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Abstract: The aim of this thesis is to try to contribute to the research about 

adults with autism spectrum disorder (ASD) in public libraries. The two 

research questions this study attempts to answer are: How do the public 

libraries in a Swedish city work to increase accessibility for adults on the 

autism spectrum? And, what possibilities are there for the public libraries to 

help adults on the spectrum be more socially included and increase 

accessibility (as defined by the social model of disability) to create a more 

socially sustainable library?  

The study has two different research methods, because the lack of previous 

research necessitated a basic quantitative survey to start with. The survey was 

distributed to public libraries in a Swedish city. The results of the survey 

showed, with a few exceptions, that the respondents do not work for adults 

with ASD. In addition to the survey, a qualitative comparative analysis of 

international projects was made to examine different ways of working towards 

the group. The projects were analysed to examine ways to work towards the 

group, based on an understanding of barriers based on the social model of 

disability. The analysis showed that projects often contained an informational 

course on ASD and that a social network was an important component for 

further skills development.  

It is problematic, from a social sustainability perspective, when a group in 

society is excluded from the mind set of societal institutions. Adults with ASD 

are by law a prioritized group for the Swedish libraries and the work towards 

accessibility should reflect that.  

Nyckelord: Folkbibliotek, Vuxna, Autismspektrumtillstånd, 

Social hållbarhet, Social model of Disability, Social 

inklusivitet
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 Inledning 

Adam, som är 32 år och har en autismspektrumdiagnos, ska till biblioteket för 

första gången på flera år. Han har ett specialintresse för bin och han har sett 

online att ett närliggande folkbibliotek har ett väldigt bra utbud av böcker. När 

han kommer till biblioteket har man ett pågående event i barnsektionen. 

Ljudnivån är både hög samt komplex (flera olika sorts ljud från olika håll) och 

Adam blir stressad. Han märker då att sedan han varit där sist har biblioteket 

möblerat om och han har svårt att hantera ljudet samtidigt som han försöker 

orientera sig. När han tillslut hittar den rätta sektionen finner han att man har 

placerat en stol precis bredvid hyllan. Adam blir ännu mer stressad av att 

behöva stå (för honom) obehagligt nära personen som sitter bredvid hyllan. 

Stressen gör att han inte kan koncentrera sig och han kan inte hitta boken. För 

att lugna sig biter han i sitt tugghalsband (ett terapeutiskt hjälpmedel), men 

han märker att en bibliotekarie som går förbi stirrar på honom. När han tillslut 

hittar boken och tar sig till utlåningsautomaten märker han att den är ur 

funktion. Det finns en kö till utlåningsdisken som inkluderar flera barn som 

beter sig stökigt. Adam ger upp. Han lägger ifrån sig boken och lämnar 

biblioteket.  

Detta scenario är en fiktiv sammansättning jag har skapat utifrån olika studier 

och litteratur om personer med AST i biblioteket och andra offentliga rum. 

Scenarion som denna är inte ovanliga för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som AST, 

ADHD, tourettes, dyslexi och depression kallas också för osynliga 

funktionsnedsättningar, eftersom funktionsnedsättningen av olika skäl inte är 

direkt synlig. Detta kan skapa flera problem i biblioteksrummet då dessa 

individer lätt kan missförstås som störande eller problematiska användare. 

Personer med diagnoser som autismspektrumtillstånd (AST) har särskilt svårt 

med att kommunicera sina behov och svårigheter, vilket kan leda till att de i 

värsta fall undviker situationer och platser som de upplever som otrygga 

(Blomqvist & Collovin, 2006, s.28). Det är troligt att individen som upplever 

ett scenario som det ovannämnda undviker biblioteket i framtiden p.g.a. att 

denne känner att biblioteket inte passar deras behov (Dimensions, u.å.a.). 

Folkbiblioteken, som enligt bibliotekslagen (2013) bör vara tillgängliga för 

alla, kan därför upplevas som svårtillgängliga. Trösklarna till biblioteket kan 

upplevas som höga, speciellt om det finns en brist på tydlig information t.ex. 

om event eller en karta av bibliotekets sektioner efter en ommöblering. Det kan 

dessutom vara svårt, om inte omöjligt, för bibliotekarierna att veta när och hur 

sådana här situationer uppstår. Det moderna biblioteksrummet kan skapa flera 

svårigheter för biblioteksanvändare med osynliga funktionshinder. Utöver de 

sociala svårigheterna som kan uppstå genom försök att kommunicera med 

bibliotekarier kan biblioteksrummet i sig skapa svårigheter. Forskning har visat 

att mellan 30-100% av individer som har AST uppvisar ovanliga sensoriska 

reaktioner till olika sinnesupplevelser främst relaterade till ljud, lukt, beröring, 

smak och syn (Crane, Goddard & Pring, 2009, s.215-216). Med detta menas att 

sinnesintryck som komplexa ljud och dofter kan upplevas annorlunda för 

autister och deras reaktioner kan då upplevas som ovanliga, även om det är en 

rimlig reaktion för dem i förhållande till det upplevda sinnesintrycket. 

Reaktionerna kan ta formen av sensorisk överkänslighet, underkänslighet och 

generell sensorisk ’overload’ (Crane, Goddard & Pring, 2009, s.215). Hur 
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dessa reaktioner yttrar sig varierar beroende på individen. Det bör noteras att 

sensoriska svårigheter inte är unikt för autism utan kan uppkomma även vid 

t.ex. schizofreni och ADHD/ADD (Crane, Goddard & Pring, 2009, s.216). 

Bibliotekariernas medvetenhet av de olika svårigheterna som kan uppstå beror 

på deras individuella kunskap om osynliga funktionsnedsättningar. Det 

bibliotekarierna oftast kan observera är olika repetitiva beteenden, så kallade 

stereotypa beteenden, som kan uppfattas som störande och leda till konflikter 

(Strömberg, 2016). Stereotypier varierar beroende på individen, men kan 

inkludera allt från att behöva röra alla föremål i rummet till att tugga på 

föremål (t.ex. fingernaglar, läppar eller hjälpmedel som ett tugghalsband) eller 

”head-banga” sitt huvud mot händerna (Bogadashina, 2012). Funktionen av 

stereotypa beteenden är att motverka under- eller överstimulans hos individen 

(Strömberg, 2016).  Det är viktigt att vara medveten om att även om dessa 

beteenden saknar en social funktion är de viktiga för att lugna en person som, 

av olika anledningar, känner sig överväldigad av sin miljö (Strömberg, 2016).  

 

1.1 Problemformulering  

Personer med funktionsnedsättningar är enligt bibliotekslagen en prioriterad 

grupp, men biblioteksverksamheter fokusera oftast på den dubbelprioriterade 

gruppen barn med funktionsnedsättningar eller individer med fysiska 

funktionsnedsättningar (Bibliotekslagen, 2013). Biblioteksanvändare med 

fysiska funktionshinder har oftast mer omedelbara och bättre förstådda behov i 

förhållande till tillgång till biblioteksrummet samt läsning (t.ex. olika format). 

Det är förståeligt att prioritera dubbelt prioriterade grupper ur ett praktiskt 

perspektiv av begränsade resurser. Överlag är även barn en annan prioriterad 

grupp som biblioteken arbetar mot och det är naturligt att även utveckla tjänster 

för barn med funktionsnedsättningar. Ett exempel är Äppelhyllan, en hylla med 

specialanpassade medier för barn med funktionsvarianter (Alpberg, 2018, s.3). 

En enkätundersökning utförd i Stockholms län visade att 45 av 46 respondenter 

hade en Äppelhylla i sitt bibliotek (Alpberg, 2018, s.4). I vissa fall är det menat 

att Äppelhyllan även ska vara till för vuxna med lässvårigheter, men detta kan 

ses som problematiskt (Börjesson, 2014, s.19). Äppelhyllan är nämligen 

profilerad för barn, vilket betyder att den nästan alltid finns i barnavdelningen 

samt är tydligt och färgglatt markerad (Börjesson, 2014, s.31). Vuxna med 

lässvårigheter kan på grund av detta känna sig utpekade eller stigmatiserade 

och anse att det är svårt att låna material från Äppelhyllan. Resurser som 

Äppelhyllan eller talböcker är viktiga, men de hjälper inte med svårigheter som 

vuxna med osynliga funktionsnedsättningar kan ha i relation till 

biblioteksmiljön.  

 

Det är av flera anledningar problematiskt att vuxna användare förväntas 

använda tjänster som skapats med barn som målgrupp. Irvall & Nielsen (2005) 

skriver i sin rapport “Access to libraries for persons with disabilities”: 

In order to provide equal opportunities for all library users, it is 

necessary to look with the eyes of these patron groups at the 

physical condition of library buildings, as well as library services 

and programs (Irvall & Nielsen, 2005, s.3).  

Genom att fokusera på barnens perspektiv i skapandet av stödverksamheter för 
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biblioteksanvändare med funktionsnedsättningar missar man att möta de 

specifika svårigheterna vuxna med funktionsnedsättningar kan uppleva i 

biblioteksrummet. Tillgång till biblioteken är en demokratisk rättighet och 

biblioteken bör därför sträva efter inklusivitet för alla inom biblioteksrummet. 

Ett hinder för detta är ofta begränsade resurser, både gällande budget och 

personal. Irvall & Nielsen (2005) påpekar dock i IFLAs “Access to libraries for 

persons with disabilities”:  

Change often occurs slowly – but the main thing is to focus on 

the most important issue now: Making equality of access for all 

persons regardless of disability the guiding principle, whether 

evaluating existing buildings and services or planning new ones. 

(Irvall & Nielsen, 2005, s.3) 

Skapandet av ett tillgängligt biblioteksrum handlar inte bara om specifika 

åtgärder utan om en självklar inkludering. Det gäller att ha biblioteksanvändare 

med olika former av funktionsnedsättningar i åtanke vid skapandet eller 

utvecklandet av bibliotek och bibliotekstjänster.  

 

Personer med funktionsnedsättningar har flera formulerade rättigheter gällande 

samhället generellt och biblioteken specifikt. Under 2009 trädde FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i kraft i 

Sverige (FN, 2009, s.3). Biblioteken omnämns under ”Artikel 30: Deltagande i 

kulturliv, rekreation, fritidsverksamhet och idrott”: 

  

Konventionsstaterna erkänner rätten för personer med 

funktionsnedsättning att på lika villkor som andra delta i 

kulturlivet och ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att 

säkerställa att personer med funktionsnedsättning… c) bereds 

tillträde till platser för kulturella föreställningar eller tjänster, 

såsom teatrar, museer, biografer, bibliotek och turistservice och 

så långt som möjligt till minnesmärken och platser av nationell 

kulturell betydelse. (FN, 2009, s.27) 

Denna konvention ger personer med funktionsnedsättningar rättigheter till 

likvärdig tillgång till svenska bibliotek som personer utan 

funktionsnedsättningar. Enligt Bibliotekslagen är personer med 

funktionsnedsättningar även en prioriterad grupp för biblioteken.  

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna 

uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland 

genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda 

litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av 

information. (Bibliotekslagen, 2013) 

Det är inte lätt för biblioteken att leva upp till § 4, utan det kräver aktivt arbete 

för och om tillgänglighet (Fichtelius et. al., 2017, s.430). Det krävs att det finns 

fysisk tillgänglighet till lokalen, utbildad personal och att man arbetar aktivt 

mot funktionshinder och tillgänglighet (Fichtelius et al., 2017, s.430).  I IFLA:s 

riktlinjer för kontinuerlig professionell utveckling – principer och best practice 

lyfter man också att bibliotekspersonalens kunskaper behöver kontinuerligt 

utvecklas (Varlejs, 2017, s.7). Bibliotekarien beskrivs som en ”aktiv 
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förmedlare av bibliotekens resurser” och att det krävs fortsatt utbildning för att 

möta samhällets behov (Varlejs, 2017, s.7).  

 

Till de rättigheter som individer med funktionsnedsättningar har inkluderas 

även lagarna om diskriminering. Specifikt diskrimineringsformen som kallas 

”bristande tillgänglighet” (Diskrimineringsombudsmannen, 2018). ”Bristande 

tillgänglighet är när en person med en funktionsnedsättning missgynnas genom 

att en verksamhet inte genomför skäliga tillgänglighetsåtgärder för att den 

personen ska komma i en jämförbar situation med personer utan denna 

funktionsnedsättning (Diskrimineringsombudsmannen, 2018).” Bedömning av 

diskriminering görs dock som en ”helhetsbedömning i varje enskilt fall” och 

det beror på ”vilka åtgärder som är skäliga att kräva” 

(Diskrimineringsombudsmannen, 2018).  

 

Personer med funktionsnedsättningar har därmed flera rättigheter gällande 

tillgänglighet till biblioteken. Ett hinder i arbetet för att göra folkbiblioteken 

mer tillgängliga är att olika funktionsnedsättningar kan ha vitt skilda, eller 

motsatta, svårigheter. En lokal som inte har krav på tysthet kan vara en lättnad 

till en användare och ett hinder för en annan. Även Hallberg & Hallberg (2015, 

s.7) påpekar att detta är en väldigt heterogen grupp: ”Behoven hos människor 

med funktionsnedsättningar skiljer sig åt, vilket ställer krav på omgivningens 

kunskaper om lagar och stödinsatser samt deras värderingar, attityder och 

bemötande”. Alla insatser för olika grupper med funktionsnedsättningar kräver 

en viss kunskap om funktionsnedsättningen samt hur man tolkar termen 

tillgänglighet. En förståelse av termen är att biblioteksanvändare med 

funktionsnedsättningar har ett fundamentalt, mänskligt behov av integritet och 

att man gärna vill, så mycket som möjligt vara självständig, speciellt i det 

offentliga rummet (Hallberg & Hallberg, 2015, s.7). Desjardins (2010, s.106), 

som själv har en funktionsnedsättning, skriver att vad vuxna med osynliga 

funktionsvarianter önskar är: “… equity, not equality…”. Han menar att det 

inte är jämlik behandling man strävar efter i förhållande till biblioteken utan en 

rättvis behandling. Dessa termer är lika, men i praktiken väldigt olika. En 

jämlik behandling betyder att alla behandlas lika, vilket är ädelt men riskerar 

att ignorerar det faktum att det finns individer som behöver mer hjälp. 

Desjardins (2010, s.106) påpekar vidare att det finns en förväntan av normalitet 

hos omgivningen som kan upplevas som förtryckande för personer med 

osynliga funktionsvarianter. Det är speciellt svårt, enligt Desjardins (2010, 

s.106), att ifrågasätta förväntan av normalitet eftersom det oftast försvaras med 

frasen ”alla ska behandlas lika”. Desjardins (2010, s.106) upplever att jämlik 

behandling används för att försvara bristen på rättvis behandling. En rättvis 

behandling betyder att alla får den mängd av hjälp de behöver för att kunna 

uppnå samma mål, i detta fall tillgänglighet till biblioteksverksamheten.  

Det som behövs, och saknas är ett nytt sätt att se på, och förstå, tillgänglighet. 

Att arbeta för ett bibliotek med jämlik tillgång handlar inte enbart om att skapa 

nya tjänster utan om att ändra sin definition av allmänheten och normalitet. En 

utvidgning av dessa definitioner är inte bara till fördel för individer med 

osynliga funktionsnedsättningar utan även för samhället genom att bidra till 

social hållbarhet. Social hållbarhet utgår från att ett jämställt och jämlikt 

samhälle som inkluderar alla oavsett kön, ålder, funktionsnedsättning etc. är ett 

mer hållbart och motståndskraftigt samhälle (Folkhälsomyndigheten, 2018). 

Social hållbarhet betyder också att man, långsiktigt och kortsiktigt, tar ansvar 
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för den sociala utvecklingen av samhället (Sanandaji, 2017, s.4). Vuxna med 

osynliga funktionsnedsättningar är en sårbar grupp gällande samhällsmässig 

exkludering, vilket inte är hållbart.   

1.2 Avgränsning  

I denna studie kommer jag att främst diskutera hur man utifrån 

bibliotekensperspektiv arbetar eller kan arbeta för vuxna på autismspektrumet. 

Anledningen till att jag valt att fokusera på denna delgrupp är p.g.a. 

diversiteten inom gruppen individer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Det finns stora skillnader i behov mellan olika 

delgrupper, vilket kan ledda till att utomstående kan bli överväldigade samt att 

det blir svårare att komma till gemensamma lösningar. Skillnaden på deras 

behov kan vara lika stora som mellan olika fysiska funktionhinder. Vuxna med 

de olika funktionsnedsättningarna som kallas osynliga (t.ex. AST, ADHD, 

tourettes, schizofreni, dyslexi och bipolär sjukdom) kan ha betydliga skillnader 

gällande funktionshinder i biblioteksrummet, dock har de ett gemensamt behov 

av att inkluderas i samhällsinstitutioner utan diskriminering.  

Det finns en stor mängd olika neuropsykiatriska diagnoser och det är inte 

rimligt att be att bibliotekarier har en fungerande förståelse av alla. En 

möjlighet är att man börjar med att utveckla en strategi för att öka 

tillgänglighet för en delgrupp och sedan använder detta som en mall för att 

stödja andra delgrupper. Många av grupperna kan ha liknande behov, men det 

är viktigt att inte behandla alla neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som 

en diagnos av samma anledning man inte bör göra det för fysiska 

funktionshinder. Varje delgrupp har egna svårigheter som bör respekteras.  

Detta betyder inte att alla olika diagnoser inom neuropsykiatrin behöver vitt 

skilda lösningar, men det är viktigt att förstå att det handlar om olika diagnoser 

och därmed olika svårigheter. Att fokusera på en mindre delgrupp är ett sätt att 

formalisera och fokusera på en särskild grupps behov i förhållande till 

användning av folkbiblioteken. Vuxna med AST är i fokus för denna studie, 

men denna studie kan ses som en ingångspunkt för hur man kan diskutera 

behoven av biblioteksanvändare med osynliga funktionsvarianter i relation till 

folkbiblioteken.  

1.3 Syfte, frågeställningar och förväntat resultat 

Abberley (1987, s.6) hävdar att en förståelse av hur en funktionsnedsättning 

upplevs kräver en insikt till historien av den specifika funktionsnedsättningen. I 

sin artikel hänvisar Abberley till sin egen erfarenhet med funktionsnedsättning 

orsakat av polio. Mer specifikt, att om han hade fötts tidigare skulle han 

antagligen ha dött och om han hade fött senare skulle han, tack vare 

vaccinationer, sannolikt aldrig fått sjukdomen (Abberley, 1987, s.6). Abberleys 

argument grundar sig i att samhällen ofta har en historiskt specifik förståelse av 

funktionsvarianter. Vår förståelse och definition av funktionshinder och 

funktionsnedsättningar i dagens samhälle är, och bör vara, väldigt olikt från 

tidigare generationer. Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är speciellt 

beroende av breddning av förståelsen för vad en funktionsnedsättning är och 

vad de innebär. Diagnoser som inte är fysiska eller svåra nog att kräva 

institutionalisering kan vara svåra för allmänheten att förstå eftersom de kan 
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bryta mot den traditionella samhälliga förståelsen av vad en 

funktionsnedsättning är. Gällande autismspektrumtillstånd hjälper det inte 

heller att diagnoserna har genomgått flera förändringar angående terminologi 

och definition. Det är förståeligt att det finns en brist av förståelse hos 

allmänheten kring autism då det är ett ämne som fortfarande utvecklas och 

förändras. 

 

Syftet med denna uppsats är att försöka bidra till en ökad kunskap kring 

folkbiblioteken och vuxna med AST genom att utföra en kartläggning och en 

analys av biblioteksprojekt. Det finns inte särskilt mycket forskning inom detta 

ämne och det är viktigt att utvidga kunskaperna kring hur situationen ser ut i 

biblioteksverksamheterna, vilket är anledningen till att en kartläggning behövs.  

Det finns sällan enkla lösningar till bibliotekens arbete med prioriterade 

grupper, men jag kommer i denna uppsats försöka synliggöra olika problem 

och lösningar. Även om tillgänglighet för alla är målet för de flesta 

folkbibliotek kan det vara svårt att veta hur man ska agera för att bli mer 

tillgängliga för biblioteksanvändare med olika osynliga funktionsnedsättningar. 

En svårighet är att utföra insatser för en grupp utan att det påverkar andra 

grupper negativt. Exempelvis kan uteslutningen av tysthetsnormen i biblioteket 

vara hjälpsamt eller problematiskt för olika grupper. Min hypotes är att 

folkbiblioteken ofta förbiser vuxna med osynliga funktionsnedsättningar, oftast 

p.g.a. brist på kunskap och resurser. Deras verksamheter fokuserar istället på 

barn, fysiska funktionshinder samt funktionsnedsättningar som direkt påverkar 

läsförmågan. De ovannämnda grupperna är viktiga och är också prioriterade 

enligt bibliotekslagen, men vuxna med osynliga funktionshinder bör inte 

glömmas bort.   

 

För min studie kommer jag att utgå från Brisanders (2017, s.52) förslag kring 

hur man strategiskt kan påbörja arbetet för en prioriterad grupp. Enligt 

Brisander (2017, s.52) är en början till att kunna förstå och arbeta för en 

prioriterad grupp att studera lagstiftningen, kartlägga existerande resurser samt 

skaffa sig grundläggande kunskap om och förståelse för gruppen. Jag har i 

introduktionen till denna text lyft fram de lagar och rättigheter som 

målgruppen, vuxna med AST, har i förhållande till folkbiblioteken. Det finns 

dock i nuläget ingen kartläggning av biblioteksresurser eller verksamheter för 

vuxna med AST eller vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Det första målet med denna studie är att utföra en kartläggning av resurser och 

verksamheter i folkbiblioteken inom en svensk storstad för vuxna med AST. 

Denna kartläggning kommer förhoppningsvis ge en översikt över hur man i 

dagsläget arbetar för gruppen samt om det finns tillkortakommanden och rum 

för utveckling. Det kan också möjligen ge en insyn till hur personalen arbetar 

med tillgänglighet och prioriterade grupper. 

 

Det verkar inte heller finnas någon organiserad tillgång eller resurs för 

bibliotekarier att kunna skaffa sig grundläggande kunskaper om AST eller 

förståelse för de svårigheter vuxna med AST kan uppleva i biblioteket. 

