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Inledning  

Livets tivoli 

På ett tivoli tycker vi om att bli förvirrade och överraskade. Men om du ständigt skulle 
känna dig förvirrad och inte förstå, så skulle det vara ett handikapp. Det är många 
människors vardag.1 

Dessa rader står att läsa i en bok som handlar om utvecklingsstörda människor och 
deras vardag och ger en bild av hur det kan vara att leva med detta funktionshinder. 
Mycket har förändrats de senaste hundra åren vad gäller utvecklingsstördas situation. 
De stora institutionerna är borta. Mycket av fördomarna och okunskapen är också 
borta. Utvecklingsstörda lever idag integrerade i samhället på ett helt annat sätt än 
vid seklets början. Men att leva fullt integrerad i ett samhälle som i så hög grad är 
uppbyggt kring det skrivna ordet ställer krav på tillgång till lättläst samhällsinformation 
och litteratur.  

Det har relativt länge funnits åtminstone en viss medvetenhet om 
utvecklingsstördas behov av litteratur och samhällsinformation. Ändå har 
biblioteksverksamhet till utvecklingsstörda länge varit ett eftersatt område. I och med 
nya arbetsmetoder där omsorgspersonalen och biblioteken samarbetar håller 
situationen på att förbättras. Allt fler blir medvetna om utvecklingsstördas behov av 
och rättighet till litteratur och samhällsinformation. Biblioteken börjar i allt högre grad 
uppmärksamma utvecklingsstörda som biblioteksanvändare.  

Denna uppsats undersöker hur folkbibliotekens service till utvecklingsstörda ser 
ut runt om i landet idag. 

 
1 Är du inte riktigt klok? (1995), s. 8. 
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Forskningsöversikt  

Funktionshindrades situation på folkbiblioteken 
Jag tänker börja denna genomgång med att redogöra för äldre och nyare forskning 
och litteratur kring funktionshindrades och läshandikappades situation i 
folkbiblioteken rent generellt, för att sedan specifikt komma in på utvecklingsstördas 
situation vad gäller tillgång till bibliotek, litteratur och samhällsinformation. Denna 
genomgång får samtidigt fungera som en bakgrundsdel till uppsatsen. 

Uppsökande verksamhet 
Regeringen har nyligen låtit göra två utredningar om funktionshindrade och kultur, 
båda utförda av Kulturrådet. Rapporten Bibliotekens särskilda tjänster fokuserar 
på bibliotekets roll och funktion i den uppsökande verksamheten, dit verksamheten 
för läshandikappade och funktionshindrade hör. Den bygger på en kombination av 
intervju och enkät riktad till tjugo utvalda kommuner. Intervjuerna har genomförts i 
form av relativt fria samtal med utgångspunkt från förutbestämda intervjufrågor. 
Dessutom har en enkät skickats till de kommuner som bedriver Boken kommer-
verksamhet angående denna tjänst. Hela undersökningen har kompletterats med 
skriftligt material, som exempelvis mål- och policydokument, verksamhetsberättelser 
och eventuella projektbeskrivningar.2 Resultatet av utredningen visar att bibliotekens 
verksamhet för äldre och funktionshindrade i många fall anses vara frivilliga 
åtaganden, utöver bibliotekens vanliga utbud.3 Detta går stick i stäv med lagstiftning 
och olika manifest som fastställer att bibliotekens verksamhet är en rättighet för alla, 
och att särskild uppmärksamhet ska ägnas åt bl.a. funktionshindrade. 

I en intervju berättar den ansvarige för utredningen, Magdalena Svanberg,  om 
hur biblioteksservicen till funktionshindrade, läshandikappade och äldre ser ut runt 
om i landet idag. Hon säger att det skett en neddragning på den uppsökande 
verksamheten de senaste åren, vilket dock inte enbart behöver innebära 

 
2 Bibliotekens särskilda tjänster  (1999),  s. 12 ff. 
3 Bibliotekens särskilda tjänster (1999),  s. 6. 
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försämringar. En följd av nedskärningarna har blivit att fler bland personalen är 
insatta i frågor som rör bibliotekens särskilda tjänster, eftersom det inte längre på alla 
håll finns resurser att ha speciellt anställd personal för detta. Generellt menar 
Magdalena Svanberg att funktionshindrade idag får en bättre service än för några år 
sedan beroende på en ökad medvetenhet bland bibliotekspersonalen om olika 
handikapp och funktionshindrades rättigheter i samhället. Speciellt verksamheten för 
utvecklingsstörda har blivit mycket bättre, kanske inte i första hand beroende på 
biblioteken utan framförallt på det projekt som drivits av Centrum för Lättläst och 
FUB4 (Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) i samarbete 
med biblioteken där läsombud utbildats bland omsorgspersonalen. Magdalena 
Svanberg menar att det bland omsorgspersonalen ofta finns en medvetenhet om 
utvecklingsstördas rätt till fritids- och kulturutbud. Ofta är omsorgspersonalen 
betydligt mer aktiv och engagerad än t.ex. äldreomsorgens personal som sedan länge 
är van vid en utbyggd service. Svanberg menar därför att bibliotekens service till just 
utvecklingsstörda ibland kan fungera särskilt bra, trots att biblioteken fortfarande 
satsar mindre på denna verksamhet.5 

Vad gäller bibliotekens uppsökande verksamhet generellt, menar Magdalena 
Svanberg att  det skett en attitydförändring. ”Missionstanken”, dvs. ambitionen att nå 
så många som möjligt som rådde under 1970- och 1980-talen har bytts ut mot 
målsättningen att erbjuda redan befintliga låntagare särskild service, eller de låntagare 
som själva efterfrågar detta.6  

Det har på senare tid skrivits ett antal uppsatser som behandlar bibliotekens 
uppsökande verksamhet. En uppsats behandlar den uppsökande verksamheten på 
Uddevalla Stadsbibliotek utifrån ett kvalitetsperspektiv. Författaren undersöker här 
hur verksamheten till rörelsehindrade, synhandikappade, lätt förståndshandikappade 
samt åldersdementa ser ut. Vid intervjun med socialbibliotekarien på biblioteket 
framkommer att Uddevalla Stadsbibliotek bedriver läsombudsverksamhet riktat till 
utvecklingsstörda. Verksamheten har dock inte varit helt problemfri, bl.a.  har det 
varit svårt att hitta intresserade bland omsorgspersonalen. Uppsatsförfattaren har 
även intervjuat läsombud på två dagcenter för utvecklingsstörda. Dessa upplever att 
samarbetet med biblioteket fungerat dåligt och efterfrågar tätare kontakt med 
möjlighet att diskutera problem och idéer. Trots allt verkar det ändå både från 

 
4 På FUB:s hemsida står att läsa: ”FUB är en intresseorganisation vars huvuduppgift är att arbeta för goda 
levnadsvillkor för personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga. Det sker genom intressepolitiskt 
arbete, kunskapsspridning och medlemsstöd.”  http://www.fub.se/malprogram.html (Nerladdad 2001-01-
06) 
5 Karin Zetterlund (1998), ”Uppsökande verksamhet under luppen”,  s. 4 f. 
6 Zetterlund (1998), s. 5. 
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bibliotekets och läsombudens sida finnas förhoppningar om att 
läsombudsverksamheten så småningom kommer att fungera bra.7 

En annan uppsats undersöker den uppsökande verksamheten vid Partille 
folkbibliotek. Författaren har intervjuat både personal och biblioteksanvändare om 
verksamheten och finner att man anordnat flera aktiviteter speciellt för 
utvecklingsstörda, t.ex. speciella biblioteksvisningar. Författaren menar att Partille 
folkbibliotek försöker ta extra väl hand om utvecklingsstörda när de kommer till 
biblioteket, något som inte kan utläsas i siffror eller statistik. Genom att använda sig 
av Statistiska Centralbyråns uppgifter om folkbibliotekens uppsökande verksamhet i 
Sverige och jämföra dessa med verksamheten på Partille folkbibliotek, drar 
uppsatsförfattaren slutsatsen att folkbibliotekens verksamhet till utvecklingsstörda 
runt om i landet kanske kan vara betydligt bättre än vad som generellt kan utläsas i 
statistiken. Det finns mycket ”osynlig” verksamhet som inte alltid framkommer.8 

Ytterligare en uppsats som behandlar den uppsökande verksamheten till äldre 
och funktionshindrade är Boken kommer, igår – idag – imorgon?9 I denna uppsats 
intervjuar författaren elva personer i en glesbygdskommun med intresse av att bli 
Boken kommer-låntagare. Tyngdpunkten i uppsatsen ligger dock på boende inom 
äldreomsorgen.  

Anpassade medier 
För att verkligen göra biblioteket och dess utbud tillgängligt för alla, är en viktig fråga 
hur t.ex. litteratur kan anpassas och bearbetas på ett lämpligt sätt. Biblioteken har en 
skyldighet att tillhandahålla anpassade medier, t.ex. talböcker och LL-böcker. LL-
böcker är böcker som är lätta att läsa och förstå, och riktar sig till alla som har behov 
av lättläst. Framförallt riktar de sig dock till utvecklingsstörda.10 Det finns flera 
forskare som behandlar LL-böckerna och deras läsare. Avhandlingen Å andras 
vägnar. LL-boken som litteratur-, kultur- och handikappolitiskt experiment. En 
kommunikationsstudie gör en grundlig genomgång av idéerna och aktörerna bakom 
LL-boken.11 I antologin Den olydiga boken. Om lättläst-bokens kommunikativa 
rum diskuteras också LL-boken utifrån olika aspekter, t.ex. LL-bokens möjligheter 
att erbjuda läsupplevelser. 12  

 
7 Anita Broberg – Annika Frank (2000), Kommer boken?, s. 62 f. 
8 Eva Ekman (1996), Den uppsökande verksamheten vid Partille folkbibliotek , s. 44 f. 
9 Maud Lejon (2000), Boken kommer, igår – idag – imorgon?  
10 Bibliotekens särskilda tjänster  (1999), s. 125. 
11 Karin M. Wennström (1995), Å andras vägnar.    
12 Lena Johannesson – Birgitta Qvarsell (eds.) (1995), Den olydiga boken.    
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Det har även skrivits en uppsats om LL-boken kallad Lättläst (LL) litteratur – 
”rätten” till en demokratisk rättighet. En studie kring uppfattningar av 
litteratur för handikappade och/eller kulturellt eftersatta. Uppsatsförfattaren 
deklarerar att syftet med uppsatsen är att göra en sociologisk undersökning av LL-
litteraturen sett som ett samhällsfenomen, med utgångspunkten att tillgången till kultur  
är en fråga om både rättvisa och demokrati. Författaren har gjort nio djupintervjuer 
med företrädare för olika handikapporganisationer, där avsikten varit att undersöka 
intervjupersonernas uppfattningar om kultur och litteratur för människor med 
funktionshinder. Författaren påpekar att ett genomgående drag i intervjumaterialet 
som uttrycks både direkt och indirekt är litteraturens roll som kulturell symbol för 
integrering, normalisering och status.13 Uppsatsförfattaren påpekar vikten av att 
kultur inte bara får bli en statussymbol utan reell innebörd i syfte att ge handikappade 
tillgång till en högre social status, och refererar här till Bourdieus teorier om det 
kulturella kapitalet.14 Det är viktigt att kultur inte blir något som känns främmande och 
pådyvlat, utan på ett naturligt sätt ingår i den funktionshindrades vardag.15 

Vad gäller den goda visionen om LL-böckerna menar författaren att den tyvärr 
inte riktigt fungerar i praktiken. Böckerna når inte fram.16  

Tillgänglighet för alla 
Kulturrådets rapport Funktionshindrades tillgång till kultur bygger på en 
enkätundersökning skickad till olika statligt understödda kulturinstitutioner i Sverige 
med frågor som rör denna verksamhet med utgångspunkt från de funktionshindrades 
perspektiv och behov. Syftet med undersökningen var att göra en kartläggning och 
ett handlingsprogram för att främja funktionshindrades deltagande i kulturlivet.17 Ofta 
deltar funktionshindrade, speciellt rörelsehindrade, mindre ofta i kulturaktiviteter i 
jämförelse med den övriga befolkningen.18 Vad gäller biblioteken bedöms 
tillgängligheten generellt vara relativt god, åtminstone på huvudbiblioteken. Brister 
kan dock förekomma, t.ex. vad gäller placeringen av böcker. Hyllorna med LL-
böcker kan exempelvis ibland vara svåra att hitta fram till. I stort sett alla bibliotek 
erbjuder någon form av anpassad service till funktionshindrade.19 

