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Abstract: The aim of this thesis is to find out whether there is any 
collaboration between libraries and daily activity-centres in 
Scania and how librarians and care staff use literature towards 
persons with, for example, intellectual disabilities. Furthermore 
the aim is to examine if there are any views on how cooperation 
between the organizations could be developed.

The method used is web surveys with mainly open ended 
questions sent to both librarians and care workers in daily 
activity-centres.

The study shows that most collaboration today is concerned with 
the participants in the daily activities performing tasks at the 
libraries. Many of the librarians also states that they offer book 
deposits. A few libraries occasionally offers reading aloud-
activities for the user group. Most of the daily activity-centres in 
the study have groups that visit the library regularly. There seems 
to be an interest  for closer cooperation but lack of resources is 
regarded by the librarians as the main obstacle.

Regarding the purpose of reading aloud for the user group it 
seems as if both professional categories see it as dominantly a 
pleasant experience for the participants in the daily activities. The 
care workers also stress aloud reading as pastime and reading as a 
means to create community. Librarians too stresses the view of 
pastime. An important difference is that reading as a way of 
finding out facts seems to be much more important to the care 
workers while the librarians much stronger press the view of 
reading as a form of therapy.
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1 Inledning

Som en del av mina fältstudier under utbildningen deltog jag vid en högläsning på en 
enhet för daglig verksamhet. Detta besök verkade mycket uppskattat av deltagarna men 
något jag reflekterade över var att vi bara läste och sedan åkte därifrån. Det blev lite 
abrupt och dessutom verkade det som flera av deltagarna hade velat diskutera det vi läst. 
Denna upplevelse fick mig att börja fundera kring hur vanligt det är med denna typ av 
verksamhet vid biblioteken samt hur den brukar genomföras. Hur ser bibliotekarierna på 
denna verksamhet? Vad anser personalen på boendena? 

Inom daglig verksamhet finns individer som kan ha svårigheter såväl med att ta sig till 
biblioteket som med att själva läsa och bearbeta en text med behållning. Folkbiblioteken 
ska enligt lag vara tillgängliga för alla och för att uppnå detta krävs, bland annat, 
anpassade lokaler och anpassade medier men även uppsökande verksamhet. Eftersom 
den dagliga verksamheten dessutom, å sin sida, har som mål att öka sina deltagares 
involvering i samhället samt stimulera deras fortsatta utveckling verkar ett samarbete 
mellan daglig verksamhet och bibliotek i vart fall på pappret givande för båda parter. 

Genom den litteratursökning jag har gjort i samband med denna uppsats blir det tydligt 
att detta är ett tämligen outforskat område. 

För att kunna skapa ett fruktbart samarbete krävs att de involverade parterna vet var den 
andra står, vilket arbete som görs av olika aktörer idag och hur detta arbete skulle kunna 
utvecklas. Med denna uppsats hoppas jag skapa denna gemensamma grund.

1.1 Bakgrund

Allas rätt att delta i samhällslivet är inskrivet som en grundlagsskyddad rättighet i 
Regeringsformen 1 kap 2§:

Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans frihet och värdighet.

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara 
grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna 
trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg 
och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

[…] Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet 
och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska 
motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller 
etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, 
ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

(SFS 1974:152)
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För att detta ska bli möjligt krävs samverkan och samarbete mellan flera aktörer. Nedan 
presenteras några viktiga funktioner och institutioner som tillsammans har ett ansvar för 
att främja inkludering i samhället samt möjliggöra ett deltagande i kulturlivet för 
personer med funktionsnedsättning. 

1.1.1 Vad är daglig verksamhet
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (nedan kallad LSS) 
tillkom som ytterligare ett led i den process som i Sverige startades under 1960-talet för 
att underlätta för personer med funktionsnedsättningar att bli delaktiga i samhället och 
att så långt som möjligt kunna leva ett självständigt liv med samma möjligheter som 
personer utan funktionsnedsättning (Socialdepartementet 1992, s. 50f & 
Socialdepartementet 2008, s. 118f). 

En av tio insatser som en person kan ha rätt till enligt LSS är daglig verksamhet. De 
som har rätt till daglig verksamhet är personer i arbetsför ålder som saknar annan 
sysselsättning och som har ett medfött eller förvärvat intellektuellt funktionshinder 
alternativt har autism eller en autismliknande störning (LSS 7§ samt LSS 9§ 10p). Av de 
insatser en person kan ha rätt till enligt LSS är daglig verksamhet den som flest tar del 
av. År 2013 var det 32 400 personer som nyttjade insatsen (Socialstyrelsen 2014, s. 21). 
Detta är också en insats som har ökat stort i omfattning. Tre huvudsakliga skäl till den 
ökningen nämns: fler personer diagnostiseras vilket innebär att fler har rätt till insatsen, 
arbetsmarknaden är mer stängd än tidigare för personer med funktionshinder och färre 
funktionshindrade får också hjälp av Arbetsförmedlingen och Samhall för att komma i 
arbete (Socialstyrelsen 2008, s. 18).

Syftet med insatsen är att ge meningsfull sysselsättning till personer med 
funktionsnedsättningar samt att möjliggöra för deltagarna att komma ut i arbetslivet. 
Det har dock visat sig att detta sällan sker (Ibid, s. 7). Trots att i vart fall tio procent av 
deltagarna i landet bedöms klara av ett lönearbete var det under en femårsperiod mindre 
än en procent som lämnade den dagliga verksamheten för att de fått ett arbete (Ibid, s. 
25). 

Som nämnts ska den dagliga verksamheten, förutom att vara en väg till arbete, ge 
deltagarna meningsfull sysselsättning, anpassad efter den enskilde deltagarens intressen 
och förutsättningar. De aktiviteter som erbjuds varierar stort men kan exempelvis vara 
olika former av hantverk, sinnesstimulering i upplevelserum, legoarbete och olika 
former av kursverksamhet (Ibid, s. 19). Enligt 10§ i LSS ska alla som erhåller någon 
insats enligt LSS erbjudas att få en personlig plan upprättad. Denna ska utformas i 
samråd med den individ som erhåller insatsen och ska redogöra för planerade insatser.

1.1.2 Centrum för lättläst och MTM
Centrum för lättläst har sin grund i LL-stiftelsen som grundades 1987 och har, fram till 
1 januari 2015, haft regeringens uppdrag att tillhandahålla litteratur, nyheter och 
samhällsinformation på lättläst svenska. En lättläst text har ofta kortare meningar, en 
konkret handling samt enkla ord och bilder. Detta ska möjliggöra för personer som av 
olika anledningar har lässvårigheter att ta del av texten. En av målgrupperna är personer 
med funktionsnedsättningar (Centrum för lättläst, u.å.b). 
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I enlighet med propositionen Lättare att läsa ska statens stöd till Centrum för lättläst 
avvecklas och uppdraget att tillgängliggöra litteratur, nyheter och samhällsinformation 
ska istället överföras på Myndigheten för tillgängliga medier, vanligen förkortat MTM. 
De ska även ge ut lättläst litteratur. I myndighetens nya uppdrag ligger att se till att alla 
har tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån sina förutsättningar. Deras 
målgrupper ska bestämmas utifrån behovsanalyser och meningen är att de ska rikta 
särskilda insatser mot de områden där den kommersiella marknaden inte täcker behovet 
(Kulturdepartementet 2013, s. 16ff).

1.1.3 Läsombud
Arbetet med att utbilda omsorgspersonal till läsombud inleddes 1992 i ett försök att 
motverka att många människor stängs ute från samhället då de inte på egen hand kan ta 
del av samhällsinformation och litteratur. En av initiativtagarna var Lotta Rosenström 
som arbetade vid FUB, det vill säga Riksförbundet för barn, unga och vuxna med 
utvecklingsstörning. 

Ett läsombud ska genom bland annat högläsning och biblioteksbesök möjliggöra läsning 
för personer som inte kan eller orkar läsa själva. Utbildningen har sett olika ut i olika 
delar av landet och har engagerat bibliotek, studieförbund och kommuner (Centrum för 
lättläst, 2012). Sedan 1994 finns verksamheten över hela landet och runt 6000 personer 
har utbildat sig till läsombud (Centrum för lättläst, u.å.a). Idag finns även kurser för 
frivilliga och anhöriga som vill engagera sig och läsa högt. Dessa blir då utbildade till 
högläsare (Centrum för lättläst, u.å.c).

Genom att läsombuden anordnar lässtunder i grupp eller enskilt kan även de som saknar 
eller har begränsad läsförmåga få tillgång till vardagsläsning. Centrum för lättläst 
nämner att läsning är en demokratisk rättighet och något som kan ge en höjd livskvalitet 
då det bland annat ger stimulans, nya kunskaper, närhet och avkoppling (Ibid). 

1.1.4 Folkbibliotekets uppdrag
Att biblioteksverksamheten ska vara tillgänglig för alla framgår bland annat av 
Bibliotekslagen (2013:801) §6, som stadgar att samtliga kommuner ska ha ett 
folkbibliotek, att biblioteken ska vara anpassade efter användarnas behov samt 
tillgängliga för alla. Fjärde paragrafen lyfter fram personer med funktionshinder som en 
prioriterad grupp: 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet 
åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras 
olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel 
för att kunna ta del av information.

(Bibliotekslagen (2013:801) §4)

I Bibliotekslagen framgår vidare att folkbiblioteken ska bidra till ett demokratiskt 
samhälle genom att främja kunskapsförmedling och åsiktsbildning. Som ett led i detta 
ska de främja intresset för bland annat bildning och upplysning samt kulturell 
verksamhet i stort. 
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Det utsägs tydligt att bibliotekens verksamhet ska vara tillgänglig för alla 
(Bibliotekslagen, §2). Det ska även finnas litteratur som är anpassad efter behovet hos 
de prioriterade grupperna (Ibid, §8).

Sverige har även ratificerat Unesco1:s folkbiblioteksmanifest som stadgar följande: 

The services of the public library are provided on the basis of equality of access for all, 
regardless of age, race, sex, religion, nationality, language or social status. 
Specific services and materials must be provided for those users who cannot, 
for whatever reason, use the regular services and materials, for example 
linguistic minorities, people with disabilities or people in hospital or prison.

(IFLA2/UNESCO Public Library Manifesto 1994)

Manifestet är dock inte bindande utan ska ses som vägledande. Det utgör framför allt ett 
viktigt idédokument som tydliggör de gemensamma mål som satts upp för 
folkbiblioteksarbetet världen över (Svenska Unescorådet 2006).

1.2 Problemformulering

I flera lagar och deklarationer framhålls att alla ska ha tillgång till bibliotek. Den fysiska 
tillgängligheten är något som ofta lyfts fram i diskussioner och det är dessutom en 
tillgänglighet som är enkel att studera. Vissa parametrar kan tas fram för att sedan 
jämföras med hur olika bibliotek faktiskt ser ut och utifrån detta kan åtgärdsplaner 
upprättas och tillgängligheten förbättras. För att alla verkligen ska ha tillgång till 
biblioteket räcker detta dock inte. En del personer har, trots anpassningar, inte fysisk 
möjlighet att ta sig till biblioteket, andra kanske upplever psykiska eller sociala hinder 
för att ta sig dit. Till detta kommer eventuella problem med att ta till sig bibliotekets 
utbud och aktiviteter. Detta är dock inte lika lätt att mäta. De som inte besöker 
biblioteket blir kort och gott definierade som icke-brukare och eftersom det inte finns 
något enkelt sätt att nå dem blir det svårt att fråga varför de är icke-brukare. Beror det 
på ointresse eller på en brist hos biblioteket? 

Inom daglig verksamhet finns många individer som skulle kunna ha såväl glädje som 
nytta av biblioteket men som kan stöta på hinder vid nyttjandet av dess resurser. Det 
torde dock vara möjligt för folkbiblioteken att inta en aktiv roll som förmedlare av 
litteratur till deltagare i daglig verksamhet. Som framgår nedan under kapitel 2 saknas 
emellertid tillräckligt underlag både för att avgöra om bibliotekarier ser detta som en 
naturlig del av sin roll och för att utröna om det är något som efterfrågas av de dagliga 
verksamheterna. Trots att folkbiblioteken har en lagstadgad skyldighet att verka för fri 
åsiktsbildning, demokrati samt allas tillgång till kultur verkar detta behandlas som en 
icke-fråga. Den diskrepans som förefaller finnas mellan talet om allas tillgång till 
biblioteket och verkligheten anser jag gör detta till ett område väl värt att studera.

 

1 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
2 The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA).
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1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka om det förekommer något samarbete 
mellan bibliotek och daglig verksamhet och hur detta i så fall upplevs. Jag vill även veta 
hur bibliotek respektive daglig verksamhet arbetar med litteratur gentemot personer med 
intellektuella funktionsnedsättningar. Vidare ämnar jag undersöka om det finns några 
tankar kring hur ett samarbete skulle kunna utvecklas. För att uppnå detta syfte ämnar 
jag besvara följande frågeställningar:

På vilka sätt, om några, samarbetar bibliotek och daglig verksamhet idag?

Vad anser bibliotekarierna respektive personalen på de dagliga verksamheterna att syftet 
är med högläsning och annan litteraturanvändning för deltagare i daglig verksamhet?

Vilka andra aktiviteter kopplade till bibliotek och läsning genomförs på dagliga 
verksamheter?

Hur går högläsning till och vilka eventuella förberedelser respektive vilket efterarbete 
genomförs av respektive yrkesgrupp?

Hur diskuterar de två yrkeskategorierna kring samarbete och hur ett sådant eventuellt 
skulle kunna utvecklas?

1.4 Disposition

Uppsatsen inleds med kapitel 1 i vilket viktiga aktörer på det studerade området 
presenteras för att ge en bakgrund till ämnet. Därpå följer problemformulering, syfte 
och frågeställningar samt en disposition. Kapitlet avslutas med en genomgång av gjorda 
avgränsningar samt en begreppsdefinition. I kapitel 2 presenteras relevant litteratur och 
tidigare forskning. Kapitel 3 redovisar använd teori medan metoden redovisas i kapitel 
4. Efter dessa kapitel följer en resultatredovisning i kapitel 5. Analysen, där resultaten 
relateras till empiri och tidigare forskning, återfinns i kapitel 6. I kapitel 7 finns en 
avslutande diskussion och förslag till fortsatt forskning. Sist återfinns käll- och 
litteraturförteckning samt bilagor.

1.5 Avgränsningar

Jag har valt att göra en geografisk avgränsning och ämnar således avgränsa min 
undersökning till förhållandena vid skånska folkbibliotek samt daglig verksamhet i 
skånska kommuner. Skälet till detta är framför allt att jag har funnit det intressant att 
undersöka de likheter och skillnader som finns hos de olika aktörerna inom en etablerad 
region. Region Skåne har ett uttalat kulturuppdrag och ska verka för att göra kulturen 
tillgänglig för invånarna i regionen. De har även ansvar för det regionala 
biblioteksarbetet i Skåne, vilket innebär att de ska främja samarbeten, utveckling och 
kvaliteten hos de skånska folkbiblioteken. Vidare betonar de att konst och kultur inte 
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endast är till nytta för enskilda individer utan även påverkar samhällsutvecklingen inom 
områden som näringsliv, utbildning och hälsa (Region Skåne 2015). Inom regionen 
betonas kulturens möjlighet att vara hälsofrämjande och rehabiliterande genom att den 
bidrar till en ökad livskvalitet och förbättrad hälsa. De vårdområden som regionen 
framför allt prioriterar vad gäller området kultur och hälsa är psykiatri, äldreomsorg 
samt barn- och ungdomssjukvård (Region Skåne 2014). Kulturens roll för personer med 
en intellektuell funktionsnedsättning lyfts dock inte fram på detta sätt. Region Skånes 
kulturuppdrag samt den ovan nämnda betoningen av kulturens positiva effekter på 
hälsan gör att jag anser det intressant att studera hur förhållandena ser ut i regionen vad 
gäller samarbete mellan bibliotek och daglig verksamhet. 