Utomlands finns det olika projekt som försöker utbilda bibliotekarier om 

biblioteksanvändare med AST, men det verkar inte existera sådana projekt i 

Sverige. Undantaget är projekt som Möten med Läsning- när bibliotekens 

verksamhet når fler, som är ett läsfrämjande projekt för personer med 

funktionsnedsättningar (Andersson Wredlert, 2016). Detta är dock, som sagt, 

ett projekt om läsfrämjande samt samarbeten med verksamheter för personer 
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med funktionsvarianter (Andersson Wredlert, 2016, s.38). Projektet berör inte 

direkt utbildning om funktionsnedsättningar för bibliotekarier och handlar 

istället främst om skapandet av riktade verksamheter (Andersson Wredlert, 

2016). I sin rapport påpekar Andersson Wredlert (2016, s.41) att det ”… saknas 

ofta en konkret plan för bibliotekens verksamhet och samarbeten kring 

personer med funktionsnedsättning”. Det andra målet är att undersöka hur 

andra biblioteksprojekt har gått tillväga för att hjälpa bibliotekarier att utöka 

sina kunskaper och förståelse för gruppen. Detta är delvis för att synliggöra och 

diskutera existerande internationella insatser och resurser för 

biblioteksanvändare med AST. Det är också för att visa hur man skulle kunna 

gå tillväga för att utbilda och stödja bibliotekarier i Sverige. I denna uppsats 

kommer jag därmed att undersöka hur folkbiblioteken arbetar för tillgänglighet 

för vuxna med osynliga funktionsnedsättningar(specifikt 

autismspektrumtillstånd) och vilka möjligheter det finns för att stärka 

arbetsinsatsen. Förhoppningen är att resultaten av studien kan användas för att 

skapa diskussioner om hur biblioteken i större omfattning kan inkludera vuxna 

med osynliga funktionsnedsättningar.  

De forskningsfrågor jag vill besvara är:  

 Hur arbetar folkbibliotek i en svensk stad för att minska 

funktionshinder för vuxna med autismspektrumtillstånd? 

 Vilka möjligheter finns det för folkbiblioteken att kunna hjälpa vuxna 
på autismspektrumet bli mer socialt inkluderade och avlägsna 

funktionshinder (i enlighet med ”the social model of disability”) för att 

skapa ett mer socialt hållbart biblioteksrum? 

1.4 Definitioner av termer och begrepp  

Autism 

Autism är idag en diagnos med flera förändringar gällande namn och 

uppdelningar. Intresseorganisationer som Autism- och Aspergerförbundet 

upplever att alla dessa förändringar kan bli ett problem för utomstående. 

 

Det viktiga är att man i skolor, verksamheter, hos handläggare och på 

annat håll har kunskap om och förstår att det i grunden handlar om 

olika namn för samma funktionsnedsättning. (Jansson, 2015) 

 

Vissa termer som autismspektrumtillstånd (AST) (på engelska ’autism 

spectrum disorder’ (ASD)) hänvisar till alla autism diagnoser, hela det så 

kallade spektrumet från låg- till högfungerande. Dock kan begrepp som hög- 

och lågfungerande ses som problematiska. Ett argument är att etiketten 

högfungerande gör att ens svårigheter kan ignoreras eller nedvärderas och att 

etiketten lågfungerande gör samma sak för ens styrkor. I denna studie kommer 

jag främst att använda termen AST eller autismspektrumet för att hänvisa till 

alla de som har en diagnos på spektrumet. Även termerna 

autism/autistisk/autist kommer att användas synonymt till AST, istället för att 

referera till diagnosen som också benämns Infantil Autism/Kanners Syndrome. 
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Begåvningsnivå 

Utöver detta kan man diskutera begåvningsnivåer, från "exceptionellt god 

begåvning" till "svår utvecklingsstörning" (Wing, 2011, s.7). Det kan vara 

problematiskt att diskutera begåvningsnivå av samma anledning som termer 

som högfungerande och lågfungerande är problematiska. Att benämna någon 

som högfungerande kan leda till att man nedvärderar individens svårigheter 

och att benämna någon som lågfungerande kan leda till att man nedvärderar 

dennes färdigheter. I DSM-V används svårighetsgraderingarna Nivå 1-3, 

istället för begåvningsnivå (APA, 2013, s.25). Nivå 3 ”Kräver mycket 

omfattande stöd”, Nivå 2 ”Kräver omfattande stöd” och Nivå 1 ”Kräver stöd”. 

Dessa nivåer belyser att alla som har en diagnos på autismspektrumet kräver 

någon form av stöd. Det är ändå av praktiska skäl nödvändigt att använda 

definitioner som hög- och lågfungerande i relation till biblioteken. Risken är 

annars att man i skapandet av ett mer tillgängligt bibliotek för autister, enbart 

utgår från hög-eller lågfungerande istället för båda grupperna. Det krävs 

dessutom oftast olika strategier för att nå ut till hela gruppen.  

När biblioteken försöker nå ut till gruppen, individer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar, vänder de sig först och främst till förmedlare, som t.ex. 

gruppboenden eller särskolor. Individer med AST och hög begåvningsnivå är 

mer benägna att kunna vara självständiga, vilket betyder att de är svårare att nå 

ut till. Detta betyder inte att deras behov nödvändigtvis är mindre, men deras 

brist på ett kommunikationscentrum/samlingsplats kan göra det svårare att nå 

ut till dem med riktade verksamheter. Å andra sidan, skulle båda grupper kunna 

dra fördel av generella anpassningar till biblioteksrummet.  

 

Funktionsnedsättning och funktionshinder 

I de svenska studierna kring individer med funktionsvarianter skiljer man ofta 

på termerna funktionsnedsättning och funktionshinder (Hallberg & Hallberg, 

2015; Borg, 2013). Detta grundar sig i Socialstyrelsens (2007) definition av 

termerna i Termbanken och är även den definition som kommer användas i 

denna studie. Funktionsnedsättning definieras som en ”nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga” (Socialstyrelsen, 2007). Därmed 

hänvisar en funktionsnedsättning till individers inneboende begränsningar och 

förmågor. Funktionshinder, å andra sidan, definieras som ”begränsning som en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen” 

(Socialstyrelsen, 2007). Ett funktionshinder är något som förekommer i 

omgivningen som skapar problem för individer med funktionsnedsättningar. 

Att ha dyslexi är en funktionsnedsättning, men ett biblioteks avsaknad av 

hjälpmedel (t.ex. lättlästa böcker) är ett funktionshinder.  

 

Verksamheter 

I enkäten hänvisar jag till olika former av verksamheter inom 

biblioteksrummet. De verksamheter som omnämns är biblioteksverksamhet, 

daglige verksamhet och riktad verksamhet. Biblioteksverksamhet, i denna 

studie, hänvisar till all verksamhet som organiseras av biblioteket, både inom 

och utanför biblioteksrummet. Daglig verksamhet hänvisar till alla aktiviteter 

som pågår regelbundet inom biblioteksrummet, t.ex. utlåning, 

bibliotekariebemötande och biblioteksmiljö (ljud, utformning, ljus etc.). Riktad 

verksamhet hänvisar till olika special aktiviteter som tar plats i 

biblioteksrummet. Detta kan hänvisa till aktiviteter riktade till specifika 

grupper, men också till föreläsning och uppträdanden inom särskilda ämnen. 

Riktade verksamheter är aktiviteter som inte är regelbundna, utan förekommer 
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p.g.a. samarbeten eller att bjuder in gäster.  

 

Projekt  

Denna uppsats innehåller en analys av internationella biblioteksprojekt. 

Konceptet av ett projekt kan dock variera. Eftersom denna studie begrundar 

biblioteksprojekt kommer dessa definieras utifrån Allans (2017) definition av 

projekt. Enligt Allan (2017, s.2), i sin bok om projekt i bibliotek, The No-

Nonsense guide to Project Management, finns det olika sätt att definiera eller 

förstå ett projekt som aktivitet. Den enklaste definitionen av ett projekt är att 

det är en aktivitet som har: ”… has a clear aim and set of outcomes, involves 

innovation and change, has limited resources, e.g. staff time, budget, has an 

agreed start and end date” (Allan, 2017, s.2). De projekt som diskuteras i denna 

text möter åtminstone dessa grundläggande kriterier. Det finns ingen 

dokumentation tillgänglig för projektens utvecklingsfaser, utan analysen 

kommer att baseras på deras nuvarande förvaltningsfaser.  

 

 Tidigare forskning 

Vid insamling av tidigare forskning har jag främst använt mig av databaserna 

Google.Scholar, LISA och Scopus. I mina sökningar har jag kombinerat 

termerna bibliotek eller “libraries” med andra söktermer: ’Invisible 

disabilities’/osynliga funktionsnedsättningar, neuropsykiatriska 

funktionshinder, ’inclusivity’, ’social inclusivity’, Autism, ASD, ’Asperger’s 

Syndrome’, social hållbarhet/’social sustainability’, ’models of disability’ och 

’social model of disability’.  

Dubbelt osynliga 

Inom forskningen förbises ofta vuxna med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar (Hallberg & Hallberg 2015, s.8). Det finns ett relativt 

stort intresse för att studera barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

och deras anhöriga, men intresset verkar försvinna vid 18 årsgränsen (Hallberg 

& Hallberg, 2015, s.8). Ett undantag inom biblioteks- och 

informationsvetenskap, är studier av studenter med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar vid universitet och högskolor, oftast utifrån de 

akademiska bibliotekens perspektiv (White, Ollendick & Bray, 2011; Cho, 

2018). En studie som behandlar biblioteksanvändare med AST i Sverige är 

Borg (2013) (som diskuteras i nästa sektion). Anledningen till att bristen av 

forskning kring bibliotek och vuxna biblioteksanvändare med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är problematisk är att vuxna med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ofta har andra svårigheter i relation 

till samhället och det offentliga rummet än barn. Ett problem är att samhället 

ofta har andra förväntningar och mindre tolerans för vuxnas beteende än för 

barn. Om en vuxen får ett utbrott eller har svårt att hålla sig tyst uppfattas detta 

ofta som medvetet störande beteende. Detta kan leda till reaktioner från 

omgivningen som inkluderar att personen blir ombedd att lämna biblioteket 

eller att vakter tillkallas. Den annorlunda responsen från omgivningen kan vara 

en svår omställning för autister som ofta har samma eller liknande svårigheter 

som vuxna som de hade som barn. Bibliotekets specialiserade verksamheter 

och resurser är oftast riktade till barn med funktionsnedsättningar. Det kan ses 

som problematiskt att stödet och resurserna man upplevt som barn försvinner i 
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vuxen ålder speciellt för en grupp vars behov av stöd inte försvinner. I detta 

fall hänvisar jag främst till de som fått en diagnos som barn, men allt fler får 

diagnoser som vuxna. Detta är särskilt relevant vid AST där det blir allt 

vanligare, speciellt för hög funktionerande individer, att få en diagnos som 

vuxen (Klasén McGarth, 2009).  

Det är inte bara inom forskningen som gruppen förbises, även i praktiken kan 

de vara dubbelt osynliga gällande tillgänglighet. Termen osynliga 

funktionshinder är relativt vanlig för de svårigheter personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar möter i vardagen. Deras 

funktionsnedsättningar är inte synlig på samma sätt som fysiska 

funktionsnedsättningar och det i sin tur betyder att deras svårigheter lätt blir 

osynliga. Det finns dessutom ett samhällsmässigt antagande att vuxna ska vara 

självständiga och ska kunna hålla sig inom de sociala normerna av de 

offentliga rummen. Detta kan vara problematiska antaganden gällande vuxna 

biblioteksanvändare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, inte bara 

eftersom de p.g.a. sin funktionsnedsättning kanske inte kan uppnå dessa 

standarder utan eftersom det kan försvårar deras möjligheter att be om, och få, 

hjälp. Det kan också uppstå svårigheter om bibliotekarierna inte har en 

grundläggande förståelse om vad diagnosen är och hur den kan yttra sig. Detta 

är speciellt aktuellt för olika beteenden som kan vara ’coping’-strategier, som 

stereotypa beteenden. Det är inte ovanligt att allmänheten inte har en förståelse 

om vad en neuropsykiatrisk diagnos faktiskt innebär. En brist på kunskap kan 

leda till att en vuxen person med en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

utesluts p.g.a. att de inte kan uppnå grundkraven till att ta del av biblioteket 

(t.ex. tysthet och självständighet). 

Särlösningar i biblioteket 

Gällande svenska folkbibliotek hänvisar Alpberg (2018, s.12) till paradoxen 

som skapats gällande ”särlösningar”. Enligt grundidén av ett jämlikt bibliotek 

finns det ofta en önskan att undvika ”utpekande särlösningar”, eftersom det 

motsäger idén att ”alla ska behandlas lika” (Alpberg, 2018, s.12). Paradoxen 

skapas av att det i vissa fall krävs ”särlösningar” för att skapa jämlik tillgång 

(Alpberg, 2018, s.12). Ett ”jämlikt bibliotek” kan därmed vara problematisk 

eftersom det verkar otydligt om man hänvisar till jämlik behandling eller 

jämlik tillgång. Det finns flera svårigheter i att balansera ”biblioteken för alla” 

och prioriterade grupper. I sin skrift för Regionbiblioteket Stockholm, Bibliotek 

i samspel med lokalsamhället, ifrågasätter Brisander (2017, s.54) om det ens är 

möjligt att skapa ett bibliotek som inkluderar alla samhällsgrupper. Brisander 

(2017, s.54) påpekar att alla har ”… olika behov, förväntningar och önskemål 

om vad ett bibliotek är och ska vara”. Brisander (2017, s.51) skriver att det inte 

är oproblematiskt att hänvisa till prioriterade målgrupper, eftersom alla vill och 

behöver bli sedda som individer. Ändå pekar man ut prioriterade grupper som 

grupper i samhället som har ett särskilt behov av biblioteken (Brisander, 2017, 

s.50). Relevansen av att arbeta för prioriterade grupper kan variera beroende på 

bibliotekets profilering samt behovet från omgivningen. Det som är 

problematiskt med användare med osynliga funktionshinder är att deras behov, 

per definition, kan vara svåra att uppfatta och förstå.  

 

2.1 Forskning om Autism  
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I dagsläget brukar man beräkna att ca 20 % av världsbefolkningen lever med 

någon slags av funktionsnedsättning, och man anser att denna siffra växer 

(Hallberg & Hallberg, 2015, s.5). Det är svårt att säga hur siffrorna ser ut i 

Sverige, eftersom svenska myndigheter inte får samla in sådan information. 

Det finns dock statistik för LSS insatser och 2017 hade 72 900 personers någon 

form av verkställd insats, varav 88 % var för individer med ”utvecklings-

störning, autism eller autismliknande tillstånd” (Socialstyrelsen, u.å.).  Dessa 

siffror ger en indikation om hur stor denna väldigt heterogena grupp är. Den 

amerikanska myndigheten CDC skriver att studier utförda i Asien, Europa och 

Nordamerika indikerar att medianen för personer på autism spektrumet är ca 1-

2% av befolkningen (Centers for Disease Control and Prevention [CDC], 

2018). 

 

Enligt Svensk Medical Subject Headings (Svensk MeSH, u.å,), definierar 

autismspektrum tillstånd som:  

 

Brett kontinuum av associerade kognitiva och neurologiskt 

betingade beteenden, inkluderande, men inte begränsat till, tre 

huvudsakliga kännetecken: svårigheter med socialisering, 

svårigheter i verbal och icke-verbal kommunikation och 

begränsade och repetitiva beteendemönster.(från DSM-V) 

 

Autismspektrumtillstånd (AST) är, i grunden, en neurologisk 

funktionsnedsättning som definieras av: "Varaktiga brister i förmågan till 

social kommunikation och social interaktion i ett flertal olika sammanhang…" 

(American Psychiatric Association (APA), 2014, s.22). Samt "Begränsade, 

repetitiva mönster i beteende, intressen eller aktiviteter” (APA, 2014 s.23). 

Dessa är diagnoskriterierna från den femte upplagan av The Diagnostic and 

Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) och är därmed gemensamma 

för alla med autismspektrumtillstånd. Ett vanligt talesätt är dock att det finns 

lika många former av autism som det finns personer som har diagnosen. 

Autister är först och främst individer, vilket betyder att deras svårigheter kan ta 

många olika former som på många sätt gör det svårt att skapa begränsade 

definitioner. Autismspektrumtillstånd (som paraplyterm) kan ändå främst 

definieras av: "svårigheter med social interaktion, kommunikation, fantasi och 

föreställningsförmåga"(Wing, 2011, s.7). Dahlgren (2015) utvidgar detta till en 

”bristande förmåga”: ”till social och emotionell ömsesidighet, att använda icke 

verbal kommunikation i socialt samspel, att förstå, utveckla och behålla 

relationer.” AST definieras av att individen har svårigheter i sociala situationer 

samt att man ofta har ett starkt behov av repetition. Där neurotypiska (NT) 

individer (personer utan en neurologisk funktionsnedsättning, motsatsen är 

neuroatypiska) kan uppleva en brist på förändring som enformig är det ofta 

väldigt lugnande och väsentligt för en autist.  

 

Ordet autism kommer från den grekiska termen ”autos”, vilket betyder ”själv” 

(Wing, 2011, s.2). I början av 1900-talet skapades termen för att beskriva en 

form av avskärmande beteende hos personer med schizofreni (Habilitering & 

Hälsa, 2017). Länken mellan schizofreni och autism kvarstådd i flera år, och 

även efter forskningen visade att det var två olika tillstånd kallades autism för 

”barndomspsykos” eller ”barndomsschizofreni” (Habilitering & Hälsa, 2017).  

Ända upp till 1989 kallades den svenska Riksföreningen Autism för 

Föreningen för psykotiska barn (Habilitering & Hälsa, 2017). Autism, i dagens 
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betydelse, är en relativt ny definierad diagnos som först beskrevs 1943 av Leo 

Kanner. Kanner utförde observationer och uppmärksammade ett särskilt 

beteendemönster hos små barn, som kallades Kanner’s Syndrom (Wing, 2011, 

s.3). Av olika skäl dröjde dock dess inkludering av i diagnosmanualer till 1980-

talet (Wing, 2011, s.3; Zander, 2005). Högfungerande autism eller Aspergers 

Syndrome beskrevs av Hans Asperger år 1944, baserat på observationer av 

ungdomar, men inkluderades inte i diagnosmanualerna förrän 1990-talet 

(Wing, 2011, s.3; Zander, 2005). Autism kan därmed sägas vara ett modernt 

fenomen, men samtidigt är autistiska individer inte något nytt. Det bör påpekas 

att Asperger och Kanner enbart är två av de forskare som har namngett 

diagnoser som faller inom autismspektrumet och att mängden av olika namn 

för diagnoserna fortfarande skapar förvirring (Habilitering & Hälsa, 2017).  

 

Upp till 2013, i och med publiceringen av den femte upplagan av The 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5), fanns det 

flera olika diagnoser inom paraply begreppet, autismspektrumet (Habilitering 

& Hälsa, 2017). I DSM-5 har de olika diagnoserna blivit en diagnos, autism 

spectrum disorder (ASD) eller på svenska Autismspektrumtillstånd (AST) 

(Habilitering & Hälsa, 2017). Enligt Jansson (2015) grundar sig förändringarna 

i namn och indelningar oftast i historiska skäl eller meningsskiljaktigheter 

gällande diagnosindelningar, men det är viktigt att påpeka att detta inte på 

något sätt förändrar individernas behov av stöd. Det viktiga vid arbeten för 

gruppen inom samhälleliga institutioner som bibliotek är att försöka bemöta 

individen istället för diagnosen bl.a. genom att vidga förståelsen för 

neurodiversitet.  

 

Autistiska beteenden  

Jag har tidigare i introduktionen nämnt stereotypa beteenden, men vill här 

utvidga begreppet. Stereotypier är, som sagt, repetitiva beteenden som kan 

uppfattas som störande, men har en viktig funktion för att motverka över- och 

understimulering (Strömberg, 2016). Det är väldigt vanligt att människor 

överlag har någon form av repetitiva beteenden när de är nervösa eller 

känslosamma (t.ex. bita på en penna eller naglarna) (Strömberg, 2016). 

Skillnaden med autistiska stereotypier är att beteendet saknar en social 

funktion, kan vara utanför den sociala normen och att det kan vara väldigt svårt 

att avbryta beteendet (Strömberg, 2016). Exempel på stereotypier är vifta med 

händerna, snurra runt, upprepning av ljud eller ord och bitande på föremål som 

naglar (Strömberg, 2016). Det kan vara svårt för utomstående att förstå 

funktionen av dessa beteenden och det kan leda till konflikter i utrymmen som 

biblioteket om beteendet bryter mot den etablerade normen (t.ex. tysthet).  

 

Överlag kan dock stereotypa beteenden minska om man ändrar på miljön 

(Strömberg, 2016). Stereotypa beteenden grundar sig, som sagt, i över- eller 

understimulering. I biblioteksrummet är det oftast frågan om överstimulering 

och detta kan oftast förknippas med förhållandet mellan AST och annorlunda 

sensoriska upplevelser (Bogadashina, 2012, s.26). Bogadashina (2012, s.26) 

hävdar i sin bok, Sinnesintryck och Omvärldsuppfattning vid Autism och 

Aspergers Syndrom: Annorlunda intryck ger en annan bild, att grunden till 

acceptans och respekt för autister kommer från att försöka förstå deras 

beteenden. Bogadashina (2012, s.26) skriver vidare att detta kommer: ”… att 

inge respekt för människor med autism som försöker överleva och leva ett 

produktivt liv i vår värld, istället för den bristande acceptans som allmänheten 
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ofta uppvisar.” Enligt Bogadashina (2012, s.26) visar forskningen att autistister 

har en annan sätt att uppleva världen än neurotypiska människor. Forskningen 

visar att även om gruppen är diverse har de sällan problem med att förstå 

varandra (Bogadashina, 2012, s.32-33). På samma sätt som neurotypiska 

individer delar autister ett gemensamt perceptionssystem och tankemönster 

som gör att de ofta lättare kan kommunicera med varandra (Bogadashina, 

2012, s.32-33). Bogadashina (2012, s.30) skriver att det finns flera likheter i 

beteenden mellan barn med AST och visuellt handikappade barn. Grunden till 

detta är att även om individer med AST inte har visuella handikapp har de 

betydlig svårigheter med att ta emot och bearbeta sinnesintryck (Bogadashina, 

2012, s.48). Detta kan resultera i att man t.ex. har svårt att uppfatta ett rums 

storlek och i förlängning ens egen position i relation till rummet (Bogadashina, 

2012, s.30). Dessa svårigheter resulterar i beteenden som att gunga, snurra på 

föremål, behöva röra på alla föremål i rummet eller att behöva känna med 

handen längs väggarna i hela rummet för kunna uppfatta dess storlek 

(Bogadashina, 2012, s.30). Bogadashina (2012, s.30) skriver att i en intervju 

med autist förklarade denne att beteenden som de ovanstående ”… gav henne 

trygghet genom att det hjälpte henne att tolka miljön”. Även om dessa 

beteenden kan uppfattas som meningslösa eller störande kan de vara betydande 

för att individen ska känna sig trygg och lugn i en främmande miljö. Ökningen 

av kunskap kring autismspektrumtillstånd inom vården betyder att gruppen 

ökar i antal och det blir då viktigt att inom biblioteken skapa förståelse för vad 

autismspektrumtillstånd är och hur det kan försvåra en användares besök. 