 
13 Ann-Charlotte Nyberg (1991), Lättläst (LL) litteratur – ”rätten” till en demokratisk rättighet, s. 42. 
14 En allmän introduktion till Bourdieus teorier ges t.ex. i Donald Broady (red.) (1985), Kultur och 
utbildning. Om Pierre Bourdieus sociologi. (Universitets- och högskoleämbetet, FOU 1985:4). 
Stockholm., Donald Broady (1989), Kapital, habitus fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus 
sociologi. (Universitets- och högskoleämbetet, FOU 1989:2). Stockholm.  
15 Nyberg (1991), s. 54 f.  
16 Nyberg (1991), s. 49. 
17 Funktionshindrades tillgång till kultur (1998), s. 10. 
18 Funktionshindrades tillgång till kultur (1998), s. 7. 
19 Funktionshindrades tillgång till kultur (1998), s. 78. 
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Flera uppsatser inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap behandlar 
bibliotekens tillgänglighet. En uppsats undersöker planeringsprocessen för det nya 
Stifts- och Landsbiblioteket i Linköping avseende tillgängligheten för 
funktionshindrade. Författaren angriper frågan utifrån ett demokrati- och 
maktperspektiv. Metoden som används är intervjuer av sex personer involverade i 
planeringsprocessen. Frågor som diskuterats ur ett tillgänglighetsperspektiv har 
exempelvis gällt utformningen av entrédörren och placering av toaletter. Författaren 
menar att undersökningen visat att handikapporganisationer har varit delaktiga och 
påverkat utformandet av det nya biblioteket.20 

Det har under senare år skrivits flera uppsatser som  handlar om olika former av 
läshandikapp. Ofta har uppsatserna tagit fasta på bibliotekslagen, som uttryckligen 
säger att biblioteken ska vara tillgängliga för alla, oavsett ålder, språktillhörighet eller 
funktionshinder.  

För ett par år sedan pågick den stora dyslexikampanjen, som genom att 
informera om vad det innebär att ha läs- och skrivsvårigheter säkert har bidragit till 
en ökad förståelse för läshandikappades situation. Bibliotekarien Margareta Norberg 
berättar i en artikel om kampanjen och bibliotekens viktiga roll för det lyckade 
resultatet. Länsbiblioteken i landet har länge arbetat med frågor som rör läs- och 
skrivsvårigheter, och under kampanjen har man fungerat som samordnare och 
förmedlat information till folkbiblioteken runt om i landet i syfte att förändra 
attityderna kring dessa frågor. Många är de bibliotek som uppmärksammat 
kampanjen på olika sätt.21  

Uppsatsen Läshandikappade i informationssamhället fokuserar på tre 
specifika grupper av läshandikappade, nämligen synskadade, rörelsehindrade och 
dyslektiker. Som titeln antyder tar uppsatsen sin utgångspunkt i 
informationsteknologin och de nya möjligheter denna öppnar för läshandikappade att 
bli delaktiga i informationssamhället. Uppsatsen behandlar både högskole- och 
folkbibliotekens service till dessa grupper. Författaren jämför bl.a. två projekt på 
folkbibliotek som syftat till att öka tillgängligheten för funktionshindrade, nämligen 
projektet Bibliotek för alla på Göteborgs Stadsbibliotek (1993−1996) samt 
projektet IT på bibliotek – också för synskadade (1996−1998) i Stockholm. 
Författaren menar att dessa projekt haft något olika upplägg. I Göteborg har man 
framförallt fokuserat på att underlätta för egen självständig informationssökning, till 
skillnad från projektet i Stockholm som utgått från att ge referenstjänst från 
biblioteket direkt hem till de funktionshindrade. Författaren framför kritik mot att 

 
20 Marit Ståby (2000), Ett bibliotek för alla.  
21 Margareta Norberg (1998), ”The Dyslexia Campaign”, ss. 11-13. 
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dessa två folkbiblioteksprojekt framförallt verkar ha riktat sig till synskadade, och att 
rörelsehindrade och dyslektiker i stort sett har förbisetts.22 Jag vill här gärna  tillägga 
att även gruppen utvecklingsstörda har stor hjälp av informationsteknologin, som 
genom att erbjuda olika anpassningar i hög grad kan underlätta för målgruppen att ta 
del av bibliotekets utbud och information. 

Ytterligare en uppsats som belyser tillgängligheten för synskadade, rörelse-
hindrade och dyslektiker  på biblioteken är Servicekvalitet på Linköpings 
Stadsbibliotek. Ur tre fokusgruppers perspektiv. Denna uppsats undersöker hur 
dessa tre grupper upplever kvaliteten på den service Linköpings Stadsbibliotek 
erbjuder dem. Metoden som använts har varit gruppintervjuer  bestående av 4−5 
personer. Författaren kommer fram till att samtliga dessa tre handikappgrupper i 
stort sett verkar vara nöjda med bibliotekets service. Vad som lyfts fram som viktiga 
aspekter för att  servicen ska upplevas som bra är framförallt personalens inställning 
− empati hos personalen upplevs som betydelsefullt i alla tre intervjugrupper. 
Rörelsehindrade och synskadade poängterade också den fysiska tillgängligheten.23  

På Institutionen för kultur- och biblioteksstudier i Uppsala har det skrivits en 
uttömmande uppsats om biblioteksverksamheten för läshandikappade barn och 
ungdomar. Uppsatsen behandlar alla former av läshandikapp, och där ingår även  de 
utvecklingsstörda barnen och ungdomarna. Författaren tar som utgångspunkt 
bibliotekslagen och dess fokusering på funktionshindrade samt barn och ungdomar. 
Genom en enkätundersökning riktad till folk- och skolbiblioteken i samtliga 
kommuner i Stockholms län år 1998 undersöktes hur biblioteksverksamheten för 
läshandikappade barn och ungdomar fungerade. Undersökningen kompletterades 
med en intervju med en barnbibliotekskonsulent, samt fyra intervjuer med 
läshandikappade låntagare. Författaren kommer fram till att det vad gäller de 
bibliotek som ingått i undersökningen generellt görs en hel del för denna målgrupp, 
men att detta inte är tillräckligt för att läshandikappade barn och ungdomar ska 
kunna hitta fram till litteratur som är anpassad efter deras behov.24  

Förutom dessa uppsatser som behandlar biblioteken och tillgängligheten för 
läshandikappade och funktionshindrade i vid bemärkelse, finns flera uppsatser som 
fokuserar på specifika läshandikapp. Flera uppsatser handlar om dyslektikers och 
synskadades situation i biblioteken, t.ex. Marianne Johanssons uppsats Hur hjälper 
vi barn och ungdomar med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter? En undersökning 

 
22 Tuula Nylund (1997), Läshandikappade i informationssamhället, s. 43 f.  
23 Linda Salomonsson (2000), Servicekvalitet på Linköpings stadsbibliotek , s. 42 f. 
24 Ingrid Arvidson (1999), Biblioteksverksamheten för läshandikappade barn och ungdomar.   
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av insatser från skola och bibliotek (1997) samt Karin Nilssons uppsats 
Synskadades läsning. En undersökning bland barn och ungdomar (1996).  

Som framgår skrivs uppsatser om bibliotek och läshandikappade, samt även 
uppsatser som behandlar bibliotekens service till människor med speciella 
funktionshinder. Vad som däremot saknas är uppsatser som på motsvarande sätt 
tränger in i frågan om utvecklingsstördas möjligheter att ta del av folkbibliotekens 
utbud. I vissa fall har utvecklingsstördas situation på biblioteken ingått som mindre 
delundersökningar i några av uppsatserna, dock har det i dessa fall varit fråga om 
mer allmänna undersökningar av bibliotekens service till funktionshindrade.   

Hur ser då utvecklingsstördas tillgång till bibliotek, litteratur och 
samhällsinformation ut?  

Utvecklingsstördas situation på folkbiblioteken idag 
På senare år har kunskapen om utvecklingsstördas behov av litteratur och 
samhällsinformation alltmer börjat uppmärksammas, och intresset för att erbjuda 
utvecklingsstörda en bra biblioteksservice har ökat. 

Biblioteket i Melhus  utsågs 1998 till årets bibliotek, en utmärkelse som i Norge 
varje år tilldelas ett bibliotek som arbetat på ett nytt och innovativt sätt. En viktig 
motivering för att priset detta år tillföll Melhus var just bibliotekets arbete med 
utvecklingsstörda.25  

Att bedriva en bra biblioteksverksamhet för utvecklingsstörda ställer stora krav 
på personalen. Målgruppen kan vara svår att nå. Situationen försvåras ytterligare av 
att det kan vara svårt att ta reda på behoven eftersom detta är en tyst grupp som kan 
ha svårt att föra sin egen talan. För att erbjuda utvecklingsstörda en bra 
biblioteksservice kan det vara fruktbart för biblioteken att ibland använda mer 
okonventionella arbetsmetoder. Det kan exempelvis vara värdefullt att samarbeta 
med andra yrkesgrupper som t.ex. lärare, dramapedagoger och musiker.26 

Biblioteksverksamhet riktad till vuxna utvecklingsstörda är sällsynt i USA. Även 
här ses som en möjlig förklaring till detta det faktum att utvecklingsstörda ofta har 
svårt att föra sin egen talan och att kräva service, vilket innebär att just 
utvecklingsstörda är en eftersatt grupp i bibliotekssammanhang.27 Ändå är det bevisat 
att stimulans i olika former, t.ex. högläsning, markant förhöjer livskvaliteten. År 1993 
drevs ett projekt i North Jersey där syftet var att bygga upp ett bibliotek på en 
institution för vuxna utvecklingsstörda där målet var att biblioteket skulle kunna 

 
25 Brita Narjord (1999), ”Library of the Year”  
26 Ellen Kirkaas (1999), ”A library for everybody” 
27 Dennis Norlin (1995), ”Helping adults with mental retardation satisfy their information needs”, s. 186.      
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användas av alla, oavsett svårighetsgrad av handikapp. Under arbetets gång fann 
man att de media som generellt erbjöds utvecklingsstörda antingen var 
informationsmaterial riktat till personal och föräldrar eller barnböcker. Projektledarna 
hade stora svårigheter att bygga upp en bra mediasamling riktad till vuxna 
utvecklingsstörda.28 

På senare tid har man alltmer börjat inse vikten av att bedriva läsfrämjande 
verksamhet riktad till utvecklingsstörda och omsorgspersonalen för att förbättra 
utvecklingsstördas möjligheter att ta del av litteratur och samhällsinformation. En 
uppsats som behandlar detta är Projekt Läsombud. Omsorgspersonalens roll i 
förändring, skriven vid Institutionen för vårdvetenskap och omsorg vid dåvarande 
Högskolan i Örebro.29 I uppsatsen undersöks verksamheten med läsombud bland 
omsorgspersonalen, vilka ska fungera som förmedlare av litteratur och 
samhällsinformation, och hur detta påverkar de utvecklingsstördas möjligheter att ta 
del av detta. Uppsatsförfattaren kommer fram till att utvecklingsstörda i detta 
avseende är mycket beroende av läsombud, eftersom personalens attityder och 
inställning till läsning i hög grad påverkar möjligheterna att ta del av litteratur och 
samhällsinformation. Kunskaperna och förståelsen för dessa frågor kan variera 
mycket inom personalgruppen. Läsombuden har i allmänhet relativt god kunskap om 
litteraturutbudet speciellt anpassat för utvecklingsstörda. Däremot verkar man ha 
sämre kunskap om att det finns bearbetad och anpassad samhällsinformation, och 
ibland verkar man kanske inte ens tycka att denna information är relevant att 
förmedla vidare till de utvecklingsstörda.30  

Projekt Läsning och Livskvalitet 
Centrum för Lättläst (CfLL) har fått regeringens uppdrag att verka för att det finns 
bearbetad och lättillgänglig litteratur och samhällsinformation och är mycket 
engagerade i frågor som rör utvecklingsstördas tillgång till detta.31 Tillsammans med 
FUB, Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, har CfLL åren 
1996−1999 bedrivit ett stort projekt kallat Läsning och Livskvalitet, där målet har 
varit att öka utvecklingsstördas tillgång till litteratur och samhällsinformation. 
Projektet har bestått av fem försöksverksamheter med olika inriktning, samt fyra 
läsombudsprojekt.  