Till detta kommer att Skåne, på en relativt liten yta, rymmer exempel på de flesta av 
landets kommuntyper enligt SKL3:s kommungruppsindelning. Nedan presenteras antal 
kommuner per kommuntyp för landet i stort med antalet för Skåne inom parentes: 
Storstäder: 3 (1), förortskommuner till storstäder: 38 (6), större städer: 31 (4), 
förortskommuner till större städer: 22 (7), pendlingskommuner: 51 (9), turism- och 
besöksnäringskommuner: 20 (1), varuproducerande kommuner: 54 (2), 
glesbygdskommuner: 20 (0), kommuner i tätbefolkad region: 35 (3) samt kommuner i 
glesbefolkad region: 16 (0) (Sveriges kommuner och landsting 2010, s. 23–35). Detta 
gör att regionen rymmer exempel på en stor del av den variation som finns i landet som 
helhet och således blir spridningen vad gäller de undersökta kommunernas storlek och 
typ mycket bred, trots att undersökningen begränsas till en region. 

1.6 Begrepp

I enlighet med de riktlinjer som satts upp av Socialstyrelsens terminologiråd används i 
denna uppsats termerna funktionsnedsättning samt funktionshinder. En funktions-
nedsättning innebär en nedsättning av den psykiska, intellektuella eller fysiska 
förmågan. Funktionsnedsättningen är således oberoende av miljön. 

Termen funktionshinder å sin sida är miljöberoende. Termen beskriver de begränsningar 
en person med en funktionsnedsättning upplever vid interaktion med sin omgivning. 
Genom rätt kunskap, redskap och anpassning kan hindren övervinnas eller i vart fall 
minimeras (Socialstyrelsen u.å.).

I de fall en hänvisning görs till lagar eller regler där termen handikapp används kommer 
jag, där tydligheten kräver det, göra detsamma.

Vidare kan nämnas att orden folkbibliotek och bibliotek används som synonymer i 
föreliggande uppsats.

3 Sveriges kommuner och landsting (SKL).
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2 Litteratur och tidigare forskning

Under arbetet med föreliggande uppsats har jag upptäckt att det finns en brist på 
forskning som entydigt handlar om läsningens möjligheter för personer med 
intellektuella respektive neuropsykiatriska funktionshinder. För att hitta material har jag 
sökt brett och utfört upprepade sökningar i ett flertal databaser, exempelvis BADA, 
ERIC, LISA, LISTA, Scopus, Web of Science, Annual Review of Sociology och 
PubMed Central. Sökningar har även gjorts via Google och GoogleScholar samt genom 
browsing bland relevanta hyllor på Borås Högskolas bibliotek. 

Mycket av det material jag har hittat är dock tämligen daterat och därför inte relevant 
alternativt endast delvis relevant. För att få erforderlig bredd i mitt material har jag 
därför valt att även redovisa material från angränsande områden som ansetts relevanta 
för frågeställningarna. Merparten av materialet har jag hittat i antologier samt i olika 
myndighetsrapporter och SOU:er. 

2.1 En kartläggning av daglig verksamhet

I Socialstyrelsens rapport Daglig verksamhet enligt LSS – en kartläggning ges exempel 
på både huvudsakliga och kompletterande aktiviteter som förekommer inom daglig 
verksamhet. Vanliga huvudsakliga aktiviteter på de dagliga verksamheterna är 
trädgårdsarbete, legoverksamhet, sinnesstimulering och drivande av butik. Vad gäller de 
kompletterande aktiviteterna är promenader i särklass vanligast (det nämns av drygt 70 
procent av aktörerna) men 25 procent av de privata aktörerna och 40 procent av de 
kommunala verksamheterna uppger att de erbjuder högläsning som kompletterande 
aktivitet, vilket gör det till en av de vanligaste kompletterande aktiviteterna jämsides 
med bland annat musik, gymnastik och tidningsläsning (Socialstyrelsen 2008, s. 19ff). 
Det finns dock ingen uppgift i rapporten om hur denna högläsning går till eller av vem 
den genomförs.

En stor del av den dagliga verksamheten bedrivs i grupp i egna lokaler men det finns 
även deltagare som arbetar ute på företag, antingen i grupp (så kallad utflyttad 
verksamhet) eller enskilt (individuella placeringar). Ofta kombineras detta med 
gruppverksamhet i den dagliga verksamhetens lokaler (Ibid, s. 22ff). När de dagliga 
verksamheterna själva blev uppmanade att nämna något som de funnit särskilt 
framgångsrikt nämndes dels legoarbete och trädgårdsarbete och dylikt men även 
utflyttad verksamhet samt olika kulturella aktiviteter (Ibid, s. 26).

Deltagarna i daglig verksamhet utgör en mycket heterogen grupp med sinsemellan vitt 
skilda svårigheter och förmågor (Ibid, s. 22). Detta är något som kan skapa problem 
eftersom det kan vara svårt att skapa välfungerande grupper där den enskilda kan få så 
bra förutsättningar till utveckling och stimulans som möjligt (Ibid, s. 27). För att kunna 
tillgodose alla deltagares behov krävs således lyhördhet och flexibilitet. Det är, menar 
Socialstyrelsen vidare, viktigt att fortsätta att utveckla den dagliga verksamheten så att 
den både kan hjälpa de som står nära arbetsmarknaden att faktiskt ta sig in på denna och 
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ge möjlighet till en stimulerande och utvecklande vardag för de som har svårare 
funktionshinder (Socialstyrelsen 2008, s. 29). Ett exempel kan vara aktiviteter som på 
olika sätt ökar den enskildes deltagande i samhället. Det grundläggande är att alltid ta 
hänsyn till den enskildes intressen och potential (Ibid, s. 35).

Socialstyrelsens rapport visar att personalen på de dagliga verksamheterna som regel 
har en ganska kort utbildning bakom sig; flertalet har endast gymnasieutbildning. Det är 
endast 38 procent av personalen inom de privata verksamheterna respektive 25 procent 
av de inom de kommunala verksamheterna som har någon form av högskoleutbildning 
om minst 80 poäng4 (Ibid, s. 16). Även om det inte finns formella utbildningskrav på 
personalen ser Socialstyrelsen det som angeläget att personalen har kunskap om 
exempelvis olika former av funktionsnedsättningar, vårdbehov och möjliga hjälpmedel 
och insatser samt att de fortlöpande får ta del av relevant kompetensutveckling (Ibid, s. 
31f). De menar vidare att det borde ske en nationell satsning på kompetenshöjning inom 
den dagliga verksamheten (Ibid, s. 44). Att så inte har skett framkommer av en rapport 
framtagen av LSS-kommittén 2013. LSS-kommittén har satts samman av 
intresseorganisationen FUB för att stärka rättigheterna enligt LSS . I rapporten påtalas 
att personalen inom olika LSS-verksamheter är den enda personalkategori som inte har 
deltagit i kompetensutveckling genom regeringssatsningen Omvårdnadslyftet. 
Kompetensbrist, påpekar de, innebär en risk för sämre bemötande, bristande stöd, ett 
sämre arbete med att tillhandahålla meningsfull sysselsättning samt en risk för bristande 
hänsyn i frågor kring integritet och självbestämmande (Riksförbundets LSS-kommitté 
2013, s. 3f).

2.2 Tillgång till litteratur

Tillgång till kultur- och fritidsaktiviteter är viktigt för att en person ska kunna vara en 
aktiv och delaktig medborgare och för personer med olika funktionsnedsättningar spelar 
vårdpersonalens engagemang en viktig roll för deras möjlighet att bli informerade om, 
samt delta i, olika kulturevenemang (Modigh & Svanberg 2000, s. 15f). Att Sveriges 
beslutsfattare har ansett att kultur är en viktig rättighet för samhällsmedborgarna 
kommer bland annat till uttryck genom att rätten till kultur är inskriven i LSS. I LSS 
§15 5p. står således att det är kommunens uppgift att verka för att de som är berättigade 
till stöd enligt LSS ges tillgång till det allmänna kultur- och fritidsutbudet. 

Sedan maj 2014 finns Myndigheten för delaktighet. Denna myndighet ska, enligt SFS 
2014:134 §1, verka för en ökad medvetenhet om de rättigheter personer med 
funktionsnedsättning har samt att främja dessa personers möjlighet till full delaktighet i 
samhällslivet. Ett av tio prioriterade områden för myndigheten är att göra kulturen 
tillgänglig för alla samt att främja tillgången på media, då det anses vara en 
förutsättning för yttrandefriheten (Myndigheten för delaktighet 2014).

Nedan följer en genomgång av den nytta och glädje bibliotek och läsning kan ge samt 
vilka hinder och möjligheter som kan ses vad gäller allas tillgång till detta.

4 Det framgår inte tydligt om det är 80 poäng enligt det gamla eller nya systemet men det verkar rimligt 
att det är enligt det gamla, vilket då motsvarar heltidsstudier i 2 år.
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2.2.1 Läsningens effekter
I Lättläst nämns att det i Sverige idag finns cirka 38000 personer som har en 
utvecklingsstörning. Hur stora hinder denna störning skapar i individernas vardag 
varierar stort beroende på graden av inlärningssvårigheter, eventuella ytterligare 
funktionsnedsättningar samt vilket stöd och vilka möjligheter individen har fått för att 
utveckla sin potential. Bland dessa individer finns såväl de som kan läsa som 
analfabeter men även de som kan läsa har oftast ett behov av lättläst litteratur, med 
konkret handling och korta meningar, eftersom ordförrådet ofta är begränsat och 
arbetsminnet kort (Lättlästutredningen 2013, s. 45f).

För de som inte själva kan läsa är högläsning ett alternativ. De positiva effekter av 
högläsning som vanligen lyfts fram vid diskussioner om barn och läsning bör rimligen 
gälla även för andra grupper som behöver denna typ av läsning för att kunna 
tillgodogöra sig en text. Som exempel på positiva effekter nämner Lars Höglund och 
Eva Wahlström att högläsning bland annat ger upphov till reflektion och stimulerar 
lärande, att det stärker koncentrationsförmågan och stimulerar abstrakt tänkande 
(Höglund & Wahlström 2007, s. 2f), vilket i allra högsta grad gör läsning inte bara till 
avkoppling utan också ger en möjlighet till fortsatt utveckling för individen.

Centrum för lättläst beskriver på sin hemsida några av de många funktioner läsning kan 
fylla i en persons liv. Människor läser för att hänga med i vad som händer i samhället 
omkring dem samt i världen i stort, de läser för att ta del av samhällsinformation samt 
som rekreation och avkoppling. De nämner även att högläsning ger såväl närhet som 
stimulans (Centrum för lättläst u.å.c). Litteratur kan även användas som utgångspunkt 
för samtal och kunskapsspridande. För detta ändamål kan temapaket, där flera böcker 
kring samma ämne samlas, vara en bra utgångspunkt. Detta kan öppna upp för samtal 
kring ämnen som annars kan upplevas som svåra att prata om, exempelvis hygien eller 
sex, eller vara ett sätt att lära sig mer om ett speciellt intresseområde, exempelvis djur 
eller naturen. På Centrum för lättläst hemsida går det att ta del av ett lyckat försök med 
temapaket som genomförs i Uppsala. Tio lådor, kallade läsinspirationslådor, med olika 
teman har skapats och de innehåller, förutom lättlästa böcker på olika läsnivåer, även 
andra föremål som kan knytas till respektive tema och som kan förstärka känslan eller 
fungera som ytterligare diskussionsunderlag. Exempelvis innehåller lådan med tema 
kärlek en hjärtformad lampa samt ett paket kondomer. Lådorna kan lånas av dagliga 
verksamheter samt gruppbostäder och de hämtas och lämnas med assistans från en 
avdelning inom daglig verksamhet (Catharina Kåberg u.å.).

Ytterligare exempel på vad läsning kan betyda för läsare ges av Catherine Ross. Hon 
hänvisar bland annat till Bob Usherwood och Jackie Toyne som delat in läsares 
anledningar till läsning av skönlitteratur i följande kategorier: Eskapism eller ett sätt fly, 
att läsa för att lära, självutveckling samt läsningens plats i människors liv (med vilket de 
syftar på läsning som identitet, träning av fantasin eller läsning som en kroppslig 
funktion) (Ross 2006, s. 161f). Ross nämner även andra roller läsning kan spela i 
vuxnas liv: det lästa kan ge nya insikter; det kan tjäna som stöd i ett identitetsskapande, 
bland annat för att läsaren genom litteraturen kan upptäcka att denne inte är ensam om 
vissa känslor, svårigheter eller sjukdomar; det kan ge tröst i svåra situationer och det 
kan fungera som inspiration och rättesnöre (Ibid, s. 164–169). 
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2.2.2 Bibliotekens potentiella roll
Fritid definieras vanligen som den tid som inte upptas av vardagens måsten, såsom 
arbete, matlagning och sömn. En tid den enskilda själv kan fylla med innehåll. Ett 
avsnitt i Veronica Lövgrens doktorsavhandling handlar just om hur fritiden upplevs och 
definieras av hennes totalt tretton intervjupersoner, varav tolv deltar i daglig verksamhet 
(Lövgren 2013, s. 70f). Lövgren lyfter fram att fritiden i modern tid allt mer har blivit 
en arena som utnyttjas för självförverkligande och skapande av en egen identitet. 

Det framkommer av hennes intervjuer att flertalet av informanterna har en fritid som i 
stor utsträckning upptas av sysslor kopplade till hemmet och dess skötsel. Andra teman 
som kommer upp är olika aktiviteter men även ensamhet. Skiftande aktiviteter tas upp, 
såsom motion, dans, läsning, sitta vid datorn och föreningsverksamhet liksom även TV-
tittande, som för många upptar en stor del av fritiden. Något som återkommer i flera av 
informanternas berättelser är frågan om ekonomi. Vad något kostar har ofta en stor del i 
beslutet om vilka aktiviteter fritiden ska fyllas med eftersom de flesta i undersökningen 
har ont om pengar. Förutom ekonomin begränsas intervjupersonernas utrymme att själv 
få bestämma över fritiden av brist på stöd från andra samt genom hinder som skapas av 
bristande resurser, intresse eller förståelse från vårdpersonal eller anhöriga (Ibid, s. 
149ff). 

Fritidens funktion diskuteras även av Ruth O'Donnell och Laura J. Hodges. De lyfter 
fram att en givande fritid höjer livskvaliteten genom att skapa en möjlighet att göra 
något som är väsensskilt från arbetet samt genom att det skapar möjlighet att träffa 
andra människor, vara social och ha kul. De betonar att vad som ses som en givande 
fritid är individuellt och beroende av den enskildas intresse. I många fall kan dock det 
sociala mötet med andra vara viktigare än den aktivitet som utövas vid samvaron 
(O'Donnell & Hodges 1995, s. 83f). 

Genom fritidsaktiviteter är det möjligt att minska stress, ilska eller oro. Aktiviteterna 
kan även utgöra tillfällen att utveckla sin sociala förmåga samt att lära sig ett socialt 
acceptabelt beteende. Fritidsaktiviteternas gynnsamma förutsättningar skapas bland 
annat genom frivilligheten och genom att samvaron ofta sker utan att den enskilda 
kategoriseras och blir bedömd. O'Donnell och Hodges lyfter dock fram att det kan 
finnas hinder för ett fritt fritidsutövande för personer med en intellektuell 
funktionsnedsättning. Exempel på hinder som de tar upp är att personen kan vara dåligt 
rustad för social interaktion samt att denna kan sakna information om vilka aktiviteter 
som finns. Två ytterligare hinder som nämns är tillgång till lämplig transport samt brist 
på pengar (Ibid, s. 84ff). Här lyfts biblioteket fram som en institution som har goda 
förutsättningar för att förbättra fritiden för personer med en intellektuell 
funktionsnedsättning. Biblioteken är öppna för alla, de är gratis och de tillhandahåller 
såväl utrymme som material för rekreation. För att biblioteken ska nå sin fulla potential 
på detta område är det nödvändigt med personal som har kunskap och förståelse för 
målgruppen samt även att biblioteken marknadsför sig mot gruppen, deras anhöriga och 
eventuell omsorgspersonal så att dessa vet vilka möjligheter biblioteket ger (Ibid, s. 
89f).