 

Person-first 

Inom debatterna om autism existerar en rörelse som kallas ”person-first” 

(Lawrence, 2013, s.101). Gruppen bakom rörelsen hävdar att man bör sätta 

individen före diagnosen. Det är ”en person med autism” istället för ”en 

autistisk person”. De hävdar att personen inte ska definieras av sin diagnos 

utan bör först identifieras som en individ. Detta har i sin tur skapat en 

motrörelse (främst grundad av högfungerande autister), som hävdar att autism 

är en sådan integral del av deras personlighet och identitet att det är 

problematiskt att separera dem. De vill bli kallade autister och hävdar att 

”person-first” terminologin är att reducera deras sätt att vara till en accessoar. I 

denna uppsats vill jag inte ta del av denna diskussion, även om jag är medveten 

om den, eftersom det inte har en relevans för studien. Jag kommer därför att 

använda båda termerna beroende på grammatisk lämplighet.  

 

2.2 Studier om vuxna med AST och folkbibliotek  

Forskningen kring vuxna autistiska biblioteksanvändare är knapphändig. Det 

finns studier som har utförts av intresseorganisationer, men dessa kan vara 

problematiska, speciellt om de inte publicerar sitt data eller tydliggör sin 

arbetsprocess. Den brittiska intresseorganisationen Dimensions har, i sitt arbete 

att utveckla mer autismvänliga bibliotek, utfört en enkät av 460 personer med 

autism i Storbritannien (Dimensions, u.å.b).  Enkäten visade att det var mer 

troligt att respondenterna använde biblioteket än den genomsnittliga 

befolkningen och deras besöksfrekvens var dubbelt så stor som den 

genomsnittliga (Dimensions, u.å.a). Man upptäckte också att 40 % aldrig 

besökte biblioteken och att 90 % av respondenterna svarade att de skulle 

besöka biblioteket mer om vissa förändringar gjordes (Dimensions, u.å.a). De 



15 

 

mest förfrågade förändringarna var ökade kunskap hos personalen, högre 

tolerans för ljud och mer förståelse från allmänheten (Dimensions, u.å.a). 

  

En svensk studie som inkluderar det vuxna perspektivet är Borgs (2013) 

mastersuppsats Den Osynliga Användaren: Hur kan bibliotek förbättra 

servicen för användare med osynliga funktionsnedsättningar?  Uppsatsen 

fokuserar på användare med AST i alla åldrar. Syftet med Borgs (2013, s.11) 

examensarbete är att utöka kunskapen kring hur biblioteksanvändare med 

osynliga funktionsnedsättningar (t.ex. autismspektrumtillstånd, tourettes, 

ADHD) upplever biblioteken. Borg (2013, s.11) kommenterar på bristen av 

forskning inom ämnet och har som hypotes att biblioteken ofta förbiser 

personer med osynliga funktionsnedsättningar i sina åtgärder. De 

forskningsfrågor som Borg (2013, s.11) försöker besvara är: 

1. Hur fungerar ett modernt biblioteksrum för personer med låg 

stresströskel och sensorisk överkänslighet?  

2. Kan biblioteksservice och bemötande som särskilt utvecklats 

för användare med osynliga funktionsnedsättningar innebära en 

risk för stigmatisering av dessa personer? 

3. Vilka åtgärder kan bibliotek göra för att fler användare med 

speciella behov ska känna sig välkomna? (Borg, 2013, s.11) 

Borg (2013) har valt att besvara sina frågor genom en litteraturgenomgång 

samt kvalitativa intervjuer med 4 individer: en Mamma till ett barn med autism 

som även arbetar inom en intresseorganisation, en Användare med AST, en 

amerikansk Forskningsbibliotekarie med Aspergers Syndrom samt en 

Folkbibliotekarie som arbetar med barn med funktionsvarianter. Det teoretiska 

ramverk som Borg (2013, s.19-22) använder är ’Critical Disability Theory’ (en 

variant av ’the social model of disability’) och stigmateori.  De slutsatser som 

Borg (2013, s.40) kommer fram till, baserat på intervjuerna, är att tydlighet är 

speciellt viktigt för gruppen, specifikt i relation till instruktioner, skyltning och 

identifikation av bibliotekspersonal.  T.ex. berättade Användaren att hon 

planerar sina besök runt aktiviteter på biblioteket, men att det är svårt att 

undvika skolklasser p.g.a. informationsbrist (Borg, 2013, s.42). Användaren 

upplevde dessutom att det var svårt att veta var man skulle hitta information 

om aktiviteter, eftersom detta inte var tydligt markerat (Borg, 2013, s.42). Borg 

(2013, s.41) skriver även att biblioteksanvändare med AST, i förhållande till 

biblioteksaktiviteter, behöver förutsägbarhet och det byggs upp genom 

information och kommunikation. ”Att veta när en aktivitet börjar, hur den är 

utformad och när den tar slut är viktigt för att ett biblioteksbesök ska lyckas” 

(Borg, 2013, s.41).  Borg (2013) identifierar därmed ett behov av tydlighet och 

information kring biblioteksverksamheten från Användarens sida som inte 

bemöts av biblioteket.  

En annan aspekt som framkommer i Borgs (2013) studie är att flera av de 

intervjuade högt värderade kontakten med bibliotekarien. Specifikt lyfter han 

fram de, för autister, vanliga specialintressena och att bibliotekarierna kan vara 

en stor tillgång till gruppen (Borg, 2013, s.43). Dock problematiseras detta av 

en rädsla ”… för att bli missförstådd eller dåligt bemött…”, främst p.g.a. en 

brist av kunskap eller förståelse (Borg, 2013, s.44). Detta kan upplevas som 
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problematiskt för båda sidorna, enligt Forskningsbibliotekarierna, eftersom det 

skapar problem för bibliotekarierna om de inte förstår användarens behov 

(Borg, 2013, s.44). Forskningsbibliotekarien förespråkar ett behov av 

specialiserad utbildning för bibliotekarier om osynliga funktionshinder, och 

han nämner att han håller på att utveckla en egen utbildning (Borg, 2013, s.44). 

Användaren ifrågasätter realismen i detta och vill istället ha ”en allmän 

förståelse för människors olikheter” (Borg, 2013, s.44).  

Ytterligare en faktor som kom fram från intervjun med Användaren var 

bibliotekslokalernas storlek (Borg, 2013, s.41). Fördelarna med mindre 

bibliotek är att det oftast är lugnare, eftersom de överlag har färre besökare 

(Borg, 2013, s.41). Det är också mer troligt att man får en personlig kontakt 

med bibliotekarierna i ett mindre bibliotek, vilket Användaren identifierade 

som viktigt för henne. Borg(2013, s.30) skriver vidare att Användaren vill 

vidga begreppet tillgänglighet från enbart fysisk tillgänglighet till att även 

inkludera känslomässig ”otrygghet och osäkerhet”. Det betyder att ett 

biblioteksrum kan upplevas som otillgängligt om biblioteksanvändaren inte 

känner sig trygg i utrymmet. Folkbibliotekarien berör ett liknande ämne 

gällande otrevliga och störande biblioteksanvändare (Borg, 2013, s.37). Enligt 

folkbibliotekarien är det: ”… viktigt att hela tiden påminna sig om att 

besökarna kanske inte själva har kontroll över sitt beteende och att det bästa 

sättet att lugna ner situationen är att själv behålla lugnet” (Borg, 2013, s.37). I 

vissa situationer kan biblioteksanvändarens beteende påverkas av känslor av 

otrygghet och det blir viktigt att för bibliotekarien att försöka hålla den 

möjligheten i åtanke.  

 

Ghuloum och Alyacoub (2017) har utfört en studie om hur folkbiblioteken i 

Kuwait arbetar mot användare med AST samt hur de skulle kunna arbeta. 

Ghuloum och Alyacoub (2017) använde både kvantitativa och kvalitativa 

metoder för att undersöka frågan. De utförde först en enkät som besvarades av 

autistiska biblioteksanvändare alternativt deras anhörig. Enkäten efterföljdes av 

ett flertal intervjuer med bibliotekarier och autistiska individer eller deras 

anhöriga. Studien fann att majoriteten (66,2%) av de 370 respondenterna aldrig 

använde biblioteken (Ghuloum & Alyacoub, 2017, s.410-411).  Den del av 

enkäten som berörde hur nöjda användarna var visade att 71 % av de som 

använde biblioteken var missnöjda med bibliotekstjänsterna för autistiska 

användare. 82, 4 % var missnöjda med bibliotekens utrustning, och 63,2% var 

missnöjda med biblioteksrummen. Slutligen, frågade enkäten om vilka 

barriärer användarna (som indikerat att de använder biblioteken) mött gällande 

användandet av bibliotekstjänster för AST. 41,6% svarade att de inte möt några 

barriärer medan 58,4% svarade att de möt olika former av barriärer. Det är 

tydligt ifrån enkäten att en majoritet av respondenterna är missnöjda med 

bibliotekens insatser i Kuwait. Ghuloum & Aylacoub (2017, s.414) försökte 

hitta anledningar till varför detta var fallet bl.a. genom att utföra intervjuer med 

bibliotekarierna. I intervjuerna identifierade bibliotekarierna flera faktorer som 

försvårade skapandet och utvecklingen av specialiserade bibliotekstjänster för 

autistiska biblioteksanvändare (Ghuloum & Aylacoub, 2017, s.414). Ghuloum 

och Aylacoub (2017, s.414) summerade dessa till: brist på utbildad personal, 

brist på budget, inte tillräckligt med medvetenhet om problemet bland 

bibliotekschefer och brist på tydliga strategiska mål i arbetet gällande AST. 

Dessa svårigheter bildade barriärer för bibliotekens arbete att skapa tjänster för 

användare med AST. Ghuloum och Aylacoub (2017, s.415) anser att det är 
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problematiskt att biblioteken, som ett viktigt informationscentrum för 

samhället, inte uppfyller behoven av en samhällsmässigt sårbar grupp. Enligt 

Ghuloum och Aylacoub (2017, s.415), är ett folkbiblioteks mål att identifiera 

samhällsbehov, tillhandahålla material, program och teknologier som 

tillgodoser dessa behov och att kultivera samarbeten som hjälper samhället. Att 

biblioteken missar ett samhällsbehov från autistiska biblioteksanvändare kan 

p.g.a. detta ses som ett misslyckande för samhället.  

 

Ett projekt i Sverige är det tidigare nämnda, Möten med Läsning, som riktat sig 

mot både vuxna och barn med funktionsnedsättningar (Andersson Wredlert, 

2016). Fem bibliotek har under projektets gång försökt skapa samarbeten med 

olika organisationer som arbetar för personer med funktionsnedsättningar. 

Målet med Möten med Läsning var: ”… ökad samverkan och 

kompetensutveckling mellan bibliotek och funktionshindersomsorg samt 

metodutveckling kring läsfrämjandeaktiviteter för personer med 

funktionsnedsättning” (Andersson Wredlert, 2016, s.5). Andersson Wredlert 

(2016, s.10) skriver att man i början av projektet först började med att 

kartlägga vilka individer och grupper med funktionsnedsättningar som fanns 

lokalt för varje bibliotek. De aktiviteter de olika biblioteksverksamheterna 

skapade var främst riktade verksamheter, t.ex. högläsning och filmvisning, men 

vissa dagliga verksamheter skapades också, t.ex. skaparverkstäder (Andersson 

Wredlert, 2016, s. 16-21).  

 

Projektet vände sig till den större gruppen, personer med 

funktionsnedsättningar, dock fokuserade de deltagande biblioteken på 

målgrupper som faller under lagen om stöd och service (LSS) (Andersson 

Wredlert, 2016, s.10). Enligt Andersson Wredlert (2016, s.10) bestod dessa 

grupper främst av ”… personer med utvecklingsstörning och/eller 

autismspektrumtillstånd”. Målgruppen, i det här fallet, är de som kan kallas 

lågfungerande eller som kräver omfattande stöd. Dessa målgrupper, som har ett 

behov av stöd till den graden att de behöver en förmedlare, ansågs vara mer 

utmanande för biblioteken (Andersson Wredlert, 2016, s.10). Att nå ut till 

denna målgrupp kräver ofta att man skapar kontakter med olika förmedlare 

som sedan kan föra vidare information om möten eller event (Andersson 

Wredlert, 2016, s.12). Skapandet av dessa viktiga kontakter samt 

kommunikationskanaler kan ta tid, men Andersson Wredlert (2016, s.12) 

rekommenderar att man först försöker bygga upp relationer med olika 

förmedlare som t.ex. ”… föräldrar, andra anhöriga, lärare eller 

omsorgspersonal”. Dessa kontakter är avgörande för projekt som riktar sig till 

denna målgrupp. Det ges även förslag för var man kan börja om man planerar 

att skapa kontakter för vuxna med funktionsnedsättningar: ”Daglig verksamhet 

och arbetsplatser, Resursteam med arbetsterapeuter, Fritidsverksamhet för 

vuxna och Gruppbostäder för vuxna” (Andersson Wredlert, 2016, s. 13). Dessa 

förslag ger en överbild av olika samlingsplatser för vuxna med 

funktionsnedsättningar.   

 

Andersson Wredlert (2016, s.10) påpekar att det sällan var den fysiska 

tillgången till biblioteket som skapade svårigheter för målgruppen och att man 

bör fråga sig på vilket sätt man kan göra sin verksamhet tillgänglig för 

gruppen. Tillgänglighet som det diskuteras i detta projekt är ofta inte relaterat 

till fysisk tillgänglighet (även om avstånd från biblioteket diskuteras som en 

faktor) (Andersson Wredlert, 2016). Det man istället har fokuserat på är att 
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skapa aktiviteter som innehållsmässigt är tillgängligt för målgruppen. 

Andersson Wredlert (2016, s.49) lyfter även fram vikten av ”det personliga 

mötet” mellan användaren och bibliotekarien. Att känna igen bibliotekarien 

samt att veta att hen vet om ens svårigheter och att man inte behöver förklara 

kan bidra till en känsla av trygghet (Andersson Wredlert, 2016, s.49). Denna 

trygghet i sin tur kan bidra till att biblioteket känns mer tillgängligt. Andersson 

Wredlert (2016, s.49) påpekar att det är till bibliotekens fördel att investera tid 

på visningar och besök som tar plats i, och utanför, biblioteksrummet. Det 

handlar om att skapa en känsla av familjaritet mellan användarna och 

bibliotekarierna samt användarna och biblioteksrummet. Målet är att göra 

biblioteket till ”... en naturlig del i deras vardag” (Andersson Wredlert, 2016, 

s.49).  

 

Angående betydelsen ett bibliotek kan inneha för personer med 

funktionsnedsättningar, skriver Andersson Wredlert (2016, s.5), att livet för 

målgruppen kan vara avskärmat och att biblioteken kan bidra till att utvidga 

deras värld.  

 

En person som arbetar i en daglig verksamhet, bor i en 

gruppbostad och på fritiden kanske bara umgås med de personer 

som man bor eller arbetar med, lever ett mycket skyddat och 

begränsat liv. Att få möjlighet att läsa eller lyssna till en bok kan 

öppna dörrar till helt nya världar (Andersson Wredlert, 2016, s.5). 

 

Att inkludera biblioteken i det dagliga livet av personer med 

funktionsnedsättningar är inte lätt och Andersson Wredlert nämner flera 

utmaningar som framgick under projektets gång. En av utmaningarna var att 

man ibland upplevde att urvalet bland olika format t.ex. talböcker helt enkelt 

tog slut för vissa individer (Andersson Wredlert, 2016, s.41). Resurserna var 

inte tillräckliga för att bemöta målgruppens intresse (Andersson Wredlert, 

2016, s.41). En annan utmaning var att man mellan, och inom, olika grupper 

hade olika intressen och behov (Andersson Wredlert, 2016, s.41). Som 

Andersson Wredlert (2016, s.41) skriver: ”Några personer läser vuxenromaner, 

andra läser lättlästa barnböcker. Några kan inte alls läsa själva men lyssnar 

gärna till en lättläst bok för vuxna, medan andra endast kan tänka sig att lyssna 

till en bok om Alfons eller Emil i Lönneberga”. Man fann därmed att det fanns 

en stor variation på förmågor och intresse. Detta kan vara speciellt svårt 

gällande personer med AST, eftersom de ofta definieras av sina 

specialintressen och behov av enformighet. Ytterligare en utmaning var att det 

ibland inte fanns en vilja att gå till biblioteken eftersom man inte visste vad 

detta innebar (Andersson Wredlert, 2016, s.41). Biblioteket vill uppmana 

självständighet genom att skapa aktiviteter där individen kan delta efter sin 

egen förmåga. Andersson Wredlert (2016, s.41) ifrågasätter dock detta: ”Hur 

ska man kunna önska att få besöka ett bibliotek eller svara ja till en inbjudan 

till en högläsningsstund när man inte vet vad man kan förvänta sig?”. Det är 

därmed viktigt för bibliotekarierna att skapa en positiv bild av vad biblioteket 

är och vad det kan erbjuda, vilket är svårt och utmanande. Andersson Wredlert 

(2016, s.41) skriver vidare att arbetet i sig självt är utmanande eftersom det 

kräver uthållighet från bibliotekens sida och en vilja att arbeta på långsikt. 

Enligt Andersson Wredlert (2016, s.41), kräver arbetet för individer som inte 

själva söker sig till biblioteket att man först lägger en grund till en positiv 
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relation med bibliotekarierna. Utifrån detta kan man sedan utveckla ett 

långvarigare förhållande mellan biblioteket och målgruppen.  

 

2.3 Studier om funktionsvarianter och bibliotek  

Studier om vuxna med ASD och bibliotek är knapphändiga, men det finns flera 

studier om hur man kan arbeta för barn med funktionsvarianter. Alpberg 

(2018), i sin rapport för Regionbiblioteket Stockholm Funkar det? Bibliotekens 

verksamheter för en dubbelt prioriterad grupp, har skapat en kartläggning av 

biblioteksverksamheter i Stockholms Län för barn med funktionsvarianter. 

Alpberg (2018, s.4, 7) genomförde kartläggningen genom en enkät samt 

kompletterande svar per e-mail och telefonintervjuer. Denna rapport är 

resultatet av biblioteksprojektet Vid sidan av Äppelhyllan – bibliotekens 

verksamhet för barn med funktionsvariationer i Stockholms län 28 augusti till 

31 december 2017, som undersökte om biblioteken hade en Äppelhylla samt 

om de hade verksamheter för gruppen utöver denna (Alpberg, 2018, s.3). 

Undersökningen fann att 45 av 46 respondenter hade en Äppelhylla eller 

motsvarande samling för barn (Alpberg, 2018, s.4). 19 av biblioteken (ca 40 %) 

erbjöd någon form av riktad verksamhet för barn med funktionsvarianter och 

23 (50 %) hade anpassat verksamheter för att barn med funktionsvarianter 

skulle kunna delta (Alpberg, 2018, s. 5, 8). De sammanfattade resultaten visade 

att det oftast var personalen vid biblioteken som höll i verksamheterna, men att 

de ibland samarbetade med personer med specialiserad kvalifikation (Alpberg, 

2018, s.8). Gällande samarbeten med förmedlare var de vanligaste samarbeten 

med tränings- och särskolor, men bara 4 av biblioteken hade samarbeten med 

Funktionsrättsorganisationer och 4 hade samarbeten med Habilitering & Hälsa.  

Alpberg (2018, s.9) fann att även om man inom biblioteken var medvetna om 

att barn med funktionsvarianter var dubbelt prioriterade, fanns det oftast ingen 

plan eller riktlinjer för hur man skulle arbeta för gruppen. Det främsta hindren 

som identifierades för arbetet var: ” personalsituation, samverkan och 

kompetens samt att nå gruppen” (Alpberg, 2018, s.9). 

 

Åtgärder för gruppen från bibliotekens sida behöver inte vara drastisk, men 

enligt Alpberg (2018, s.11) bör man vara försiktig med att anta att ens 

verksamhet är tillgänglig för alla. Man kan komma långt med ”vänligt 

bemötande och sunt förnuft” samt en villighet att rikta verksamheten till alla 

grupper, dock bör man försäkra sig att ens egen bild av sin verksamhet 

överensstämmer med verkligheten (Alpberg, 2018, s.11). Alpberg (2018, s.18) 

skriver främst om barn, men påpekar att neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättningar ofta kan förekomma bland flera medlemmar i familjen. 

Det skulle därför kunna vara fördelaktigt att barn- och vuxenavdelningarna 

samarbetade gällande aktiviteter för gruppen personer med funktionsvarianter 

(Alpberg, 2018, s.18). Alpberg (2018, s.19) skriver även att man gällande 

biblioteksaktiviteter för gruppen bör prata om vad man kan göra för att skapa 

en känsla av trygghet istället för innehåll.  

 

Till exempel genom tydlig information om vad ett bokprat är och 

vad som kommer att hända under bokpratet. Bilder på de i 

personalen som barnen kommer att möta, presentation av 

bibliotekets lokaler och bilder på böckerna som kommer att tipsas 

om. Sedan också tänka på hur bibliotekslokalen och miljön runt 
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bokpratet behöver anpassas för att skapa trygghet med hjälp av 

enkla medel. Till exempel: olika sittmöjligheter, visuell 

tidsangivelse så det går att förstå hur länge bokpratet ska pågå, 

lätt att avvika om det finns behov att gå ifrån en stund, rum för 

pauser samt anpassning av belysning och ljudnivå.(Alpberg, 

2018, s.19) 

 

Liknande till det som Borg (2013) skriver om i sin uppsats ber Alpberg (2018) 

bibliotekarierna att utvidga sin förståelse av tillgänglighet. Att arbeta för att 

biblioteksanvändare med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska känna 

sig lugna och trygga inom bibliotekets miljö är lika viktigt som att 

tillhandahålla olika format av material.  

 

En annan studie som berör ämnet, funktionsvarianter i biblioteket, är Bromans 

(2017) Public Libraries: Serving Children with Autism Spectrum Disorder and 

their Families, en masteruppsats om amerikanska folkbibliotekens arbete för 

barn med AST. Broman (2017) utför, likt Borg (2013), intervjuer, i detta fall, 

med barn och deras förmyndare för att få ett användarperspektiv. Broman 

(2017, s.12) skriver att en problematik i relation till gruppen (barn med ASD) 

är den stora diskrepansen mellan individers ålder vid diagnos. Ett känt exempel 

är Sir Anthony Hopkins som fick sin AST diagnos först vid 70 års ålder, 

medan medelåldern för diagnos bland barn är 4 år och 8 månader (CDC, 2018). 

Konsekvensen för biblioteken är att det antagligen finns användare som 

upplever funktionshinder inom biblioteksrummet, men som inte har en skriftlig 

diagnos eller vetskap om en sådan. Dessa användare skulle inte kunna ta del av 

specialiserade tjänster eller aktiviteter för en specifik grupp (detta gäller också 

användare som inte vill vara öppna med sin funktionsnedsättning). Broman 

(2017, s.12) påpekar att dessa användare skulle vara mer hjälpta av en allmän 

och medveten inklusivitet från bibliotekens sida.  

 

Även Cho (2018) påpekar problematiken med riktade aktiviteter och hävdar att 

lösningen ligger i att utbilda personalen. Cho (2018) har utfört en fallstudie om 

universitetsbibliotek och autistiska studenter i USA, men slutsatserna från 

studien kan överföras till andra typer av bibliotek. Personalens kunskap eller 

brist på kunskap om funktionsnedsättningar kan påverka biblioteksmiljön. 