 
28 Gloria Dinerman – Constance Hudock (1994), ”Library service to the mentally challenged”, s. 105 ff.     
29 Anette Lövgren (1997), Projekt Läsombud.  
30 Lövgren (1997), ss. 33-35. 
31 För vidare information se Centrum för Lättlästs hemsida: http//:www.llstiftelsen.se 
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Inom ramen för projektet bedrevs läsombudsprojekt i Västernorrlands län, 
Stockholms län, Kalmar län samt i Göteborg. Sammanlagt utbildades 800 läsombud 
och 350 personer engagerades i arbetsgrupper.32 Vissa slutsatser från projekten är 
återkommande: 

Utvecklingsstördas tillgång till litteratur och samhällsinformation kan variera 
mycket, alltifrån att vara relativt god till att vara mer eller mindre obefintlig.33 Ofta har 
omsorgspersonalen och de utvecklingsstörda själva haft dålig kunskap om tillgången 
till lättläst och bearbetad samhällsinformation.34 Det har visat sig att bästa sättet att nå 
fram till utvecklingsstörda är att gå via läsombud som utses bland 
omsorgspersonalen. En projektledare menar att läsombuden kan ses som ett 
nödvändigt hjälpmedel för att utvecklingsstörda ska kunna ta del av litteratur och 
samhällsinformation.35  

Läsombudsprojekten har fört med sig en mängd positiva effekter, bl.a. har 
biblioteken köpt in fler LL-böcker och utlåningen av dessa har ökat.36 
Bibliotekspersonalen har fått ökade kunskaper om människor med funktionshinder.37 
Innan läsombudsverksamheten kom igång var kunskaperna om lättläst litteratur och 
samhällsinformation och utvecklingsstördas behov och rättigheter på detta område 
bristfälliga både bland omsorgspersonalen och de utvecklingsstörda själva.38  

Läsombudsprojekten har också stött på en del svårigheter. Ibland kan hög-
läsning upplevas som ångestfyllt hos omsorgspersonalen p.g.a. ovana och 
osäkerhet.39 Tyvärr har inte heller samarbetet mellan biblioteken och läsombuden 
alltid fungerat som man skulle önska. Verksamheten med läsombud verkar 
fortfarande vara relativt ny och osäker mark för biblioteken. Det behövs mycket 
fortsatt information och utbildning för att biblioteken ska bli en självklar integrerad 
del i arbetet med läsombud.40  

Flera projektledare poängterar också vikten av att FUB medverkar i projekten, 
en synpunkt som kan tyckas självklar. Det har dock visat sig att det varit svårt att få 

 
32 Lotta Rosenström, Projekt  Läsning och Livskvalitet, s. 25. 
http//:www.llstiftelsen.se/lasombud/download/slutrapp.pdf (Nerladdad 2001-08-02) 
33 Ingela Andersson, Läsombud i Göteborg, s. 12. http//:www.llstiftelsen.se/lasombud/download/gbg.pdf 
(Nerladdad 2001-08-02), Elisabeth Börjesson, Läsombud i Kalmar län, s. 12. 
http//:www.llstiftelsen.se/lasombud/download/elisabeth.pdf (Nerladdad 2001-08-02), Gabriella Thureson, 
Läsombud i Stockholms län, s. 30 f. http//:www.llstiftelsen.se/lasombud/download/sthlm.pdf (Nerladdad 
2001-08-02) 
34 Börjesson, s. 9 f., Thureson, s. 5. 
35 Thureson, s. 7. 
36 Rosenström, s. 22. 
37 Andersson, s. 22. 
38 Börjesson, s. 9 f. 
39 Rosenström, s. 18. 
40 Rosenström, s. 19. 
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med representanter från FUB till arbetsgrupperna. Orsakerna till detta kan vara flera. 
Medlemskap i FUB är ju helt ideellt och en anledning kan vara att det är svårt för 
yrkesverksamma att ta ledigt. En projektledare menar att FUB:s representant är med 
i arbetsgruppen av ideologiska skäl och alltså inte har någon yrkesroll att stödja sig 
på.41 FUB:s representant har ”ett frivilligt engagemang och behöver få sin roll 
tydliggjord.”42 Ytterligare en orsak som framförs är att projektet kan ha varit dåligt 
förankrat inom FUB, både på lokal och regional nivå. Kanske har FUB:s 
medlemmar helt enkelt dåliga kunskaper om vad tillgången till lättläst litteratur och 
samhällsinformation skulle kunna innebära för dem, samt att det faktiskt handlar om 
en viktig intressepolitisk fråga som numera är en lagstadgad rättighet.43 Det kan vara 
så att många anhöriga inte tycker att det är lika naturligt att engagera sig i dessa 
frågor, eftersom man upplever att detta är frågor som i första hand rör 
omsorgspersonalen.44  

Som en del i projekt Läsning och Livskvalitet ingick som tidigare nämnts fem 
försöksverksamheter. En av dessa var förlagd till Kalmar län och hade som mål att 
förbättra bibliotekens service till utvecklingsstörda.45 Bakgrunden till projektet var det 
faktum att många bibliotek endast har ett begränsat urval LL-böcker som dessutom 
ofta är svåra att nå. Ofta saknas också tillgång till bearbetad och anpassad 
samhällsinformation. Bibliotekspersonalen har dessutom ofta bristfälliga kunskaper 
om funktionshindret utvecklingsstörning och omsorgspersonalen å sin sida kan vara 
okunnig om vad som erbjuds på biblioteket.46   

Rapporten består bl.a. av redovisningen av en enkät som skickades till de 12 
kommunbiblioteken i länet med frågor om hur biblioteken upplevt försöks-
verksamheten. Resultatet visar att samtliga dessa bibliotek har påverkats av projektet 
och förändrat sitt arbetssätt gentemot utvecklingsstörda.47 Vad som verkar ha varit 
svårast att arbeta med är läsombudsverksamheten och utveckling av 
samarbetsformer samt införandet av brukarråd/inköpsråd. Rapportförfattaren 
förklarar detta med att dessa verksamheter skulle innebära förändrade 
förhållningssätt och nya arbetsmetoder gentemot låntagargruppen, vilket kan kännas 
ovant. Befinner man sig dessutom i en pressad situation redan tidigare p.g.a. tidsbrist, 

 
41 Thureson, s. 40. 
42 Thureson, s. 13. 
43 Rosenström, s. 20 f.  
44 Andersson, s. 24. 
45Annette Krahner, Lättläst på biblioteket. http//:www.llstiftelsen.se/lasombud/download/annette.pdf   
(Nerladdad 2001-08-02)  
46 Krahner, s. 9. 
47 Krahner, s. 7. 
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personalbrist eller annat kan det kännas osäkert och resurskrävande att förändra 
invanda arbetssätt.48   

Projektledaren har utvecklat en arbetsstrategi som är användbar i arbetet med att 
förbättra biblioteksservicen till utvecklingsstörda. Den lyfter fram fyra viktiga 
områden som biblioteken bör utgå från i sin verksamhet till utvecklingsstörda: 
bemötandeproblematik och attityder, LL-böcker och placering av dessa, läsombud 
och utveckling av samarbetsformer samt slutligen brukarråd/inköpsråd.49  

Projektförfattaren ger i rapporten också  förslag på vad biblioteken kan göra för 
att förbättra för utvecklingsstörda biblioteksanvändare. Ett viktigt steg är att bjuda in 
representanter från FUB till biblioteket för att ge all bibliotekspersonal kunskap om 
detta funktionshinder. Mycket viktigt är också att placera LL-böckerna på ett bra 
ställe så att de är lättillgängliga, gärna så att de är väl synliga från entrén. Har man 
möjlighet är det också bra om man kan skapa en speciell LL-hörna med sittplatser 
osv. Det är också mycket viktigt att samarbeta med omsorgspersonalen, t.ex. i form 
av läsombudsverksamhet.50  

Anmärkningsvärt är att det under arbetet med projektet i Kalmar visade  sig att 
biblioteken hade relativt dålig kunskap om Centrum för Lättläst och deras 
verksamhet, samt även gällande lagstiftning kring handikappades rätt till kultur. Man 
hade också dålig kunskap om lättläst litteratur. Projektledaren efterlyser därför ett 
ökat samarbete mellan CfLL och biblioteken.51  

En annan av  försöksverksamheterna var ett projekt som hade till syfte att 
undersöka hur särskolan i Västernorrlands län arbetar med att stimulera till 
upplevelseläsning och hur man bidrar till att utveckla långsiktiga läsvanor hos 
eleverna.52 Resultatet av projektet visar att särskolan arbetar med läsning både 
utifrån ett pedagogiskt perspektiv i form av lästräning, samt i syfte att stimulera 
läslusten. 

I Stockholm hade man en försöksverksamhet vars syfte var att undersöka vilka 
möjligheter studieförbunden har att öka utvecklingsstördas tillgång till bearbetad 
litteratur och samhällsinformation. Framförallt ville man nå utvecklingsstörda som inte 
bodde i gruppbostad eller arbetade i daglig verksamhet.53  

 
48 Krahner, s. 16. 
49 Krahner, s. 12. 
50 Krahner, s. 21. 
51 Krahner, s. 22. 
52 Åsa B. Svensson, ”Då slapp man ju läsa, då är det inge roligt”, 
http//:www.lasombud.se/download/sarskolan.pdf (Nerladdad 2001-08-02) 
53 Christer Fihn, ”Det är roligare när man förstår.” http//:www.lasombud.se/download/samhall.pdf 
(Nerladdad 2001-08-02) 
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I Göteborg  bedrev man inom projektets ram en försöksverksamhet med 
utvecklingsstörda inspiratörer i syfte att få en grupp utvecklingsstörda som skulle 
kunna fungera som läsande förebilder för andra utvecklingsstörda och som skulle ha 
speciell kunskap om lättläst.54  

Den femte och sista försöksverksamheten slutligen hade en något annorlunda 
inriktning. Syftet med denna del av projektet var att förändra vårdutbildningarna i 
Örebro län genom att införa utbildning i utvecklingsstördas behov av och rättigheter 
till kultur i olika former, för att på så sätt långsiktigt verka för förbättrad tillgänglighet 
till kulturupplevelser för denna målgrupp.55 

Förutom det stora projektet Läsning och Livskvalitet bedrev CfLL åren 
1996–1998 tillsammans med länsbiblioteket och FUB i Skaraborg ett liknande 
projekt kallat Livskvalitet och Läslust. Syftet med projektet var att utveckla 
biblioteksservicen till personer med funktionshindret utvecklingsstörning genom att 
bl.a. ”särskilt pröva IT som möjlighet för denna grupp” samt genom att utbilda 
läsombud.56 

Utvecklingsstördas situation på folkbiblioteken för ett par 
decennier sedan 

Har det alltid funnits en biblioteksverksamhet speciellt anpassad till 
utvecklingsstörda? 

Förutom dessa aktuella projekt fanns det redan för trettio år sedan en gryende 
insikt om utvecklingsstördas behov vad gäller litteratur och samhällsinformation. Vid 
denna tid var dock en speciell biblioteksverksamhet riktad till utvecklingsstörda 
fortfarande något mycket nytt. 