O'Donnell och Hodges talar framför allt om möjligheterna för biblioteket att bli en plats 
för integrerat fritidsutövande för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. En 
plats där de kan vara en del av samhället på lika villkor som personer utan en 
funktionsnedsättning. Trots detta, menar de, finns det skäl för biblioteken att ägna sig åt 
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uppsökande verksamhet riktad mot hem eller arbetsplatser för personer med en 
intellektuell funktionsnedsättning, både för att en del personer kan ha svårt att ta sig till 
biblioteket och för att få en möjlighet att presentera sin verksamhet. Som exempel på 
uppsökande verksamhet som kan vara lämplig nämns såväl bokdepositioner och 
bokbussar som förläggande av särskilda aktiviteter till institutionerna (O'Donnell & 
Hodges, s. 90ff).

2.3 Lättläst litteratur och dess ställning på folkbiblioteken

I Likvärdig service! Bibliotekens tjänster till äldre och funktionshindrade har SAB:s 
kommitté för uppsökande biblioteksverksamhet samlat inspirerande berättelser om hur 
bibliotek runt om i landet, trots neddragningar, arbetar med uppsökande verksamhet mot 
äldre och personer med funktionsnedsättningar. I den inledande artikeln av Birgitta 
Modigh och Magdalena Svanberg ges en kort översikt över den uppsökande 
verksamhetens utveckling samt en redovisning av hur samhällets syn på såväl personer 
med funktionsnedsättningar som anpassad litteratur har utvecklats. De ser en positiv 
trend i samhället och menar att utvecklingen går mot ett inkluderande samhälle där fler 
ges rätt till samhällets alla arenor. Tillgängligheten och kunskapen har ökat. Detta, 
menar de, gäller även för kunskapen om särskild media. På de flesta bibliotek finns 
särskilda hyllor för lättläst material och talböcker placeras så att de är lättillgängliga. 
Bibliotekslokalerna görs fysiskt tillgängliga, utrustas med särskild media och bemannas 
av personal som ger kompetent service till alla, även personer med 
funktionsnedsättningar. De ser dock en risk i att tillgängligheten i allt för stor 
utsträckning tolkas som fysisk tillgänglighet och menar på att det är viktigt att tänka på 
att det även kan finnas sociala och psykiska skäl till att en person inte kan besöka 
biblioteket. (Modigh & Svanberg 2000, s. 13–16 & s. 20–23).

Denna positiva bild återfinns dock inte i Karin Esaiasson magisteruppsats Lättläst  
väcker starka känslor – en studie av bibliotekspersonals inställning till den lättlästa  
litteraturen och dess användare utifrån Pierre Bourdieus kultursociologiska teorier. I 
den undersöker hon, utifrån ett maktstrukturellt perspektiv, hur personal vid fyra 
folkbibliotek i Stockholmsregionen ser på lättläst litteratur och dess användare. 
Esaiasson finner att såväl den lättlästa litteraturen som dess användare åsidosätts på 
grund av personalens ointresse och okunskap på området. Att arbeta med särskild media 
ger låg status inom biblioteket, personalen har bristande utbildning på området och de 
väljer dessutom i flera fall att inte visa den lättlästa litteraturen för potentiella låntagare 
med hänvisning till att låntagaren skulle kunna uppleva en känsla av skam inför ett 
uppmärksammande av sitt funktionshinder. Som resultat av detta blir låntagargruppen 
istället osynliggjord och såväl förmedling som marknadsföring av den lättlästa 
litteraturen blir undermålig (Esaiasson 2008, s. 49–54).

Att den lättlästa litteraturen åsidosätts blir synligt på flera sätt i Esaiassons uppsats; 
hyllorna har ofta en undanskymd placering, personalen upplever den lättlästa 
litteraturen som tråkig och de verkar inte heller ha en klar uppfattning om vad 
skillnaden är mellan olika typer av särskild media och för vilka respektive 
användargrupper dessa kan passa. I flera fall återfinns de olika typerna av särskild 
media även i samma post i budgeten, vilket ökar risken för att exempelvis lättläst 
litteratur bortprioriteras utan att det syns i redovisningen då det inte går att utläsa hur 
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stor del av budgeten för särskild media som läggs på exempelvis Daisy-böcker och hur 
stor del som läggs på lättlästa böcker (Esaiasson, s. 45f).

Esaiasson påpekar att den lättlästa boken sällan nämns i samhällsdebatten och att den 
inte brukar recenseras. Den anses helt enkelt inte som god litteratur. Hon menar därvid 
att den lättlästa boken lätt missgynnas både i de fall bedömningen av den görs utifrån ett 
estetiskt synsätt, där den som nämnts inte anses ha tillräckliga litterära kvaliteter och då 
den görs utifrån ett användarorienterat synsätt. Inom det användarorienterade synsättet 
är det visserligen inte ett verks bedömda litterära kvalitet som ensamt avgör om verket 
ska köpas in eller inte utan efterfrågan från allmänheten är ibland minst lika viktigt men 
detta, menar Esaiasson, gynnar dock inte den lättlästa litteraturen, eftersom dess 
målgrupp ofta har svårt att föra sin talan och därmed inte skapar någon efterfrågan (Ibid, 
s. 46ff).

Esaiassons magisteruppsats har nu några år på nacken och kanske har de senaste åren 
inneburit en förbättrad ställning för den lättlästa litteraturen? I den senaste statistiska 
rapporten om biblioteksanvändande et cetera, Bibliotek2013, framkommer det att det, 
vad gäller folkbibliotekens mediebestånd för personer med läsnedsättning, finns en 
tydlig trend som innebär att tillgängligheten till anpassad media ökar. Detta beror dock 
främst på att den elektroniska tillgängligheten har ökat, bland annat beroende på MTM:s 
digitalisering av talboksbeståndet (Kungliga Biblioteket 2014, s. 14). Viss anpassad 
media är dock inte möjlig att tillgängliggöra digitalt utan det finns ett fortsatt behov av 
fysisk media (Ibid, s. 27). Vad gäller beståndet av fysiskt tillgängligt material har det 
inte ökat i samma takt som det digitala. Beståndet består av 1292118 enheter som totalt 
lånades 2100663 gånger under 2013, det vill säga antal utlån är mycket större än antal 
media (Ibid, s. 15) och tillgången får därför anses vara låg i förhållande till behovet 
(Ibid, s. 27).

Centrum för lättläst tar upp flera initiativ de senaste åren som de menar har lett till ett 
ökat synliggörande av den lättlästa litteraturen, såsom utnämnandet av bästa lättlästa 
bibliotek och bästa läsombud. De har även arbetat för att lyfta frågan i media och menar 
att flera debattartiklar har producerats i efterdyningarna av lättlästutredningen (Centrum 
för lättläst 2014, s. 5). 
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3 Teori

Som teoretiskt perspektiv har jag valt att utgå från Sten Furhammars läsutbytesmodell 
så som den presenteras i rapporten Varför läser du?. Läsutbytesmodellen togs fram i 
samarbete med SKRIN-projektet, ett forskningsprojekt som involverade familjer i flera 
nordiska länder och hade som syfte att belysa villkoren för skriftliga medier i de 
nordiska länderna vid tidpunkten för undersökningen, det vill säga i slutet av 1900-talet 
(Furhammar 1997, s. 7). Bakgrunden till projektet var en oro för att skönlitteraturens 
ställning skulle kunna vara på väg att försvagas i och med en ökande konkurrens från 
andra medier. Att exempelvis bibliotekens bokutlåning hade minskat, något officiell 
statistik visade, skulle kunna ses som ett tecken på detta. Litteraturförmedlare vid 
biblioteken ansåg därför att det fanns ett behov av att skaffa bredare kunskap om läsare 
och den funktion som läsningen fyller för enskilda individer (Ibid, s. 11–14).

I rapporten söker forskarna framför allt svar på frågan om hur enskilda individer 
förhåller sig till text och läsning sett ur ett livsperspektiv (Ibid, s. 8). Målet är att belysa 
det läsutbyte en individ upplever när denne av fri vilja läser en egenhändigt utvald text 
(Ibid, s. 16). För detta ändamål har material samlats in genom intervjuer med 83 
personer från 16 familjer hemmahörande i västra Sverige. Familjerna är jämnt fördelade 
på de som bor i ett storstadsområde och de som bor på landsbygden (Ibid, s. 8f). 
Familjerna har valts ut för att de skiljer sig åt både vad gäller läsvanor och tillgång till 
olika kulturaktiviteter. De intervjuas genom djupintervjuer (Ibid, s. 19).

Den beskrivning som informanterna ger av sin läsning samt syftet med denna har sedan 
lagts till grund för skapandet av en läsutbytesmodell. Denna modell består av två 
dimensioner, personlig läsning – opersonlig läsning samt upplevelseläsning – 
instrumentell läsning. Dessa kan kombineras så att de beskriver fyra kategorier av 
läsutbyte, det vill säga fyra funktioner som läsningen kan fylla för läsaren: opersonlig 
upplevelseläsning, personlig upplevelseläsning, opersonlig instrumentell läsning samt 
personlig instrumentell läsning (Ibid, s. 133–137). Värt att notera är att det är läsarens 
upplevelse och inte textens karaktär som avgör vilken form av läsutbyte som sker. 
Eftersom olika bitar i en text kan upplevas som olika viktiga av läsaren kan samma text 
innebära olika typer av läsning för olika individer (Ibid, s. 139).

Den opersonliga upplevelseläsningen kan beskrivas som en läsning som inte engagerar 
läsaren på det personliga planet utan framför allt ses som ett tidsfördriv. Det viktiga är 
textens innehåll vilket får läsaren att glömma verkligheten. Detta är en läsning som ger 
förströelse och underhållning men som inte ses som berikande. Utmärkande är vidare att 
läsupplevelsen inte ses som ett resultat av ett samspel mellan läsaren och texten utan 
istället anses ligga i själva texten och att det är händelserna i texten som ger den dess 
värde vilket gör att målet ofta är att snabbt få veta hur berättelsen slutar (Ibid, s. 137–
140).

Den personliga upplevelseläsningen å andra sidan omfattar läsning där upplevelsen 
präglas av läsarens egen identitet. Tolkningen sker i relation till läsarens erfarenheter et 
cetera och är således reflekterande. Texten ger läsaren nya insikter och upplevelserna 
under läsningen är viktigare än slutet på berättelsen. Läsningen beskrivs som en 
upplevelse och den berikar läsarens liv istället för att endast fungera som förströelse. 
Vid denna form av läsning finns ett samspel mellan läsaren och texten (Ibid, s. 140f).
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Den opersonliga instrumentella läsningen fyller en nyttofunktion för läsaren och 
resultatet är "objektiv kunskap" det vill säga kunskap som inte kopplas till den egna 
personligheten. Även om texttyp inte är avgörande för vilket läsutbyte läsaren får så är 
den opersonliga instrumentella läsningen framför allt förknippad med läsning av 
facktexter. Den kan dock även förekomma vid läsning av skönlitterära verk, exempelvis 
genom att dessa kan läsas för att ge kunskap om en viss miljö eller liknande. 
Utmärkande för denna form av läsning är således att den ger ren kunskap eller ren insikt 
samt att denna insikt rör områden som läsaren saknar ett personligt förhållande till 
(Furhammar, s. 142f). 

Den personliga instrumentella läsningen slutligen ger nya kunskaper och insikter som 
leder till självreflektion. Läsningen har en terapeutisk effekt och kan exempelvis öka 
självkänslan, ge lösningar på personliga problem eller fungera som tröst. Vid denna typ 
av läsning känner sig läsaren som en deltagare i texten och sätter innehållet i relation till 
sin verklighet och sina levnadsförhållanden (Ibid, s. 143f).

I föreliggande uppsats finns behov av en struktur för att kunna jämföra hur 
bibliotekarier respektive omsorgspersonal beskriver syftet med högläsning för 
deltagarna i daglig verksamhet. För detta ändamål har Furhammars läsutbytesmodell 
tjänat som utgångspunkt. Furhammars modell är dock skapad för att bedöma det utbyte 
som enskilda individer har av sin privata läsning och för att passa sitt syfte har 
kategorierna därför kompletterats med tre aspekter som är en följd av den sociala 
aktivitet som högläsning är, något som framkommit ovan i avsnitt 2.2.1. I det avsnittet 
presenteras flera funktioner som högläsning kan ha och det är med utgångspunkt i dessa 
som följande aspekter har skapats: gemenskap, social träning samt läs- och 
språkstimulering. Vidare har Furhammars kategorier fått alternativa namn som tydligare 
beskriver den centrala aspekten hos respektive läsutbyteskategori. Sammantaget har jag 
på detta sätt skapat sju kategorier som används för att klassificera de svar som 
respektive yrkeskategori ger på frågan om högläsningens syfte: tidsfördriv (opersonlig 
upplevelseläsning), upplevelse (personlig upplevelseläsning), objektiv kunskap 
(opersonlig instrumentell läsning), terapi (personlig instrumentell läsning), gemenskap, 
social träning samt läs- och språkstimulering. Genom denna anpassning anser jag att 
teorin kan fungera som ett bra stöd för att beskriva och tolka de svar som mina 
informanter ger på frågan om högläsningens syfte. Tyvärr är teorin dock inte direkt 
tillämplig på övriga frågeställningar. Jag har letat efter en mer heltäckande teori men 
inte funnit någon. Eftersom mina övriga forskningsfrågor framför allt är av explorativ 
karaktär anser jag dock inte att detta är något större problem för föreliggande studie.
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4 Metod

Enligt Bryman är en kvalitativ forskningsstrategi framför allt relevant då målet är att 
spegla enskilda individers uppfattningar och deras beskrivningar av sin verklighet (Alan 
Bryman 2011, s. 40f). Målet med denna studie är framför allt att samla in upplevelser 
och tankar från personal inom såväl daglig verksamhet som vid folkbibliotek rörande 
deras arbete med litteratur för personer som deltar i daglig verksamhet, varför ett 
kvalitativt angreppssätt har ansetts lämpligt. Som metod för att samla in empirin har jag 
valt att använda mig av enkäter med i huvudsak öppna frågor. Svaren på de öppna 
frågorna har sedan analyserats kvalitativt. Det förekommer även, framför allt i enkäten 
riktad till biblioteken, ett antal slutna frågor. Dessa har analyserats kvantitativt. Nedan 
följer en mer ingående beskrivning och motivering av de val jag gjort.

4.1 Val av insamlingsmetod

Som nämnts ovan har jag använt mig av enkäter som metod för insamling av empirin. 
Det kanske främsta skälet till detta är att denna metod möjliggjorde insamling av 
material från samtliga kommuner i Skåne, något jag känner hade varit omöjligt, inom 
ramen för detta arbete, om jag istället hade valt intervju som metod. Förutom detta har 
jag vid mitt val tagit fasta på ett antal fördelar med enkäter i förhållande till intervjuer 
som Bryman nämner. Dessa presenteras som överväganden som bör göras vid ett val 
mellan kvantitativa enkäter och strukturerade intervjuer, men jag menar att de har 
relevans även vid valet mellan enkäter med öppna frågor och kvalitativa intervjuer: 
Enkäten äger den fördel att det inte finns någon risk för en eventuell intervjuareffekt och 
dessutom är enkäten mindre inkräktande eftersom den kan besvaras när det passar 
informanten (Bryman, s. 228ff). En uppenbar nackdel är dock risken att svarsbortfallet 
ökar. Såväl Jan Trost som Bryman varnar för att skapa enkäter med många öppna frågor 
(Bryman, s. 233 & Trost 2012, s. 72). Trost anger två huvudsakliga skäl till detta; det är 
tidsödande att analysera öppna svar och öppna frågor kan även öka risken för ett stort 
sekundärt svarsbortfall, då många kan uppfatta det som svårt eller tidsödande att själva 
formulera sina svar (Trost, s. 72f). 

Eftersom målet har varit att analysera svaren kvalitativt har jag ändå valt att ta denna 
risk men för att i så stor utsträckning som möjligt minska bortfallet har jag vinnlagt mig 
om att följa de råd som Bryman och Trost ger och jag har därför varit noggrann med 
urvalet av informanter samt varit noga med att göra frågorna välformulerade, ha tydliga 
instruktioner samt ha ett bra missivbrev (se bilaga 1) som utlovar anonymitet och 
informerar om undersökningens syfte. Vidare har frågorna numrerats och långa 
formuleringar har undvikits. Dessutom har enkäterna avslutats med en fråga om 
informanterna har något att tillägga. Slutligen har jag skickat påminnelser för att höja 
svarsfrekvensen (Bryman, s. 231–236 & Trost, s. 79–92).
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4.2 Enkäterna

Vid materialinsamlingen har jag valt att skicka ut enkäter till två yrkeskategorier, 
bibliotekarier och personal inom daglig verksamhet. En enkät med såväl slutna som 
öppna frågor har skickats till folkbiblioteken i samtliga skånska kommuner för att ge en 
bild av hur vanligt förekommande det är att bibliotek har ett etablerat samarbete med de 
dagliga verksamheterna i kommunen samt för att få konkreta exempel på 
biblioteksverksamhet riktad till deltagare i daglig verksamhet (se bilaga 2). Som 
komplement till detta har en enkät med i huvudsak öppna frågor skickats till personal på 
dagliga verksamheter som på något sätt samarbetar med bibliotek, för att få deras syn på 
bibliotekens verksamhet (se bilaga 3).