Detta kan vara svårt för både användarna och personalen. Ett exempel är Fords 

(2002, s.84-85) studie om ett universitetsbibliotek i North Carolina där 

bibliotekarierna upplevde en stor oro och ångest över hur man skulle bemöta 

användare som man antar hade psykiska störningar. Biblioteket hade 

kvällsöppet och även var öppet för allmänheten, vilket ledde till att man fick 

stort antal besökare som uppvisade, för bibliotekarierna, problematiska 

beteenden (Ford, 2002, s.85). En stor del av problematiken uppstod ur 

bibliotekspersonalens osäkerhet och kunskapsbrist om hur man skulle bemöta 

besökare som inte höll sig till den sociala normen (Ford, 2002, s.85). 

Situationen löste sig genom att de anställda läste om olika psykiska störningar 

och att man tog kontakt med hjälporganisationer för att utbilda personalen om 

olika strategier för bemötande (Ford, 2002, s. 88-89). Detta gav 

bibliotekarierna kunskapen och självförtroendet att kunna hantera situationer 

kring denna grupp av användare (Ford, 2002, s.89). En problematik med 

autistiska användare är att inte alla vill eller kan avslöja att de är autistiska och 

att de därmed blir osynliga för bibliotekarierna (Cho, 2018, s.337). Cho (2018, 

s.337) hävdar att bibliotekariernas medvetenhet av hur AST yttrar sig kan 
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hjälpa dem att modifiera den hjälp de erbjuder och känna igen ett behov av 

hjälp. Som Alpberg (2018, s.11) påpekar behöver detta, att vända sig till denna 

specifika grupp, inte innebära mer än ett ”vänligt bemötande och sunt förnuft”. 

Enligt, Cho (2018, s.337) kan visa beteenden som grundar sig i autistiska 

svårigheter kan missförstås som ohövliga eller brist på intresse. Detta är 

situationer som, enligt Cho (2018), kan lösas med att bibliotekarierna utbildar 

sig om AST. Cho (2018, s.337) anser att bibliotekarierna kan erbjuda bättre 

service om de har bättre kunskaper om AST, eftersom det bidrar till att utvidga 

deras förståelse och i förlängning förbättra förhållandet mellan autistiska 

användare och bibliotekarierna.  

 

Det finns inom forskningen ett identifierat behov av mer stöd från biblioteken 

för användare med funktionsvarianter. Vuxna med AST är en unik utmaning 

för biblioteken, även om de tillhör den större gruppen av personer med 

funktionsvarianter. Forskningen kring biblioteksanvändningen av vuxna med 

AST är knapphändig och inkluderar oftast barn med AST. Det finns dock 

indikationer från t.ex. studier som Dimensions (u.å.a.) samt Ghuloum och 

Alyacoub (2017), att denna grupp har specifika svårigheter i relation till 

biblioteksmiljön. Något som saknas i forskningen är studier av olika strategier 

för att arbeta mot gruppen på en nivå högre än enskilda filial. I Sverige saknas 

även data om hur biblioteken arbetar för gruppen på filialnivå.  

 

 Teoretisk ram 

Valet av teori i detta fall har varit svårt, eftersom ämnet berör flera olika 

forskningsområden. Det finns relevanta teorier inom ämnesområdet ”disability 

studies”, men relaterar också till teorier om förtryck och diskriminering inom 

genusstudier och rasismforskning (Abberley, 1987, s.6). Abberley (1987) har i 

sin artikel, ”The Concept of Oppression and the Development of a Social 

Theory of Disability”, försökt utveckla en “Social Theory of Disability” och 

rollen av “oppression” i förhållande till samhällets behandling av 

handikappade. Abberley (1987) är en sociolog och skriver främst utifrån ett 

brittiskt och fysiskt funktionsnedsatt perspektiv, men han tar upp flera 

problemområden som överlappar med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. I artikeln drar han även flera liknelser mellan 

behandlingen av personer med funktionsnedsättningar och rasism samt sexism 

(Abberley, 1987, s.9).  

 

This rejection of the authenticity of impaired life forms is exhibited both 

in the obvious form of what Dartington, Miller and Gwynne (1981) call 

the "less than whole person" view, and its inverse, the "really normal" 

ideology, which finds its expression in everyday life in the 

exceptionalism of 'but I don't think of you as disabled', denying a key 

aspect of a disabled person's identity in what is intended as a 

compliment. Compare this phrase to 'played like a white man' and 'she 

thinks like a man'. (Abberley, 1987, s.9) 

 

Abberley (1987) motsätter sig ett koncept av en ”normal människa” som en 

motsatts till en funktionsnedsatt människa.  I detta sammanhang blir konceptet 

av normalitet ett förtryck mot individer som inte passar in inom ramarna. Även 
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Desjardins (2010, s.106) tar upp och utvecklar idén att omgivningens 

förväntningar av normalitet är en form av förtryck ”… that is seen as 

reasonable, and statements that are difficult to challenge as they are passed off 

as equality”. Desjardins (2010, s.106) hänvisar till problematiken i konceptet 

att behandla alla lika och att det kan användas som en ursäkt att inte ta hänsyn 

till människors olika begränsningar samt behov av hjälp. Utvecklingen av ’the 

models of disability’, speciellt den sociala modellen, är ett resultat av att 

försöka närma sig problemet med funktionshinder utan en förväntan av 

normalitet.  

 

3.1 The social model of disability 

Det finns flera olika ’models of disability’, som är teoretiska modeller för hur 

man uppfattar och ser på funktionsnedsättningar. I denna uppsats kommer jag 

främst att diskutera ’the social model of disability’/den sociala modellen. 

Enligt den sociala modellen är funktionshinder produkter av sociala barriärer i 

samhället (Remy & Seaman, 2014, s.25). Den sociala modellen skapades som 

en protest emot, eller motvikt till ’the Medical model’/ den medicinska 

modellen som är väldigt vanlig inom medicinsk forskning kring AST 

(Lawrence, 2013, s.99). I den medicinska modellen anses funktionshinder vara 

något förknippat med ett inneboende tillkortakommande i individen (Remy & 

Seaman, 2014, s.25). Lösningar till funktionshinder baserade på den 

medicinska modellen blir som ett resultat mer fokuserade preventiva åtgärder, 

behandlingar och botemedel (Lawrence, 2013, s.99). Enligt, Lawrence (2013, 

s.99) fokuserar de som anammar denna modell mer på medicinsk forskning och 

anhöriga än åsikterna och önskningarna av de funktionsnedsatta. Det är också 

mer vanligt att hänvisa till skalan av hög och låg fungerande baserat på den 

medicinska modellen (Lawrence, 2013, s.99). Den sociala modellen, å andra 

sidan, är mer vanlig inom forskningsområdet ”disability studies” (Lawrence, 

2013, s.99). Skillnaden mellan de två modellernas synsätt beskrivs av Smart & 

Smart (2006, s.29) som att konceptet av funktionsnedsättningar har förändrats 

från att ses som ett tillkortakommande i personen till en komplex interaktion 

mellan individer med funktionsnedsättningar och omgivningen. 

Funktionshinder enligt den sociala modellen är ett misslyckande för samhället, 

eftersom det är ett resultat av att man inte klarar av att möta befolkningens 

behov.  

3.2 Social inklusivitet 

Förståelsen av den sociala modellen av funktionsnedsättningar som en teoretisk 

modell gör att vi kan begrunda funktionshinder som ett samhällsmässigt 

problem som även inkluderar social inklusivitet. Social inklusivitet är ett 

koncept som, enligt Merrells, Buchanan & Waters (2019, s.13), relaterar till 

den sociala modellen av funktionsnedsättningar. Inklusivitet kan vara ett svårt 

definierat begrepp, men ett som är viktigt i diskussioner och studier kring 

grupper med funktionsvarianter. Vad är social inklusivitet och vad är 

konsekvenserna av att vara samhällsmässigt exkluderad? Merrells, Buchanan 

& Waters (2019) har utfört en studie om social inklusivitet för unga vuxna med 

intellektuella funktionsnedsättningar. Författarna identifierar de tre viktigaste 

aspekterna av social inklusivitet: att kunna spendera tid med meningsfulla 

aktiviteter och förhållanden samt att känna sig samhällsmässigt inkluderad 
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(Merrells, Buchanan & Waters, 2019, s.13).  Det författarna hänvisar till är 

betydande aktiviteter och socialt umgänge (utöver kärnfamiljen) som får 

individer att känna sig som en del av samhället. Social inklusivitet påverkar 

alla interaktioner mellan miljöer och individer (Merrells, Buchanan & Waters, 

2019, s.13). Termen social inklusivitet relateras till term som social integration 

och socialt deltagande (Merrells, Buchanan & Waters, 2019, s.13). Dessa 

termer hänvisar till en nyanserade och komplex samhällsprocess som tillåter 

alla individer i ett samhälle att känna sig värderade och bekräftade oavsett 

deras begränsningar (Merrells, Buchanan & Waters, 2019, s.13). Social 

inklusivitet går hand i hand med social exkludering. Upplevelsen av social 

inklusivitet påverkar personliga faktorer som livskvalitet och personlig 

utveckling för personer med funktionsvarianter (Merrells, Buchanan & Waters, 

2019, s.13). Upplevelsen av social exkludering leder till en samhällsmässig 

nedvärdering av en grupp, vilket kan få konsekvenser som segregering, en 

negativ självbild etc. (Merrells, Buchanan & Waters, 2019, s.13). Social 

inklusivitet och exkludering beror på faktorer som miljö, socialisering, tillgång 

till offentliga tjänster etc. (Merrells, Buchanan & Waters, 2019, s.13).  En 

funktionsnedsatt individs positiva eller negativa upplevelse av dessa faktorer 

skapar känslor av social inklusivitet eller exkludering (Merrells, Buchanan & 

Waters, 2019, s.13). Social inklusivitet kan relateras till folkbiblioteken genom 

deras roll som samhällsinstitutioner. Folkbibliotekens mål att stödja samhällets 

utveckling och att vara tillgängliga för alla bör inkludera en medvetenhet om 

biblioteksrummen upplevs som socialt inklusiva för samhällsmässigt sårbara 

grupper. Vikten av social inklusivitet kan ses genom definitionen av social 

hållbar utveckling.  

3.3 Social hållbar utveckling 

Social hållbar utveckling är en av de tre pelarna av hållbar utveckling (Nolin, 

2010). Diskussionen kring hållbar utveckling är komplicerad och oftast tar 

ekonomisk samt miljömässig hållbarhet företräde över social hållbarhet. Enligt 

Nolin domineras dock diskussion främst av två aspekter: behov och 

begränsningar (Nolin, 2010). Enligt Nolin (2010) reduceras dessa ofta till 

frasen: “…meet[s] the needs of the present without compromising the ability of 

future generations to meet their own needs”. Hållbar utveckling utifrån behov 

och begränsningar tillåter discussion av och sammanflätningen av ekonomisk 

utveckling, skyddandet av miljön och sociala faktorer som jämlikhet (Nolin, 

2010). Gällande social hållbarhet och individer med funktionsnedsättningar är 

det främst jämlikhet som tar företräde. Nolin (2010) nämner dock tre 

intressanta aspekter från Jacobs (1998, s.26) lista av idéer som är inbakade i 

begreppet hållbar utveckling: ”Futurity, a concern with future generations; 

Equity, dealing with the unequal use of resources for today's generations; 

Quality of life, that the well-being of humans has other values than economic 

wealth”. Dessa idéer, som de är länkade till social hållbarhet, hänvisar till en 

mer komplex bild av hållbar utveckling än enbart jämlikhet. Det som borde 

lyftas fram här är att det finns olika former av utanförskap. Exkludering från 

framtidsplaner och planering överlag är en form av utanförskap. Brist på rätt 

hjälpmedel eller rättvis behandling utefter behov av hjälp är en annan form av 

utanförskap, eftersom det begränsar individens möjligheter att delta. Dessa 

olika former av utanförskap kan påverka individens livskvalitet, vilket kan vara 

ett resultat av att de inte är socialt inkluderade i samhället. Vid situationer av 

utanförskap eller social marginalisering är det ofta omöjligt för individen själv 
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att ta sig ur detta utan hjälp från övriga samhället. Sanandaji (2017, s.13) 

påpekar att ”… långsiktiga samhällstrenderna samverkar till att skapa en 

situation där vägen bort från social marginalisering blir allt svårare för den 

enskilde individen, något som i sin tur riskerar att leda till ett tuffare 

samhällsklimat…” Om trender som dessa, att en grupp socialt marginaliseras, 

identifieras finns det starka skäl till att utföra åtgärder som kan förebygga 

ytterligare social marginalisering (Sanandaji, 2017, s.13). Social 

marginalisering av grupper i samhället skadar samhället i längden, eftersom det 

inte är socialt hållbart att en grupp faller åt sidan. Sanandaji (2017, s.14) 

skriver vidare att lösningen till social marginalisering är att bl.a. inse att trender 

som dessa går att bryta samt att ”… offentliga sektorn sällan ensamt kan axla 

ansvaret för att hantera hindren. Privat näringsliv och frivilliga organisationer 

kan också spela en avgörande roll…” (Sanandaji, 2017, s.14). Slutsatsen är att 

inkluderingen av grupper som riskeras att socialt marginaliseras måste vara en 

samhällsmässig insats, där flera faktorer arbetar tillsammans.  

 

3.4 Neurodiversitet 

En ingångspunkt till att begrunda inkludering av vuxna med AST inom 

biblioteken är konceptet ’neurodiversity’ eller neurodiversitet. Neurodiversitet 

är ett komplicerat begrepp, främst p.g.a. att det ofta länkas till ’the 

neurodiversity movement’, en samhällsrörelse för rättvis behandling och 

respekt för neuroatypiska (Lawrence, 2013, s.100). Från början bedrevs 

neurodiversitet främst för individer med AST, men har idag utvidgats till att 

inkludera alla neurologiska funktionsnedsättningar (Fenton & Krahn, 2007, 

s.1). Konceptet av neurodiversitet kan utgå från två olika angreppssätt: först, att 

neuroatypiska inte är medicinskt sett abnorma och, för det andra, att 

institutioner i samhället bör förkasta idén att deras målgrupp enbart består av 

neurotypiska personer (Fenton & Krahn, 2007, s.1). Neurodiversitet är inte ett 

begrepp som benämns ofta inom Biblioteks- och informationsvetenskap och 

detta kan bero på att det finns vissa kontroversiella idéer som förknippas med 

rörelsen.  

Det första angreppssättet utgår från att neurologiska skillnader är p.g.a. en 

naturlig mänsklig variation (Lawrence, 2013, s.100). Om man utgår från detta 

antagande, enligt Lawrence (2013, s.100), är inte funktionshinder resultatet av 

funktionsnedsättningen, men är resultatet av samhällskonstruktioner som 

missgynnar de neuroatypiska. Detta kan ses som en påbyggnad av den sociala 

modellen (som nämns ovan) eftersom den motsätter sig att funktionshinder 

enbart är individens fel, men tar argumentet längre genom att hävda att 

neurodiversitet är resultatet av biologisk mångfald (Fenton &.Krahn, 2007, 

s.1). Teorin att neurodiversitet är en naturlig del av den mänskliga mångfalden 

försöker ifrågasätta den medicinska ordningen och hur man definierar en 

funktionell människa (Fenton & Krahn, 2007, s.1). Detta betyder att den första 

idén är mindre relevant i en diskussion om folkbibliotek.  

Den andra idén är mer relevant för denna uppsats, eftersom den direkt berör 

samhällsinstitutioner. Man vill utifrån den andra punkten utmana institutioner 

att tänka över medvetna eller omedvetna sociala hierarkier som nedvärderar 

eller ignorera individer som inte är neurotypiska (Fenton & Krahn, 2007, s.1). 

Om en institution som ett bibliotek utgår från att deras målgrupp enbart är 
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neurotypisk kan detta komma att reflekteras i allt från deras utbud till 

utformningen av biblioteket. Det kan leda till att neuroatypiska 

biblioteksanvändare marginaliseras, även om detta är omedvetet från 

bibliotekens sida. Man vill med neurodiversitet uppnå en medvetenhet och 

rättvis behandling för neuroatypiska och ett sätt att närma sig målgruppen är att 

behandla dem liknande till en minoritetsgrupp (Fenton & Krahn, 2007, s.1).  

 

Det slutliga målet med neurodiversitet är att uppnå ett samhälle med 

samhällsmässigt bättre stöd, större förståelse från omgivningen, samt ett 

erkännande att även om de är neurologiskt annorlunda lider de inte 

nödvändigvist av detta eller ha ett behov av att bli botade (Fenton & Krahn, 

2007, s.1). Utifrån dessa mål kan gruppens behov av biblioteken ses som ett 

behov att bli erkända och få någon form av förståelse från bibliotekarierna. 

Sammantaget länkas dessa teorier tillsammans, då den sociala modellen tillåter 

oss att förstå funktionshinder som en konflikt mellan behovet av individen med 

en funktionsnedsättning och omgivningens förutsättningar. Sociala inklusivitet 

tillåter oss att förstå konsekvenserna av funktionshinder som en reflektion av 

ett samhällsmässigt utanförskap. Effekten av det sociala utanförskapet av en 

minoritetsgrupp, i sin tur, kan skapa långsiktiga problem för den socialt 

hållbara utvecklingen. Konceptet av neurodiversitet tillåter en diskussion av 

utanförskapet av gruppen som en brist av neurodiversitet och låter oss 

diskutera vilka behov gruppen, neuroatypiska, har i förhållande till biblioteket.  

 Metod 

För att besvara mina forskningsfrågor har jag använt en mixed methods 

forskningsstrategi. Det är vanligt inom forskningsområdet att kombinera 

kvalitativa och kvantitativa metoder t.ex. enkäter och intervjuer (Ghuloum & 

Alyacoub, 2017; Alpberg, 2018). Anledningen till detta är kombinationen av 

att det finns en brist av data kring bibliotekens arbete för autistiska användare 

samt att det finns en komplex mänsklig komponent till den här typen av 

forskning. För denna studie har jag valt att använda en enkät och en jämförande 

analys av biblioteksprojekt för att utforska det valda forskningsområdet.  

4.1 Urval 

Jag har för enkäten valt att fokusera på folkbiblioteken inom en storstad i 

Sverige. Anledning till att enkäten har begränsats till ett geografiskt område för 

att undersöka första forskningsfrågan på filialnivå. En undersökning på 

filialnivå, speciellt utifrån resultat från textfälten, kan återge mer detaljerade 

information om de dagliga verksamheterna och olika riktade verksamheter för 

prioriterade grupper. Kartläggningen har relativt hög reliabilitet, eftersom det 

är troligt att resultatet från de slutna frågorna kommer vara stabila (Bryman, 

2018, s.208-209). Det är väldigt troligt att en liknande enkätundersökning av 

samma geografiska område och tidsperiod kommer att återge liknande resultat. 

Det går dessvärre inte att göra några generaliseringar utifrån resultatet och 

metoden har bara validitet för den undersökta storstaden. Bibliotek som jag 

uteslöt ur listan av respondenter är bibliotek som inte är öppna för allmänheten 

eller vänder sig till vuxna, t.ex. sjukhusbibliotek och profilerade barnbibliotek. 

Även bokbussar uteslöts, eftersom det är en specialiserad verksamhet. Enkäten 

skickades ut till sammanlagt 43 filialbibliotek, som representerade ca 11 



26 

 

biblioteksenheter. I urvalet har jag inkluderat alla folkbibliotek inom det 

geografiska området som vänder sig till allmänheten. En av respondenterna har 

dock besvarat enkäten med att de inte vänder sig till vuxna. Jag har inkluderat 

dem i resultatet ändå för att de har besvarat enkäten och enligt informationen 

på hemsidan ska de vara öppna för allmänheten på deltid.  

För de internationella biblioteksprojekten har jag utgått från ett målstyrt urval 

(Bryman, 2018, s.498). Målet med analysen av projekten var att studera 

exempel på hur man utvecklat strategier för att stödja och utveckla bibliotekens 

arbete för gruppen vuxna med AST. Detta utifrån den andra forskningsfrågan: 

Vilka möjligheter finns det för folkbiblioteken att kunna hjälpa vuxna på 

autismspektrumet bli mer socialt inkluderade och avlägsna funktionshinder (i 

enlighet med ”the social model of disability”) för att skapa ett mer socialt 

hållbart biblioteksrum? Jag har dock inte funnit några projekt som fokuserar 

enbart på den snäva grupp, vuxna med AST. Det som istället har styrt mitt 

urval är att hitta projekt som vänder till den större gruppen, personer med AST, 

både vuxna och barn, men som undviker att begränsa sig till riktade aktiviteter 

eller verksamheter. Validiteten av biblioteksprojektens analys kan därmed ses 

som svagare eftersom de valda projekten inte enbart vänder sig till vuxna. Jag 

skulle dock vilja argumentera för att en studie av dessa tre projekt fortfarande 

är relevant eftersom barn och vuxna med AST har liknande behov eftersom de 

delar en funktionsnedsättning även om de kan ha olika funktionsnivåer. Det 

som skapar problem i folkbibliotek är att de mest använda lösningarna i 

biblioteken är särlösningar. Särlösningar för personer med funktionsvarianter 

är ofta riktade enbart till barn och utesluter därmed vuxna. Begränsningen i 

urvalet gör att målet med studien skiftar till att inte utesluta barn utan att 

inkludera vuxna. Därför anser jag det relevant att analysera projekt som vänder 

sig likvärdigt till båda grupperna.  

De kriterier som jag använt för att hitta projekt är istället att: deras målgrupper 

är individer med AST, att de försöker utföra lösningar på en högre nivå än 

filialer samt att tillämpar generella lösningar som alla användare med AST 

skulle kunna ta del av. Med generella lösningarna hänvisar jag till att de söker 

att förändra biblioteksmiljön (t.ex. informationsutformning och 

bibliotekariebemötande) istället för att skapa riktade aktiviteter. Utifrån dessa 

kriterier identifierades tre projekt: Project PALS, Targeting Autism for 

Libraries och Autism Friendly Libraries. Alla tre projekten är resultaten av 

samarbeten mellan biblioteks- och intresseorganisationer. Anledningen till att 

enbart tre projekt analyseras är p.g.a. att dessa tre är de enda som hittades som 

uppfyllde kriterierna för det målstyrda urvalet.  

4.2 Kartläggning  

För min uppsats har jag valt att använda kvantitativa metoder genom en 

surveyundersökning för att kartlägga bibliotekens nuvarande (VT 2019) arbete 

för målgruppen. Anledning till att jag valt detta tillvägagångssätt är att p.g.a. 

brist av data inom ämnet var jag tvungen att först utföra en kartläggning. Med 

utgångspunkt i min valda forskningsstrategi och design har jag valt att använda 

en webbenkät för att besvara min första forskningsfråga och en jämförande 

Mitt val är främst grundat i att enkäter är ett av de vanligaste metodvalen inom 

forskningsområdet. Ghuloum & Aylacoub (2017) använder en kombination av 

enkäter och intervjuer och Alpberg (2018) använder en enkät (kompletterat 
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med bl.a. telefonintervjuer). För min enkät har jag utgått från Alpbergs (2018), 

men med fokus på min valda målgrupp istället för barn med funktionsvarianter.  