I slutet av 1960-talet gjordes i Uppsala en biblioteksundersökning bland 
utvecklingsstörda.57 Denna försöksverksamhet med bokutlåning bedrevs i samarbete 
mellan Uppsala stadsbibliotek och tre institutioner i staden som sysslade med 
undervisning och habilitering av utvecklingsstörda vuxna och ungdomar. Syftet var 
framförallt att undersöka låntagarnas behållning av böckerna de lånat. 
Tillvägagångssättet verkar ha varit att förhålla sig mycket neutral och helt enkelt 
observera låntagarnas reaktioner och kommentarer, utan att ingripa eller styra.58 

 
54 Isidor Laaban, ”Läsning är livs-viktigt” http//:www.lasombud.se/download/Informatorer.pdf 
(Nerladdad 2001-08-02) 
55 Kerstin Färm, ”Viljan att veta och viljan att förstå”, 
http//:www.lasombud.se/download/Utbildningar.pdf (Nerladdad 2001-08-02) 
56 Livskvalitet och läslust (1998) 
57 Maja Witting (1969), Biblioteksundersökning bland utvecklingsstörda vuxna och ungdomar gjord av 
SÖ:s arbetsgrupp för lättlästa böcker  
58 Witting (1969), s. 3. 
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Bibliotekarien har endast visat vilka böcker som funnits tillgängliga. Verksamheten 
bedrevs vid sidan av den ordinarie biblioteksverksamheten i tillfälliga och relativt 
provisoriska lokaler.  

En intressant iakttagelse är att när denna undersökning gjordes hade utgivningen 
av LL-böcker alldeles precis börjat. Tillgången till bearbetad och anpassad litteratur 
var mycket bristfällig. Böckerna som lånades ut var alltså vanliga obearbetade 
böcker. Det framförs också synpunkter och önskemål om lättare böcker med 
mycket bilder och lättläst stil från låntagarna.59  

Ungefär tio år senare gjordes en utvärdering och redovisning av den 
biblioteksverksamhet bland utvecklingsstörda som genomförts med bidrag från 
Statens kulturråd och landstinget i f.d. Skaraborgs län åren 1979−82.60 Fortfarande 
var speciell biblioteksverksamhet till utvecklingsstörda något alldeles nytt och befann 
sig på flera sätt i ett experimentstadium. På länsbiblioteket experimenterade man med 
att bygga upp en mediadepå som skulle innehålla något som kunde passa alla 
utvecklingsstörda i länet, barn som vuxna. Mediadepån skulle fungera som bas för 
depositioner och boklådor till institutioner samt kommunbiblioteken. Dessutom skulle 
enskilda låntagare kunna vända sig direkt till mediadepån för lån.61 För att 
marknadsföra mediadepån och sprida kunskap om den till de berörda, alltifrån 
biblioteken till personalen och framförallt de utvecklingsstörda själva, valde man  
bl.a. att gå ut med en folder med information om depån. Detta gav dock dåligt 
resultat, och man kom istället fram till att det viktigaste sättet att nå ut till målgruppen 
var via bokprat, dvs. direktkontakt. Det var viktigt för låntagarna att rent konkret få 
se och ta i böckerna.62 Rapportförfattaren lyfter fram omsorgspersonalens viktiga roll 
som förmedlare av litteratur och samhällsinformation. Om böckerna ska tas väl emot 
och bli lästa krävs insatser av personalen. Denna insikt om utvecklingsstördas behov 
av förmedlare är intressant, och parallellen till dagens läsombudsverksamhet är 
uppenbar. I rapporten framhålls dessutom  vikten av att välja rätt bok till låntagaren. 
Är den för ointressant eller svår kan låntagaren avskräckas från vidare kontakt med 
böcker. Här är omsorgspersonalen speciellt viktig eftersom de känner låntagarna 
väl.63 Denna inställning kan jämföras med projektet i Uppsala där man inte verkar ha 
tagit hänsyn till just dessa aspekter. Tvärtom nämns att några låntagare lånat böcker 
som antagligen varit för svåra, t.ex. böcker i genetik.64  

 
59 Witting (1969), s. 4. 
60  Cecilia Ekeroth (1982), Uppsökande biblioteksverksamhet bland utvecklingsstörda i Skaraborgs län  
61 Ekeroth (1982), s. 4 f. 
62 Ekeroth (1982), s.16 
63 Ekeroth (1982), s. 10 
64 Maja Witting (1969), s. 3 f. 
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Intressant att notera är att vid denna tid var det i Skaraborgs län barn-
bibliotekskonsulenten som förutom verksamheten till barn även ansvarade för 
litteraturförsörjningen till utvecklingsstörda. Det påpekas dock att i framtiden bör 
biblioteksverksamheten för utvecklingsstörda inte ligga här utan på tal-
boksbibliotekarien. Det föreslås vidare att denna tjänst skulle kunna utvecklas till att 
bli en bibliotekarietjänst för läshandikappade.65 

Rapporten känns trots att den skrevs för närmare 20 år sedan modern. En hel 
del av de synpunkter som framförs här har vidareutvecklats och är högaktuella idag. 
I rapporten presenteras mycket framsynta idéer om hur man på olika sätt ska kunna 
hjälpa läshandikappade av olika slag. Exempelvis föreslås samarbete med olika 
berörda personalgrupper samt deltagande i undervisningen på vårdhögskolorna.66 
Detta visar att man länge varit medveten om bl.a. utvecklingsstördas behov, men att 
det tagit lång tid att komma dit vi är idag. Ändå finns ju fortfarande idag en hel del 
kvar att göra för att man ska kunna tala om en bra biblioteksservice för 
utvecklingsstörda.  

Ett antal år senare gjordes en uppföljning av denna rapport. Det är Karin 
Cronholt som i sin uppsats Utvecklingsstörd och bokintresserad. Undersökning i 
Skaraborgs län 1990 undersöker hur förhållandena i länet ser ut tio år senare. 
Författaren menar att Ekeroths arbete med att bygga upp en mediadepå för 
utvecklingsstörda i början av 1980-talet fått stor genomslagskraft och lagt grunden till 
ett intresse för att arbeta med utvecklingsstörda och böcker. Däremot visar 
undersökningen att det fortfarande finns ett stort behov hos omsorgspersonalen att få 
information om bibliotekets resurser och verksamheter. Omsorgspersonalen verkade 
osäker på vad biblioteket faktiskt kan erbjuda utvecklingsstörda. På frågan om man 
tror att biblioteket har någon speciell tjänst som är inriktad mot social- och 
uppsökande verksamhet är det hela 18 personer av totalt 22 som svarar att de inte 
vet. Uppsatsförfattaren förklarar dessa alarmerande siffror med att man kanske inte 
känt till termen social- och uppsökande verksamhet och därför inte förstått frågan.67  

En rapport som beskriver hur förhållandena såg ut i Västernorrlands län under 
senare delen av  1980-talet är Förbättrad biblioteksservice till utvecklingsstörda 
barn och vuxna. Detta projekt påbörjades andra halvan av 1985 och pågick vid 
skrivandet av projektrapporten fortfarande. Även denna rapport påpekar att 

 
65 Ekeroth (1982), s.15 
66 Ekeroth (1982), s.15 
67 Karin Cronholt (1990), Utvecklingsstörd och bokintresserad, s. 13. 
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biblioteksverksamhet till utvecklingsstörda i början av 1980-talet var ett 
arbetsområde där mycket lite hade gjorts i landet som helhet.68  

Eftersom projektet måste rymmas inom de ordinarie ekonomiska ramarna hade 
man små resurser att röra sig med. Man valde då att bl.a. skapa lättåtkomliga 
bokdepåer i varje kommun, ha arbetsplatsutlåning på dagcenter och att anordna 
biblioteksvisningar och viss verksamhet till gruppen.69 

Utvärderingen av detta projekt visar att bibliotekets satsning på 
utvecklingsstörda nått fram på ett mycket bra sätt. Försöksverksamheten har 
upplevts som mycket positiv av alla parter.70  

Några tidskriftsartiklar får så avslutningsvis ytterligare belysa hur medvetenheten 
om vikten av biblioteksverksamhet till utvecklingsstörda kunde se ut för ungefär tjugo 
år sedan. Ett par artiklar beskriver situationen i våra grannländer. I en artikel från 
1984 beskrivs biblioteksverksamhet för utvecklingsstörda i Danmark. I artikeln 
poängteras utvecklingsstördas rätt att få ta del av bibliotekens service på deras 
villkor. Artikeln lyfter fram integrering och att biblioteken aktivt ska verka för detta. 
Artikeln trycker också på vikten av att biblioteken  upplevs som positiva miljöer och 
att biblioteksbesök får vara en lustfylld fritidsaktivitet.71 Detta kan jämföras med 
dagens diskussioner om det lustfyllda läsandet och vikten av att LL-böcker måste 
vara inbjudande och roliga att läsa.  

Intressant att notera är att det vid denna tid fanns mycket få böcker speciellt 
anpassade för utvecklingsstörda i Danmark. Detta kan jämföras med Sveriges 
utgivning av LL-böcker sedan slutet av 1960-talet.72 

En artikel från 1981 beskriver en försöksverksamhet riktat till utvecklingsstörda i 
Norge.73 Även denna artikel poängterar bibliotekens mycket viktiga roll att 
möjliggöra delaktighet och jämlikhet. 

I en artikel i Biblioteksbladet från slutet av 1980-talet kan man läsa om en 
föregångare till läsombudsverksamheten. Borås stadsbibliotek startade 1986 ett 
lässtimuleringsprojekt riktat till vuxna utvecklingsstörda. Genom att engagera 
omsorgspersonal och anhöriga byggde man upp ett nätverk som långsiktigt skulle 
verka för att utvecklingsstörda skulle få större möjligheter till läsning och 
läsupplevelser. Tanken var att omsorgspersonalen så småningom själva med stöd 

 
68 Doris Dahlin Holmqvist (1988), Förbättrad biblioteksservice till utvecklingsstörda barn och vuxna, s. 
2. 
69 Dahlin Holmqvist (1988), s. 3. 
70 Dahlin Holmqvist (1988), s. 13. 
71 Seidelin, Susanne (1984), ”Library service for the mentally handicapped” 
72 Karin Wennström (1995), ”Lättläst-boken och en vision om kultur åt alla”, ss. 72-74. 
73 Möjfrid Breivik (1981), ”Use of books and libraries give greater possibilities to mentally retarded 
children, young people and adults”  
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från biblioteket skulle leda de läsgrupper som bildats, och att verksamheten skulle 
integreras i det vanliga arbetet.74  

Sammanfattningsvis kan man alltså se att även om det länge funnits en 
medvetenhet om utvecklingsstördas behov av litteratur och samhällsinformation har 
det de senaste åren skett en ökad och mer djupgående satsning för att förbättra 
utvecklingsstördas tillgång till detta. Ändå framgår det av projekt Läsning och 
Livskvalitet att det fortfarande på många håll finns stora brister, och kvaliteten på den 
service och det utbud som erbjuds utvecklingsstörda kan variera stort.  

 
74 Kerstin Magnusson – Karin Risberg (1987), ”Borås stadsbibliotek väcker läslust bland 
utvecklingsstörda”, s. 346 f. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Biblioteks- och informationsvetenskap är ett relativt nytt akademiskt ämne, vilket 
innebär att disciplinen ännu inte klart definierats och därmed inte heller har en egen 
tydlig teoribildning.75 Enligt Louise Limberg kan disciplinen biblioteks- och 
informationsvetenskap indelas i huvudsakligen fyra forskningsområden: 

1. Forskning kring biblioteks- och informationsenheter utifrån ett makrostrukturellt 
perspektiv, vilket innefattar biblioteken som samhällsinstitutioner. 

2. Forskning kring biblioteks- och informationsenheter utifrån ett mikrostrukturellt 
perspektiv, dvs. biblioteket som organisation. 

3. Forskning kring kunskapsorganisation, vilket innefattar system för 
informationslagring och informationsåtervinning. 

4. Samspelet bibliotek och användare, vilket innefattar biblioteket som kultur- och 
informationsförmedlare.76 

Lars Höglund menar att det funnits framförallt två stora paradigm inom den 
biblioteksvetenskapliga forskningstraditionen. Dels synen på biblioteket som en 
social institution, dels biblioteket som ett system för mänsklig kommunikation. Att se 
biblioteket som en social institution innebär att man lyfter fram bibliotekets viktiga roll 
som kulturförmedlare och folkbildare. Biblioteket fyller en viktig demokratisk 
funktion genom att rikta sig till alla medborgare. Höglund skriver att paradigmet ”ser 
biblioteket som en viktig komponent i den kulturella och sociala utvecklingen av 
samhället och människors jämlikhet.”77 Det andra paradigmet Höglund talar om 
poängterar framförallt bibliotekets roll som informationscentral, och lyfter fram frågor 
som rör informationsåtervinning och informationslagring.  