I de fall jag har funnit det relevant har samma fråga ställts till respektive yrkesgrupp, för 
att kunna göra jämförelser dem emellan och förhoppningsvis få en fylligare bild. 
Enkäterna har skickats i form av webb-enkäter, skapade via enkät.se.

4.3 Urval 

Enkäten som är riktad till bibliotekarierna har skickats till huvudbiblioteket i samtliga 
33 skånska kommuner. I detta fall ansågs det inte nödvändigt att göra ett urval eftersom 
populationen inte är större än att det är möjligt att skicka enkäten till samtliga. För att se 
till att enkäten hamnade hos den som har bäst förutsättningar att besvara den söktes 
samtliga skånska kommuners hemsidor igenom för att finna kontaktuppgifter till 
respektive bibliotek. Ett mejl skickades därefter till den adress som verkade bäst lämpad 
för ändamålet. I mejlet presenterade jag mig själv, beskrev målet med undersökningen 
samt efterfrågade kontaktuppgifter till den person på biblioteket som arbetade med 
uppsökande verksamhet (se bilaga 4). I ett fåtal fall renderade detta förfaringssätt ingen 
adress och enkäten skickades då till den person som stod som ansvarig för uppsökande 
verksamhet på hemsidan. Svaret från ett av biblioteken blev att de inte hade någon som 
var lämpad att besvara enkäten efter att den ansvariga för den uppsökande verksamheten 
hastigt hade avslutat sin tjänst. Enkäten skickades ändå, till receptionens mejladress, 
eftersom statistikberäkningarna annars hade blivit felaktiga.

Totalt besvarade 27 personer enkäten, vilket ger en svarsfrekvens om 82 procent. 
Bryman hänvisar till Mangione som anser att en svarsfrekvens på mellan 70–85 procent 
ska klassas som bra (Bryman, s. 231), vilket gör att mina 82 procent får räknas som ett 
gott resultat. Jag skickade totalt två påminnelser, båda renderade flera nya svar.

Vad gäller enkäten som skickats till personal vid daglig verksamhet har ett målstyrt 
urval använts, genom att informanter valts ut strategiskt utifrån uppfattningen att de 
utvalda är personer som kan hjälpa till att besvara forskningsfrågan (Ibid, s. 392). Det 
var av intresse att få in tankar från personal vid sådana dagliga verksamheter där läsning 
och bibliotek anses viktiga och relevanta för att kunna fråga om hur de ser på det arbete 
som utförs idag samt hur de anser att det skulle kunna utvecklas. För att hitta sådana 
verksamheter skickades ett mejl till så många dagliga verksamheter som möjligt. Mejlet 
innehöll uppgifter om vad som söktes samt en uppmaning att bidra med 
kontaktuppgifter till en person som kunde tänka sig att besvara enkäten (se bilaga 5), 
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detta för att optimera chansen för att enkäten skickades direkt till en person med 
möjlighet och intresse att besvara den. Mejladresserna som användes för att skicka 
presentationsmejlet hämtades dels från kommunernas hemsidor och dels från LSS-
guidens lista över dagliga verksamheter i Skåne län (Compro u.å.). Detta förfarande har 
kombinerats med ett snöbollsurval då bibliotekspersonal med känt samarbete med 
dagliga verksamheter har tillfrågats om kontaktuppgifter till engagerad personal vid 
dessa verksamheter. Presentationsmejlet skickades till totalt 43 mejladresser, vilket i 
kombination med de adresser jag erhöll genom snöbollsurvalet resulterade i totalt 16 
mejladresser till personer som sa sig vara villiga att besvara enkäten. Enkäten har 
därefter skickats ut i totalt tre omgångar för att försöka uppnå teoretisk mättnad. För att 
få in fler svar skickades sedermera en påminnelse. Totalt inkom tolv svar. Möjligen hade 
det varit en fördel med ytterligare ett par svar för att kunna säkerställa att teoretisk 
mättnad uppnåtts. Dock fann jag att den sista omgången med inkomna enkätsvar 
innehöll mycket lite som inte redan tagits upp av andra och de svaren krävde inte heller 
att nya teman skapades.

4.4 Forskningsetiska hänsyn

Det finns framför allt fyra etiska principer att ta hänsyn till vid forskningsutövning: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Vad 
gäller informationskravet är det viktigt att tänka på att deltagarna blir informerade om 
undersökningens syfte, vilka moment som ingår i undersökningen samt att deltagandet 
är frivilligt. Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva måste få bestämma om de vill 
delta eller inte. Konfidentialitetskravet betonar vikten av att uppgifter om deltagarna ska 
behandlas konfidentiellt medan nyttjandekravet innebär att de insamlade uppgifterna 
inte får användas för andra ändamål än föreliggande forskning (Bryman, s. 131f). Jag 
har varit mån om att följa dessa principer och har berättat om undersökningens syfte 
samt noga betonat frivillighet och anonymitet både i samband med det första mejlet och 
i det missivbrev som medföljde enkäten. Anonymitet, det vill säga att inte ens forskaren 
vet vem som svarat vad, har varit möjlig i och med användandet av webb-enkät som 
metod. Det är dock två informanter som har valt att ge mig information som har 
möjliggjort identifiering. Dessa uppgifter har jag valt att inte ta med i uppsatsen, varför 
konfidentialitet har uppnåtts för dessa informanter.

4.5 Analysmetod

Kvalitativ innehållsanalys, i form av tematisk analys, har varit huvudsaklig analysmetod 
(Bryman, s. 528ff). Enkätsvaren sammanställdes först i ett kalkylblad varpå empirin 
lästes igenom ett flertal gånger i sökandet efter centrala teman. För att underlätta 
besvarandet av mina frågeställningar skapades teman utifrån enkätsvaren men med syfte 
och frågeställningar i beaktande. Representativa textstycken förseddes med en siffra 
som markerade vilket tema som berördes samt en bokstav som betecknade vilken 
person som skrivit det, varpå svaren flyttades så att de svar som berörde samma tema 
placerades ihop. De teman som identifierades är: förekomsten och utformningen av 
högläsning (med subtemana bibliotekarieledd respektive vardaglig), bibliotekens roll 
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och möjligheter (med subtemana resursbrist, ointresse samt synen på bibliotekets roll), 
läsningens betydelse (med subtemana bibliotekariernas syn respektive 
omsorgspersonalens syn) och samarbete (med subtemana nuvarande och önskat).

För att ge en uppfattning om hur vanliga vissa uppfattningar och svar är bland 
informanterna har jag valt att i vissa fall kombinera den rent berättande 
resultatredovisningen med en redovisning av med vilken frekvens de olika temana 
förekommer, ett sätt Bryman rekommenderar för att göra kvalitativa resultat-
framställningar mindre anekdotartade genom att läsaren då även får en uppfattning om 
exempelvis hur vanlig en viss åsikt är och inte bara att den förekommer (Bryman, s. 
552). De slutna frågorna har analyserats kvantitativt genom att jag med hjälp av enkät-
programmet skapat tabeller som visar frekvensen av de olika svaren.

Furhammars läsutbytesmodell har använts för att analysera bibliotekariernas respektive 
omsorgspersonalens syn på högläsningens betydelse. Genom att sortera in de ord och 
uttryck som informanterna använder för att beskriva hur de ser på högläsning för den 
specifika användargruppen under de kategorier som beskrivits ovan i kapitel 3 anser jag 
att eventuella skillnader i de två yrkeskategoriernas syn på syftet med högläsning för 
den specifika användargruppen kan tydliggöras och därmed diskuteras.

18



5 Resultat

Nedan följer en presentation av resultatet från enkäterna. Presentationen kommer att 
betona de teman som framstår som särskilt framträdande i materialet och rubrikerna är 
därför valda med utgångspunkt i dessa. För tydlighetens skull presenteras resultaten från 
de båda enkäterna under varsin rubrik. 

Vad gäller de förekommande citaten skall nämnas att mindre stavfel och dylikt har 
korrigerats för att fokus ska ligga på citatens innehåll och inte textens utformning. Detta 
har på inget sätt ändrat citatens innebörd eller anda.

För att säkerställa anonymitetskravet är informanternas namn fiktiva. Fördelningen 
mellan mans- och kvinnonamn speglar på ett ungefär könsfördelningen hos 
informanterna men därutöver har vissa könsneutrala namn valts.

5.1 Enkäten till folkbiblioteken

Nedan presenteras resultaten av den enkät som skickades till folkbiblioteken. Som 
nämnts ovan under avsnitt 4.3 besvarades enkäten av 27 av de 33 tillfrågade 
biblioteken. Av de svarande uppger tio stycken att biblioteket ligger i en kommun med 
5000–15000 invånare. Totalt finns elva kommuner med denna befolkningsnivå i Skåne. 
Av de totalt nio kommuner som har en befolkningsmängd om 15001–25000 invånare 
har sex stycken svarat. Samtliga fem bibliotek som tillhör en kommun om 25000–40000 
invånare har svarat och fem av de totalt åtta bibliotek som ligger i en kommun om 
40001–350000 har svarat. Noteras bör att en av de svarande inte har angivit hur många 
invånare det finns i dennes kommun.

5.1.1 Förekomsten av högläsning
Det visade sig att endast en mycket liten andel av de svarande biblioteken tillhanda-
håller högläsning för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Tre bibliotek uppger 
att de erbjuder denna aktivitet på biblioteket och fyra uppger att de erbjuder högläsning 
ute på daglig verksamhet. Det framkommer dock av svaren på övriga frågor att ett av de 
bibliotek som uppger att de har högläsning på dagliga verksamheter, nämligen det Ylva 
arbetar på, enbart har verksamhet riktad till äldre dementa och att biblioteket i detta fall 
samordnar och handleder frivilligläsare som besöker enheterna cirka en gång varannan 
vecka. Detsamma gäller för det bibliotek Ninni arbetar på. Hon uppger att de har 
högläsning på daglig verksamhet men av de övriga frågorna framgår att högläsningen 
utförs på ett äldreboende. Det är således endast två av biblioteken som erbjuder 
högläsning på dagliga verksamheter.

Av de tio svarande bibliotek som ligger i en kommun med mellan 5000 och 15000 
invånare är det inget som erbjuder någon av dessa tjänster. 
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Förekomsten av dessa båda aktiviteter, relaterat till kommunernas storlek, tydliggörs 
nedan i tabell 1 respektive tabell 2.

Tabell 1
Antal bibliotek som i sina lokaler erbjuder högläsning för intellektuellt funktionshindrade vuxna, korstabulerat med 
kommunens invånarantal5:

Tabell 2
Antal bibliotek som erbjuder högläsning på daglig verksamhet, korstabulerat med kommunens invånarantal och 
korrigerad:

5.1.2 Hur högläsning för användargruppen går till
Eftersom endast ett fåtal bibliotek har uppgett att de erbjuder någon form av högläsning 
för denna användargrupp är det svårt att få fram ett fylligt och variationsrikt svar på hur 
läsningen går till. Lo, som arbetar på ett bibliotek som har högläsning ute på daglig 
verksamhet en till två gånger per år berättar att högläsningen brukar ske i samband med 
måltiden för att på så sätt ge deltagarna en stunds avkoppling efter denna. 

5 Tyvärr har ett misstag gjort att svarsalternativ B och C inte är helt och hållet ömsesidigt uteslutande då 
25000 både är övre gräns för alternativ B och lägre gräns för alternativ C. Detta bör dock inte ha vållat 
någon osäkerhet hos de svarade eftersom ingen av Skånes kommuner har ett invånarantal om exakt 
25000.
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Även Sinikka arbetar på ett av de bibliotek som regelbundet håller i högläsning för 
personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det bibliotek som hon arbetar på håller 
i högläsning både på biblioteket och ute på dagliga verksamheter. Upplägget beskriver 
hon så här:

Vi har fem högläsningstillfällen per termin, två gånger på biblioteket och tre på dagliga 
verksamheter. Läsningen utanför biblioteket gör att fler får möjlighet att delta, många 
grupper kan ha svårt att ta sig till biblioteket. Vi är oftast två personal som läser, och det  
vanligaste är att vi läser ca 2 kortare texter var, ibland väljer vi någon text som är längre. 
Oftast läser vi ca 40 minuter, tar en paus med enkel fika, och fortsätter 
sedan 30– 40 minuter till, på någon av dagliga verksamheterna fikar vi inte 
utan läser 45– 60 minuter i sträck. Vi brukar förbereda oss var för sig genom att välja 
texter vi tycker kan passa, stämmer av med varandra. Varierar hur mycket vi pratar 
kring texten, t ex eventuell presentation av bok/författare, lyfter fram kommentarer, 
pratar om texten efteråt.

Det är få av informanterna som har svarat på de två frågorna som rör hur 
bibliotekarierna får information om vilken litteratur som passar att högläsa. Sinikka 
svarar att det gäller att vara bekant med bibliotekets utbud samt att följa LL-
utgivningen. Hon brukar även hålla ögonen öppna för böcker i andra genrer och ger 
exempel på att sägner och sagor samt allåldersböcker kan vara passande. Även kollegor 
kan ge värdefulla tips. Hon får dock inga konkreta tips från de som lyssnar men menar 
att deras reaktioner är viktiga för att de som läser ska förstå vad som uppskattas. Lo 
berättar att hon främst får tips genom kurser eller utbildning samt genom personalen vid 
de dagliga verksamheterna.

5.1.3 Bibliotekets roll och möjligheter
När bibliotekarierna svarar på frågan varför de inte erbjuder högläsning för vuxna med 
en intellektuell funktionsnedsättning eller högläsning på daglig verksamhet kan svaren 
framför allt knytas till tre subteman: resursbrist, ointresse samt synen på bibliotekets 
roll. Flera anger mer än ett skäl; en vanlig kombination är resursbrist i kombination med 
att det inte har kommit någon förfrågan från daglig verksamhet. Det som flest anför är 
skäl kopplade till resursbrist av skilda slag, såväl brister i lokalen som personalbrist, 
tidsbrist och pengabrist nämns. Ett vanligt tillägg till svaret är att frågan inte prioriterats.

Svaren på fråga 3 (varför biblioteket valt bort högläsning med intellektuellt 
funktionshindrade vuxna som tänkt målgrupp i sina lokaler) kan sammanfattas i enlighet 
med tabell 3 nedan.

Tabell 3
Varför biblioteket inte erbjuder högläsning med intellektuellt funktionshindrade vuxna i sina lokaler:

Ej i bibliotekets roll Resursbrist Upplevt ointresse Vet ej Inget svar

4 11 5 2 6
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För fråga 7 är svaren rörande varför biblioteket inte har högläsning ute på någon daglig 
verksamhet fördelade över subtemana enligt tabell 4.

Tabell 4
Varför biblioteket inte erbjuder högläsning ute på någon daglig verksamhet:

Ej i bibliotekets roll Resursbrist Upplevt ointresse Vet ej Inget svar

9 11 4 0 7

Ovanstående siffror anger frekvensen av de olika svaren men för att ge en djupare 
förståelse krävs även en redovisning av informanternas egna ord. Såväl Zenta som 
Wilma arbetar i en kommun med 5000–15000 invånare och anger tidsbrist som främsta 
skäl. Ett annat exempel på resursbrist ger Cilla, som arbetar på ett bibliotek i en 
kommun med 5000–15000 invånare. Hon berättar att det har kommit in önskemål om 
högläsning för vuxna med intellektuell funktionsnedsättning, men att de inte har 
resurser till detta: "Önskemål finns från Handikapprådet om högläsning och samarbete. 
Vår önskan är att kunna erbjuda men idag har vi inte resurser till det. Vi vågar inte sätta 
igång verksamheten då vi inte vet om vi kan genomföra." Även Francesca arbetar i en 
liten kommun och hon tar också upp bristande resurser som skäl men anför även 
ointresse från daglig verksamhet som ett skäl: 

Vi erbjuder inte högläsning för någon målgrupp utom ibland för barn. En viktig orsak är 
att vi har en liten personalstyrka som måste hinna med allt ett huvudbibliotek 
ska göra [...] vilket gör att vi i första hand väljer att erbjuda aktiviteter som vi säkert 
har tillräckligt med personaltid för. En annan orsak är att vi vad jag vet – jag har arbetat 
här i 24 år – aldrig fått frågan. Förutom en daglig verksamhet tror jag heller inte att 
det finns något boende för vuxna med intellektuella funktionshinder i vår kommun 
där den här sortens aktivitet skulle vara av intresse.