 

Enkäten är främst till för att försöka besvara min första forskningsfråga om hur 

biblioteken arbetar för att öka tillgängligheten i deras verksamheter för vuxna 

med AST. Målet med enkäten är därmed att skapa en kartläggning över vilka 

verksamheter och insatser som finns för målgruppen. Enkäter kan skickas ut i 

många olika format med olika fördelar och nackdelar (Bryman, 2018, s.303-

305). I detta fall har jag valt att använda programmet Sunet Survey för att 

skapa en respondentenkät med 6 frågor som sedan skickades per epost till de 

relevanta bibliotekens publika e-postadresser. Frågorna var främst slutna, men 

vid varje fråga gavs även möjligheten att utvidga svaret i ett textfält. 

Anledningen till att jag valde en webbenkät istället för en postenkät är att det 

blev lättare för bibliotekarierna att snabbt besvara den och förenklade 

utskicket. De möjliga nackdelarna med en webbenkät som multipla svar 

undveks i möjliga mån genom att respondentenkäten skickades ut genom ett 

epost med en individuell länk till varje respondent.  

 

4.3 Analys av biblioteksprojekt 

Med resultaten av kartläggningen som grund har jag dessutom valt att bredda 

studien genom att utföra en komparativ analys av internationella 

biblioteksprojekt. Bryman (2018, s.104) skriver att komparativ 

forskningsdesign med kvalitativ forskningsstrategi tar formen av en 

flerfallstudie. I det här fallet har jag valt att jämföra för- och nackdelar av tre 

olika internationella biblioteksprojekt, med syftet att analysera hur liknande 

insatser skulle kunna utföras i en svensk kontext. De tre projekten är: Project 

PALS, Targeting Autism for Libraries och Autism Friendly Libraries.  

För att besvara den andra forskningsfrågan kommer jag därmed att utföra en 

jämförande kvalitativ innehållsanalys av tre internationella biblioteksprojekt. 

Det gemensamma syftet för dessa projekt är att de har försökt stärka 

biblioteksarbetet för att inkludera autistiska biblioteksanvändare. Alla tre 

projekten utgår från att utbilda och stödja bibliotekarier i hur de kan arbeta för 

gruppen, men har valt olika strategier och har olika prioriteringar. Jag har valt 

detta tillvägagångssätt eftersom det kan ge mig en insyn till hur man kan arbeta 

utifrån gruppens behov och bibliotekens praktiska möjligheter. Denna 

utgångspunkt låter mig undersöka hur de svenska folkbiblioteken skulle kunna 

utveckla deras verksamheter. Insamlingen av material har för de två första 

projekten främst fokuserats på information om projektens syfte, utformning 

och mål. Det är p.g.a. att Project PALS består av en webbaserad kurs vars 

innehåll inte finns fritt tillgängligt från Sverige och att Targeting Autism for 

Libraries består av sociala nätverk vars innehåll är för stort för att analyseras i 

denna studie. Autism Friendly Libraries å andra sidan består av en informell 

kurs om autister och bibliotek med fritt tillgängliga textbaserade hjälpmedel, 

som t.ex. affischer. Autism Friendly Libraries har dock mindre publicerad 

information om mål, syfte och utformning, därför har analysen fokuserats på 

innehållet. 

Det textmaterial som analyserats kommer från projektens egna hemsidor och 

läroplattformen WebJunction. Project PALS är en kurs som existerar på 
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läroplattformen WebJunction och analysen av projekten har främst utgått från 

den offentligt tillgängliga informationen om kursen (WebJunction, u.å.). Enbart 

bibliotekarier inom USA kan registrera sig på WebJunction och kursen är 

enbart tillgänglig för registrerade användare (WebJunction, u.å.). Analysen för 

projektets kurs är därmed begränsat till de offentligt tillgängliga målen för 

kursen. Detta betyder att själva kursen inte har analyserats utan enbart dess 

utformning och mål. Det finns dock 13 detaljerade mål för en kurs med fyra 

moduler som beräknas ta ca 4 timmar (eller 1 timme per modul), vilket betyder 

att dessa mål bör ge en överbild av kursens utformning och syfte. Analysen och 

kategoriseringen av materialet från Project PALS har styrts av kursens redan 

existerande indelning i moduler och målen för varje modul.  

Projektet Targeting Autism for Libraries har analyserats genom textmaterial 

från projektets hemsida, blogg och e-postlistan, Autism-Works (Targeting 

Autism for Libraries, u.å.a.). Informationen som samlats in har kategoriserats 

utefter om de hänvisar till deras kurs (som är under utveckling) eller sociala 

nätverk. Kategorin sociala nätverk har även delats upp i underkategorierna: 

blogg och e-postlista. Majoriteten av materialet om projektet har bestått av mål 

för de olika delarna av projektet samt uppdateringar om olika framsteg och 

aktivitet inom de sociala nätverken. Innehållet av bloggen och e-postlistan har 

inte analyserats, eftersom denna studies fokus är på vilka strategier som 

använts för att försöka stödja och utveckla bibliotekens arbete för målgruppen.  

Materialet gällande Autism Friendly Libraries har samlats in genom projektets 

hemsida där allt material för projektet finns fritt tillgängligt (Dimensions, 

u.å.c.). Som nämnt ovan är innehållet fritt tillgängligt, men information kring 

utformning, syfte och mål är knapphändig. Det material som analyserats är 

främst träningsmaterialet som utvecklats av Dimensions. Materialet har 

kategoriserats utefter format, t.ex. affisch, träningsvideo och informationsblad.  

4.4 Etiska överväganden  

De etiska övervägandena i denna studie är främst i relation till enkäten. Inga 

personuppgifter från individer behandlas i denna uppsats, utan enkäten samlar 

enbart in information relaterat till respondenternas arbetsplats. För att 

säkerställa anonymitet har jag valt att inte inkludera namnet av biblioteken som 

deltagit i enkäten eller namnet på staden där studien utförts. I en text (Bilaga 1) 

före enkäten informerades även respondenterna om syftet av studien samt om 

lagring av enkätsvaren och vem som har rätt till tillgång till resultaten.  

En kritik som kan komma att riktas mot denna studie är att den fokuserar på 

biblioteksperspektivet och inte inkluderar perspektiv från autistiska 

biblioteksanvändare. Det är oftast sett som mer fördelaktigt att studera frågor 

om autism utifrån autisternas perspektiv. I början av studien ville jag undersöka 

ämnet utifrån autistiska biblioteksanvändares perspektiv, detta gick dock inte 

p.g.a. dataskyddsförordningen General Data Protection Regulation (GDPR). 

Enligt GDPR, är informationen om en funktionsnedsättning sedd som 

”känsliga personuppgifter”, också kallade ”integritetskänsliga personuppgifter” 

(Högskolan i Borås, 2018, s.2-3).  I enlighet med § 1 får aldrig 

”integritetskänsliga personuppgifter” ”behandlas inom utbildning på grundnivå 

och avancerad nivå” (Högskolan i Borås, 2018, s.2-3). Detta gör det omöjligt 
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för mig att studera ämnet utifrån autisters perspektiv och det är därför jag har 

valt att fokusera på bibliotekens perspektiv.  

 Resultat 

5.1 Enkät 

Enkäten (Bilaga 2) skickades ut under mars 2019 till 43 bibliotek. Av 

respondenterna besvarade 51 % (22 av 43) enkäten, vilket enligt Bryman 

(2018, s.290) är knappt godkänt. De 22 besvarade enkäterna representerade 

dock samtliga relevanta biblioteksenheter. Biblioteksenheterna, beroende på 

arbetssätt och antal filial, kan i vissa fall dela en ansvarig för 

tillgänglighetsfrågor eller åtminstone dela arbetssätt och prioriteringar.  Det var 

ett misstag från min sida att inte inkludera alternativet att en person kunde 

besvara för flera bibliotek eller en biblioteksenhet. Varje respondent kunde 

bara svara för en filial. Jag ser dock resultatet som godtagbart representativt för 

en kartläggning, då alla biblioteksenheter är representerade.  

Första enkätfrågan  

 

Svarsalternativ Antal svar 

Ja 3 

Nej 19 

Vet ej 0 

Tabell 1. Svaren för den första enkätfrågan  

 

Den första enkätfrågan var, Har ni några riktade aktiviteter (verksamhet utöver 

den dagliga verksamheten) för vuxna med autismspektrumdiagnoser alternativt 

för vuxna med funktionsnedsättningar inklusive autismspektrumdiagnoser 

inom biblioteket? Tabell 1 visar att 3 av respondenterna svarade Ja, 19 svarade 

Nej och ingen svarade Vet ej. Andelen riktade verksamheter för gruppen är 

därmed låg bland respondenterna. Fyra av respondenterna valde att komplettera 

med kommentarer i textfältet. En av respondenter besvarade frågan med att 

”Alla program och utställningar ska vara öppna för alla. Det vi tänker på är 

skyltning och text vid information blanketter”. En annan respondent svarade att 

de hållit i aktiviteter som teater riktade till barn med autism och att p.g.a. deras 

biblioteksprofilering riktar de sig inte till vuxna. Den tredje respondenten skrev 

att de har hållit sagostunder för unga vuxna med autism och en låg 

utvecklingsnivå. Under sagostunderna läser de bilderböcker och de använder 

sig av rekvisita som stöd i berättandet. Den fjärde respondenten svarade att de 

vänder sig specifikt till funktionsnedsatta och att de har grupper för 

biblioteksanvändare med olika funktionsnedsättningar. Respondenten har även 

tidigare hållit i högläsning för intellektuellt funktionsnedsatta och har 

regelbundna Läsombudsträffar. 

 

De riktade verksamheter som omnämns av respondenterna är därmed främst 

aktiviteter som vänder sig till barn och vuxna med låg begåvningsnivå. Ingen 
av respondenterna nämner något större program eller strategi för riktade 

verksamheter för vuxna med AST alternativt vuxna med 

funktionsnedsättningar.  
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Andra enkätfrågan 

 

Svarsalternativ Antal svar 

Ja 2 

Nej 15 

Vet ej 5 

Tabell 2. Svaren för den andra enkätfrågan  

 

Den andra enkätfrågan var: Har ni anpassat allmänna aktiviteter inom 

biblioteksrummet (aktiviteter som är öppna för alla) på något sätt så att även 

vuxna användare med autismspektrumdiagnoser kan delta? Resultatet visas i 

Tabell 2. 15 av respondenterna svarade Nej, 5 svarade Vet ej och 2 svarade Ja. 

För fråga två, som fråga ett, är andelen av respondenterna som svarat Ja låg.  

Även vid denna fråga valde fyra av respondenterna att komplettera sitt svar i 

textfältet. Den första svarade se ovan i hänvisning till fråga 1 och svaret lämnat 

av den först nämnda respondenten. Den andra respondenten svarade att de ”har 

inte kunskap om hur dessa anpassningar skulle kunna se ut, så svaret blir väl 

nej”. Den tredje respondenten skrev ”inte speciellt”. Den fjärde respondenten 

skrev att de inte hade några anpassningar, men att de hade ”hört att både vuxna 

och barn med diagnos har svårt med större filialer, lättare med ett mindre väl 

valt urval media i ett mindre bibliotek vilket inte alltid tas upp.”  

Textfältssvaren verkar indikera en kunskapsbrist i hur olika anpassningar för 

gruppen kan se ut. Att en av respondenterna även delar med sig information 

(små filialers fördelar över större filialer) som de anser förbises är intressant.  

 

Tredje enkätfrågan 
 

Svarsalternativ Antal svar 

Ja 5 

Nej 15 

Vet ej 2 

Tabell 3. Svaren för den tredje enkätfrågan  

 

Den tredje enkätfrågan var: Har ni utfört några anpassningar (t.ex. tysta hörn, 

tydligare skyltning, arbetat med bibliotekariebemötande) i den dagliga 

verksamheten för vuxna på autismspektrumet alternativt för vuxna med 

funktionsnedsättningar inklusive autismspektrum? Som sett i Tabell 3 svarade 

5 av respondenter Ja, 15 svarade Nej och 2 svarade Vet ej. För denna fråga 

valde sex av respondenter att utveckla sitt svar i textfältet. Den första 

respondenten svarade: ”Bemötande är något vi hela tiden filar på. Låntagare 

med olika funktionsnedsättningar är en prioriterad grupp”. Den andra 

respondenten svarade att de försöker arbeta med att skylta tydligt och att de på 

enheten har startat en ”funkisgrupp”, för att bli mer tillgängliga för alla 

funktionsvarianter. I ”funkisgruppen” har de möten ”om hur vi kan göra vår 

verksamhet mer tillgänglig genom att exempelvis tipsa om relevanta 

föreläsningar, utbyta boktips, omvärldsbevakar, berättar om vad som 

funkar/inte funkar på våra egna bibliotek, hur vi ska utveckla Äppelhyllan 

etcetera.” Den tredje respondenten skriver att de har ”En speciell hylla” 

(antagligen en Äppelhylla). Den fjärde respondenten skrev att Tysta 

hörn/avdelningar är ”nästan omöjligt att få till på ett litet bibliotek”. Den femte 
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respondenten svarade att de inte har några specifika anpassningar för vuxna 

med AST, men att de har tysta rum för läsning och studier samt att de 

kontinuerligt arbetar med skyltning och bemötande. Den sjätte respondenten 

skriver att de har arbetat ”medvetet med vår Äppelhylla för att göra den 

attraktivare för fler.” De skriver vidare att bibliotekets storlek begränsar 

möjligheterna för enskilda avdelningar.  

 

Fråga tre genererade mer positiv respons än fråga ett och två, men det finns 

fortfarande ingen hänvisning till någon mer övergripande strategi. Trots att det 

verkar finns mer medvetenhet och aktivitet från respondenterna i denna fråga 

visar textfältsvaren att man fokuserar på information och media över 

biblioteksmiljö.  

 

Fjärde enkätfrågan 

 

Svarsalternativ Antal svar 

Ja 3 

Nej 18 

Vet ej 1 

Tabell 4. Svaren för den fjärde enkätfrågan  

 

Den fjärde enkätfrågan var: Har ni några samarbeten med 

intresseorganisationer för vuxna på autismspektrumet? Som sett i Tabell 4 

svarade 18 av respondenterna Nej, 3 svarade Ja och 1 svarade Vet ej. Till 

denna fråga fanns även en valfri följdfråga: Om ja, vilka? Tre av 

respondenterna valda att besvara följdfrågan. Den första respondenten skrev: 

MISA och JAG. Respondenten valde även att utveckla sitt svar i textfältet: 

”MISA hjälper oss med att packa gåvopåsar till sexårsvisningar och vi har 

hjälp att packa upp nya böcker samt stämpla dessa. Föreningen JAG kommer 

på våra förskole morgnar och läser Tecken sagor.” MISA är en förening som 

hjälper funktionsnedsatta ut på arbetsmarknaden och JAG är en svensk 

intresseorganisation för de som behöver assistans och har en intellektuell 

funktionsnedsättning (MISA, u.å.; JAG, u.å.). Den andra respondenten har 

svarat följdfrågan med: ”T.ex ska jag ha ett program med en kvarterspolis. Då 

har jag kontaktat olika gruppboenden och en daglig verksamhet.” Den tredje 

respondenten skriver att de har ett samarbete med ” Den dagliga verksamheten 

vi tar emot”. 

 

 

Femte enkätfrågan 

 

Svarsalternativ Antal svar 

Ja 5 

Nej 12 

Vet ej 5 

Tabell 5. Svaren för den femte enkätfrågan  

 

Den femte enkät frågan var: Har ni några framtidsplaner för att göra aktiviteter 

eller den dagliga verksamheten mer inklusiva för vuxna biblioteksanvändare 

med autismspektrumdiagnoser? Som sett i Tabell 5 svarade 12 av 

respondenterna Nej, 5 svarade Vet ej och 5 svarade Ja. Även för fråga 5 fanns 
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en valfri följdfråga: Om ja, vilka? Fem av respondenterna valde att besvara 

följdfrågan och fyra valde att utveckla sina svar i textfältet. Den första 

respondenten skrev att de planerade ”Inköp, högläsning, besöka varandras 

verksamheter”. Den andra respondenten skrev att de planerade något den 29 

april 2019. Den tredje respondenten skrev att ”I nuläget har vi inga planer för 

detta då det är barn och unga som prioriteras.” Den fjärde respondenten vill 

fortsätta existerande samarbeten, men skriver att även om det finns ett intresse 

för att utveckla arbetet är det tveksamt om de har ”tid till att ta emot grupper i 

högre grad.” Den femte respondenten skrev ” kompetensutveckling för 

personal i första hand”. I textfältet har en respondent skrivit: ”Vi håller för 

tillfället på att planera in ett samarbete med en daglig verksamhet i närområdet 

som besöker oss regelbundet, för att se hur vi på biblioteket kan tillgodose 

deras behov och vilka behov som faktiskt finns.” En annan skrev att de skulle 

”ta reda på mer om autism friendly libraries”. En tredje skrev att de planerar 

arbete med ”Kvarterspolis och boktips på spännande böcker”. Den fjärde 

respondenten skrev att deras bibliotek står inför en stor ekonomisk nedskärning 

och att: ”En av de verksamheter som kommer att bli lidande på grund av detta 

är programverksamhet.” Vidare skrev den fjärde respondenten: ”Viktig fråga ni 

ställer i denna enkät, om igen måste vi väga olika grupper av besökare mot 

varandra för att nyttja de begränsade resurserna på bästa sätt. låntagare med 

särskilda behov är dock prioriterade, så visst här borde man kunna göra 

något!!”  

Textfältssvaren till fen femte frågan belyste att det fanns en vilja bland 

respondenterna att arbeta för vuxna med AST. Det som skapar begränsningar 

är resursbrist som personal, tid och budget. Ett intressant svar är att en av 

respondenterna nämner Autism Friendly Libraries, men överlag verkar det 

finnas en medvetenhet om en kompetens- och kunskapsbrist.   

 

Sjätte enkätfrågan 

 

Svarsalternativ Antal svar 

En eller fler individer 7 

All personal 12 

Ingen 4 

Tabell 6. Svaren för den sjätte enkätfrågan  

Den sjätte och sista enkätfrågan var: Vem är ansvarig gällande tillgänglighet 

och prioriterade grupper, specifikt personer med funktionsnedsättningar? Till 

denna fråga fanns det tre svarsalternativ: en eller fler individer, all personal 

samt ingen. Jag missade att inkludera alternativet Vet ej, men även för denna 

fråga var det möjligt att lämna kommentarer i ett textfält. Av de 22 

respondenterna svarade 7 att en eller flera individer var ansvarig, 12 svarade all 

personal och 4 svarade ingen. Till denna fråga valde nio respondenter att 

utveckla sitt svar i textfältet. Fyra av respondenterna skrev att för barn med 

funktionsnedsättningar har de minst en ansvarig personal för Äppelhyllan. Av 

dessa fyra skrev en av respondenterna att de hade ytterligare en personal som 

”ansvarar för talböcker och Legimus” samt att: ”All personal jobbar ständigt 

med att ha ett gott bemötande och anpassa sitt bemötande efter besökarens 

villkor (gällande ordval, hur högt vi pratar, kroppsspråk osv.)”. En annan skrev 

att: ”Vi har i nuläget inga aktiviteter för allmänheten (endast för förskolor och 

skolor), och därmed inte några heller som är riktade specifikt mot gruppen 

vuxna med autismspektrumdiagnoser. Det som finns just nu är en Äppelhylla 
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som riktar sig för personer (framför allt barn) med olika funktionsvariationer.” 

En tredje skrev att: ”Vi samarbetar i personalgruppen kring våra program. 

Äppelhyllan, med medier för barn med funktionsvariationer, har vi en 

ansvarig.” Av de andra kommentarerna skrev en respondent att: ”Det enda vi 

har är Legimusregistrering.” En annan skrev att: ”Speciallärare sköter det 

mesta av de praktiska.” En tredje skrev deras prioriterade grupper var mer 

allmänna, som barn och ungdomar och nyanlända. Denna respondent skrev 

även att de ansvariga var: ”All personal och ingen, beroende på hur man ser 

det. Vi har inte speciellt ansvariga för personer med funktionsnedsättningar.” 

En fjärde respondent skrev att: ”Vi på barn jobbar en hel del med 

tillgänglighet. Kanske lite mindre för vuxen, vet inte exakt hur hen tänker kring 

detta.” Den sista respondenten skrev att de har två ansvariga på en filial och en 

på en annan, men att respondenten har ”ett specialintresse för just dessa 

grupper. Därför har det blivit så att det är mest jag som arbetar med den 

gruppen.” 

5.2 Internationella projekt 

5.2.1 PALS 

Project PALS (Panhandle Autism Library Services) är ett amerikanskt 

biblioteksprojekt som har letts av Nancy Everhart, docent vid Florida State 

University (Targeting Autism for Libraries, 2015). Resultatet av Project PALS 

är att man, tillsammans med bibliotekarier och autism experter, har skapat en 

webbaserad kurs för bibliotekarier om AST. Bakgrunden till kursen är att man 

anser att autism är den snabbaste växande funktionsnedsättningen och att 

bibliotekariernas kunskaper bör utvecklas för att bättre kunna hjälpa dessa 

användare (WebJunction, u.å.). Kursen kallas Servicing Library Users on the 

Autism Spectrum: Project PALS och finns på läroplattformen WebJunction 

(Targeting Autism for Libraries, 2015). Målet med kursen är att 

bibliotekarierna ska kunna lära sig om AST och hur man kan erbjuda bättre 

service till biblioteksanvändare på autismspektrumet. Målgruppen verkar vara 

alla bibliotekarier inom delstaten med speciellt fokus på landsbygden 

(Targeting Autism for Libraries, 2015). Kursen är en så kallad “self-paced” 

kurs med en beräknad tidslängd av fyra timmar (WebJunction, u.å.). Kursen 

består av fyra självständiga och instruktionella moduler: About Autism in the 

Library, Arranging the Library Environment, Communicating with Individuals 

with Autism och Interacting with Technology (Targeting Autism for Libraries, 

2015). Modulerna består av: “Research-based checklists, examples of 
materials, tip sheets, lists, templates, and additional resources are included 

throughout the course to assist you to implement best practices in your unique 

library setting” (WebJunction, u.å.). Utifrån detta, verkar modulerna inte vara 

lärarledda utan man tar del av en modell för hur man kan utveckla sin 

biblioteksmiljö för målgruppen. 