Från att till en början ha representerat mycket olika forskningsinriktningar inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen, menar Höglund att dessa två 
forskningsområden idag med nödvändighet är nära sammankopplade och beroende 

 
75 Louise Limberg (1998), Att söka information för att lära, s. 25. 
76 Limberg (1998), s. 27 f. 
77 Lars Höglund (red.) (1995), Biblioteken, kulturen och den sociala intelligensen, s. 10. 
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av varandra. Inte minst informationssamhällets framväxt har medfört en insikt om 
”informationens sociala och ekonomiska roll”. Biblioteken har här en mycket viktig 
uppgift att göra information tillgänglig för alla.78  

Frågor som rör utvecklingsstördas möjligheter att ta del av bibliotek, litteratur 
och samhällsinformation bör inplaceras i de forskningsområden som sysslar med 
biblioteket som samhällsinstitution samt samspelet bibliotek och användare. 
Biblioteksservice till funktionshindrade är i högsta grad en syntes av de två stora 
paradigmen inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap som Höglund talar 
om. Biblioteken har ett socialt ansvar för att göra bibliotekets utbud av kultur i olika 
former tillgängligt för alla, och som en viktig del i detta ansvar ingår att göra det 
möjligt för alla att ta del av information av olika slag.    

Vill man undersöka aspekter som berör biblioteket som samhällsinstitution 
kommer man osökt in på frågor som handlar om folkbibliotekens verksamhet och 
ideologi. Vad är egentligen folkbibliotekets uppgift och målsättning? 

Joacim Hansson diskuterar ideologin bakom folkbiblioteken och sammanfattar 
grundtankarna om bibliotekens målsättning och uppgift på detta sätt: 

”Folkbiblioteken ska: 
• möjliggöra fri och jämlik tillgång till kultur och information för alla medborgare, 
• möjliggöra deltagande i samhälleliga beslutsprocesser, 
• möjliggöra tillgång till det gemensamma kulturarvet oberoende av sociala och 

ekonomiska förutsättningar, 
• värna demokratiska ideal.”79   

Höglund redogör för aktuell forskning kring frågor som rör dessa aspekter i en 
artikel i Svensk  biblioteksforskning. Han menar att diskussionen under senare år 
om folkbibliotekens verksamhet både har gällt mer handfasta frågor som ekonomi 
och teknik, men också har handlat om bibliotekens uppgifter, ideologi och 
samhällsroll.80 Peter Enström diskuterar frågor som rör detta och menar att 
folkbiblioteken har många olika identiteter som sätter ramar för vad bibliotekens 
uppgift bör vara, bl.a. just folkbildningsidentiteten och kulturförmedlingsidentiteten. 
De fungerar som metaforer och ger självförståelse och definierar verksamheten. 

 
78 Höglund (1995), ss. 10-12. 
79 Joacim Hansson (1999), Klassifikation, bibliotek och samhälle, s. 26. 
80 Lars Höglund (1997), ”Bibliotekens förändringsprocesser”, s. 14.  
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Enström menar att folkbiblioteken arbetar med och utifrån många olika 
utgångspunkter.81  

Viktiga uppgifter för folkbiblioteken har alltid varit ”att kostnadsfritt 
tillgängliggöra kultur och kunskap för hela befolkningen, att föra ut det gemensamma 
kulturarvet, att verka för ett demokratiskt samhälle och att välja material med 
utgångspunkt i kvalitet och pluralistiska principer.”82 

Att nå ut till så många som möjligt har av tradition alltid varit en av folk-
bibliotekets viktigaste uppgifter. Ett sätt att lyckas med denna ambition är att bedriva 
uppsökande verksamhet. Mats Herder har gjort en både intressant och grundlig 
genomgång av den uppsökande folkbiblioteksverksamhetens framväxt med tonvikten 
lagd på arbetsplatsbibliotek under 1970- och 80-talen.83 Han redogör för hur idéerna 
i USA om bibliotekens utåtriktade och uppsökande arbetssätt sprider sig till Sverige i 
början av 1900-talet.84 Herders framställning blir speciellt intressant genom de många 
citaten från tidskriftsartiklar som belyser debatten kring vilka folkbibliotekens 
målsättningar och uppgifter bör vara. 

Herder menar att det framförallt finns tre huvudmotiv bakom syftet med 
bibliotekens uppsökande verksamhet: 

1. Folkbildning: ”att aktivt söka vinna nya läsare av goda böcker och nya 
biblioteksbesökare” 

2. Allmän service: ”att underlätta för grupper som har särskilt svårt att låna böcker”, 
t.ex. personer med oregelbundna arbetstider eller långa avstånd till biblioteken 

3. Social omsorg: ”att skapa rättvisa” genom att möjliggöra för särskilt utsatta 
grupper att ta del av bibliotekens service85 

I samtliga fall är målet att nå människor som vanligtvis inte brukar använda 
biblioteket. Biblioteksverksamhet till funktionshindrade kan sägas omfatta samtliga 
dessa tre syften. Spår av folkbildningstraditionen skymtar åtminstone delvis fram. Så 
många som möjligt ska få ta del av kultur och information och möjlighet att förkovra 
sig. Verksamheten kan om man vill ses som en del i en allmän service från 
folkbibliotekets och kommunens sida för att öka tillgängligheten för så många som 

 
81 Uppgifterna är hämtade från Angela Zetterlund – Joacim Hansson (1997), ”Folkbibliotekens 
förändring”, s. 41 f.    
82 Lars Höglund (1997), ”Bibliotekens förändringsprocesser”, s. 14. 
83 Mats Herder (1986), Arbetsplatsbibliotek i Sverige.  
84 Herder (1986), s. 25 ff. 
85 Herder (1986), s. 17 f. 
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möjligt. Slutligen kan man urskilja rättvise- och demokratiaspekten. Alla har rätt att 
ta del av bibliotekets utbud. 

Folkbiblioteken har av tradition alltså länge haft en folkbildaruppgift, och 
tillgången till bibliotek har tidigt blivit en fråga om jämlikhet och demokrati. 
Folkbiblioteken är samhällsinstitutioner som har en mycket viktig uppgift att 
möjliggöra en jämlik tillgång till litteratur, kultur och samhällsinformation. Detta är 
centrala argument som används för att belysa vikten av att anpassa bibliotekets 
tjänster och utbud så att alla kan använda sig av dem, oavsett ekonomiska 
förutsättningar, funktionshinder, ålder eller språk. Det handlar om en viktig 
demokratisk  fråga.  

Sammanfattningsvis är alltså en av mina utgångspunkter för denna uppsats synen 
på folkbiblioteket som en samhällsinstitution som av tradition  haft ett socialt ansvar 
att vara ett bibliotek för alla. Samspelet bibliotek och användare har under tidens 
gång sett olika ut. Vid folkbiblioteksrörelsens framväxt vid seklets början värnade 
man framförallt om arbetarna. Idag poängteras i och med vår nya bibliotekslag i hög 
grad verksamhet till bl.a. funktionshindrade. Folkbildartraditionen och demokrati- 
och jämlikhetsaspekten är centrala ideologiska faktorer, där biblioteksverksamhet till 
funktionshindrade kan sägas vara ett naturligt led i det folkbiblioteksideal som av 
tradition strävat efter att finnas till för så många som möjligt. 

Jag kommer i denna uppsats att använda mig av Information services for 
people with developmental disabilities. The library manager´s handbook som 
utförligt redogör för vad bibliotek bör tänka på när det gäller biblioteksservice till 
människor med någon form av utvecklingshandikapp.86 Denna handbok består av 
temakapitel som behandlar olika aspekter av biblioteksservice till denna målgrupp, 
skrivna av personer med ankytning till och intresse för dessa frågor. Utgångspunkten 
för handboken har varit det faktum att biblioteksservice till människor med 
utvecklingshandikapp fortfarande är ett eftersatt område och bristen på litteratur som 
behandlar biblioteksservice till denna grupp är stor.  

Genom att ta avstamp från denna handbok kommer jag att jämföra dagens 
service till utvecklingsstörda på de svenska folkbiblioteken för att undersöka i vilken 
grad denna överensstämmer med de riktlinjer som ges i denna amerikanska 
handbok. Jag kommer framför allt att använda mig av Stewart Wells artikel som 
behandlar folkbibliotekens strategier för att nå människor med utvecklingshandikapp. 

 
86 Linda Lucas Walling – Marilyn M. Irwin (eds.) (1995), Information Services for People with 
Developmental Disabilities 
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Wells diskuterar uppsökande verksamhet, specialenheter och integrering, och menar 
att dessa är de vanligaste sätten att nå denna målgrupp.87 

Jag kommer även att utgå från följande fem synsätt som enligt Ann Bakk och 
Karl Grunewald traditionellt präglat synen på utvecklingsstörda för att se om 
biblioteksservicen till denna målgrupp präglas av något eller några av dessa synsätt. 

Den utvecklingsstörde som ”icke-mänsklig” 
Detta är en av de allra äldsta föreställningarna. Man menade att utvecklingsstörda 
inte hade samma behov, tankar och känslor som andra människor. De ansågs klara 
köld, hetta och fysisk smärta bättre. Utvecklingsstörda ansågs inte ha förmåga  att 
tillgodogöra sig kultur eller ha behov av stimulans. Anstalterna behövde t. ex. inte 
inredas eftersom de utvecklingsstörda ansågs sakna estetiskt sinne. 

Den utvecklingsstörde som psykiskt sjuk 
Tidigare gjorde man inte alltid åtskillnad mellan handikapp och sjukdom. Synsättet 
präglades av ett statiskt medicinskt perspektiv på den utvecklingsstörde som patient 
med liten möjlighet till utveckling.  

Den utvecklingsstörde som någon att ”tycka synd om” 
Detta har genom tiderna varit en vanlig inställning. Den utvecklingsstörde ses som det 
eviga barnet som inte förstår bättre och inte behöver eller kan ta ansvar för sina 
handlingar. Synsättet präglas av överbeskydd och brist på berättigade krav på den 
utvecklingsstörde. 

Den utvecklingsstörde som någon som kan utvecklas 
Genom rätt träning och olika hjälpmedel kan begåvningshandikappet kompenseras. 
Synsättet präglas av ”träningsiver”. 

Den utvecklingsstörde som någon som har rätt att få vara sig själv 
Detta synsätt präglas av insikten att utvecklingsstörda inte bara behöver träning och 
stimulans, utan också har rätten att få duga som den man är. Man tar delvis avstånd 
från fokuseringen på träning och utbildning, och eftersträvar ett helhetsperspektiv 
som inte enbart framhäver färdigheter utan lyfter fram hela personligheten.88 

 
87 Stewart Wells (1995), ”Outreach, special needs centers, and mainstreaming services: options for public 
library service” 
88 Ann Bakk – Karl Grunewald (1998), Omsorgsboken, s. 204 f. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka utvecklingsstördas tillgång till litteratur 
och samhällsinformation. Utgångspunkten är de svenska folkbiblioteken och den 
service dessa erbjuder denna målgrupp. Fokus ligger på folkbiblioteken och hur de 
uppfattar sin service till målgruppen. Avsikten är att belysa folkbibliotekens tankar 
kring dessa frågor, kunskaper och möjligheter att tillgodose utvecklingsstördas behov 
som biblioteksanvändare. Samtidigt görs en mindre kartläggning av hur denna 
verksamhet ser ut. 

Jag kommer att utgå från följande frågeställningar:  

• Ägnas funktionshindrade särskild uppmärksamhet på våra folkbibliotek? 
• Prioriteras servicen till personer med olika funktionshinder lika mycket? 
• Vilka media/tjänster erbjuder folkbiblioteken utvecklingsstörda? 
• Vilken kunskap har biblioteken om utvecklingsstördas behov och i vilken mån är 

biblioteken anpassade för att tillgodose dessa? 
• Når biblioteken fram till personer med funktionshindret utvecklingsstörning?  
• Har läsombudsverksamheten påverkat attityderna och förståelsen för 

utvecklingsstördas behov och rätt till kultur och information? 
• Vilka synsätt präglar folkbibliotekens service till utvecklingsstörda? 