Både Katarina och Mika anger brister i bibliotekslokalen som ett hinder för högläsning. 
I Katarinas fall görs detta i kombination med en hänvisning till saknat intresse från 
daglig verksamhets sida: "Det är inget aktivt val vi har gjort. Vi har under många år 
saknat en lokal för att ostört kunna bedriva högläsning. Den dagliga verksamheten har 
dessutom aldrig frågat efter tjänsten. I vår kommun gör personalen inom den dagliga 
verksamheten väldigt mycket för sina besökare."

Det finns också de som uppger att frågan inte har kommit upp och att det är något de 
överhuvudtaget inte har tänkt på, något Hanna (40001–350000 ) uttrycker så här: "Vi 
har inte valt vare sig det ena eller det andra. Vi har det helt enkelt inte." Olivia (25000–
40000) är inne på delvis samma tankar: "Det är inget som vi aktivt har valt bort, utan 
något som vi inte alls har diskuterat. Tyvärr tror jag inte heller att vi, som det ser ut nu, 
skulle ha möjlighet/tid för något sådant." 

Svar kopplade till bibliotekets roll förekommer också. Flera menar att frågan inte är 
relevant sedan läsombud utbildats eller att högläsning av andra skäl inte är bibliotekens 
uppgift. Ett exempel på detta ger Xerxes (5000–15000): "Vi har haft högläsning under 
ett par år men sen läsombud utbildades för 8–9 år sedan har LSS-boendena skött det 
själva." Joakim (5000–15000 invånare) berättar att de inte har tid att själva åka ut till 
dagliga verksamheter men att det anordnas läsombudsträffar på biblioteket. Inför dessa 
träffar brukar han samla ihop boktips. Omsorgspersonalen får möjlighet att diskutera 
böcker med honom och varandra och han informerar om boklådor med lättläst. Therese, 
som arbetar på ett bibliotek i en kommun med 15001–25000 invånare, svarar så här på 
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frågan om varför de inte erbjuder högläsning ute på daglig verksamhet: "Vi utbildade 
läsombud till hemmen för några år sedan. Vi vet väl inte om det är vår uppgift att gå ut 
och läsa högt." 

På frågan varför de inte har högläsning för intellektuellt funktionshindrade på 
biblioteket svarar hon så här: "Vi är granne med Dagcentralen för intellektuellt 
funktionshindrade de är ofta på biblioteket, de arbetar också här med bokuppsättning. 
De lånar mycket med sin personal så vi har inte sett ett behov av att läsa högt för dem."

Under övrigt återfinns slutligen två svar som är mycket talande vad gäller subtemat 
bibliotekets roll. Therese (15001–25000 invånare) skriver: "För att högläsa krävs det att 
man är skicklig tycker jag och det behöver man inte vara för att man är bibliotekarie och 
när det gäller speciella handikapp kanske de som har utbildning inom dessa speciella 
områden är mest lämpade för uppgiften." Göstas (40001–350000 invånare) uppfattning 
är att "[b]ibliotekarier har bäst kunskap om litteratur, att läsa högt kräver inte en 
bibliotekariekompetens."

5.1.4 Bibliotekariernas syn på läsningens betydelse
Två av frågorna i enkäten till biblioteken kan knytas till uppfattningen om läsningens 
betydelse, nämligen fråga 12, vad informanten ser som syftet med högläsning för den 
aktuella målgruppen samt fråga 13, om de tror att läsningen påverkar lyssnaren och i så 
fall hur.

För att strukturera svaren på fråga 12 har Furhammars läsutbytesmodell, med de 
anpassningar som beskrivits ovan under kapitel 3, använts. Tanken har varit att genom 
de två yrkesgruppernas beskrivningar av hur de ser på syftet med högläsning undersöka 
om dessa skiljer sig åt samt diskutera vad detta eventuellt kan få för konsekvenser för 
den läsupplevelse som deltagarna i daglig verksamhet erbjuds. Informanternas svar har 
därför undersökts för att se vilken läsutbyteskategori de främst representerar.

De fyra kategorier som kan kopplas till litteraturen, och som i sin tur direkt kan relateras 
till Furhammars modell om läsutbyte är: tidsfördriv (opersonlig upplevelseläsning), 
upplevelse (personlig upplevelseläsning), objektiv kunskap (opersonlig instrumentell 
läsning) och terapi (personlig instrumentell läsning). De tre kategorier som kan kopplas 
till högläsningen som social aktivitet är: gemenskap, social träning och läs- och 
språkstimulering. En del av svaren är dock mer allmänt hållna och därför svåra att 
placera i en specifik kategori. Ett exempel på detta ger Therese som konstaterar att 
"[s]yftet kan ju vara att berika deras liv" medan Olivia helt enkelt hänvisar till 
bibliotekets uppdrag enligt Bibliotekslagen: "Att alla, oavsett ålder, eventuella 
funktionshinder, bakgrund, etc, ska kunna tillgodogöra sig litteratur och kultur och ta 
del av bibliotekets utbud."

Det är totalt 24 bibliotekarier som har besvarat fråga 12 och i stor sett alla ger svar som 
tar upp flera kategorier. Innan presentationen av sammanställningen kan det vara 
belysande att presentera ett par citat för att visa hur de angivna svaren ofta täcker in 
flera kategorier. Renate beskriver syftet med högläsning för intellektuellt 
funktionshindrade så här: "Jmf med högläsning för dementa. Högläsning kan kanske 
vara det enda sättet för en person med intellektuellt funktionshinder att ta del av en bok 
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eller tidning. Stimulerar fantasin och språket, ger närhet och kunskaper. Mysig stund 
tillsammans." Även Bodil täcker in ett flertal kategorier med sitt svar: "Samma som när 
man läser högt för andra grupper – äldre på institutioner eller barn: Man ger de som inte 
själva läser en möjlighet att höra intressanta berättelser, stimulera fantasin och ge 
inspiration till samtal. Ge en känsla av grupptillhörighet. Omväxling i vardagen."

Francesca menar att

[b]eroende på graden av nedsättning hos en individ skulle det kunna vara allt från 
en stund av "vila" när någon läser till att man kan vara med och verkligen ta del av 
en "god historia", något som de flesta tycker om, oavsett vem man är. Högläsning kan 
säkert också hjälpa till att få igång samtal, tankeverksamhet, mental träning osv.

Sinikka slutligen, som arbetar på ett bibliotek som anordnar högläsning för den aktuella 
målgruppen såväl på biblioteket som ute på dagliga verksamheter menar att syftet är 
"[a]tt ge denna grupp möjlighet att delta i det som biblioteket erbjuder: läsglädje, 
kunskap om sig själv och omvärlden, förströelse."

Sammanfattningsvis kan konstateras att de dominerande kategorierna är högläsning som 
upplevelse och tidsfördriv samt som läs- och språkstimulering. Minst frekvent bland 
svaren är kategorin objektiv kunskap. Frekvensfördelningen mellan de sju kategorierna 
framkommer av tabell 5 nedan.

Tabell 5
Bibliotekariernas syn på syftet med högläsning:

Tidsfördriv 
(opersonlig 
upplevelse-

läsning)

Upplevelse
(personlig 
upplevelse-

läsning)

Objektiv 
kunskap 

(opersonlig 
instrumentell 

läsning)

Terapi 
(personlig 

instrumentell 
läsning)

Gemenskap Social träning Läs- och 
språk-

stimulering

10 11 3 8 6 5 9

Exempel på ord och uttryck som har tolkats som tillhörande kategorin tidsfördriv är: 
en stunds avkoppling, glädje, trigga fantasin, ta del av en god historia, omväxling i 
vardagen samt förströelse. Denna kategori är en av de som flest berör i sina svar. Allra 
flest svar kan dock knytas till kategorin upplevelse, som beskrivs med ord som 
stimulans, upplevelser, vidgar den egna världen, förmedla kultur, ge intellektuell 
stimulans.

Kategorin objektiv kunskap är den minst vanliga bland bibliotekariernas svar. Endast tre 
svar berör denna kategori, vilket görs med orden och fraserna: information, kunskaper 
och kunskap om omvärlden.

Under kategorin terapi har de svar placerats som beskriver syftet med högläsning med 
ord som: väcka minnen till liv, ge emotionell stimulans, vara identitetsstärkande, sätter 
ord på känslor. 

De tre resterande kategorierna, gemenskap, social träning samt läs- och 
språkstimulering, ligger utanför Furhammars modell om läsutbyte och kan framför allt 
knytas till aktiviteten högläsning som en gemensam sysselsättning. Ord och uttryck som 
passar i kategorin gemenskap är: en god stund att samlas runt, tillfälle till gemenskap, 
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en känsla av grupptillhörighet och samvaro. Social träning anses också vara ett syfte 
med högläsningen och det beskrivs med ord som: kontakt, ger närhet, träning i att 
lyssna och förstå samt miljöombyte.

Den sista kategorin, högläsningen som läs- och språkstimulering, beskrivs med uttryck 
som: underlag för diskussion, ge intellektuell (språklig) stimulans, inspirera till egen 
läsning och få igång samtal.

Vad gäller fråga 13, om bibliotekarierna tror att läsningen påverkar lyssnarna, 
sammanfaller svaren i ganska hög grad med uppfattningen om högläsningens syfte men 
i flera fall utvecklas resonemangen och ger en tydligare bild av synen på högläsning 
som en viktig rättighet. Det som framför allt lyfts fram av bibliotekarierna är att 
läsningen ger samhörighet och avkoppling, stimulerar fantasin och ger möjlighet att 
växa som människa men också att det ökar viljan att besöka biblioteket. Cilla tar upp det 
hon ser som fördelar med högläsning i jämförelse med talböcker: "En mänsklig röst och 
ett ansikte som kan förmedla olika känslor i texten. Kanske ändra rösten. Man kan 
stanna upp och fråga om man undrar. Läses texten i en cd-spelare finns inte tid för 
reflektion. Flera sinnen används."

Hannas svar framhåller läsningen som en potentiellt mycket viktig del i allas vardag: 
"Min uppfattning är att högläsning befrämjar den egna fantasin och kreativiteten och ger 
en upplevelse som inte kan liknas vid så mycket annat än möjligtvis egen läsning." 
Detta är något som även Olivia tar upp i sitt svar: "Absolut! Precis som jag tror att all 
litteratur påverkar människor, på ett positivt sätt, oavsett om man läser eller lyssnar på 
den. Sen exakt hur högläsning påverkar lyssnarna tycker jag det är lite svårare att 
förklara, men jag tror verkligen att det leder till en högre livskvalitet!"

5.1.5 Samarbete med daglig verksamhet
Graden av samarbete mellan biblioteken och daglig verksamhet varierar stort mellan de 
olika kommunerna. Ett av de bibliotek som har ett omfattande samarbete är, som nämnts 
ovan, det som Sinikka arbetar på. De har sedan flera år haft högläsning för deltagare i 
daglig verksamhet förlagt såväl till biblioteket som ute på dagliga verksamheter. Hon 
märker att verksamheten är uppskattad och det finns ett bra samarbete såväl med 
personal inom LSS som FUB. 

Det som flest bibliotekarier nämner  är dock bokdepositioner liksom träffar nån gång 
per termin för läsombud. Några bibliotek har deltagare i daglig verksamhet som arbetar 
hos dem med att exempelvis ställa upp böcker, köra ut bokdepositioner eller köra iväg 
med skräp. En del nämner att deltagare i daglig verksamhet kommer till biblioteket för 
att låna böcker. Biblioteket används också i vissa fall för att ställa ut konst skapad av 
deltagare i daglig verksamhet eller som en arena för att sälja exempelvis vykort och 
prydnadssaker som skapats på de dagliga verksamheterna. Ett av biblioteken, det som 
Renate arbetar vid, uppger även att de har sammanställt temalådor, som kan innehålla 
såväl litteratur som musik eller annat som har anknytning till temat. Exempel på teman 
de skapat lådor kring är kärlek, djur och natur samt spänning. 
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Lo som arbetar på ett av de bibliotek som bedriver högläsning ute på daglig verksamhet 
beskriver att de även har verksamhet på biblioteket: "Bokprat två gånger per år försöker 
hållas. En gemensam dag [...] för alla med funktionsnedsättning med Lättlästa böcker 
underhållning och fika på Biblioteket. Ett samarbete mellan Bibl. Särvux, LSS och 
Vuxenskolan."

Bodil beskriver ett försök till samarbete som stötte på svårigheter: "Ett tag visade vi 
film efter diskussion med en grupp som kommer till biblioteket regelbundet. Det var 
svårt att hitta filmer som vår filmlicens tillät att vi visade, och som de var pigga på att 
se. Numera kommer de bara in på biblioteket ibland och bläddrar i tidningar och 
böcker."

5.1.6 Förslag till utökat samarbete
Det verkar inte som om verksamhet riktad till daglig verksamhet är en stor diskussions-
fråga på biblioteken, och i de fall ett utvecklat samarbete diskuteras sker det framför allt 
inofficiellt. I tabell 6 nedan framgår att tre av informanterna diskuterar frågan på möten 
medan åtta diskuterar den inofficiellt och hela sjutton stycken inte diskuterar frågan alls. 
(Notera att det på denna fråga var möjligt att välja flera svarsalternativ.)

Tabell 6
Diskuteras det bland bibliotekets personal hur samarbetet med de dagliga verksamheterna skulle kunna utvecklas:

När bibliotekarierna får chansen att i enkäten beskriva hur samarbetet med daglig 
verksamhet skulle kunna utvecklas är förslagen ofta både enkla och resurseffektiva. Lo 
föreslår att de skulle kunna "[p]locka ihop lämpliga högläsningsböcker i form av 
Bokpåsar [...] som Daglig verksamhet kan låna med sig för att få upp intresset mer. 
Biblioteksvisningar erbjuds men det skulle avslutas med en högläsningsstund. Bokcirkel 
med högläsningsinslag antingen ute eller på biblioteket." Renate menar att de skulle 
kunna bli "[b]ättre på att nå ut med informationen. Vi informerar gärna om böcker som 
personalen kan använda till högläsning ute i daglig verksamhet. Vi har även en del 
böcker med flera ex av samma titel som kan användas till bokcirkel." Ylva menar att 
den verksamhet de samordnar för att kunna erbjuda högläsning för dementa skulle 
kunna utökas till att omfatta vuxna med en intellektuell funktionsnedsättning.
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Flera menar att det finns ett behov som inte tillgodoses i dagsläget, exempelvis Bodil: 
"Ja, jag ser ju klara brister nu när jag läser den här enkäten. Vi skulle kunna ta initiativet 
till samarbete mycket mer – bjuda in dem till våra dag-program (musik- och 
dansuppvisningar). Jag tror inte vi skulle hinna med att läsa högt regelbundet, men vi 
skulle kunna träffa personalen och tipsa om vad som finns." Olivia ser också brister i 
dagens verksamhet: 

Ett tätare samarbete behövs överhuvudtaget. Personligen tycker jag att vi måste aktivt 
arbeta mer med/mot målgruppen vuxna med intellektuella funktionshinder, de har rätt 
att få samma bemötande och utbud som alla andra som besöker biblioteket, men det är 
för närvarande svårt att göra på grund av resursbrist (både rent ekonomiskt och gällande 
personal) och tidsbrist.

Det finns även bibliotekarier som menar att resursbrist omöjliggör ett utökat samarbete, 
exempelvis Cilla: "Önskemål finns från Handikapprådet om högläsning och samarbete. 
Vår önskan är att kunna erbjuda men idag har vi inte resurser till det. Vi vågar inte sätta 
igång verksamheten då vi inte vet om vi kan genomföra."