Modul 1 

Modul 1, About Autism in the Library, har fyra mål som användaren ska ha 

uppått vid modulens slut (Project PALS, u.å.).  Modul 1 är en faktabaserad 

kurs om AST och försöker lyfta fram vikten av samarbeten inom det lokala 

samhället och intresseorganisationer. “Identify at least five observable 

characteristics that individuals with ASD might exhibit in a library setting” 

(Project PALS, u.å.). Det första målet efter modulens slut är därmed att 

deltagarna bör kunna identifiera och reducera individer med AST till 5 synbara 
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kännetecken (Project PALS, u.å.). Detta är en intressant ingångspunkt, 

eftersom en sådan drastisk reducering av en neuropsykiatrisk diagnos kan ses 

som problematisk. AST varierar från person till person, men det finns stora 

skillnader i beteenden mellan t.ex. män och kvinnor eller vuxna och barn. Det 

är väldigt vanligt att när man begränsar definitionen av AST att man enbart 

hänvisar till en delgrupp och därmed missar resten av spektrumet. Det andra 

målet förstärker intrycket: “Define autism and three recent facts in the 

identification and prevalence of the disorder” (Project PALS, u.å.). Detta mål 

kan skapa samma problem som det första. Det två sista målen är mer 

samhällsorienterade. Det tredje målet är:”Recommend three current resources 

that would support individuals with autism and their families in being 

successful patrons in the library” (Project PALS, u.å.). Detta mål är mer om att 

vara medveten om vilka resurser som redan finns och hur man skulle kunna 

utnyttja dessa till fördel till målgruppen. Det fjärde målet bygger vidare på 

detta: “Describe at least 3 situations in which the library can increase 

community involvement for individuals with ASD” (Project PALS, u.å.). Målet 

verkar vara att försöka få bibliotekarierna att fundera över hur de kan socialt 

integrera och involvera målgruppen. Det är svårt att säga enbart utifrån 

kursmålen, men de första två målen tyder på en förenkling av diversiteten inom 

spektrumet. Mål 3 och 4 verkar dock lyfta fram vikten av samarbeten, social 

integration och existerande resurser, vilket är viktig i frågan om social 

inklusivitet.  

 

Modul 2 

Modul 2, Arranging the Library Environment, har tre mål (Project PALS, u.å.). 

Modulens mål är relaterade till att problemlösningar inom biblioteksrummet 

för användare med AST. Det första målet är:”Make recommendations for 

potential improvements to areas or activities in the library to better meet the 

needs of individuals with ASD” (Project PALS, u.å.).  Det finns flera sätt att 

utveckla och arrangera en biblioteksmiljö för att inkludera målgruppen. Det 

finns dock olika för- och nackdelar till att förändra en offentlig miljö för en 

snäv målgrupp. Resultatet beror på hur man definierar och förstår målgruppen, 

om definitionen är för begränsad kommer framgången av den adapterade 

biblioteksmiljön också vara begränsad. Det andra målet för kursen 

är:”Construct visual supports to encourage communication and independence 

in the library of ASD patrons” (Project PALS, u.å.). Tydlighet är ofta viktigt 

för personer med AST, vilket även kommer fram i Borgs (2013) intervjuer. Det 

är även bra att man lyfter fram att ett av de slutliga målen med de visuella 

hjälpmedlen är självständighet. Det tredje och sista målet är: “Develop 

environmental alternatives to increase participation of individuals with ASD” 

(Project PALS, u.å.). Detta är ett mål som skulle kunna vara omöjligt att uppnå 

särskilt för små biblioteksfilialer. Att kunna erbjuda olika former av miljöer 

beror ofta hur de fysiska förutsättningarna ser ut. Dock skulle detta kunna vara 

att man annonserar tider då biblioteket är lugnare och inte har besök från 

barngrupper. Överlag, är målen något vaga om vad de innebär samt vad man 

vill uppnå med modulen.  

 

Modul 3 

Den tredje modulen, Communicating with Individuals with Autism, har tre mål 

(Project PALS, u.å.). Kommunikation är ett av de svåraste momenten för både 

bibliotekarier och användare med AST. Trots detta kan en bra kontakt med 

bibliotekarierna betyda mycket för biblioteksanvändare med AST. Det första 
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målet med kursen är: “Develop opportunities for social interaction and 

communication between staff and patrons with ASD in the library” (Project 

PALS, u.å.). Det här är det första målet som verkar vara en praktisk uppgift i 

biblioteksmiljö. Det verkar hänvisa till att man ska utföra någon form av 

nätverkning. De övriga målen för kursen verkar också vara mer praktiskt lagda- 

Det andra målet är: “List strategies to promote communication and prevent or 

decrease disruptive or challenging behaviors of individuals with ASD” (Project 

PALS, u.å.). Det tredje och sista målet är: “Identify how to use 

augmentative/alternative communication strategies to support independence 

and participation in the library for patrons with ASD” (Project PALS, u.å.).   

 

Modul 4 

Den fjärde och sista modulen, Interacting with Technology, har tre mål (Project 

PALS, u.å.). Denna modul verkar främst rikta sig mot aktiviteter för personer 

med lågfungerande AST eller barn. Anledning till att jag påstår detta är att 

modulens mål verkar anta svårigheter med att förstå teknologi som inte 

inkluderar sociala svårigheter (t.ex. etik i sociala medier). Det första målet 

är:”Describe situations in which the library can provide services to parents or 

caregivers related to technology” (Project PALS, u.å.). Detta kan hänvisa till 

olika typer av resurser som talböcker eller teknologiska resurser i biblioteket, 

men det är intressant att det finns ett mål specifikt för närstående som inte 

inkluderar autisten. Å andra sidan vänder sig det andra målet till målgruppen: 

“List strategies that the library can use to enhance the experience and 

independent utilization of technology and social media for individuals with 

ASD” (Project PALS, u.å.). Det huvudsakliga problemet med detta mål är att 

det är lätt att det leder till att man fokuserar på större lösningar för delgrupper 

som är lågfungerande eller barn. Detta är inte fel, och det är behövligt, men 

risken är att man utesluter delgrupper som har ett behov av mindre lösningar 

t.ex. alternativa sittplatser eller tydligare skyltning av regler om turordning vid 

användning av datorerna. Det tredje målet och sista målet är:”Describe 

situations in which the library can facilitate appropriate technology training for 

individuals with ASD” (Project PALS, u.å.). Här finns samma risk som för det 

andra målet. Man riskerar att fokusera på att skapa nya kurser eller event, 

istället för att göra mindre adapteringar av existerande kurser.  

 

Sammanfattning Project PALS 

Sammanfattningsvis är fördelarna med Project PALS är att det är behändigt för 

bibliotekarierna att kunna utföra kursen på sina egna villkor och att kursen är 

relativt kort. Det kan dock ses som både en fördel och nackdel att kursen är ett 

relativt kort tidsåtagande jämfört med de andra projekten. Användning av kurs-

formatet gör PALS på många sätt mer tillgänglig för bibliotekarier, genom att 

vara webbaserad och målorienterad. Mål är restriktiva, men är också relativt 

lättuppnåeliga. Ett problem med kursen är dock att det riskerar att reducera 

komplexiteten av relationen mellan bibliotekarierna och biblioteksanvändarna 

genom fokuseringen på mål. Risken blir att man anser att om man uppnått 

dessa mål är man klar med arbetet för gruppen och om man misslyckas med, 

eller inte kan, uppnå dessa mål har man inte nått ut till gruppen. Verkligheten 

är betydligt mer komplex och behovet från biblioteksanvändarna kommer 

variera från bibliotek till bibliotek. PALS lyfter fram viktiga aspekter som att 

tänka över biblioteksmiljön, kommunikation och nätverkning med individer 

eller organisationer och hur man kan försöka nå ut till målgruppen. Å andra 

sidan, finns det överlag tecken i kursmålen att man över simplifierar och 
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reducerar AST. Denna förenkling kan leda till att man förlitar sig för mycket på 

stereotyper eller delgrupper (som autistiska med utvecklingsstörningar eller 

barn med AST), vilket kan vara problematiskt eftersom detta sällan är 

tillräckligt för att förstå hela gruppen. Det är även problematiskt att använda en 

simplifierad definition, eftersom den riskerar att bli för snäv för praktisk 

användning. 

 

5.2.2 Targeting Autism for Libraries 

Ett annat amerikanskt biblioteksprojekt är Targeting Autism for Libraries 

(Targeting Autism for Libraries). Både Project PALS och Targeting Autism for 

Libraries är finansierade av bidrag från the Institute of Museum and Library 

Services (IMLS) (Targeting Autism for Libraries, u.å.a.; Targeting Autism for 

Libraries, 2015). Projekten överlappar varandra både i finansiering och att 

Nancy Everhart, skaparen av PALS, tidigare har varit styrelsemedlem för 

Targeting Autism for Libraries (Targeting Autism for Libraries, 2015). 

Targeting Autism for Libraries är ett projekt som bedrivs av Illinois State 

Library för att hjälpa biblioteken i Illinois erbjuda bättre service för 

biblioteksanvändare med AST (Targeting Autism for Libraries, u.å.). Projektet 

består av två faser. Fas 1 var att skapa ett nätverk med bibliotekarier och 

intresseorganisationer. Fas 2 är att skapa en utbildning för bibliotekarier om 

biblioteksanvändare med AST. Projektet kallas Targeting Autism: A 

Comprehensive Training and Education Program for Librarians. Fas 2 är 

fortfarande under konstruktion, men målet är att skapa ett mångsidigt och 

replikerbart träningsprogram (Targeting Autism for Libraries, u.å.a.). Det är 

oklart om detta projekt, som är baserat i Illinois, har några samband med det 

Florida-baserade Project PALS, utöver Nancy Everhart. I ett inlägg i bloggen 

på Targeting Autism for Libraries hemsida skriver man dock om PALS som 

om det är ett separat och orelaterat projekt (Targeting Autism for Libraries, 

2015). Målet med Targeting Autism for Libraries projektet är att utveckla och 

skapa ett mångfasetterat och replikerbart träningsprogram för att förbättra 

bibliotekens service för användare med AST. Det finns ingen information om 

träningsprogrammet kommer att vara webbaserat eller inte. Även om Fas 2 

fortfarande är under konstruktion är Fas 1 igång.  

 

Socialt nätverk 

Fas 1 av Targeting Autism for Libraries projektet kallas Targeting Autism: A 
National Forum on Serving Library Patrons on the Spectrum. Syftet med 

denna fas var att skapa ett socialt nätverk för bibliotekarier om 

biblioteksanvändare med AST. Projektet består av en e-postlista och en blogg, 

med en hemsida som knutpunkt för alla insatser (Targeting Autism for 

Libraries, u.å.a.).  

 

E-postlista 

E-postlistan kallas Autism-Works och beskrivs som en ”global discussion list” 

för biblioteksanställda, individer som arbetar med autister, representanter från 

intresseorganisationer samt självrepresenterade autister (Targeting Autism for 

Libraries, u.å.b). Man vill med e-postlistan skapa en plats för ett utbyte av 

idéer, erfarenheter och perspektiv för att bidra till en gemensam kunskapsbas 

om hur biblioteken kan bemöta behoven av autistiska biblioteksanvändare 

(Targeting Autism for Libraries, u.å.b.). Alla tidigare diskussioner arkiveras i 

ett digitalt arkiv (Autism-Works, u.å.). Målet är att kunna få olika perspektiv på 
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frågor och problem om policyer, kontakt med biblioteksanvändare med AST 

och hur man kan adaptera biblioteksmiljön med en begränsad budget 

(Targeting Autism for Libraries, u.å.b.). Man vill genom detta stärka 

bibliotekets roll som ett samhällsmässigt stöd för grupper med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Autism-Works, u.å.). För e-

postlistan listar man exempel på ämnen som frågor kan beröra, t.ex. hur man 

kan hantera biblioteksanvändares ’meltdowns’, exempel på resurser för syskon 

till en autistisk familjemedlem, hur man kan stödja jobbsökande med AST, hur 

man kan göra sitt bibliotek mer autism-vänligt utan att spendera stora summor, 

hur man utveckla autism vänliga biblioteksprogram och vilka teknologiska 

hjälpmedel är mest användbara (Autism-Works, u.å.). Det är ett ambitiöst 

initiativ, men dess effektivitet är beroende på individers engagemang över tid. 

Enligt, hemsidan har e-postlistan nästa 80 aktiva medlemmar, vilket tyder på 

att de har lyckats i deras mål att skapa ett socialt nätverk (Targeting Autism for 

Libraries, u.å.b.).  

 

Blogg 

Utöver e-postlistan har man även skapat en blogg kallad Targeting Autism 

Weblog. På hemsidan för Targeting Autism har man formulerat fyra mål eller 

avseenden, för bloggen (Targeting Autism for Libraries, u.å.a.). Det första 

målet är: “to provide an online discussion platform to support librarians who 

serve their diverse community. The blog offers an online place to exchange 

ideas and to share expertise and resources” (Targeting Autism for Libraries, 

u.å.a.). Liknande till e-postlistan lyfter man fram bloggen som en mötesplats 

för diskussioner. Skillnaden är att man i bloggen kan skapa, eller skicka in, 

inlägg för att skapa debatt och dela med sig olika erfarenheter, utöver 

möjligheten att ställa och diskutera frågor i e-postlistan. Detta kan dock bli 

problematiskt, eftersom det i diskussionen om autism tenderar att finnas 

faktioner som framställer sina åsikter som vetenskapligt bevisat fakta. För 

Targeting Autism finns det en styrelse som modererar, men det finns alltid en 

risk att öppna diskussioner under ett blogginlägg om autism kan eskalera. Det 

andra målet är: “to be informed about all “Targeting Autism” grant-related 

activities, through ongoing updates” (Targeting Autism for Libraries, u.å.a.). 

Målet med bloggen är därmed inte bara att agera som diskussionsplattform, 

utan som en digital informationstavla för projektet. Det tredje målet är: “to 

provide a central site for those not attending the forums to contribute ideas to 

share with forum participants” (Targeting Autism for Libraries, u.å.a.). 

Targeting Autisms blogg bör ses som kommunikationsplattform som är ett 

alternativt komplement till e-postlistan. Man verkar vilja se ett samarbete och 

utbyte av information mellan plattformarna. Det är dock något otydligt om det 

faller på moderatorerna att dela informationen eller om det är upp till 

deltagarna att dela information som de finner intressant. Det kan vara så att 

båda alternativen uppmuntras. Det fjärde målet är: “to provide Illinois libraries 

with a platform to share ASD related events and programs statewide” 

(Targeting Autism for Libraries, u.å.). Detta är det första målet som lyfter fram 

den lokala aspekten av projektet, då e-postlistan tydligt beskrivs som global. I 

det fjärde målet tydliggörs att det är biblioteken i Illinois som är målgruppen 

för projektet. Detta betyder att man måste förstå att de diskussioner och 

erfarenheter som förs fram i bloggen och e-postlistan antagligen kommer från 

en amerikansk kontext. Den amerikanska social debatten kring autism är 

kontroversiell och skiljer sig på många sätt från den svenska (speciellt p.g.a. 

kontroverserna skapade av organisation Autism Speaks).  
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Sammanfattning Targeting Autism for Libraries 

Sammanfattningsvist kan man se, utifrån målen, att bloggen, utöver e-

postlistan, är tilltänkt att agera som en mötesplats för bibliotekarier i Illinois. 

Man erbjuder möjligheten att dela information både mellan olika bibliotek och 

mellan bibliotek och intresseorganisationer samt andra intresserade parter med 

expertis.  

5.2.3 Autism Friendly Libraries 

Autism Friendly Libraries (som nämndes av en av respondenterna i enkäten) är 

ett brittiskt projekt med målet att göra de brittiska biblioteken mer tillgängliga 

för autister. Projektets fokus är biblioteksanvändare med AST, men de påpekar 

att materialet från projektet skulle kunna användas för många olika grupper 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (Dimensions, u.å.c.). Som 

nämnt under kapitlet Tidigare forskning har Dimensions, en 

intresseorganisation för autister, utfört en enkätundersökning om autistiska 

biblioteksanvändare och biblioteksanvändning i Storbritannien (Dimensions, 

u.å.a.). Resultaten visade att 40 % av respondenterna aldrig går till biblioteket, 

men att besöksstatistiken för de 60 % som använder biblioteket är dubbelt så 

hög som för normal befolkningen (Dimensions, u.å.a.). 90 % av 

respondenterna svarade även att de skulle använda deras lokala bibliotek mer 

om vissa förändringar gjordes (Dimensions, u.å.a.). De mest omnämnda av 

dessa förändringar var mer tolerans gällande ljudnivån, bättre utbildning för 

bibliotekspersonalen samt mer förståelse från allmänheten och 

bibliotekspersonalen(Dimensions, u.å.a.). Tolerans gällande ljudnivån i den här 

kontexten hänvisar antagligen till att autister kan ha svårigheter med att 

kontrollera sin egen ljudnivå och att miljöer med tysthetsnormer, som 

bibliotek, kan därför bli väldigt stressfyllda p.g.a. detta. Det finns dock autister 

som finner tystheten i biblioteket lugnande och blir stressade av höga 

ljudnivåer. Bättre utbildning för bibliotekspersonalen är antagligen kopplade 

till mer förståelse från allmänheten samt att man vill ha mer hjälp att navigera 

olika funktionshinder i biblioteksrummet. Utifrån enkätens resultat har 

Dimensions skapat Autism Friendly Libraries projektet i ett samarbete med the 

Association of Senior Children’s and Education Librarians (ASCEL) och 

Libraries Connected (Dimensions, u.å.c.). Autism Friendly Libraries beskrivs 

som ett utbildningsprogram, men är mindre formellt än Project PALS. 

Materialet för utbildningen består av en träningsfilm (med autistiska 

biblioteksanvändare som skådespelare), affischer, informationsblad, mallar för 
biblioteksinformation och mallar för kartor av biblioteket (Dimensions, u.å.c.).  

 

Affischer 

Affischerna informerar övriga biblioteksanvändare om att biblioteket 

identifierar sig som ett ’Autism Friendly Library’(Dimensions, u.å.d.). De ber 

övriga biblioteksanvändare att ha förståelse om autistiska biblioteksanvändare 

inte kan hålla ljudnivån eftersom att ljuden de gör hjälper dem hantera stress 

(Dimensions, u.å.d.). De rekommenderar även att fråga personalen om man har 

frågor (Dimension, u.å.d.). Man har genom affischerna försökt uppnå alla tre 

förändringarna som respondenterna bett om i enkäten. Genom att sätta upp 

affischen försöker man visa att det är acceptabelt att bryta ljudnivån p.g.a. 

stress samt att man informerar allmänheten och att personalen är utbildade i 

frågan genom Autism Friendly Libraries-programmet.  

 

Mallar  
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Mallarna som erbjuds är redigeringsbara dokument som utvecklats med 

autistiska användares behov av tydlighet i åtanke, men som varje bibliotek kan 

adaptera till sin egen situation. De mallar som finns är en bibliotekskarta, ett 

brev till biblioteket och ett besök till biblioteket-social historia (Dimensions, 

u.å.c.). Bibliotekskartan är ett Word-dokument med en mall av ett 

biblioteksrums hyllor och utformning som kan redigeras och modifieras för 

enskilda bibliotek. Detta är för att göra det enklare för autister, och andra, att 

använda biblioteket självständigt. Brevet till biblioteket är ett formalia brev 

som autistiska biblioteksanvändare kan fylla i och skicka till sitt lokala 

bibliotek för att be dem att delta i Autism Friendly Libraries projektet 

(Dimensions, u.å.c.). Den sista mallen är en social historia om hur ett besök till 

ett bibliotek brukar gå till och hur det specifika biblioteket ser ut (Dimensions, 

u.å.e). Social historien visar grundläggande aktiviteter som t.ex. hur det går till 

att få lånekort och hur man lånar böcker (Dimensions, u.å.e.). Det finns även 

för biblioteken individuella alternativ som att inkludera bilder från det 

specifika biblioteket och att t.ex. ange vilket telefonnummer man kan ringa för 

att ställa frågor om man är nervös inför biblioteksbesöket (Dimensions, u.å.e.). 

Det går även att skriva in vilka resurser som finns på den individuella filialen 

man vill besöka, som t.ex. talböcker, tysta rum och datorer/skrivare 

(Dimensions, u.å.e.). Alla tre mallarna är ett svar på hur biblioteken kan 

uppfylla autistiska biblioteksanvändares behov av tydlighet. Det är även viktigt 

att ha i åtanke att autister oavsett ålder har väldigt olika nivåer av funktionalitet 

och att det är svårt att skapa resurser som besvara majoritetens behov.  

 

Informationsblad 

Om mallarna är riktade till biblioteksanvändare är informationsbladet, Autism 

Friendly Libraries Top Tips, riktat till bibliotekspersonalen (Dimensions, 

u.å.f.). Informationsbladet, eller broschyren, innehåller information om autism 

samt hur viktiga de lokala folkbiblioteken kan vara för gruppen (Dimensions, 

u.å.f.). I broschyren listar de även olika problem som kan uppstå i 

biblioteksrummet och ger tips om olika sätt man kan hantera och lösa dessa 

problem (Dimensions, u.å.f.). Ämnena som omnämns är: Tolerans, 

Kommunikation, “Meltdowns” och utmanande beteenden, Privat utrymme, 

Ljud och rörelse, Autism vänlig skyltning, samt Autism vänliga sessioner 

(Dimensions, u.å.f.). I sektionen Tolerans ber man bibliotekspersonalen att inte 

döma i förhand eftersom störande beteenden kan vara utom 

biblioteksanvändarens kontroll (Dimensions, u.å.f.). I sektionen 

Kommunikation lyfter man fram att visa respekt genom att prata direkt till 

personen med funktionsnedsättningen istället för en förmedlare (Dimensions, 

u.å.f.). De skriver också att det är bättre att ställa specifika istället för bredda 

frågor och att komma ihåg att bemöta individen utefter deras enskilda förmågor 

till kommunikation (Dimensions, u.å.f.). I sektionen ”Meltdowns” och 

utmanande beteenden, ger de rådet att ha förståelse att beteendet är p.g.a. 

överstimulering och ber bibliotekarierna att antingen ignorera beteendet eller 

informera om tillgång till ett tyst utrymme (Dimensions, u.å.f.). Om beteendet 

är skadligt för individen eller andra ges man rådet att antingen ingripa eller 

erbjuda stöd (Dimensions, u.å.f.). Detta råd ges utan en kontext av hur dessa 

beteenden kan se ut och vilken effekt de har på personen. Ibland kan närmandet 

av en främmande person orsaka mer stress och förvärra situationen. Det krävs 

mer kunskaper än som erbjuds i informationsbladet (eller i träningsfilmen) om 

man ska kunna ingripa eller hjälpa personen. Nästa sektion är Privat utrymme, 

vilket relaterar till att skapa tysta eller lugnare utrymmen för användare med 
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sensoriska svårigheter (Dimensions, u.å.f.). De skriver dock att för att skapa 

dessa utrymmen krävs hjälp från experter, vilka experter de hänvisar till 

definieras inte (Dimensions, u.å.f.). I nästa sektion, Ljud och Rörelse, påpekar 

de att autister ofta är känsliga för ljud, men att de har svårt att själva vara tysta 

(Dimensions, u.å.f.). Detta kan skapa konflikter i biblioteksrummet, både med 

personalen och andra användare. Rådet de ger är att man bör tydliggöra att man 

är ett ”autism friendly library” och att det inkluderar en viss tolerans för olika 

ljudnivåer (Dimensions, u.å.f.). I sektionen, Autism vänlig skyltning, ber man 

att biblioteken använder de på webbsidan tillgängliga materialen för att 

annonsera om att biblioteket är ett ”autism friendly library” (Dimensions, 

u.å.f.). De skriver att detta ska hjälpa autister att känna sig mer välkomna och 

inkluderade i biblioteksrummet (Dimensions, u.å.f.). Dimensions (u.å.f.) 

skriver vidare att autister hatar osäkerhet och att all skyltning bör vara tydligt 

placerad samt markerad, både i det fysiska biblioteket och hemsidan. I den sista 

sektionen, Autism vänliga sessioner, vilket främst hänvisar till riktade 

verksamheter för autistiska biblioteksanvändare som t.ex. filmvisningar eller 

föreläsningar (Dimensions, u.å.f.). Ett exempel de ger är Dimensions 

biovisningar där man t.ex. sänkt ljuset och ljudet samt haft en större tolerans 

för rörelse och ljud från publiken (Dimensions, u.å.f.). Detta skapar en miljö 

där man vet vad man kan förvänta sig, som är säker och där man inte känner 

sig stigmatiserad och där man vet att ens behov förstås (Dimensions, u.å.f.).  