Metod 

Tillvägagångssätt  
För att undersöka hur folkbibliotekens verksamhet till utvecklingsstörda ser ut idag 
har jag sammanställt en enkät bestående av 14 öppna frågor, där tanken varit att 
biblioteken skulle kunna utveckla svaren med egna synpunkter, erfarenheter och 
reflexioner kring utvecklingsstörda och bibliotek (bilaga 1). Genom att välja enkät 
som metod för insamlandet av data har jag haft möjlighet att nå betydligt fler bibliotek 
än om jag valt att göra intervjuer. Eftersom syftet är att få en uppfattning om hur det 
ser ut på folkbiblioteken runt om i landet är det relevant att göra en bred 
undersökning där många deltar. För detta ändamål passar därför en enkätstudie bra.  
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Enkäten har under våren 2001 skickats till 120 folkbibliotek runt om i landet via 
e-post. I de fall jag haft tillgång till e-postadress till socialbibliotekarie eller liknande 
har jag skickat enkäten direkt till dessa. I annat fall har jag skickat enkäten till 
bibliotekets officiella e-postadress med en uppmaning att vidarebefordra enkäten till 
lämplig person. För att få fram lämpliga bibliotek och aktuella adresser har jag använt 
mig av Bibliotekskalendern 2001 där även bl.a. kommunens invånarantal uppges. 
Jag har även haft stor användning av bibliotekens hemsidor där i många fall e-
postadress till socialbibliotekarie eller liknande uppgetts. I några fall har läns-
biblioteket på sin hemsida listat e-postadresser till kontaktpersoner som arbetar med 
dessa frågor.  

Biblioteken ombads att antingen skriva svaren direkt efter frågorna och maila 
tillbaka till mig eller att skicka svaren per post. De flesta bibliotek valde att besvara 
enkäten via mail.  

Eftersom frågorna skickades via mail har det vara mycket lätt för respektive 
bibliotek att vidarebefordra enkäten till lämplig person. Det har också varit enkelt för 
mig att skicka ut påminnelser till de bibliotek som inte svarat.  

Urval  
Vid urvalet har jag  utgått från landets 21 län och valt omkring 6 kommuner  från 
varje län. Eftersom länen varierar i storlek, föll det sig naturligt att välja fler 
kommuner från de större länen. Vissa län består av endast få kommuner, t.ex. 
Gotlands län som bara har en kommun medan andra län, t.ex. Västra Götaland, 
består av många. Detta har medfört att i vissa små län representeras en stor del eller 
kanske t.o.m. hela länet, medan i de stora länen en betydligt mindre del 
representeras. Detta är ofrånkomligt och jag anser det inte vara något problem. Sett 
över landet som helhet blir det ändå en relativt jämn spridning av kommuner. Syftet 
att möjliggöra en helhetsbild av hur det ser ut i landet menar jag har uppfyllts i och 
med detta urval.  

Kommunerna i varje län har valts utifrån målsättningen att ge en bred spridning 
vad gäller invånarantal. Jag har konsekvent valt ut huvudkommun i varje län samt om 
möjligt en eller två representanter för liten, mellanstor och stor kommun.  

Tanken var att detta tillvägagångssätt skulle medföra ett undersökningsunderlag 
på omkring 100 folkbibliotek. Efter att ha skickat två påminnelser svarade 71 
bibliotek på enkäten.89 Trots att det förekommit ett visst bortfall på flera frågor har 

 
89 Förutom dessa 71 bibliotek svarade ytterligare två bibliotek. Eftersom informanten på det ena 
biblioteket uttryckligen uppgav av  han endast ville lämna personliga synpunkter och inte kunde svara 
officiellt för biblioteket har jag valt att bortse från detta svar. Jag har även bortsett från det bibliotek som 
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många svarat mycket utförligt på enkäten (59 procent). Jag anser därför att dessa 
enkätsvar ändå utgör ett tillräckligt stort källmaterial för att man ska kunna bilda sig 
en uppfattning om hur folkbiblioteken resonerar kring biblioteksservice till 
utvecklingsstörda samt även hur denna service ser ut.  

Både bibliotek som har en mycket god service till utvecklingsstörda och bibliotek 
som uppger att deras service till denna grupp är närmast obefintlig har svarat. Detta 
talar för att enkäten ger en relativt representativ bild av hur folkbibliotekens service 
till utvecklingsstörda ser ut i landet idag. 

Ytterligare metodfrågor kommer att tas upp i samband med redovisningen av 
undersökningen. 

 
ville besvara frågorna per telefon, eftersom det p.g.a. praktiska omständigheter var svårt att skriva ned 
korrekta svar. 
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Bakgrund  

Utvecklingsstördas situation i samhället – historisk 
tillbakablick 

Lite förenklat kan man säga att synen på utvecklingsstörda traditionellt utgått från två 
olika ideologiska perspektiv – ett medicinskt och ett pedagogiskt. Anhängare av det  
medicinska synsättet företrädde en mer statisk syn och menade att 
utvecklingsstörning var något som bäst togs om hand av medicinsk expertis. 
Pedagogerna å andra sidan poängterade vikten av rätt utbildning och träning och 
menade att utvecklingsstörda med rätt stöd kunde utvecklas. Det pedagogiska 
synsättet blev efterhand allt mer dominerande.90  

Det var i slutet av 1800-talet som man först började göra särskilda insatser för 
utvecklingsstörda, eller ”sinnesslöa”, som det hette vid denna tid. Redan i början av 
seklet hade man börjat med speciella verksamheter för  döva  och i mitten av 
århundradet för synskadade barn. I Sverige öppnades det första hemmet för 
sinnesslöa år 1866 av Emanuella Carlbeck, en av de allra första pionjärerna. Andra 
föregångare, alla kvinnor, var Ebba Ramsay, Elisabet Anrep-Nordin och Thorborg 
Rappe.91 Omsorgen om utvecklingsstörda präglades av pionjäranda – detta var en 
helt ny verksamhet. Tidigare hade de tagits om hand på fattigvårdsinrättningar eller 
hospital. Man ansåg länge att ”sinnesslövården” skulle bedrivas som en form av 
välgörenhet, och ofta var det på initiativ av enskilda personer som verksamheten 
bedrevs.92  

Till en början präglades verksamheten av industrialiseringsepokens optimism och 
man såg positivt på utvecklingsstördas möjligheter att så småningom leva ett 
produktivt liv ute i samhället. Med rätt fostran och utbildning ansåg man att även de 
utvecklingsstörda skulle kunna bli nyttiga samhällsmedborgare. Så småningom byttes 
denna optimism och framtidstro mot en mer pessimistisk syn. 

 
90 Bakk – Grunewald (1998), s. 207. 
91 Bakk – Grunewald (1998), s. 215.  
92 Bakk – Grunewald (1998), s. 221. 
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Under början av 1900-talet började man alltmer inse att det inte var möjligt att 
vare sig ”bota” eller uppfostra och utbilda alla så att de blev kapabla att klara sig 
själva i samhället. Istället började man bygga anstalter för dem som klassats som 
obildbara där de skulle erbjudas livslång vård och omhändertagande och skyddas 
mot ett oförstående samhälle.  

Under 1920- och 1930-talen började man alltmer se utvecklingsstörda som en 
samhällsfara. Anstalterna skulle nu framförallt skydda samhället mot de 
utvecklingsstörda, och inte tvärtom som syftet varit några decennier tidigare.  

Tiden efter andra världskriget präglades återigen av en ökad framtidstro och 
optimism. Det ökade behovet av arbetskraft ledde till att man på nytt började 
intressera sig för de utvecklingsstörda som en potentiell arbetskraft.  

Under 1960-talet började man tala om normalisering och integrering. 
Utvecklingsstörda skulle bli delaktiga i samhället på ett helt annat sätt än tidigare. 
Detta skulle ske genom centralisering där stat och myndigheter genom lagar och 
förordningar skulle tillse att alla funktionshindrade fick det stöd de behövde.  

Under 1980- och 1990-talen har detta arbetssätt delvis omvärderats, och man 
har istället eftersträvat decentralisering. Kommuner och landsting skulle få större 
frihet att själva lägga upp riktlinjerna för sin verksamhet. Nya värderingar i samhället 
som i högre grad lyfter fram marknadskrafter och en minskad central styrning av den 
offentliga sektorn har medfört att det finns stora skillnader mellan kommuner vad 
gäller vård och omsorg idag.93  

Vad menas med begåvningshandikapp? 
År 1994 började lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) att 
gälla. Utvecklingsstörning definieras här som en intellektuell funktionsnedsättning som 
beror på en brist eller skada som inträffat före 16 års ålder och som ofta medför ett 
behov av stöd för att kunna delta i samhällslivet.94 Man brukar tala om olika grader 
av utvecklingsstörning – lätt, måttlig eller svår. Det är viktigt att komma ihåg att varje 
människa är unik och ständigt utvecklas. Uppdelningen i olika grader av 
utvecklingsstörning är endast tänkt att ge en ungefärlig bild av funktionsförmågan.95 
Exempel på funktionsnedsättningar hos utvecklingsstörda är nedsatt läs- och 
skrivförmåga, nedsatt språklig förmåga, nedsatt korttidsminne och sämre 
abstraktionsförmåga. Många har dessutom andra funktionshinder utöver 
begåvningshandikappet, t.ex. rörelsehinder eller nedsatt syn. Ungefär 400 000 

 
93 Bakk – Grunewald (1998), s. 206 ff. 
94 Bakk – Grunewald (1998), s. 19. 
95 Bakk – Grunewald (1998), s. 22 ff. 
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personer har någon form av begåvningsnedsättning, varav ungefär 16 000 är svårt 
utvecklingsstörda.96 

Lagar och förordningar som rör funktionshindrades rätt till 
kultur  

Det finns ett flertal dokument och lagar som ska verka för att alla människor får 
tillgång till kultur, däribland bibliotekens tjänster. I följande kapitel går jag kortfattat 
igenom några av de viktigaste. 

Bibliotekslagen 
Bibliotekslagen trädde i kraft 1997. Här fastställs riktlinjerna för det allmänna 
biblioteksväsendet. Eftersom lagen inte innehåller detaljerade bestämmelser utan mer 
har formen av en ramlag är det upp till varje kommun att se till att lagens intentioner 
efterföljs. Det saknas tillsynsmyndighet som ska se till att så verkligen sker. I 
bibliotekslagen står det att alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek. Det 
står även uttryckligen att biblioteken ska tillgodose de funktionshindrades behov. 97 

UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 
UNESCO utarbetar tillsammans med IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions) rekommendationer och riktlinjer för folkbibliotekens 
verksamhet. Här slås fast att biblioteket ska vara till för alla. Det står även att 
särskilda tjänster ska erbjudas dem som inte kan utnyttja det gängse utbudet, t.ex. 
funktionshindrade. Den uppsökande verksamheten lyfts fram som ett viktigt medel att 
nå dessa människor. Det slås också fast att det bör upprättas program för denna 
verksamhet. 98  

FN:s standardregler 
År 1993 antog FN standardregler för att säkerställa funktionshindrades rättigheter. 
Målet är full delaktighet och jämlikhet och alla stater åläggs ett moraliskt och politiskt 
ansvar för att göra samhället tillgängligt för funktionshindrade. Standardreglerna tar 
bl.a. upp rättigheten till kultur.99 I Sverige är det handikappombudsmannen som ska 
se till att reglerna efterföljs.100 

 
96 Bibliotekens särskilda tjänster (1999), s. 61. 
97 Bibliotekens särskilda tjänster  (1999), s. 21. 
98 Bibliotekens särskilda tjänster (1999), s. 19 f. 
99 Bakk – Grunewald (1998), s. 18. 
100 Funktionshindrades tillgång till kultur (1998), s. 20 f. 
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Kulturpolitiska målbeskrivningar 
Statliga kulturpolitiska mål formulerades 1974 och fick stor genomslagskraft. Här 
fastställs bl.a. att kulturpolitiken ska utformas med hänsyn till eftersatta gruppers 
erfarenheter och behov, något som bl.a. togs fasta på när det gällde bibliotekens 
uppsökande verksamhet. 101 