Det verkar även som om en del av bibliotekarierna menar att läsombud och högläsare 
kan täcka behovet av litteratur hos deltagare i daglig verksamhet och att bibliotekets 
uppgift är att serva dessa, exempelvis Joakim: "Eftersom jag tycker att vi har kommit 
igång med läsombud så vill jag nog satsa på att fler blir läsombud. Genom dessa når jag 
ut med litteratur som är anpassad till denna målgrupp." Quintus nämner högläsare: "Det 
finns frivilliga högläsare i kommunen, som fått utbildning via Studieförbund. 
Biblioteket fanns med i utbildningen."

5.2 Enkäten till daglig verksamhet

Samtliga svaranden arbetar på dagliga verksamheter som bedrivs i kommunal regi och 
merparten beskriver att de har en blandad målgrupp med funktionsnedsättningar såsom 
intellektuell funktionsnedsättning med eller utan tilläggshandikapp, tidig 
utvecklingsnivå, OCD6, diagnos inom autismspektrat eller förvärvade hjärnskador.

De huvudsakliga aktiviteterna varierar mellan de deltagande dagliga verksamheterna 
men flera beskriver att de har ett brett utbud av aktiviteter, efter deltagarnas intresse och 
behov. Någon grupp är framför allt en hantverksgrupp där deltagarna tillverkar 
smycken, keramik, papper et cetera. Ett par har olika grupper med varierande 
inriktningar. Några dagliga verksamheter är framför allt inriktade på sinnesstimulering 
medan en daglig verksamhet beskriver att de tidigare erbjöd en mängd aktiviteter, och 
att kontakten med biblioteket då var stor, men att de nu har en tydligare uppdelning 
mellan sinnesstimulerande- och arbetsinriktad verksamhet.

5.2.1 Nyttjande av biblioteket
Den kontakt som flest informanter beskriver att de har med biblioteket i sin 
yrkesutövning är att de med jämna mellanrum går dit med några av deltagarna i den 
dagliga verksamheten och lånar böcker. Biblioteket används då på flera sätt: för att hitta 

6 Obsessive-Compulsive Disorder, det vill säga tvångssyndrom (OCD).
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böcker till temaarbeten, hitta böcker för högläsning, låna böcker och ljudböcker, spela 
Wii, läsa tidningar, gå på stickcafé med mera. Kim och Erik berättar även att de brukar 
ha utställning av deltagarnas alster på biblioteket. Alva uppger att hon arbetar på en 
daglig verksamhet som tidigare har haft ett större samarbete med biblioteket men att det 
har skett en tydligare indelning mellan sinnesstimulerande- och arbetsinriktad 
verksamhet och att de numera mest nyttjar biblioteket för att låna böcker och filmer 
samt spela spel: 

Samarbetet idag är mest att vi går dit och lånar böcker, filmer eller spelar Skylanders. 
Personalen på biblioteket är väldigt tålmodiga mot oss, om vi är sena med att lämna saker 
eller råkat få med oss en Skylandersfigur... Vi får även låna filmer gratis eftersom vi är en 
kommunal verksamhet. För inte så länge sedan hade vi en grupp som gick till biblioteket 
och lyssnade på en av bibliotekarierna som berättade olika historier, ofta med anknytning 
till någon bok. Det var väldigt uppskattat.

Frida arbetar på en daglig verksamhet vars deltagare har en intellektuell funktions-
nedsättning och multihandikapp. Verksamheten arbetar med sinnesstimulering och hon 
beskriver att de i dagsläget saknar samarbete med biblioteket och att de inte heller 
besöker biblioteket. Ytterligare två informanter, Carl och Diana, uppger att de inte har 
något samarbete med biblioteket. De går dock dit ibland tillsammans med deltagarna. 
Carl, som arbetar på en daglig verksamhet med deltagare som har en diagnos inom 
autismspektrat, OCD eller intellektuell funktionsnedsättning, beskriver det som att de 
"lånar och lämnar böcker, fikar och tittar runt" medan Dianas grupp, som hon beskriver 
som blandad, besöker biblioteket varannan vecka för att låna och lämna böcker. 

Ett par av de dagliga verksamheterna har visst arbete förlagt till biblioteket. Livia, som 
arbetar på en daglig verksamhet utan specificerad målgrupp, är en av de som uppger att 
de har deltagare som utför arbete på biblioteket. Hon beskriver ett rikt och varierande 
nyttjande av biblioteket: 

Vi arbetar en dag i veckan där med boken kommer och det är att vi åker runt i Kommunen. 
Lämnar nya böcker och hämtar in böcker från återkommande låntagare. Vi har 
sysselsättning 2  f m i veckan på biblioteket då vi lånar och har högläsning. Vi har två 
läsombud på arbetsplatsen. Då dessa träffas på biblioteket ett par gånger och diskuterar 
kring böcker  m.m.

Hanna berättar att den dagliga verksamhet som hon arbetar på har ett samarbete med 
kommunbiblioteket och därför deltar i högläsning både i sina lokaler och på biblioteket. 
Även den dagliga verksamhet som Beata arbetar på lyssnar på högläsning i bibliotekets 
regi, då "[d]e är tre olika DV-verksamheter som en gång i månaden har högläsning med 
personal från biblioteket. Vi turas om att vara på de olika ställena. Ibland är vi på 
biblioteket." De uppger båda att deras primära målgrupp är personer med en 
intellektuell funktionsnedsättning. På den dagliga verksamhet där Ilone arbetar har de 
blivit erbjudna att delta i högläsning vid ett av kommunbiblioteken men hon uppger att 
de inte har haft möjlighet att delta.

5.2.2 Bibliotekens tillgänglighet och utbud
De flesta verkar i stort sett nöjda med bibliotekets utbud och tillgänglighet. Det verkar 
dock variera mellan biblioteken. Erik beskriver utbudet som skralt medan Ilone 
konstaterar att det har blivit bättre. Övriga verkar i stort sett tillfreds med utbudet som 
de beskriver som bra eller gott och tre stycken beskriver hur de från bibliotekets sida är 
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intresserade av att ta in mer material i de fall något saknas. Carl upplever dock att 
personalen inte alltid kan läsa av besökarnas behov: "Vi behöver inspiration och stöd i 
att hitta. Personalen har svårt att förstå VAD vi behöver." Vad gäller tillgängligheten 
tycker han att den är "ok". De flesta  beskriver biblioteks tillgänglighet som god eller 
mycket god och Jannike uppger att "[b]iblioteket har en bra och strategisk placering mitt 
i samhället. Det är lätt att ta sig dit och att komma in i lokalen."Livia är dock inte helt 
nöjd utan beskriver tillgängligheten och bemötandet så här: "Bra så där med enstaka 
bibliotekarier. Vi hade behövt ett cykelställ b l a för en deltagares trehjuling."

5.2.3 Bibliotekarieledd högläsning
På frågan om den dagliga verksamheten får besök av bibliotekarier som håller i 
högläsning för gruppen är det fyra av informanterna som kort och gott svarar nej. Två 
stycken svarar att de inte får det men att det hade varit av intresse. En av dessa är Frida, 
vars arbetsplats i nuläget inte har någon kontakt med biblioteket. Hon menar att "[d]et 
hade varit intressant som en strukturerad gruppaktivitet." Livia berättar att de inte tar del 
av någon sådan aktivitet och att omsorgspersonalen ser högläsning som sin 
arbetsuppgift: "Vi är inte intresserade av högläsning från bibliotekarier som läser. Vi 
handledare har det som vår arbetsuppgift." Även Ilone menar att detta inte är något som 
efterfrågas från deras sida då de läser själva och på den verksamhet där Kim arbetar 
förekommer det inte heller utan där är det istället en av deltagarna i verksamheten som 
gärna läser för de andra.

Två av informanterna, Beata och Hanna, anger att de dagliga verksamheterna de arbetar 
på får högläsning utförd av bibliotekarier. Hanna berättar att de är del av en grupp 
dagliga verksamheter som har lässtunder ute på verksamheterna och att de som kan 
även deltar då det är lässtund på övriga verksamheter. Hon tycker att personalen från 
biblioteket har en god variation på böckerna. Det hon framför allt ser som positivt med 
att det är personer utifrån som läser är dels att det är ett bra sätt att få variation på 
böckerna samt att det är trevligt för deltagarna att det är olika personer som läser. 
Förberedelser som de olika dagliga verksamheterna gör är att de möblerar så att det 
passar samt förbereder en fikastund. Efteråt brukar de samtala kring böckerna. Beata 
menar att de inte brukar förbereda på något sätt men att de vanligen pratar om de olika 
berättelserna efteråt. Hon sammanfattar lästillfällena så här: "Alla tycker det är trevligt. 
Man mår bra av att lyssna på böcker."

5.2.4 Den vardagliga högläsningen inom daglig verksamhet
Det ges i svaren på enkäten flera exempel på läsning som sköts av personal eller 
deltagare inom den dagliga verksamheten. På den verksamhet där Hanna arbetar har de, 
förutom den högläsning som utförs av bibliotekarier, högläsning ur en kapitelbok för de 
deltagare som är intresserade. Böckerna väljs gemensamt och efteråt samtalas det kring 
berättelsen. Beata beskriver i stort sett detsamma. 

Även på Carls arbetsplats håller personalen i högläsning. Tillfällena förbereds genom 
nylån av böcker och avslutas med att de "pratar runt litet."

Livia berättar att de har boklådor som innehåller fakta samt konkreta föremål som de 
gemensamt kan läsa och diskutera kring. Utöver detta har de den lättlästa tidningen 
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8sidor och lyssnar på Sveriges Radios nyhetsprogram Klartext via datorn. De 
förberedelser som görs är att personalen själv läser igenom nyheterna och slår på datorn. 
Materialet används av deltagarna för att skapa en egen tidning.

Ilone berättar att som komplement till att de ibland besöker biblioteket brukar en annan 
daglig verksamhet leverera bokpaket och CD-skivor till dem en gång i månaden och 
dessa kan deltagarna sedan välja bland.

På Fridas arbetsplats består vardagsläsningen av tidningsläsning, men även läsning ur 
skönlitterära böcker förekommer: 

Ja, dagligen högläser ordinarie personal dagens tidning för våra deltagare. Dagens datum, 
namn, tv och väder är viktiga punkter samt lokala nyheter. Personal visar bilder och frågar 
deltagare kring nyheter/ämnen. Ibland utförs högläsning av böcker/sagor, oftare en-till-en. 
Högläsningen av dagstidning följer en struktur som är densamma varje dag för att öka 
förutsägbarheten.

Även Jannike berättar att högläsning av tidningen, i deras fall lokaltidningen, är något 
som görs varje dag, vid samma klockslag.

Diana beskriver att personalen brukar hålla i sagostunder och att de tycker detta 
fungerar bra. På den dagliga verksamhet där Kim arbetar är det en av deltagarna som 
läser högt för de andra. Detta ger henne ett stärkt självförtroende och är mycket 
uppskattat av övriga deltagare: "Deltagare läser, hon känner sig behövd, läser bra och 
det är uppskattat av andra." De brukar prata om boken i de fall tankar väcks.

5.2.5 Omsorgspersonalens syn på läsningens betydelse 
Liksom ovan, vad gäller bibliotekariernas syn på syftet med högläsning för vuxna med 
en intellektuell funktionsnedsättning, har omsorgspersonalens svar på frågan om syftet 
med högläsning inom daglig verksamhet sorterats in under de sju kategorierna 
tidsfördriv, upplevelse, objektiv kunskap, terapi, social träning samt läs- och 
språkstimulering. Samtliga tolv informanter har svarat på denna fråga. Kategorin 
upplevelse har en marginell övervikt tätt följt av tidsfördriv och gemenskap. De 
kategorier som har minst genomslag i omsorgspersonalens svar är social träning och 
terapi. Frekvensfördelningen framkommer av tabell 7.

Tabell 7
Omsorgspersonalens syn på syftet med högläsning:

Tidsfördriv 
(opersonlig 
upplevelse-

läsning)

Upplevelse
(personlig 
upplevelse-

läsning)

Objektiv 
kunskap 

(opersonlig 
instrumentell 

läsning)

Terapi 
(personlig 

instrumentell 
läsning)

Gemenskap Social träning Läs- och 
språk-

stimulering

5 6 4 2 5 2 3

Exempel på ord och uttryck som förts till kategorin tidsfördriv är: trivsel, att samlas för 
en lugn stund, trivsam stund, lugnande och fantasi.
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Till kategorin upplevelse har följande uttryck förts: kulturintresset bibehålls, upplevelse 
genom bokens historia, upplevelse, bra att stimuleras, känna igen sig i olika händelser 
och öka/väcka intresse, stimuli för hjärnan.

Kategorin terapi är inte särskilt vanligt förekommande i omsorgspersonalens 
beskrivning men tanken återfinns i uttrycken: lära sig fokusera mer, ökad 
självständighet och förståelse.

De tre kategorier som kan kopplas till högläsningen som socialt fenomen förekommer 
även i omsorgspersonalens beskrivningar. Det som har störst genomslag bland dessa är 
tanken om läsningen som gemenskap, vilket beskrivs med ord som: samvaro, 
gemensam stund och social upplevelse vid träffarna som sker på de andra enheterna. 

Social träning uttrycks i termer som: givande och tagande, social träning samt förtydliga 
ett sammanhang av årstider och händelser.

Den läs- och språkstimulerande aspekten slutligen gör sig tydlig i ord och uttryck som: 
ordförståelse, diskussionsunderlag, ordförråd och språket stärks samt prata och 
diskutera.

Vad gäller synen på hur högläsning påverkar deltagarna nämns framför allt att det 
skapar en lugn och trivsam atmosfär. Det har en positiv påverkan och personerna gillar 
det. Läsningen uppges även ge auditiv och social stimulering. Nyhetsläsningen ökar 
förutsägbarheten och ger struktur till vardagen. Jannike menar att "[m]an kan se att 
vissa deltagare är aktiva och lyssnande. För vissa deltagare är denna stunden en av den 
viktigaste på hela dagen. Familjesidan (födslar och dödsannonser) är en uppskattad 
läsning."

5.2.6 Önskat samarbete
Angående frågan om omsorgspersonalen ser för- eller nackdelar med att en bibliotekarie 
kommer till verksamheten och högläser ser de flesta fördelar. Det ses som trevligt och 
mer spännande att någon utifrån kommer och det skulle även uppskattas då 
bibliotekarien har större kunskap om böcker. Just att det är någon utifrån gör att 
högläsningen får mer tyngd och kan få fler att vilja delta. Det blir ett tillfälle att se fram 
emot. Livia ser "inga nackdelar en rolig stund att se fram emot mycket som är nyttigt 
med en sådan kontakt. Bra med det sociala samspelet med olika människor från olika 
ställen." Även Carl ser fördelar med ett sådant upplägg men menar att det inte finns 
möjlighet till det. Alva menar att ett besök på biblioteket ger fler fördelar eftersom det 
ger en större delaktighet i samhället, en känsla av sammanhang samt miljöombyte men 
menar även att det skulle kunna ha sina fördelar att en bibliotekarie besökte 
verksamheten eftersom läsningen då lättare skulle bli av samt inte skulle vara så 
personalberoende. Även Kim har delvis dubbla känslor vad gäller högläsning i 
bibliotekets regi; att någon kommer utifrån kan göra att deltagarna känner sig extra 
sedda men den deltagare som i dagsläget brukar läsa högt för det andra kanske skulle 
känna sig åsidosatt. 

På frågan om det förs diskussioner kring hur ett samarbete med biblioteket skulle kunna 
utvecklas är bilden i stort sett densamma som bland bibliotekarierna. 
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De flesta anger att frågan inte diskuteras och det är långt vanligare att den diskuteras 
inofficiellt än att den diskuteras på möten, något som framgår av tabell 8 nedan.

Tabell 8
Diskuteras det bland den dagliga verksamhetens personal kring hur samarbetet med biblioteket skulle kunna 
utvecklas?:
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6 Analys

I detta kapitel sätts undersökningens empiri i relation till tidigare forskning med målet 
att därigenom uppnå uppsatsens syfte samt finna svar på de frågeställningar som ställdes 
i uppsatsens inledande kapitel. För att strukturera analysen på ett tydligt sätt har det 
gjorts en rubrikindelning med direkt ursprung i uppsatsens frågeställningar.