 

Träningsfilm 

Det mest betydliga materialet som Dimensions erbjuder är träningsfilmen. 

Filmen är relativt kort (9 min 50 sekunder), men försöker förklara 

svårigheterna som autistiska biblioteksanvändare kan möta i en biblioteksmiljö 

(Dimensions UK, 2016). I filmen väljer man att fokuserar främst på barn med 

AST samt unga vuxna med AST. I filmen hävdar de att stereotypen från media 

för autister är främst baserad på de som har Aspergers Syndrom (t.ex. the Big 

Bang Theory) eller är autistiska savanter (t.ex. Rainman). De har därför försökt 

visa att autism är en för individen unik diagnos, även om man på spektrumet 

delar samma svårigheter. De citerar ett talesätt:”If you’ve met one person with 

autism, you’ve met one person with autism” (Dimensions UK, 2016). Flera av 

förslagen kan dock även vara till fördel för vuxna med AST utan 

utvecklingsstörning. Detta gäller särskilt vikten som läggs på tydlighet gällande 

information om bibliotekets utformning och skyltning. Träningsfilmen utgår 

från perspektivet av två föräldrar med barn som har autism. Utöver dessa 

perspektiv upprepar de många av råden från informationsbladet, men 

inkluderar en kliniskt baserad förklaring av autism samt att alla med autism är 

annorlunda (Dimensions UK, 2016).  

 

Sammanfattning Autism Friendly Libraries 

Fördelen med Autism Friendly Libraries är att allt material är gratis och fritt 

tillgängligt för alla intresserade bibliotek (Dimensions, u.å.a.). Utöver det 

ovannämnda materialet har man även använt sociala plattformar som t.ex. 

Facebook och Twitter för att skapa nätverk för bibliotekarier om bibliotek och 

autistiska användare. Ett problem med dessa plattformar är att de är för hela 

organisationen Dimensions och innehåller inte bara information om Autism 

Friendly Libraries. Utöver de sociala plattformarna finns det dock även ett 

formulär på hemsidan där man kan ställa frågor om Autism Friendly Libraries 

direkt till organisatörer från Dimensions (Dimensions, u.å.c.). Nackdelen med 

Autism Friendly Libraries är att det p.g.a. att materialet är relativt kortfattat 
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finns en risk att det simplifierar lösningar. Materialet är inriktat på att vara 

lättillgängligt och praktiskt, men det saknas en mer grundlig förklaring till vad 

autism/AST är. Det kan även ses som problematiskt att det inte verkar finns 

några formella krav man måste uppnå för att kunna sätta affischerna. Detta 

betyder att det kan vara svårt, för användare och bibliotekarier, att veta vad 

etiketten, Autism Friendly Library, faktiskt innebär. Fördelen är att det blir 

betydligt enklare för bibliotekarier som redan vet om autism att förstå hur 

diagnosen kan yttra sig i en biblioteksmiljö och ger insyn till hur olika 

lösningar kan se ut. Det är även positivt att materialet är lättåtkomligt även för 

bibliotek från andra länder än Storbritannien (om man kan läsa och förstå 

engelska). Frågan är hur behjälpligt materialet är för de bibliotekarier som inte 

redan har kunskaper om autism.  

En sammanfattning av mina fynd, i relation till projekten kan ses i Tabell 2.  

Projekt 

 

Project PALS Targeting Autism 

for Libraries 

Autism Friendly Libraries 

 

 

Fördelar 

 

 

 Formellt och 
tydligt format 

 Deltagare kan 

utföra kursen i 

sin egen takt 

 Ger 
grundläggande 

information 

 Skapar 
digitala 

mötesplatser 

 Tillåter 

deltagare 

från olika 

länder 

 Skapar en 
gemensam 

och 

lättillgänglig 

kunskapsbas 

 Lättillgängligt 
material och 

information 

 Ett tydligt fokus på 

praktiska råd 

 Inkluderar 
synpunkter från 

personer med AST 

 

 

Nackdelar 

 

 

 

 Kortfattig 

 Saknar en 
formell ram 

för ett socialt 

nätverk 

 Riskerar att 

översimplifiera 

ämnet 

 Kursen kräver 
att registrering 

i WebJunction 

 Innehåller 
än så länge 

ingen kurs 

om AST och 

bibliotek 

 Kvalitén på 
innehållet 

beror på 

deltagarna 

 

 Väldigt kortfattad 

 Är bättre om man 
redan har 

kunskaper om AST 

 Saknar en konkret 

definition av vad ett 

Autism Friendly 

Library innebär 

Tabell 7. En sammanfattning av projektens fördelar och nackdelar 

 Analys och diskussion 

6.1 Enkätresultat 

Den första forskningsfrågan för denna studie var: Hur arbetar folkbiblioteken i 

en svensk stad för att minska funktionshinder för vuxna med 

autismspektrumtillstånd? Resultaten från enkäten visar att majoriteten av 
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respondenterna inte har aktiviteter eller anpassningar i den dagliga 

verksamheten för vuxna med AST. Det verkar även finnas en brist av kunskap 

bland respondenterna av hur sådana anpassningar kan se ut för vuxna. 2 av 

respondenterna hade riktade verksamheter för gruppen. Dessa var främst 

genom samarbeten med olika intresseorganisationer och inkluderade 

högläsning och sagostunder. Överlag, nämndes barn och aktiviteter för barn 

mer än andra grupper av vuxna med funktionsnedsättningar. Det framstår som 

att det finns organiserade projekt och program för barn med 

funktionsnedsättningar på ett sätt som inte existerar för vuxna. För barn kan 

man skapa samarbeten med t.ex. skolor med olika läsfrämjande aktiviteter, som 

högläsning och teater. Anpassningar för vuxna utan intellektuella 

utvecklingsstörningar verkar främst fokuserade på skyltning och ”tillgänglighet 

för alla”.  Intrycket är dock att det inte verkar finnas någon konkret strategi för 

hur detta ska se ut på folkbiblioteken. Det verkar, utifrån kommentarerna, inte 

finnas någon kunskapsbas om hur man skulle kunna arbeta för vuxna med AST 

eller liknande målgrupper. Trots detta fanns det i vissa fall ett intresse för att 

göra något för gruppen. Generellt fanns det en medvetenhet om vuxna med 

AST som en del av en prioriterad grupp, men det är tydligt att det inte finns 

några strategiska planer för hur man ska arbeta för dem. Istället ser det ut som 

att det är upp till de individuella biblioteken att själv utforma strategier för hur 

de arbetar för personer med funktionsnedsättningar.  

 

6.1.1 Bibliotekarieinsatser  

En av respondenterna nämner att de på biblioteksenheten har skapat en 

”funkisgrupp”, där de diskuterar hur de kan arbeta med och främja 

tillgänglighet för användare med funktionsvarianter. Det kan vara bra att ge 

biblioteken friheten att kunna arbeta utifrån behoven som de ser från sin egna 

biblioteksanvändare. Kvalitén av dessa individuella insatser kan dock variera 

stort baserat på vilka kunskaper och resurser som de enskilda 

biblioteksenheterna har tillhanda. Det skulle kunna vara mer fördelaktigt om 

det fanns någon form av gemensam kunskapsbas som de skulle kunna ta del av 

och sedan utveckla utefter behov. Risken blir annars att kvalitén av 

biblioteksservice och tjänster för vuxna med AST varierar stort mellan olika 

bibliotek. Folkbibliotekens service och tjänster bör reflektera de behov deras 

användare har och om det inte finns ett existerande behov från den omedelbara 

målgruppen kan man inte förvänta sig stora åtgärder. Samtidigt bör det finnas 
någon form av standard eller grund träning som biblioteksenheter eller filialer 

kan utgå ifrån.  

 

6.1.2 Prioriterade grupper 

Responsen från enkäten visar att prioriterade grupper är en komplex fråga för 

biblioteken. Vissa av biblioteken har valt att fokusera på en eller två 

prioriterade grupper (som t.ex. barn eller nyanlända) eller det betydligt svårare 

och diffusa målet av tillgänglighet för alla. Att inom en filial fokusera på en 

eller två prioriterade grupper är praktiskt utifrån begränsade resurser och kan 

hjälpa verksamheten att fokusera på biblioteksanvändarnas omedelbara behov. 

Problemet med vuxna med AST är, som sagt, att de ofta inte kan kommunicera 

deras behov och p.g.a. att deras funktionsnedsättning är osynlig för blotta ögat 

är det lätt att missa deras närvaro. Det kan därmed ses som problematiskt att 
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inte ha någon form av formell anpassning i den dagliga verksamheten, speciellt 

gällande personalutbildning och bibliotekariebemötande.  

Det bör finnas någon form av utbildning eller stöd för bibliotekarier gällande 

vuxna med AST eller andra osynliga funktionsnedsättningar. Detta kan dock 

vara ett komplicerat och ofta känsligt ämne. De bibliotek eller enskilde 

bibliotekarier som vill arbeta för gruppen måste först och främst bestämma hur 

långt de vill gå. Autism är, p.g.a. dess historiska utveckling som diagnos, mer 

komplicerad än kärnan, vilket är individer som har ett behov av stöd. Detta kan 

vara särskilt påtagligt hos vuxna med AST, då de ofta har utvecklat sina egna 

idéer och synsätt på sin diagnos. Debatter som ’person-first’ eller vaccinationer 

är komplicerade nog, men det finns ytterligare svårigheter som debatten kring 

Autism Speaks samt om anhörigas roll i intresseorganisationer och litteratur. 

Det kan t.ex. uppfattas som problematiskt att lyfta fram en autobiografisk bok 

skriven av en anhörig till en person med AST under Autism Awareness Month, 

istället för autobiografisk bok av en författare med AST. Som 

biblioteksverksamhet bör man helst inte ta ställning i dessa debatter utan 

försöka representera alla sidor likvärdigt. Det kan dessvärre uppstå problem, 

speciellt gällande riktade verksamheter för vuxna, om man försöker utföra 

dessa aktiviteter utan att vara insatt i ämnet och de debatter som förs inom AST 

samhället.  

6.1.3 Riktade verksamheter och generella anpassningar 

Det kan uppstå svårigheter i utförandet av riktad verksamhet av flera 

anledningar, delvis p.g.a. debatterna förknippade med AST och delvis p.g.a. de 

stora variationerna i begåvningsnivåerna hos målgruppen. Vuxna med AST har 

en stor variation i behov och att sätta tillgänglighetsnivå för hög kan förhindra 

vissa att delta, men att sätta den för låg kan göra att aktiviteterna inte är av 

intresse för andra. Om man som biblioteksverksamhet vill utföra en riktad 

verksamhet måste man först och främst på något sätt definiera målgruppen och 

tydliggöra i informationen kring olika event på vilken nivå aktiviteten kommer 

att vara på. Generellt kan de riktade verksamheterna för vuxna med 

funktionsvarianter vara väldigt betydelsefulla, men de är ofta väldigt 

begränsade i vem de vänder sig till. Generella anpassningar är mindre, men kan 

vara mer fördelaktiga för fler biblioteksanvändare. Mindre anpassningar som 

tydligare skyltning och mer information om biblioteket på hemsidan kan vara 

till fördel för individer med olika begåvningsnivåer, eftersom det hjälper dem 

t.ex. att bli mindre stressade över förändringar och planera sitt besök. En resurs 
som finns i Sverige är Tillgänglighetsdatabasen (TD, 2019), en databas om 

fysisk tillgänglighet i offentliga rum (t.ex. bibliotek, museum, restauranger). 

Det finns 113 bibliotek registrerade i databasen med information om allt från 

bilder och mått av ingången till belysning, ljudnivå, om det finns hjälpmedel 

och om det finns personalen som är kunnig om hjälpmedlen. Databasen är 

främst fokuserad på fysisk tillgänglighet, men information som finns samt 

bilderna av biblioteket kan även vara till stöd för personer med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

 

Gällande anpassningar, stora eller små, kan man anse att möjligheterna 

begränsas inte bara av budget, utan också av biblioteksrummets storlek och 

utformning. Uppdelningen och skapandet av lugnare och specialiserade 

sektioner är lättare i ett större bibliotek, men i allmänhet har de större 

biblioteken fler besökare och mindre chans till personlig kontakt mellan 

bibliotekarierna och användaren. Små filialer har mindre möjligheter till 
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uppdelning, vilket kan göra att det blir högljutt och fullt i biblioteket när t.ex. 

en skolklass är på besök. Mindre bibliotek, som en av respondenterna 

påpekade, är oftast lugnare, med färre besökare och större chans till personlig 

kontakt med bibliotekarierna. Den personliga kontakten kan vara väldigt viktig, 

speciellt om man känner sig förstådd och respekterad. Det finns dock de som 

kan föredra att ha mindre personlig kontakt och tysta sektioner. Det kan 

därmed finnas en stor fördel att t.ex. samarbeta inom en biblioteksenhet för att 

skapa ett utbud av olika sorters biblioteksmiljöer och resurser. Att ett bibliotek 

skulle kunna möta allas behov är inte realistiskt, vilket Brisander (2017, s.54) 

också lyfter fram. Dock påpekar hon att, ”Bibliotekens prioriterade grupper är 

de som behöver biblioteken allra mest”(Brisander, 2017, s.50). Även om det är 

omöjligt att bemöta alla gruppers behov bör det finnas en vilja att försöka göra 

mer för prioriterade grupper. Det bör också finnas alternativ som kan stödja 

kunskapsutvecklingen av bibliotekarier på folkbibliotek och som synliggör 

olika prioriterade grupper. I denna uppsats har jag försökt lyfta fram olika 

alternativ och tankesätt kring vilka svårigheter och utmaningar det finns inom 

ämnesområdet.  

6.1.4 Bibliotekariebemötande  

En av de viktigaste anpassningarna är bibliotekariebemötandet. Att som 

bibliotekarie generellt visa tålamod och respekt är viktig, men att hantera 

normbrytande beteenden blir lättare om det baseras på förståelse. Detta betyder 

inte att alla bibliotekarier måste ha kunskaper om alla funktionsnedsättningar, 

men att man har en medvetenhet om att det finns olika sätt att existera 

neurologiskt. Det är även viktigt att vara medveten om att funktionshinder kan 

uppstå eftersom biblioteksmiljön inte alltid är tillgängliga för alla. Även om 

man fysiskt kan gå in i ett bibliotek betyder inte att man inte kan känna att 

miljön är otillgänglig, eftersom man t.ex. blir stressad eller är rädd för att bli 

dömd av bibliotekarier och andra användare.  

 

6.2 Analys av projekten  

De strategiska tillvägagångssätten som uppvisas genom de internationella 

projekten är: kursformat, sociala nätverk, samt informellt utbildningsprogram. 

Alla tre av dessa tillvägagångssätt har sina fördelar och nackdelar. Å ena sidan 

finns det ett behov av att först lära ut grundläggande kunskaper om AST och 

neurologiska funktionsnedsättningar. Å andra sidan kräver bibliotekariernas 

arbete ett starkt praktiskt perspektiv där man kan diskutera specifika situationer 
och kunna dela kunskaper samt erfarenheter. Både Project PALS och Autism 

Friendly Libraries utgår från en form av utbildning. Project PALS utbildning är 

fokuserad på fakta och att uppnå olika mål. Detta kan passa de som vill gå en 

kurs om AST och bibliotek, men dess praktiska adapteringsförmåga är 

begränsad. Frågan om vuxna med AST är väldigt svårdefinierad och även om 

man lär sig grunderna om hur man kan identifiera en person med AST är det 

omöjligt att veta tills personen själv väljer att avslöja sin diagnos. Det är också 

problematiskt att bibliotekarier ska gå runt och försöka identifiera autistiska 

biblioteksanvändare. Alla individer beter sig olika och vill oftast bli 

behandlade som individer. Det Project PALS misslyckas med, i mitt tycke, är 

att ge bibliotekarier en idé om hur de ska hantera situationer där en 

biblioteksanvändare t.ex. berättar att de har AST och ber om hjälp. 



45 

 

6.2.1 Tillgänglighet eller delaktighet 

Den andra forskningsfrågan var: Vilka möjligheter finns det för folkbiblioteken 

att kunna hjälpa vuxna på autismspektrumet bli mer socialt inkluderade och 

avlägsna funktionshinder (i enlighet med ”the social model of disability”) för 

att skapa ett mer socialt hållbart biblioteksrum? Denna fråga grundar sig i den 

teoretiska förståelsen av funktionshinder och social hållbarhet som förklarades 

i teori-sektionen. Det finns flera olika sätt att närma sig problemet av att 

avlägsna funktionshinder som uppstår p.g.a. att olika aspekter av 

biblioteksmiljön kommer i konflikt med behoven av vuxna med AST.  Detta 

försvåras av att konceptet tillgänglighet inom biblioteksrummet är på många 

sätt ett problematiskt och svårdefinierat begrepp. Vad menar man med 

tillgänglighet? Fysisk tillgänglighet till lokalen är en aspekt, men man kan 

också diskutera vilken roll känslor av trygghet och stress spelar. Tillgänglighet 

begränsad till fysisk tillgång är en komplicerad fråga i sig själv, men är ofta 

lättare att definiera. Det är ofta en fråga om att man inte kan ta sig till 

biblioteket, eller om ingången är utformad på ett sådant sätt att man inte kan 

komma in. I dessa fall begränsas man oftast mer av resurser än av förståelse till 

problemet av tillgänglighet. Det är svårare att försöka förstå tillgänglighet 

utifrån känslomässighet och social miljö. Ett sätt att närma sig problematiken 

är att ersätta termen tillgänglighet med delaktighet (Brisander, 2017, s.58). Hur 

begränsas en samhällsgrupp möjligheter att delta eller ta del av bibliotekets 

resurser? Brisander skriver om delaktighet och bibliotek att: ”Delaktighet 

handlar om att involvera bibliotekens användare i verksamheterna utifrån var 

och ens egna förutsättningar. Beroende på vilken nivå av delaktighet som 

eftersträvas kan utfallen bli på olika sätt” (Brisander, 2017, s.60). Att kunna 

vara delaktig handlar inte bara om tillgång eller tillgänglighet utan om 

möjligheten att kunna aktivt ta del av aktiviteter. Social inklusivitet innebär att 

samhälliga institutioner bör utformas på ett sätt så att alla kan delta. Att 

samhällsmässigt exkluderas, att inte kunna delta p.g.a. att ens behov inte 

begrundas eller synliggörs, kan vara väldigt skadligt i institutioner vars mål är 

att stödja ett samhälles utveckling.  

6.2.2 Utbildning 

De två projekten som erbjuder en form av utbildning är Autism Friendly 

Libraries och Project PALS. Autism Friendly Libraries har skapat en form av 

marknadsföring eller stämpel. De vill att man sätter upp affischer som 

annonserar att biblioteket är Autism Friendly på ett sätt som inte är olikt en 

ekologiskt eller Fair Trade märkning. Det är dock otydligare vad Autism 

Friendly Libraries stämpeln faktiskt innebär. Det verkar inte finnas en lista av 

krav man måste uppnå för att få kallas sig ett Autism Friendly bibliotek och får 

sätta upp affischer. Det är fullt möjligt att använda affischerna utan att ta del av 

träningsvideon eller informationsbladet. Projektet förlitar sig på att varje 

deltagande bibliotek själv tar ansvar för att sprida informationen bland 

personalen. Konsekvenserna skulle kunna bli att stämplar som Autism Friendly 

markerar en vilja att vara tillgängliga för autister, utan att på något sätt vara en 

certifiering av kunskaper eller kompetens. Å andra sidan, kan man ifrågasätta 

om någon skulle ta del av informationen i någon form om man inte ville gå 

med i projektet. Den information som finns tillhanda är dock relativt 

kondenserad och är fokuserad på problem som kan uppstå i biblioteksrummet 

för alla individer för AST. Det är därmed en väldigt specifik lista av problem 

för en väldigt bred grupp. Fördelen med Autism Friendly Libraries, tillskillnad 
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från PALS är att det ger bibliotekarier alternativ och råd för hur de kan lösa 

konflikter och problem. Nackdelen är att man begränsat råden till ett 

informationsblad och en kort träningsvideo. Detta är antagligen för att 

bibliotekarier har begränsade tidsmöjligheter för att ta del av informationen, 

men det blir på bekostnad av rådens flexibilitet och mångfald.  

 

Kursen som Project PALS har skapat är mer utförlig än Autism Friendly 

Libraries kursen. Dock är även kursen från Project PALS kort och riskerar att 

vara begränsad till stereotyper. Dessa är väldigt korta introduktioner till ämnet 

utformade för yrkesgrupper med begränsad tid för vidare utbildning. Trots det 

formella formatet av Project PALS utbildning, framstår det inte som att 

innehållet är tillräckligt för att kallas en kurs. Den beräknade tidsåtgången för 

hela kursen är 4 timmar, vilket är mer i linje med en heldags seminarium än en 

utbildningsmodul (WebJunction, u.å.). Benämningen kurs kan ge illusionen att 

en deltagare har, eller får, mer kunskaper än utbildningen egentligen ger. 

Fördelen med båda dessa utbildningar är att de försöker fokusera på individer 

med AST i biblioteket. Som jag tidigare påpekat i sektionen om AST, är detta 

ett kunskapsområde som är i konstant förändring och utveckling. Det är även 

föremål till olika samhällsdebatter och det är viktigt för bibliotekarie att inte ta 

sidor i debatten. Synsättet som individen har på sin funktionsnedsättning bör 

inte vara i fokus. Det man istället bör koncentrera på i en kurs är hur man kan 

inkludera vuxna med AST i biblioteksrummet.  Denna inkludering kan betyda 

att man utföra olika fysiska förändringar, men det kan också betyda att vara 

mer öppen för olika former av normalitet.  

 

Utbildningar eller träningskurser om AST i biblioteksrummet är inte lätta att 

utforma. Trots min kritik av Autism Friendly Libraries och Project PALS 

bidrag är dessa ändå relativt progressiva försök till att synliggöra autistiska 

biblioteksanvändare. Båda projekten rör sig i rätt riktning i att försöka utforma 

någon form av träning för att stödja bibliotekens arbete för individer med AST. 