Nya kulturpolitiska mål formulerades 1996. Till stor del överensstämmer målen, 
men som en konsekvens av en annan attityd och inställning till funktionshindrade i 
dagens samhälle talar man inte längre om särskild hänsyn till ”eftersatta grupper” utan 
istället om att verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet.102  

Handikappolitiska lagar 
I handikapputredningens betänkande Kultur åt alla (SOU 1976:20) fastställs att 
handikappade ska ha lika stor tillgång till kulturutbud som den övriga befolkningen 
samt att särskilda åtgärder måste vidtas för dem som på grund av ett funktionshinder 
inte har samma möjligheter att ta del av detta. Vikten av uppsökande verksamhet 
betonas. Dessa mål och riktlinjer kommer att ligga till grund för kommande 
handikapputredningar. Både handikapputredningen 1989 och 1997 håller fast vid 
dessa mål, med en allt större betoning på funktionshindrades rätt till 
självbestämmande och full delaktighet.103  

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Som ett komplement till Socialtjänstlagen finns LLS som började gälla 1994. Den 
gäller människor med vissa funktionshinder, bl.a. utvecklingsstörning, och har till syfte 
att höja livskvalitén. Här finns två paragrafer som tydligt formulerar rätten till 
kulturella aktiviteter och som ålägger kommunerna ansvar för att detta efterlevs.104 

 
101 Bibliotekens särskilda tjänster (1999), s. 18 f. 
102 Likvärdig service (2000), s. 19 f. 
103 Bibliotekens särskilda tjänster (1999), s. 22 f. 
104 Bibliotekens särskilda tjänster (1999), s. 69. 
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Undersökning 

I följande kapitel kommer jag att redovisa resultatet av enkätundersökningen om hur 
folkbibliotekens service till utvecklingsstörda ser ut runt om i landet idag. Jag har valt 
att redovisa svaren tematiskt och kommer att behandla följande huvudaspekter:  

• Bemötande  
• Bibliotekslokalen 
• Media 
• Att nå fram 

Ytterligare metodproblem och ställningstaganden 
Enkäten består till största delen av öppna frågor, och i följebrevet uppmanar jag 
biblioteken att svara så utförligt som möjligt och att gärna ta med egna tankar och 
reflexioner i frågan. Detta har medfört att det ofta har varit svårt att redovisa svaren 
på frågorna med hjälp av siffror och procent. På många frågor är det närapå omöjligt 
att presentera ett bestämt antal svar i siffror eftersom detta är  beroende av hur man 
väljer att kategorisera och definiera svaren.  

Eftersom jag har uppmanat biblioteken att berätta och svara fritt blir det därför 
svårt att standardisera svaren, något jag heller inte eftersträvat. Jag finner det mer 
givande och intressant att söka urskilja attityder och tendenser i enkätsvaren för att få 
en uppfattning om hur väl folkbiblioteken är insatta i frågan om biblioteksservice till 
utvecklingsstörda.  

Ytterligare en faktor som gör det svårt att redovisa fråga för fråga är det faktum 
att svaret på frågan kanske framkommer på annat ställe i enkäten än just under den 
aktuella frågan.  

Svårigheterna med att standardisera svaren, kombinerade med det faktum att jag 
inte i första hand är intresserad av att få fram siffror och procenttal, gör att jag har 
valt att ofta låta biblioteken själva komma till tals i form av citat. Jag har återgett 
citaten ordagrant, utom i de fall det varit fråga om uppenbara felstavningar eller 
grammatiska fel som jag i sådana fall har korrigerat.  
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Där det har varit möjligt presenterar jag resultaten i tabellform. Jag har för det 
mesta definierat svaren i kategorier som jag kallat ”Bibliotek som svarat ja”, 
”Bibliotek som svarat nej” osv.  

Efter denna metodgenomgång där jag ytterligare har belyst svårigheter och 
ställningstaganden är det så dags att börja den tematiska presentationen av resultatet 
av enkätundersökningen. 

Bemötande 
Ägnas funktionshindrade särskild uppmärksamhet på våra folkbibliotek? Ett sätt att 
fastslå detta är att undersöka om biblioteken har policydokument som understryker 
detta.  

Ett bibliotek svarar så här på frågan om biblioteket har ett måldokument eller 
handlingsplan som rör funktionshindrade: ”Biblioteket har inget speciellt eget 
måldokument/policy för funktionshindrade utan de finns med i den övergripande 
policyn om att biblioteket skall vara tillgängligt för alla.”105 

Många bibliotek definierar en sådan allmänt hållen formulering som att ha ett 
mål/policydokument eller handlingsplan för funktionshindrade. Andra bibliotek menar 
att detta inte räcker. Ett vanligt svar för att belysa detta kan se ut så här: ”Nej, inte 
mer än att det står att vi ska utveckla biblioteksverksamheten för eftersatta 
grupper.”106  

Ett bibliotek svarar så här på frågan varför de inte har ett sådant måldokument:  

Det har inte kommit upp förrän det sista året. Nog skulle vi ha velat ha ett sådant för att 
kunna ha något att pressa politikerna med. Jag tror att inget blivit av p.g.a. tidsbrist. Vi 
prioriterar andra, kanske fel saker.107 

Jag har valt att räkna även bibliotek som svarat att biblioteket har allmänna 
formuleringar om allas delaktighet eller liknande till gruppen ja-svar. Hit räknas även 
de bibliotek som anger att de följer kommunens handikappolitiska program. De 
bibliotek som svarar nej på frågan just med motiveringen att de endast har en allmänt 
hållen formulering eller att de följer kommunens handikappolitiska riktlinjer har jag 
valt att räkna till gruppen ja-svar eftersom de använder samma argumentering som 
bibliotek som besvarar frågan jakande.  

 
105 Enkät nr. 54 
106 Enkät nr. 35  
107 Enkät nr. 41 
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Till nej-svar räknas även bibliotek som svarat att de inte har 
mål/policydokument, handlingsplan eller liknande men att de är på gång att arbeta 
med detta. 

Utifrån dessa definitioner och ställningstaganden kommer jag fram till följande 
resultat:  

Tabell 1. 

Har ditt bibliotek mål/policydokument, handlingsplan eller 

liknande som rör funktionshindrade? 

___________________________________________________ 
Bibliotek som svarat ja:  44 st. 

Bibliotek som svarat nej:  25 st. 

Bibliotek som inte besvarat frågan:  2 st. 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

Nitton bibliotek uppger att de antingen planerar måldokument eller liknande som rör 
funktionshindrade inför framtiden, att de håller på att arbeta med detta eller att de 
vidareutvecklar befintliga dokument-handlingsplaner. Endast fyra bibliotek som inte 
redan har något måldokument svarar att de just nu inte har några planer på detta 
inför framtiden. Lika många bibliotek svarar att detta eventuellt planeras inom den 
närmaste framtiden alternativt att de inte vet om detta planeras.  

De flesta bibliotek har alltså någon form av måldokument där bibliotekets 
verksamhet till funktionshindrade berörs. Ofta är det dock fråga om allmänna 
formuleringar om tillgänglighet för alla. 

Biblioteksservice till utvecklingsstörda 
De flesta bibliotek verkar vara överens om att det är viktigt att behandla 
utvecklingsstörda på samma sätt som andra biblioteksbesökare. Det är dock vissa 
saker biblioteken anser att man bör tänka speciellt på, t.ex. att vara tydlig, att ta sig 
tid osv. Några av de vanligaste svaren listas utan inbördes rangordning i tabell 2.  

 

Tabell 2. 

Vad är viktigt att tänka på när det gäller kontakten med 

utvecklingsstörda biblioteksanvändare? 

___________________________________________________ 
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• Att ta sig tid – Inte stressa  

• Lugn  

• Tålamod  

• Tydlighet  

• Att uppträda som vanligt 

• Att vara lyhörd och lyssna 

• Låntagaren ska gärna möta samma personal varje gång 

• Kunskap om funktionshindret 

• Öppenhet  

• Respekt  

• Att tala direkt till låntagaren och inte till ev. medföljande person 

• Att vuxna inte hänvisas till barnböcker 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

Hur ska då en bra biblioteksservice till utvecklingsstörda se ut? Dahlin- Holmqvist 
uttrycker den övergripande ambitionen på detta sätt: ”I orden ’att förbättra 
bibliotekens service’ ligger för oss en vilja att visa bokens och bibliotekets 
möjligheter för en grupp människor som själva inte krävt något av oss, men som vi 
upplevde att vi hade något viktigt att ge.” Hon skriver vidare: ”Vi ville ge 
utvecklingsstörda barn och vuxna möjligheter att genom boken upptäcka orden och 
bilderna som lust och längtan, men också som ett sätt att skapa ett eget språk och att 
stärka sin självkänsla.”108 Denna beskrivning av en bra biblioteksservice 
överensstämmer med hur folkbiblioteken även idag motiverar denna verksamhet. 
Kanske kan man dock idag ana en något starkare betoning på demokrati- och 
rättighetsaspekten. 

En viktig aspekt som återkommer är att vuxna utvecklingsstörda ska behandlas 
som vuxna och inte som barn. Det är viktigt att ”inte glömma att det är vuxna 
personer med vuxna insikter”.109 Flera bibliotek framhåller att vuxna 
utvecklingsstörda inte ska hänvisas till barnböcker, även om ”medföljande personal 
gärna föreslår Astrid Lindgren”.110  

Några bibliotek lyfter speciellt fram att det är viktigt att tänka på att inte bara se 
utvecklingsstörda som grupp. Det är viktigt att komma ihåg att ”de är individer som 

 
108 Dahlin Holmqvist (1988), s. 2 
109 Enkät nr. 4 
110 Enkät nr. 43 
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alla andra med olika intressen, erfarenheter och begåvningsnivå”.111 Flera bibliotek 
påpekar att biblioteksservice till utvecklingsstörda egentligen inte ställer andra krav 
än till andra biblioteksbesökare: ”Bra om man tar sig tid att lyssna och prata och visa 
vad som finns, men det gäller förstås alla användare av biblioteket”.112 Det är dock 
viktigt att biblioteket har förståelse för och tar hänsyn till de speciella behov 
funktionshindret medför.  

Många bibliotek framför att det är viktigt att inte vara stressad utan att ha gott 
om tid och att ta det lugnt. En annan återkommande synpunkt som upplevs som 
viktig att tänka på i kontakten med utvecklingsstörda biblioteksanvändare är 
tydlighet, både vad gäller språk och skyltning. Flera bibliotek framhåller att det är 
viktigt att vända sig direkt till låntagaren och inte till eventuell medföljande person. 

Särbehandla eller inte? 
En viktig aspekt som gäller bemötande är frågan om särbehandling. Här har 
biblioteken valt olika strategier, vilket kan exemplifieras med två stora bibliotek. Det 
ena biblioteket skriver att de valt att inte särbehandla någon grupp. Resultatet har 
blivit att ”utvecklingsstörda, synskadade m.fl. grupper får konkurrera med andra 
låntagare på avdelningen för skönlitteratur där all anpassad media finns placerad.”113 
Det andra biblioteket har valt den motsatta strategin och skriver att deras motto är: 
”Bättre med positiv särbehandling än dålig integration i ett stort bibliotek.”114  

Frågan om särbehandling eller ej kan belysas med frågan om utvecklingsstörda 
ska slippa betala förseningsavgifter. Ett par bibliotek tar upp denna fråga, och 
åsikterna går delvis isär. Något bibliotek menar att utvecklingsstörda inte ska behöva 
betala böter, något annat bibliotek menar att utvecklingsstörda endast i undantagsfall 
inte ska behöva betala.  

En av enkätfrågorna gällde om biblioteket hade verksamhet riktad till människor 
med specifika funktionshinder, t.ex. speciellt till synskadade, utvecklingsstörda osv. 
Avsikten med frågan var att se om biblioteken ytterligare specialiserade sin 
verksamhet, dvs. skräddarsydde sin verksamhet för att passa specifika grupper av 
funktionshindrade. Endast ett par bibliotek har uppfattat frågan på detta sätt och 
svarar så här: ”Inte egentligen – vi har talböcker, LL-böcker och storstilsböcker för 
dem som kommer hit. Men det är klart att man skulle ha mer service riktat speciellt 

 
111 Enkät nr. 33 
112 Enkät nr. 69 
113 Enkät nr. 38 
114 Enkät nr. 36 
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till olika grupper.”115 ”Ja, det är väl bra att man kan göra något direkt riktat till t.ex. 
utvecklingsstörda.”116  

Tanken med frågan var också att få en uppfattning om service till vissa 
handikappgrupper prioriterades, t.ex. om biblioteken oftare erbjöd vissa 
handikappgrupper speciell service. 