6.1 Hur samarbetar bibliotek och daglig verksamhet?

Såväl bibliotekarierna som omsorgspersonalen lyfter framför allt fram samarbete som 
rör att deltagare i daglig verksamhet utför olika former av arbete på biblioteket. De 
levererar böcker till boken kommer-låntagare, de kör iväg sopor, hjälper till med 
gallring av böcker eller bidrar med föremål de har tillverkat som biblioteket kan sälja. 
Biblioteket nämns även som en plats där deltagarna i daglig verksamhet kan ställa ut 
konst eller temaarbeten. Andra exempel som nämns är bokdepositioner samt 
läsombudsträffar.

Med några få undantag erbjuder biblioteken inte högläsning ute på någon daglig 
verksamhet och inte heller är det vanligt med högläsning för vuxna med intellektuell 
funktionsnedsättning på biblioteket. Olika former av resursbrist nämns som det 
huvudsakliga skälet vid sidan av en osäkerhet kring om det ingår i bibliotekets uppgift. 
Det finns även tecken på att aktiviteten i vissa fall inte erbjuds på grund av en osäkerhet 
kring den egna kompetensen vad gäller att serva besökare med olika former av 
funktionsnedsättningar. Detta är något som är tydligt i Therese fundering om att de som 
har utbildning kring speciella handikapp kanske är bättre lämpade att läsa högt för 
personer med funktionsnedsättningar. 

Ett par vittnesmål bland omvårdnadspersonalen gör gällande att det kan vara svårt att få 
bibliotekspersonalen att förstå vilken hjälp som behövs samt att bemötandet är bättre 
från en del bibliotekarier än andra. Att ett bra bemötande är beroende av vilken 
bibliotekarie som ger servicen kan vara ett tecken på att arbete med särskild media 
generellt har låg status på biblioteken, vilket i så fall skulle stämma med de resultat 
Esaisson fick i sin magisteruppsats. Även det mejlsvar jag fick från en bibliotekschef, 
som uppgav att ingen på biblioteket kunde besvara enkäten då den som arbetat med 
uppsökande verksamhet hade lämnat sin tjänst, kan ses som ett tecken på detta. Det 
skulle i så fall kunna innebära att kvaliteten på arbetet med uppsökande verksamhet, 
liksom särskild media, är beroende av enskilda eldsjälar, vilket naturligtvis försvårar 
kontinuitet, samarbete och utveckling på området. 

Överlag beskriver omsorgspersonalen dock att de är nöjda eller till och med mycket 
nöjda med både bibliotekens utbud och tillgängligheten och även åsikten att utbudet har 
blivit bättre lyfts dock fram. En övervägande positiv bild av tillgängligheten på landets 
bibliotek stämmer med vad Modigh och Svanberg förmedlar men det verkar finnas 
anledning att ta fasta på deras varning om att tillgänglighet inte ska tolkas enbart som 
fysisk tillgänglighet utan att det är viktigt att komma ihåg att biblioteken inte kommer 
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kännas som en tillgänglig och välkomnande plats för alla om det saknas kunskap och 
förståelse. De påpekar också vikten av att biblioteken aktivt marknadsför sig mot 
målgruppen, något som inte verkar vanligt förekommande utifrån vad informanterna 
beskrivit.

Det finns skäl att påminna om O'Donnell och Hodges vision om biblioteket som en 
lämplig lokal för integrerat fritidsutövande för personer med en intellektuell 
funktionsnedsättning. För att uppnå detta betonar de vikten både av utbildning och 
uppsökande verksamhet. Den uppsökande verksamheten, menar de, är viktig både för 
att sprida kunskap om biblioteket och vad det har att erbjuda och för att nå de som har 
svårigheter att själva ta sig till biblioteket. Denna möjlighet utnyttjas som synes endast 
av ett fåtal av biblioteken i undersökningen.

6.2 Hur ser respektive personalkategori på syftet med 
högläsning?

Läsning kan ha en rad skilda syften och effekter och i mångas vardag har läsningen en 
så given plats att det inte reflekteras kring den alls. Centrum för lättläst listar några av 
alla de funktioner som läsning kan ha och nämner då att läsning används för att ta reda 
på vad som händer i samhället och världen, som rekreation och avkoppling, för att få 
närhet och stimulans samt som utgångspunkt för samtal och kunskapsinhämtning. 
Höglund och Wahlström tar även upp att läsning stimulerar förmågan till abstrakt 
tänkande och stärker koncentrationsförmågan. Ross lyfter fram ytterligare funktioner, 
såsom att läsningen kan vara ett sätt att fly, ett medel för självutveckling, ett sätt att 
bearbeta sorg eller en möjlighet att upptäcka att man inte är ensam om sina tankar eller 
sin situation. Dessa olika funktioner återkommer i Furhammars läsutbytesmodell.

För de som själva kan läsa och har tillgång till litteratur är samtliga dessa funktioner hos 
läsningen tillgängliga. För den som för sin läsning är mer eller mindre beroende av 
andra beror läsningens funktioner i vart fall delvis på uppfattningen hos den som 
förmedlar läsningen.

I enkäterna ombeds därför såväl bibliotekarierna som omsorgspersonalen att besvara en 
fråga om hur de ser på syftet med högläsning för personer inom daglig verksamhet samt 
för personer med en intellektuell funktionsnedsättning. För att synliggöra eventuella 
skillnader i hur de båda yrkeskategorierna ser på läsningens syfte har deras svar tolkats 
med utgångspunkt i den anpassade modell av Furhammars läsutbytesmodell som 
beskrivs under teoriavsnittet.

En sammanställning över svarsfördelningen återfinns i bilaga 6 men de viktigaste 
fynden beskrivs nedan: För såväl bibliotekarier som personal inom daglig verksamhet är 
det vanligast att beskriva högläsningen med termer som kan tolkas in under kategorin 
upplevelse (50 procent av omsorgspersonalen och 46 procent av bibliotekarierna) och 
även tidsfördriv hamnar högt upp hos båda grupper (42 procent i båda yrkesgrupperna) 
även om personalen inom daglig verksamhet starkare betonar gemenskap (42 procent, 
motsvarande siffra bland bibliotekarierna är endast 25 procent). Vad som framför allt 
skiljer sig åt är att objektiv kunskap är en viktigt kategori för personalen inom daglig 
verksamhet medan det för bibliotekarier är den kategori som verkar ha minst betydelse 
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(33 procent av omsorgspersonalen mot 12,5 procent av bibliotekarierna). Det är även 
tydligt att den läs- och språkstimulerande effekten av högläsning betonas starkare av 
bibliotekarierna (37,5 procent mot 25 procent bland omsorgspersonalen). Även vad 
gäller kategorin terapi är skillnaden stor vad gäller bibliotekarier och omsorgspersonal; 
33 procent av bibliotekarierna nämner detta mot 8 procent av personalen inom 
omsorgen. 

Även om det inte är möjligt att dra alltför långtgående slutsatser av detta anser jag att 
skillnaderna ändå visar på att den läsning som omsorgspersonalen utför som del av sina 
arbetsuppgifter och den som utförs eller skulle kunna utföras av en bibliotekarie inte är 
helt och hållet utbytbara och inte fyller helt och hållet samma funktion. Den 
terapeutiska, självreflekterande läsningen verkar av omsorgspersonalen få stå tillbaka i 
vardagssammanhang till förmån för omvärldsbevakning och skapande av struktur i 
vardagen genom tidningsläsning. Att det finns en sådan skillnad är i sig föga förvånande 
vid beaktande av de skilda roller och den olika utbildningsnivå som bibliotekarier 
respektive personalen inom daglig verksamhet generellt sett har. Den dagliga 
verksamheten ska ge meningsfull och utvecklande sysselsättning med målet att den 
deltagande om möjligt ska kunna komma ut i arbetslivet medan biblioteket ska bidra till 
fri kunskapsförmedling och åsiktsbildning genom att främja intresset för kulturell 
verksamhet, bildning och upplysning. Det verkar inte allt för långsökt att hävda att 
möjligheten för deltagarna i daglig verksamhet att få ta del av all den glädje och nytta 
som läsning i skilda former kan ge skulle öka om förmedlingen sköttes av såväl 
omsorgspersonal som bibliotekarier.

6.3 Vilka andra aktiviteter kopplade till bibliotek och läsning  
genomförs på dagliga verksamheter?

Många av de dagliga verksamheter som ingår i undersökningen besöker med jämna 
mellanrum biblioteket med en grupp deltagare. De aktiviteter som utförs vid besöken 
varierar. Några deltar i stickcafé medan andra spelar spel, lånar böcker eller tittar runt. 
De dagliga verksamheter som har egen högläsning beskriver hur personalen tillsammans 
med deltagarna väljer ut böcker att läsa. Det som framför allt beskrivs av omsorgs-
personalen är läsning som avkoppling, omvärldsbevakning samt som skapande av 
struktur. 

Den vardagsläsning som beskrivs är ofta läsning av tidningen, exempelvis den lokala 
dagstidningen eller 8sidor. Läsningen är i detta fall ett sätt att skapa struktur i vardagen 
samt en möjlighet för de deltagarna att hänga med i vad som sker i samhället och känna 
sig delaktiga i detta. En av grupperna skapar en egen tidning.

Högläsning ur skönlitterära böcker nämns också även om det verkar variera stort hur 
vanligt detta är. I de fall det rör sig om kapitelböcker inleds läsningen med en resumé 
och ofta blir det en del samtal om boken efter läsningens slut.

Det blir tydligt att variationen är stor mellan de dagliga verksamheterna då somliga 
beskriver en mängd aktiviteter kopplade till läsning och bibliotek medan andra, som 
nämnts ovan under resultatredovisningen, gör betydligt mindre. Som exempel på det 
senare kan nämnas den dagliga verksamhet som Frida arbetar på som framför allt 
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erbjuder högläsning ur dagstidningen och som aldrig besöker biblioteket. Att det skiljer 
så mycket mellan de olika dagliga verksamheterna har säkert delvis sin grund i att 
verksamheterna ska anpassas efter deltagarna och deras intressen. En annan 
delförklaring skulle dock kunna vara att de dagliga verksamheter som har få aktiviteter 
kopplade till bibliotek och läsning saknar läsombud. Eftersom jag tyvärr inte har ställt 
någon fråga om huruvida det finns läsombud på arbetsplatsen är det dock inte möjligt 
att dra denna slutsats.

Även om flera vardagliga läsaktiviteter nämns av omsorgspersonalen är det värt att 
återvända till vad som framkommit om synen på läsningens syfte, nämligen att 
läsningens terapeutiska funktion inte verkar uppmärksammas i någon högre grad av 
omsorgspersonalen. Denna form av läsning beskrivs, som synes ovan, inte heller då 
omsorgspersonalen berättar om de aktiviteter de genomför med koppling till läsning och 
bibliotek. 

I de fall det inte finns möjlighet för bibliotekarieledd högläsning kanske denna funktion 
hos läsningen ändå skulle kunna få en mer framträdande plats på de dagliga 
verksamheterna genom att fler bibliotek skapar temapaket samt genom att lättlästa 
böcker som behandlar svåra ämnen lyfts fram som boktips vid läsombudsträffar?

6.4 Hur går eventuell högläsning till?

Eftersom det är få av de deltagande biblioteken som genomför högläsning för användar-
gruppen finns det, som tidigare nämnts, inte så mycket empiri att stödja sig mot för att 
besvara denna fråga. Bland de dagliga verksamheterna nämns att förberedelserna inte är 
så stora då bibliotekarierna ska hålla i högläsning. Hanna beskriver dock hur lokalen 
görs i ordning och att fika förbereds. Högläsningen sker på olika dagliga verksamheter 
och de som har möjlighet brukar delta även när det är högläsning i de andra 
verksamheterna. Uppfattningen är att det hela är uppskattat, ger bra variation på 
litteraturen samt att det är roligt för deltagarna att olika personer läser. Efteråt brukar det 
samtalas kring berättelserna.

Sinikka är en av de bibliotekarier som åker ut till dagliga verksamheter och högläser. 
Biblioteket hon jobbar på har fem lästillfällen per termin varav två är på biblioteket och 
övriga ute på dagliga verksamheter. Att de även läser ute på verksamheterna är för att 
också de grupper som kan ha svårt att ta sig till biblioteket ska kunna delta. De brukar 
vara två stycken som åker ut. Förberedelserna består i att välja litteratur de tror kan 
passa och stämma av med varandra. Litteratur som Sinikka tycker kan passa är olika 
lättlästa titlar men även en del sägner eller sagor kan uppskattas. 

Det förfaringssätt som Sinikka beskriver, det vill säga att högläsningen sker såväl ute på 
de dagliga verksamheterna som på biblioteket, bör vara en god modell om syftet är att, i 
likhet med O'Donnell och Hodges vision, öka tillgängligheten till biblioteket samt 
förbättra bibliotekets potential att fungera som ett fritidsalternativ för personer med en 
intellektuell funktionsnedsättning.
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6.5 Hur diskuterar de två yrkeskategorierna kring samarbete  
och hur ett sådant eventuellt skulle kunna utvecklas?

Som redovisats finns såväl nationella som internationella lagar och regler som tydligt 
betonar att biblioteket ska vara tillgängligt för alla samt att personer med exempelvis en 
intellektuell funktionsnedsättning ska integreras i samhället. De ska vidare kunna ta del 
av kultur på samma villkor som andra. I de fall de är hindrade att delta i det ordinarie 
utbudet ska även uppsökande verksamhet erbjudas. Det verkar dock inte råda konsensus 
kring hur dessa regler ska tolkas. Flera av biblioteken anger att vare sig högläsning ute 
på daglig verksamhet eller högläsning av lättläst litteratur för vuxna på biblioteket ses 
som en prioriterad uppgift, trots att målgruppen är prioriterad enligt Bibliotekslagen. De 
flesta anger att de inte erbjuder aktiviteten för att de saknar resurser till det. Det finns 
också de som anger att de inte har funderat över frågan alls. Till detta kommer 
förklaringen att aktiviteten inte efterfrågats och att biblioteket därför inte erbjuder den. 
Ett par av de dagliga verksamheterna är förvisso tydliga i sina enkätsvar med att de inte 
är intresserade av högläsande bibliotekarier men ett par uppger uttryckligen att de tycker 
att det låter intressant men inte hade någon aning om att det var något som kunde 
ordnas. Att de då inte har efterfrågat aktiviteten är föga förvånande. 

En förklaring till bibliotekens hållning skulle kunna vara det som de själva uppger, 
nämligen resursbrist. Som nämnts under resultatredovisningen uppger exempelvis Cilla 
att de inte vågar initiera ett samarbete eftersom de är oroliga för att de inte skulle ha 
resurser för att driva det vidare. Högläsning för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning är en aktivitet som konkurrerar med flera viktiga aktiviteter som 
redan bedrivs vid biblioteken och om resursbrist gör att även aktiviteter som redan är 
etablerade vid biblioteken riskerar att försvinna är det troligen svårt att motivera 
satsningar på en ny aktivitet. Särskilt om denna inte aktivt efterfrågas av målgruppen.

Frågan om det skulle finnas några fördelar eller nackdelar med att en bibliotekarie 
högläser på verksamheten besvaras nästan odelat positivt och åsikter som förs fram är 
att det skulle öka intresset för högläsningen, ge ökad variation på litteraturen samt vara 
ett spännande och stimulerande inslag. Flera informanter uppger dock att de är osäkra 
på hur ett sådant samarbete skulle kunna genomföras i praktiken.

Enkätsvaren visar att det oavsett yrkeskategori är ovanligt att diskutera hur samarbetet 
mellan bibliotek och daglig verksamhet skulle kunna utvecklas. Såväl bibliotekarierna 
som omsorgspersonalen uppger att om frågan diskuteras så är det framför allt 
inofficiellt. Så länge frågan inte tas upp på möten är det svårt att se hur resurser skulle 
kunna avsättas till ett utökat samarbete. 