Targeting Autism for Libraries projektet håller även de på att utveckla en kurs 

om autistiska biblioteksanvändare och det återstår att se vilken form deras 

utbildning tar. Det Autism Friendly Libraries och Project PALS erbjuder är en 

bra början på hur man kan tänka och utveckla sin biblioteksverksamhet för att 

autistiska biblioteksanvändare ska kunna delta. Detta är inte bara för att de 

utbildar om AST i biblioteksrummet, men för att de, förhoppningsvis, öppnar 

upp diskussionen om neurodiversitet. Även om de inte själva nämner det, faller 

de ändå inom ramen för begreppet genom att ifrågasätta nödvändigheten och 

svårigheter med biblioteksrummets normer. För att främja neurodiversitet 

måste man först synliggöra gruppen, eftersom deras behov oftast är osynliga 

inom samhället. Uteslutningen av neuroatypiska inom samhällsinstitutioner kan 

ofta vara omedveten p.g.a. kunskapsbrist. Genom att ta del eller skapa kurser 

som Autism Friendly Libraries och Project PALS introducerar man ett annat 

sätt att uppleva biblioteket och att förstå vissa normbrytande beteenden. Det är 

dock lika viktigt att fortsätta utveckla sin kunskap och förståelse utöver det 

som introduceras i kursen. Om man är intresserad av att arbeta vidare för 

gruppen är det kanske möjligt att göra utvecklingen av kunskaper en del av 

bibliotekets program, genom t.ex. samarbeten med intresseorganisationer.  

6.2.3 Distribuering och marknadsföring 

Autism Friendly Libraries belyser behovet av att marknadsföra eller på andra 

sätt göra det tydligt att förändringar har utförts. Man uppmuntrar även 
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användare i Storbritannien att kontakta sina lokala folkbibliotek och be om 

Autism Friendly Libraries förändringar. Det är en viktig aspekt, att upprätta 

kommunikation med målgruppen utöver förmedlare. Intresseorganisationer 

arbetar för gruppen, men eftersom gruppen är så heterogen och det finns många 

olika synsätt på gruppen är det rimligt att ifrågasätta råd från självutnämnda 

experter. Många intresseorganisationer är drivna av och för autister, men detta 

betyder inte nödvändigtvis att deras råd och samarbeten med dem kommer att 

fungera för alla biblioteksanvändare med AST som kommer till ett 

folkbibliotek. Detta ska inte tolkas som att man inte bör samarbeta med 

intresseorganisationer (det är oftast avgörande för ett projekts framgång att 

samarbeta med dessa organisationer) eller att det inte går att arbeta för 

gruppen. Det är dock viktigt att vara medveten om att autistiska 

biblioteksanvändare är ett komplicerat och brett ämne som inte är baserat på en 

diagnos, men en grupp individer som kan behöva hjälp att delta i biblioteket. 

Att lära sig om AST och olika problem de kan ha i biblioteksrummet är en 

början för att hjälpa bibliotekarier i interaktioner med individuella 

biblioteksanvändare. Det gäller att vara medveten om att svårigheterna kan 

variera och att inte alla faller inom den av kurserna uppbyggda ramen. Det är 

därför viktigt att vara tydlig med vad man menar med begrepp som autism 

vänliga bibliotek. Det är viktigt för autister att veta vad de kan förväntas sig i 

främmande miljöer och de kommer alla antagligen ha sin egen definition av 

vad som är autism vänligt.  

6.2.4 Digitala mötesplatser 

Fram tills nu i diskussionen har jag främst fokuserat på förhållandet mellan 

autistiska biblioteksanvändare, intresseorganisationer och bibliotekarier. En 

minst lika viktigt förhållande är det mellan olika bibliotek och bibliotekarier. 

Strategin för att utveckla sociala nätverk som presenteras genom Targeting 

Autism for Libraries projektet belyser en viktig resurs för bibliotekarier som är 

intresserade av att arbeta för autistiska biblioteksanvändare och det är andra 

bibliotekarier. Man har för Autism Friendly Libraries använt sig av sociala 

medier för att skapa kommunikations plattformar, men utöver det 

gemensamma temat saknas det en plan och ett syfte för dessa grupper. Dessa 

plattformar har bildats genom intresseorganisationen Dimensions och är inte 

enbart dedikerade till Autism Friendly Libraries (Dimensions, u.å.a.). De 

använder Dimensions sociala plattformar även för biblioteksprojektet 

(Dimensions, u.å.a.). Targeting Autism for Libraries, å andra sidan, har två 
dedikerade webbaserade forum för diskussioner om biblioteksanvändare med 

AST, en e-postlista och en blogg. Man kan diskutera om en e-postlista är det 

bästa verktyget för ett diskussionsforum, men den har ett tydligt syfte, 

detaljerade ämnen och man har tillgång till arkiverade diskussioner.  Blogg-

formatet är även det ett intressant val, eftersom det lätt blir en ensidig debatt. 

Det är dock ett alternativ där de som vill kan dela med sig av sina erfarenheter 

och aktiviteter. Att ha en dedikerad plats för att diskutera och dela erfarenheter 

om ett specifikt ämne kan vara ett stort stöd för att kunna utveckla kunskaper 

och strategier för att hantera olika svårigheter. Vuxna med AST, eller andra 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, i biblioteksrummet är en 

komplicerad fråga. Främst eftersom det sällan finns enkla svar som t.ex. ”så 

här går du tillväga om individen gör så här …” Autism Friendly Libraries och 

Project PALS försöker ge sådana råd, men det är fullt möjligt att dessa inte 

fungerar och att man i värsta fall kan göra situationen värre. Ett forum för 

diskussioner är, i mitt tycke, en viktig vidare utveckling av en grundkurs eller 
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träning om AST. Det som kan skapa problem är att ett diskussionsforum kräver 

aktiva deltagare. Targeting Autism for Libraries har försökt lösa detta genom 

att skapa en styrelse av bibliotekarier, forskare och medlemmar från 

intresseorganisationer. Det bör därmed alltid finnas någon som besvarar frågor 

och deltar i diskussioner. I en svensk kontext skulle detta kräva ett samarbete, 

antagligen med en intresseorganisation. Det skulle antagligen krävas ett aktivt 

och nationellt samarbete för att uppnå bra resultat. Det är inte troligt att man 

skulle göra detta för enbart vuxna biblioteksanvändare med AST, men man 

skulle möjligen kunna göra det för den större gruppen vuxna med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även om det från en 

forskningssynvinkel skulle vara bättre att börja med att fokusera på en grupp, 

är det antagligen från en praktisk synvinkel mer fördelaktigt att ha en breddare 

målgruppen. Det är dock viktigt att lyfta fram och synliggöra vuxna med 

osynliga funktionsnedsättningar och de svårigheter de upplever i 

biblioteksrummet.  

6.2.5 Social hållbarhet 

Det är inte hållbart för samhället att skapa miljöer där vuxna med AST eller 

andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar utesluts. I biblioteksrummet 

kan det även upplevas som värre för individen om denna tagit del av de 

program och stöd som finns för barn med funktionsvarianter. Genom 

Äppelhyllan och olika projekt finns det fler och fler aktiviteter för barn med 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar in biblioteket. Storstäder finns det 

även ofta profilerade bibliotek för unga vuxna som kan ha riktade 

verksamheter. Men hur blir det när dessa barn eller unga vuxna hamnar över 

åldersgränsen? Man arbetar för att ge barn och unga vuxna med 

funktionsnedsättningar en positiv syn på biblioteket. Detta görs främst genom 

att det finns anpassningar för dem i biblioteksmiljön. Om dessa anpassningar 

försvinner, hur kommer de då att förhålla sig till biblioteket? Detta kan ses som 

en naturlig del av att bli vuxen, men oftast finns det fortfarande ett behov av 

stöd eller anpassningar från bibliotekets sida. Det finns enskilda samarbeten 

mellan t.ex. gruppboenden eller intresseorganisationer, men överlag verkar det 

som att det är väldigt troligt att upplevelsen av biblioteken drastiskt förändras 

för individer med AST/neuropsykiatriska funktionsnedsättning när de uppnår 

vuxen ålder. Frågan är om detta är hållbart för samhället eller inte. Vuxna med 

AST är en sårbar grupp i samhället. I en studie utförd i Sverige av Karolinska 

Institutet har man studerat 27 000 människor med AST och 2,5 miljoner 
människor utan autism som kontrollgrupp (Hirvikoski et.al., 2016). Av de med 

autism hade ca 6000 även en intellektuell funktionsnedsättning (Hirvikoski 

et.al., 2016). Studie visade att individer med AST utan en intellektuell 

funktionsnedsättning levde ca 12 år mindre än genomsnittet och risken för 

självmord var nästan 10 gånger högre än risken för kontrollgruppen 

(Hirvikoski et. al., 2016). Detta är ett samhällsproblem, vilket är bortom 

bibliotekens möjlighet att lösa. Det är dock viktigt att inte vara en del av 

problemet. Individer med AST lever ofta i en social miljö som inte var skapad 

med dem i åtanke. Resultatet av detta kan vara stress, oro, rädsla och en känsla 

av otrygghet. Bibliotekens roll borde vara att försöka inkludera gruppen genom 

t.ex. olika anpassningar eller försöka förstå varför biblioteksrummet kan 

upplevas som problematiskt för vuxna med AST.  

 

I dagens samhälle ligger ofta ansvaret för att överkomma sociala 

funktionshinder på individen. Den sociala modellens förståelse av 
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funktionshinder låter oss reflektera över om en grundläggande brist på 

inklusivitet i biblioteksmiljön också delar ansvaret. Om vi återgår till scenariot 

jag presenterade i början av uppsatsen, ligger hela ansvaret för det misslyckade 

biblioteksbesöket på Adam och hans diagnos? Det är tydligt att 

funktionsnedsättningen spelar en betydlig roll, men från början var 

biblioteksmiljön något som var stressfyllt och svår att hantera. Det som skulle 

ha kunnat hjälpa i denna situation från bibliotekets sida skulle t.ex. ha varit 

tydligare information på hemsidan om eventet i barnavdelningen, en karta av 

bibliotekets hyllor efter ommöbleringen, bättre utrymme mellan hyllan och 

sittplatser samt att bibliotekarien ignorerat att han bet på sitt tugghalsband. Om 

en eller fler av dessa anpassningar hade funnits skulle besöket kanske ha gått 

bättre. Nu är detta en påhittad situation, men det är baserat på verkliga 

svårigheter som en vuxen med AST kan uppleva i biblioteksrummet. 

Funktionsnedsättningarna kommer inte att förändras och ansvaret för 

inkludering kan inte enbart bero på individen. Det är oacceptabelt att 

möjligheten att delta i grundläggande aktiviteter inom samhällsinstitutioner är 

beroende på ens förmåga att passa in i en mall av neuropsykiatrisk normalitet.  

6.3 Slutsatser 

Syftet med denna studie var att försöka öka kunskapen om vuxna 

biblioteksanvändare med AST. För att uppfylla detta syfte har jag utfört en 

kartläggning av folkbibliotekens verksamheter i en svensk stad samt en 

jämförande analys av tre olika existerande biblioteksprojekt för gruppen. 

Kartläggningen visade att visa enstaka bibliotek försöker arbeta för att 

inkludera gruppen, men att majoriteten inte gör det. Det finns flera anledningar 

till varför, t.ex. att man prioriterar andra grupper. En slutsats från denna studie 

är inte nödvändigtvis att alla bibliotek bör arbeta mer för att inkludera gruppen, 

utan att fler bibliotek bör göra det. Social inklusivitet är viktig för social 

hållbarhet och för målgruppens psykologiska välmående. Folkbiblioteken kan 

bidra till den sociala inklusiviteten genom att förändra hur de ser på sina 

biblioteksanvändare. Att inkludera en möjlighet av neurodiversitet kan man 

öka förståelse och respekt för vuxna med AST och i förlängning andra 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.  

Ett sätt att öka förståelsen är att följa internationella exempel och skapa ett 

biblioteksprojekt i samarbete med en eller flera intresseorganisationer. Det 

kräver dock att man har en medvetenhet om de stora debatterna som finns inom 

ämnesområdet. Det viktigast är att man inkluderar vuxna med AST i 

utvecklingen av ett biblioteksprojekt och ser till att man förankrar projektet i 

användarnas behov, som man gjort på olika sätt i alla tre av 

biblioteksprojekten. Project PALS, Targeting Autism for Libraries och Autism 

Friendly Libraries är alla samarbeten mellan bibliotekarier och 

intresseorganisationer eller ”experter” (Dimension, u.å.a.; Targeting Autism for 

Libraries, 2015; Targeting Autism for Libraries, u.å.a.). Autism Friendly 

Libraries (u.å.a.) har gått steget längre och utfört en användarstudie, men 

samtliga projekt har någon form av kontakt med användargruppen. Det finns 

flera svårigheter med att skapa ett projekt endast för vuxna med AST, bl.a. 

resurser och att det är fullt möjligt att behovet inte finns i många 

lokalsamhällen. Man skulle däremot kunna utgå från de internationella 

biblioteksprojekten för användare för AST och försöka utveckla ett större 

program för användare med neuropsykiatrisk funktionsnedsättningar. Det 
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uppstår dock liknande svårigheter gällande att bemöta gruppens heterogena 

behov som för ett projekt för användare med AST. Inom gruppen, individer 

med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, finns det många olika behov 

och svårigheter, vilket gör det svårt att skapa lösningar till problem som 

tillgänglighet.  

Det är vidare viktigt att utvidga förståelsen av både normalitet och 

tillgänglighet. En förståelse av olika neuropsykiatriska funktionsnedsättningar 

tillåter en utvidgning av konceptet av normalitet som inkluderar 

neurodiversitet. Detta betyder inte att man bör acceptera allt störande beteende 

från biblioteksanvändare, men att man borde ifrågasätta varför man finner 

beteendet störande och om miljön kan vara en bidragande faktor till beteendet. 

Förståelse och respekt är grundpelare för att grupper med olika neurologiska 

världsuppfattningar ska kunna delta i biblioteksrummet. För att uppnå detta 

behöver man även utvidga begreppet tillgänglighet för att inkludera sociala 

barriärer. Både Andersson Wredlerts (2016, s.49) projektrapport och Borgs 

(2013, s. 30) intervju med Användaren tar upp rollen känslor spelar i 

uppfattning av tillgänglighet för personer med neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Även resultaten från Dimensions (u.å.a.) enkät visar att 

det finns en stark önskan för förståelse och kunskap från omvärlden som inte 

kan relateras till fysisk tillgänglighet. Definitionen av god tillgänglighet och 

deltagande bör därför vidgas för att inkludera känslor av trygghet och lugn. För 

att uppnå rättvis tillgång till biblioteken bör man ifrågasätta om 

biblioteksmiljön uppfattas som en källa av stress och otrygghet för vissa 

samhällsgrupper. 

Det finns flera möjligheter för biblioteken att närma sig detta problem, och en 

av dem är att studera de exempel på insatser som redan existerar. Som kan ses i 

denna studie är projekt ett format som använts av biblioteksorganisationer i 

Storbritannien och USA. Man har olika alternativ till utformningen, men 

grunden till ett biblioteksprojekt för gruppen borde vara en faktabaserade 

utbildning eller kurs. Utbildningens mål bör vara att ge en insyn i vad AST är, 

vilka svårigheter vuxna med AST upplever i biblioteksrummet samt olika 

strategier för bibliotekarier att minska dessa svårigheter. I kombination med 

den faktabaserade utbildningen borde det finnas ett ramverk för ett socialt 

nätverk. Detta ämne är väldigt svårdefinierat och mångfacetterat, vilket betyder 

att det är i konstant utveckling och det kan vara svårt för den enskilde 

bibliotekarien att hantera. Ett webbaserat diskussionsforum skulle även låta 

bibliotekarier dela erfarenheter och kunskaper till fördel för sig själva och 

andra. Ett socialt nätverk bör vara grundat i att inte nöja sig med att gå en kort 

kurs och anse att man kan hantera alla situationer som involverar vuxna med 

AST. Det är ett komplicerat ämne och varje besökare är en individ, 

bibliotekens insatser för bibliotekarier bör reflektera detta.  

6.4 Förslag för vidare forskning 

En av svårigheterna med att skriva denna uppsats var bristen på tidigare 

forskning. Det finns vissa studier, men de fokuserar oftast på andra grupper än 

vuxna med AST eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, t.ex. 

biblioteksanvändare med funktionsvarianter, barn med funktionsvarianter eller 

biblioteksanvändare med AST och universitetsbibliotek. Överlag, saknas det 

studier om vuxna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar i 
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folkbiblioteken. Det finns ett särskilt behov av större användarstudier p.g.a. att 

det kan vara svårt att generalisera gruppens behov. Forskningsfrågor som 

behöver ställas är: Hur upplever vuxna biblioteksanvändare med AST 

biblioteksmiljön i folkbiblioteken? Det finns den brittiska studien utförd av 

Dimensions, men det finns anledningar till att försöka besvara denna fråga 

gällande svenska folkbibliotek (Dimensions, u.å.a.). Man bör även ha i åtanke 

att Dimensions är en intresseorganisation och man kan därför ställa sig kritisk 

till deras resultat, speciellt eftersom de inte verkar ha formellt publicerat data 

från deras enkät (Dimensions, u.å.a.). Andra frågor att ställa är: Hur ser 

situationen ut i Sverige och önskar målgruppen förändringar i 

biblioteksrummet? Det är möjligt att vissa inte vill ha förändringar. Studien 

från Karolinska institutet pekar dock på att det finns anledningar att fråga om 

vuxna med AST exkluderas från samhället och om biblioteksmiljön speglar 

denna exkludering (Hirvikoski, et.al., 2016). Om det finns ett behov, kan man 

börja fråga hur en utbildning eller projekt för att göra biblioteken mer 

tillgängliga för vuxna biblioteksanvändare med AST skulle kunna se ut i en 

svensk kontext? Det första steget skulle vara att utforska om det finns ett 

intresse bland de svenska intresseorganisationerna. Det skulle också vara 

intressant att studera effekten av de internationella biblioteksprojekten jag har 

nämnt i denna studie. Har det gjort en skillnad för biblioteksanvändarna? Det 

finns många outforskade områden inom detta ämne och det finns ett stort 

behov av mer forskning.  
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6.5 Sammanfattning på svenska  

Syftet med denna studie är att försöka bidra till forskningen om vuxna med 

AST i folkbiblioteken. De två forskningsfrågorna som denna uppsats försökt 

besvara är: Hur arbetar folkbibliotek i en svensk stad för att minska 

funktionshinder för vuxna med autismspektrumtillstånd? Samt Vilka 

möjligheter finns det för folkbiblioteken att kunna hjälpa vuxna på 

autismspektrumet bli mer socialt inkluderade och avlägsna funktionshinder (i 

enlighet med ”the social model of disability”) för att skapa ett mer socialt 

hållbart biblioteksrum?  

Studien har utgått från både kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder. 

Bristen av tidigare studier krävde att en grundläggande kvantitativ kartläggning 

utfördes först för att föra vidare diskussionen. Denna kartläggning utfördes 

genom en enkät som skickades ut till folkbiblioteken i en svensk stad. 

Resultaten från kartläggning visade att, med ett fåtal undantag, arbetar inte 

respondenterna för att inkludera vuxna med AST eller andra neuropsykiatriska 

funktionsnedsättningar. Den andra metoden som användes för att undersöka 

ämnet är en kvalitativ jämförande analys av internationella biblioteksprojekt. 

Dessa undersöktes för att se hur man skulle kunna arbeta för gruppen, utifrån 

en förståelse av funktionshinder som baserats på ’the social model of 

disability’. Analysen visade att dessa projekt vanligen inkluderar en 

grundläggande kurs om AST och att sociala nätverk är en viktig aspekt för 

vidare utveckling.  

Det är problematiskt när en samhällsgrupp utesluts från en samhällsinstitutions 

tankesätt. Vuxna med AST är en prioriterad grupp för folkbiblioteken och 

bibliotekens arbete för tillgänglighet bör reflektera detta. Man bör begrunda om 

folkbiblioteken är socialt inklusiva för vuxna med AST. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

 
 

 

Hej,  

Innan ni besvarar vill jag, med tanke på GDPR, informera er om vad 

informationen som samlas in genom enkäten ska användas till samt varför.  

Syftet för denna enkät är att skapa en kartläggning av biblioteksaktiviteter och 

verksamheter för vuxna på autismspektrumet. I det här fallet hänvisar vuxna till 

biblioteksanvändare över 18 år, vilket kan (beroende på åldersgräns) inkludera 

kategorin unga vuxna.  

 

Enkäten skickas ut till bibliotek inom Stockholms Stad, men de besvarade 

enkäterna är anonyma och kan inte kopplas till något specifikt bibliotek. 

Uppgifterna kommer att användas i forskningssyfte för att få en översikt om 

biblioteken i Stockholms Stads arbete för en specifik grupp (vuxna på 

autismspektrumet) inom den prioriterade gruppen, personer med 

funktionsnedsättningar.  

Uppgifterna kommer att användas av mig samt vara tillgängliga för lärarna på 

den aktuella kursen och centrala administratörer vid högskolan. Uppgifterna 

kan dock vara att betrakta som allmänna handlingar som kan komma att lämnas 

ut i det fall någon begär det i enlighet med offentlighetsprincipen. 

Tack för ert deltagande!  
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Bilaga 2 

1. Har ni några riktade aktiviteter (verksamhet utöver den dagliga 

verksamheten) för vuxna med autismspektrumdiagnoser alternativt för 

vuxna med funktionsnedsättningar inklusive autismspektrumdiagnoser 

inom biblioteket? Utveckla gärna ditt svar. 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

Kommentar 

 

2. Har ni anpassat allmänna aktiviteter inom biblioteksrummet 

(aktiviteter som är öppna för alla) på något sätt så att även vuxna 

användare med autismspektrumdiagnoser kan delta? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

Kommentar 

 

3. Har ni utfört några anpassningar (t.ex. tysta hörn, tydligare skyltning, 

arbetat med bibliotekariebemötande) i den dagliga verksamheten för 

vuxna på autismspektrumet alternativt för vuxna med 

funktionsnedsättningar inklusive autismspektrum? Utveckla gärna ditt 

svar. 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

Kommentar 
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4. Har ni några samarbeten med intresseorganisationer för vuxna på 

autismspektrumet?  

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

Om ja, vilka? (Valfritt) 

 

Kommentar 

 

5. Har ni några framtidsplaner för att göra aktiviteter eller den dagliga 

verksamheten mer inklusiva för vuxna biblioteksanvändare med 

autismspektrumdiagnoser? 

o Ja 

o Nej 

o Vet ej 

Om ja, vilka? (Valfritt) 

 

Kommentar 

 

6. Vem är ansvarig gällande tillgänglighet och prioriterade grupper, 

specifikt personer med funktionsnedsättningar? Utveckla gärna. 

En eller fler individer 

All personal 
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Ingen 

Kommentar 

 

 