När bibliotekarierna besvarar frågan om de har förslag på hur samarbetet skulle kunna 
utvecklas är tipsen dock flera, och många ger exempel på relativt resurssnåla sätt att öka 
tillgängligheten på, såsom att mer aktivt tipsa om de aktiviteter de har, att ta fram 
temalådor, utöka kontakten med läsombud eller utöka verksamheten med frivilligläsare 
så att den även inkluderar personer med intellektuell funktionsnedsättning och inte 
endast äldre dementa. Detta visar att det trots allt finns en vilja att tillmötesgå de behov 
som användargruppen intellektuellt funktionshindrade har men hindren för detta är, som 
framkommit, många och spänner från ointresse och okunskap till resursbrist.
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7 Diskussion och slutsatser

Studien visar att huvuddelen av det samarbete som idag finns mellan bibliotek och 
daglig verksamhet består av att deltagare i daglig verksamhet utför olika typer av 
sysslor på biblioteken eller att biblioteken används som arena för att ställa ut eller sälja 
konst eller föremål som tillverkats av deltagarna. Något som framhålls från bibliotekens 
sida är att de erbjuder bokdepositioner. Ett fåtal av biblioteken i undersökningen 
erbjuder högläsning för användargruppen, ute på verksamheterna eller på biblioteket.

Det flesta av de deltagande dagliga verksamheterna besöker biblioteket regelbundet och 
merparten av dem uppger att de är nöjda med utbud och tillgänglighet men vissa 
upplever dock brister såsom att bemötandet är beroende av vilken bibliotekarie som 
hjälper dem och att det kan vara svårt att få bibliotekarien att förstå vad de behöver för 
hjälp.

Båda yrkeskategorier uttrycker att de är intresserade av ett utökat samarbete men 
framför allt bibliotekarierna menar att resursbrist försvårar detta.

Vad gäller synen på syftet med högläsning för användargruppen är den dominerande 
synen hos båda yrkeskategorierna att det är en trevlig upplevelse för deltagarna. 
Omsorgspersonalen betonar också läsningens funktion som förströelse samt som ett 
medel för att skapa gemenskap. Även bibliotekarierna betonar att läsning ger 
förströelse. En viktig skillnad mellan omsorgspersonalen och bibliotekarierna är att 
medan omsorgspersonalen betonar läsningen som ett sätt att få reda på fakta betonar 
bibliotekarierna läsningens terapeutiska funktion.

Som framgått är variationen stor mellan olika bibliotek och olika dagliga verksamheter 
såväl vad gäller vilka samarbeten som finns och vilka som önskas. Det är också tydligt 
att många dagliga verksamhet även utan formellt samarbete flitigt nyttjar sitt 
kommunala biblioteket. Det förekommer också uppgifter om tidigare samarbeten som 
brutits antingen för att den dagliga verksamheten har ändrat inriktning eller för att 
läsombud har utbildats och bibliotekariernas arbete därmed har setts som överflödigt. 

Läsombud, som är en frivillig verksamhet, och tillgång till bibliotekets aktiviteter är 
dock inte samma sak och även om det inte krävs bibliotekariekompetens för högläsning 
så borde det krävas bibliotekariekompetens för att förmedla bibliotekets variation av 
utbud till de som har svårt att ta sig till biblioteket. Bokdepositioner och läsombud är 
utmärkta verktyg för att öka läsningens och böckernas närvaro på exempelvis dagliga 
verksamheter och budskapet att läsning är viktigt för alla människor, även om de har en 
intellektuell funktionsnedsättning, verkar tack och lov ha fått stor spridning. Biblioteket 
innebär dock så mycket mer än läsning rakt upp och ner. För att nå även de som har 
svårt att ta sig till biblioteket eller inte tror att biblioteket är något för dem behöver 
biblioteksaktiviteter anordnas där dessa potentiella användare finns. Möjligheterna är 
många: poesiläsning, bokcirkel, berättarstund eller bokprat, för att bara nämna några. 
Samtidigt kunde bibliotekarierna passa på att tipsa om de aktiviteter som finns på 
biblioteket samt lämna broschyrer.

Det går att invända att daglig verksamhet är en motsvarighet till yrkesarbete och att 
bibliotekens eventuella insatser för användargruppen personer med en intellektuell 
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funktionsnedsättning därför borde riktas mot exempelvis gruppbostäder istället. Mot 
detta har jag framför allt tre invändningar: dels ska daglig verksamhet ge meningsfull 
och utvecklande sysselsättning anpassad efter individens förutsättningar och önskemål, 
det borde anses självklart att lyfta fram olika former av biblioteksanvändning som en 
sådan meningsfull sysselsättning och dels sker aktiviteterna vid de dagliga 
verksamheterna under dagtid vilket gör dem lättare för biblioteken att nå än exempelvis 
gruppbostäder. Särskilt som biblioteken ständigt har att brottas med begränsade resurser. 
Slutligen är daglig verksamhet, som nämnts, den vanligaste insatsen enligt LSS vilket 
innebär att biblioteken, genom att rikta sin verksamhet mot dessa, har möjlighet att nå 
en stor grupp människor. En grupp som dessutom, enligt Bibliotekslagen, ska 
prioriteras.

Vad gäller förslag till fortsatt forskning hade det varit intressant att bredda perspektivet. 
I föreliggande uppsats ligger fokus på de båda involverade yrkeskategorierna, det vill 
säga bibliotekarier och omsorgspersonal men vad anser deltagarna i den dagliga 
verksamheten själva? Är de nöjda med sitt mediautbud? Ser de på biblioteket som en 
plats för en aktiv fritid? För att få en så heltäckande bild som möjligt, samt för att bättre 
kunna diskutera hur bibliotek och dagliga verksamheter på bästa sätt kan möjliggöra för 
deltagarna att tillgodogöra sig litteratur, är även detta perspektiv nödvändigt.

Ett annat förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur frågorna kring samarbete 
mellan bibliotek och daglig verksamhet hanteras i en annan region. En jämförelse hade 
kunnat visa på intressanta variationer och likheter och hade även kunnat ge ytterligare 
inspiration och tips till ett vidareutvecklat samarbete mellan verksamheterna.
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Bilaga 1

Missivbrev

Jag heter Angela Carleson och arbetar för tillfället med min kandidatuppsats inom 
Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. I min uppsats ämnar jag 
undersöka hur bibliotek och daglig verksamhet i Skåne samarbetar samt hur detta 
samarbete skulle kunna utvecklas. Jag har ett särskilt fokus på högläsning men jag är 
även intresserad av andra aspekter.

För att få in information om det arbete som bedrivs på detta område skulle jag bli 
tacksam om du fyllde i nedanstående enkät. Allt deltagande är naturligtvis frivilligt och 
även om du väljer att delta så behöver du endast fylla i de frågor som du vill och kan 
besvara. Jag uppskattar dock att du besvarar enkäten så utförligt som möjligt. 
Undersökningen utförs helt anonymt och ingen kommer att veta vem som har svarat 
vad.

För att få ett bra underlag för min uppsats är varje svar värdefullt och jag hoppas därför 
att du väljer att besvara enkäten.

Vid eventuella frågor kan du kontakta mig via min mejladress som är: 
xxxxxxx@student.hb.se. De som är intresserade kan även kontakta mig för att ta del av 
den färdiga uppsatsen.

Tack på förhand för ditt medverkande!

Angela Carleson
Student, Bibliotekshögskolan
Högskolan i Borås
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Bilaga 2

Enkät till skånska folkbibliotek

1. Hur många invånare har er kommun?
A. 5000–15000
B. 15001–25000
C. 25000–40000
D. 40001–350000

2. Erbjuder ert biblioteket, i sina lokaler, högläsning med intellektuellt 
funktionshindrade vuxna som tänkt målgrupp?
A. Ja
B. Nej

3. Berätta varför biblioteket har valt eller valt bort denna aktivitet. (Om ni ej erbjuder 
denna aktivitet, fortsätt sedan till fråga 6).

4. Beskriv hur en typisk högläsning för vuxna med intellektuellt funktionshinder går till. 
Beskriv även eventuella förberedelser och/eller eventuellt efterarbete.

5. Hur får ni information om vilka texter som kan passa för högläsningen? (Markera det 
eller de alternativ som passar och/eller beskriv proceduren under D.)
A. Genom kurser och/eller utbildning
B. Genom kollegor
C. Genom de som lyssnar till högläsningen
D. På annat sätt, nämligen:

6. Erbjuder ert bibliotek högläsning ute på någon daglig verksamhet i kommunen?
A. Ja
B. Nej

7. Berätta varför ert bibliotek erbjuder eller inte erbjuder denna tjänst. (Om ni ej 
erbjuder denna tjänst, fortsätt sedan till fråga 12.)

8. Hur avgörs det vilka av de dagliga verksamheterna som tar del av denna service? 
(Markera det eller de alternativ som stämmer och/eller beskriv proceduren under C.)
A. De som är intresserade hör av sig.
B. Bibliotekspersonalen informerar fortlöpande om servicen.
C. På annat sätt, nämligen:

9. Hur ofta besöker ni var och en av de deltagande dagliga verksamheterna?
A. 1–2 gånger per år
B. 3–4 gånger per år
C. Fler än 4 gånger per år

10. Hur får ni information om vilka texter som kan passa för högläsningen på de dagliga 
verksamheterna? (Markera det eller de alternativ som stämmer och/eller beskriv 
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proceduren under E.)
A. Genom kurser och/eller utbildning
B. Genom kollegor
C. Genom personalen på  den dagliga verksamheten
D. Genom deltagarna i den dagliga verksamheten
E. På annat sätt, nämligen:

11. Beskriv hur en typisk högläsning på en daglig verksamhet går till. Beskriv även 
eventuella förberedelser och/eller eventuellt efterarbete.

12. Vad anser du att syftet är med högläsning för vuxna med intellektuellt 
funktionshinder?

13. Är det din uppfattning att högläsningen påverkar lyssnarna på något sätt? I så fall, 
hur?

14. Har biblioteket något annat samarbete med daglig verksamhet? Beskriv i så fall 
detta.

15. Diskuteras det bland bibliotekets personal hur samarbetet med de dagliga 
verksamheterna skulle kunna utvecklas? (Markera det eller de alternativ som stämmer.)
A. Ja, på möten
B. Ja, inofficiellt
C. Nej

16. Har du några förslag på hur samarbetet och/eller högläsningen skulle kunna 
utvecklas? Skriv i så fall upp dem nedan.

17. Övrigt (Här kan du till exempel ta upp om det är något du tycker jag har glömt att 
fråga om eller om du vill förtydliga något.)
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Bilaga 3

Enkät till personal vid daglig verksamhet i Skåne

1. Drivs er verksamhet i kommunal eller privat regi?

2. Har er verksamhet en primär målgrupp och i så fall, vilken (exempelvis personer med 
autismspektrumtillstånd, intellektuell funktionsnedsättning, multihandikapp eller 
personer med förvärvad hjärnskada)?

3. Vilken är den huvudsakliga aktivitet som erbjuds deltagarna i er dagliga verksamhet 
(till exempel sinnesstimulering, legoarbete, caféverksamhet eller annat)?

4. Har ni något samarbete med biblioteket? Berätta i så fall om detta.

5. Brukar ni besöka biblioteket tillsammans med deltagarna i den dagliga 
verksamheten? Om ja, vad gör ni i så fall under ett sådant besök? Om nej, varför inte?

6. Vad anser du om bibliotekets utbud av lämplig litteratur?

7. Vad anser du om bibliotekets tillgänglighet (fysiskt såväl som psykiskt/socialt)?

8. Får er dagliga verksamhet besök av en bibliotekarie som genomför högläsning för 
deltagarna? Berätta i så fall om detta. Vad är bra, mindre bra eller dåligt? Om ni inte får 
det, är det något som ni skulle vara intresserade av? Varför/varför inte? (Om svaret på 
denna fråga är nej, fortsätt sedan till fråga 12.)

9. Varför använder ni er av denna tjänst?

10. Brukar besöken förberedas på något sätt? Om ja, hur? Om nej, varför inte?

11. Gör ni något med koppling till läsningen efter att bibliotekarien åkt? Om ja, vad? 
Om nej, varför inte?

12. Erbjuds deltagarna i er dagliga verksamhet någon annan form av högläsning? Hur 
går denna i så fall till och vem utför den? Beskriv nedan. (Om svaret på denna fråga är 
nej, fortsätt sedan till fråga 15.)

13. Brukar den högläsningen förberedas på något sätt? Om ja, hur? Om nej, varför inte?

14. Gör ni något med koppling till högläsningen efteråt? Om ja, vad? Om nej, varför 
inte?

15. Vad anser du att syftet är med högläsning inom daglig verksamhet?

16. Anser du att högläsning påverkar deltagarna vid den dagliga verksamheten på något 
sätt? I så fall, hur?
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17. Anser du att det kan finnas fördelar och/eller nackdelar med att en bibliotekarie 
kommer till verksamheten och genomför högläsning? I så fall, vilka?

18. Diskuteras det bland den dagliga verksamhetens personal kring hur samarbetet  med 
biblioteket skulle kunna utvecklas? (Markera det eller de alternativ som stämmer.)
A. Ja, på möten
B. Ja, inofficiellt
C. Nej

19. Har du några förslag på hur samarbetet mellan biblioteket och den dagliga 
verksamheten skulle kunna utvecklas? Skriv i så fall upp dem nedan.

20. Övrigt (Här kan du till exempel ta upp om det är något du tycker att jag har glömt 
att fråga om eller om du vill förtydliga något.)
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Bilaga 4

Presentationsmejl till daglig verksamhet

Hej!

Jag heter Angela Carleson och kontaktar dig med anledning av min kandidatuppsats 
inom Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Min uppsats 
handlar om samarbeten mellan bibliotek och daglig verksamhet samt högläsning i olika 
former vid dagliga verksamheter. Är detta frågor som är aktuella inom er dagliga 
verksamhet? I så fall skulle jag bli mycket tacksam för kontaktuppgifter (namn och 
mejladress) till en person som kan tänka sig att besvara några frågor, i form av en 
webbenkät, kring detta. Enkäten är anonym.

Min mejladress är: xxxxxxx@student.hb.se

Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar,
Angela Carleson
Student, Bibliotekshögskolan
Högskolan i Borås
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Bilaga 5

Presentationsmejl till folkbibliotek

Hej!
Jag heter Angela Carleson och kontaktar dig med anledning av min kandidatuppsats 
inom Biblioteks- och Informationsvetenskap vid Högskolan i Borås. Min uppsats 
behandlar en specifik aspekt av uppsökande verksamhet, nämligen högläsning vid 
daglig verksamhet. Jag är därför intresserad av att komma i kontakt med en person på 
ert bibliotek som har hand om uppsökande verksamhet och kan tänka sig att besvara en 
anonym enkät med frågor kring detta. Jag är intresserad av svar från såväl bibliotek som 
har samarbete med daglig verksamhet som från de som inte har det.

Jag skulle bli mycket tacksam om du ville skicka mig kontaktuppgifter (namn och 
mejladress) till lämplig person på ert bibliotek (kanske är det du?). För att få ett bra 
underlag för min uppsats är varje svar värdefullt och jag hoppas att någon på ert 
bibliotek kan tänka sig att ställa upp.

Min mejladress är: xxxxxxx@student.hb.se

Tack på förhand!
Med vänliga hälsningar,
Angela Carleson
Student, Bibliotekshögskolan
Högskolan i Borås
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Bilaga 6

Synen på högläsningens syfte

Tabell 9 
Bibliotekariernas syn på högläsningens syfte (fördelning i procent):

Tidsfördriv 
(opersonlig 
upplevelse-

läsning)

Upplevelse
(personlig 
upplevelse-

läsning)

Objektiv 
kunskap 

(opersonlig 
instrumentell 

läsning)

Terapi 
(personlig 

instrumentell 
läsning)

Gemenskap Social träning Läs- och 
språk-

stimulering

42% 46% 12,5% 33% 25% 21% 37,5%

Tabell 10 
Omsorgspersonalens syn på högläsningens syfte (fördelning i procent):

Tidsfördriv 
(opersonlig 
upplevelse-

läsning)

Upplevelse
(personlig 
upplevelse-

läsning)

Objektiv 
kunskap 

(opersonlig 
instrumentell 

läsning)

Terapi 
(personlig 

instrumentell 
läsning)

Gemenskap Social träning Läs- och 
språk-

stimulering

42% 50% 33% 8% 42% 25% 25%
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