I tabell 3 listas sätt som biblioteken använder för att ta reda på om det finns 
behov av riktad verksamhet  till människor med specifika funktionshinder. 
Alternativen anges utan inbördes rangordning. Som framgår av tabellen är de 
vanligaste sätten att gå via omsorgspersonalen för att undersöka behovet, framförallt 
via läsombuden. Ett par bibliotek, framförallt i mindre kommuner, framhåller 
personliga kontaktvägar. Några bibliotek nämner kontakter med handikappförbund 
och intresseorganisationer, men det är trots allt förvånansvärt få bibliotek som verkar 
ha något närmare samarbete och kontakt med handikapporganisationer i någon 
större omfattning. I sådana fall nämns framförallt SRF, de synskadades 
intresseorganisation och i några fall FUB.  

Tabell 3. 

Sätt att ta reda på behovet av riktad verksamhet till människor 

med specifika funktionshinder 

___________________________________________________ 
• Kontakter med personal inom handikapp- och äldreomsorgen, t.ex. 

via läsombud  

• Personliga kontaktkanaler  

• Kontakt med handikappföreningar  

• Samarbete med särskolan  

• LL-grupp (arbetsgrupp med representanter från FUB, FMLS, 

biblioteket, Studieförbundet Vuxenskolan, omsorgsverksamheten) 

• Föräldrar  

• Olika projekt, t.ex. dyslexikampanjen, LL-projekt 

• Marknadsföring av bibliotekets särskilda tjänster 

• Årliga utvärderingar  

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

 
115 Enkät nr. 41 
116 Enkät nr. 8 
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Några bibliotek svarar så här på frågan om det finns behov av speciell verksamhet till 
människor med specifika funktionshinder: ”Dessa låntagare kan kanske inte alltid 
formulera sina behov eftersom de kanske inte är medvetna om vilket utbud som 
finns.”117 ”Vi försöker visserligen anpassa servicen till  individen, men den som har 
svårt att ”ta för sig” hamnar säkert lätt i kläm.”118 ”Det är fråga om svaga grupper 
som inte själva ställer krav.”119  

Synskadade verkar vara en handikappgrupp där biblioteken av tradition har en 
väl utbyggd biblioteksservice att erbjuda. Ett flertal bibliotek påpekar att de haft 
informationsmöten med representanter just från synskadades riksförbund. Ett 
bibliotek uppger att de har viss kontakt med handikappföreningar, och då framförallt 
med lokalföreningen för synskadade. Ett annat bibliotek uppger att de har stor 
verksamhet för synskadade (och en del till utvecklingsstörda). Samma bibliotek 
uppger att de samarbetar med synskadades förening och i viss mån med 
omsorgspersonal. Ett annat bibliotek förklarar att deras verksamhet till just 
synskadade är bra på följande sätt:  

”Att vi är duktiga på att serva de synskadade beror på många saker, föreningen är aktiv och 
en av föreningsmedlemmarna är vaktmästare här i huset och kommer till oss titt och tätt med 
åsikter. […] De synskadade är bra på att driva sin linje i kommunfullmäktige och kräva 
pengar och resurser.”120  

Ett bibliotek uppger att utvecklingsstörda hos dem inte är någon högt prioriterad 
grupp vad gäller den uppsökande verksamheten. De har prioriterat synskadade och 
äldre.  

Sammanfattningsvis kan konstateras att alla bibliotek som deltagit i enkät-
undersökningen har någon form av särbehandling t.ex. i form av LL-hyllor eller i 
vissa fall speciella LL-hörnor där den lättlästa litteraturen är placerad. Samtidigt är 
man mån om att behandla funktionshindrade på samma sätt som andra 
biblioteksbesökare och att inte skilja ut dem som annorlunda. 

Bibliotekslokalen 
I tidigare temakapitel undersöktes om funktionshindrade ägnas särskild 
uppmärksamhet på våra folkbibliotek samt vilken kunskap biblioteken har om just 
utvecklingsstördas behov. I detta temakapitel undersöks i vilken mån biblioteken är 

 
117 Enkät nr. 3 
118 Enkät nr. 67 
119 Enkät nr. 44 
120 Enkät nr. 63 
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anpassade för att tillgodose dessa behov. I tabell 4 framgår vad biblioteken uppgett 
att de anser vara viktigt att tänka på när det gäller utformningen av bibliotekslokalen 
med tanke på utvecklingsstörda biblioteksanvändare. Alternativen presenteras utan 
inbördes rangordning. 

Tabell 4. 

Hur bör bibliotekslokalen utformas för att passa utvecklingsstörda 

biblioteksanvändare? 

___________________________________________________ 
• Tydlig skyltning, gärna bildskyltar 

• Framkomlighet, t.ex. vändradie för rullstolar, brygga på bokbussen 

• Lättillgänglighet – Lätt att hitta  

• LL-böcker bör placeras nära ingången i markplanet 

• Inte ha högt eller lågt placerade böcker i hyllorna 

• Skylta gärna med framsidorna vända utåt 

• LL-böcker bör gärna placeras nära informationsdisken eller annan 

bemannad disk 

• Tillgänglig personal 

• Det bör vara lätt att skapa ögonkontakt 

• LL-böckerna kan med fördel placeras i en lugnare vrå av biblioteket, gärna i 

en egen LL-hörna 

• Gott om sittplatser och bord med möjlighet att samtala 

• IT-anpassningar 

• Bra belysning 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

Placering av LL-böcker 
En viktig fråga när det gäller att göra biblioteket tillgängligt för utvecklingsstörda som 
samtliga bibliotek är medvetna om är att göra det lätt att hitta fram till LL-böckerna. 
Alla bibliotek anger att de placerat LL-böckerna på särskild hylla, antingen avskilt i 
talboksavdelningen eller ute bland skönlitteraturavdelningen. Dessutom påpekar 21 
bibliotek att de ordnat en särskild hörna i anslutning till LL-böckerna med fåtöljer, 
bord och ibland en anpassad dator. Vad gäller placeringen av LL-böckerna skriver 
flera bibliotek att de placerat dem nära t.ex. informationsdisk för att personal ska 
finnas lättillgänglig. Samtidigt har man eftersträvat någon slags avskildhet. Flera 
bibliotek har placerat LL-böckerna i anslutning till övriga anpassade media som 
storstilsböcker, talböcker och bok- och band. 
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Lättillgänglighet  
Samtliga bibliotek talar om vikten av att tydligt markera LL-hyllorna. Alla bibliotek 
har på något sätt markerat hyllorna. Ett bibliotek skriver att det är viktigt att ha en 
”tydlig, glad och fin skylt” för att fånga uppmärksamheten.121  Andra sätt som nämns 
för att underlätta  att hitta fram till LL-böckerna är att ha en ljudfyr vid entrén. Ett par 
bibliotek nämner att de markerat vägen fram till LL-hyllorna genom t.ex. en vit slinga 
på golvet. Ett bibliotek har en rolig lösning i form av fotspår på golvet som leder fram 
till LL-hörnan. 

Några enstaka bibliotek nämner att man ibland har speciella LL-värdar, dvs. 
utvecklingsstörda personer som finns i LL-hörnan för att hjälpa till. Önskemål om att 
kunna bemanna LL-hörnan med bibliotekspersonal vid vissa tidpunkter framförs av 
ett par bibliotek. 

Flera bibliotek nämner att de är medvetna om vikten av att skylta med böckerna, 
gärna genom att frontexponera dem. Men på grund av framförallt platsbrist går det 
inte alltid att realisera dessa ambitioner i praktiken. Flera bibliotek nämner också att 
det är bra att använda pictogram på skyltar, men i praktiken verkar det vara 
synnerligen få bibliotek som verkligen har det så.  

Det verkar som om folkbiblioteken generellt har god kunskap om hur man kan 
underlätta för utvecklingsstörda att hitta i bibliotekslokalen. Tyvärr omsätts inte alltid 
dessa kunskaper i praktiken av olika anledningar. Att t.ex. använda sig av 
pictogramskyltning skulle vara en mycket enkel och inte speciellt kostsam åtgärd som 
skulle öka tillgängligheten för utvecklingsstörda. 

Media 
Vi har nu sett hur biblioteken valt att placera den lättlästa litteraturen i 
bibliotekslokalen. Detta temakapitel handlar bl.a. om vilka andra media förutom 
lättlästa böcker folkbiblioteken har. I tabell 5 listas de media riktade till 
utvecklingsstörda biblioteken uppgett att de tillhandahåller.  

 Tabell 5. 

Media anpassade till utvecklingsstörda på folkbiblioteken 

___________________________________________________ 
• LL-böcker, både i tryckt form och som talbok  

• Lättläst samhällsinformation, t.ex. tidskrift  

• Bok- och band 

 
121 Enkät nr. 21 
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• Video  

• Bildband - diabilder 

• CD-skivor och kasetter 

• CD-ROM 

• Vissa teckenspråksmedier 

• Taktila böcker  

• Bildverk   

• Konst och föremål 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

Samtliga 71 bibliotek har LL-böcker, dock ett bibliotek uppger att de endast har få 
LL-böcker och istället lånar in från ett annat bibliotek vid behov. Majoriteten av 
bibliotek har även lättlästa talböcker, dvs. talböcker med specialinläsningar. Flera 
bibliotek nämner bok- och band. Tillgången till lättläst samhällsinformation varierar. 
Framförallt är det någon form av lättläst tidskrift som nämns av biblioteken − 39 
bibliotek uppger att de har detta. Något bibliotek nämner dessutom en tidskrift som 
läsombuden publicerar tillsammans med omsorgstagarna.  

Ett bibliotek påpekar att det är mycket populärt bland de utvecklingsstörda som 
besöker biblioteket att titta på diabildserier från böcker. Flera bibliotek framhåller 
kasetter och CD-skivor med musik som ett populärt och viktigt media. Ett bibliotek 
köper t.o.m. in extra mycket CD-skivor med dansbandsmusik just med tanke på 
denna målgrupp. Videokassetter är ett annat media som föreslås av ett antal 
bibliotek. Något bibliotek framhåller att det bör vara för målgruppen anpassade 
videofilmer, t.ex. filmen Puss på dig.   

En synpunkt som framförs av flera bibliotek kan tyckas som självklar men kan 
lätt glömmas bort: ”Mycket av bibliotekets ordinarie utbud kan användas med 
adekvat hjälp av personal.”122 Lika självklart är att LL-materialet i sin tur kan 
användas av alla låntagare. Ett bibliotek skriver så här om LL-böckerna: ”De 
används ju av olika låntagare av många olika skäl så det är viktigt att inte ’peka’ ut 
dem som ’speciella’.”123 

På frågan om det finns ytterligare media biblioteket skulle kunna tillhandahålla för 
utvecklingsstörda svarar ett bibliotek så här: ”Troligen, men det är samtidigt en 

 
122 Enkät nr. 38 
123 Enkät nr. 9 
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avvägningsfråga om vem som ska tillhandahålla vad, samma avvägning som ständigt 
måste göras i relationen till utbildningsinstitutionerna”.124  

Av enkätsvaren framkommer att det framförallt på datorsidan finns en del brister 
och önskemål om förbättringar. Anpassade datorer efterfrågas av många, gärna i 
anslutning till LL-hörnan. Likaså efterfrågas anpassade datorprogram och 
multimedia. Ett par bibliotek efterfrågar en lättläst version av bibliotekets hemsida. 
Något bibliotek efterfrågar en dataprojektor. Flera bibliotek efterfrågar taktila 
böcker, dvs. böcker som aktiverar alla sinnen − lukt, känsel, hörsel osv. Något 
bibliotek menar att dessa  istället bör köpas in av varje enskilt gruppboende eftersom 
”dessa böcker ska man smaka, känna och lukta på”.125 Något bibliotek föreslår att 
man skulle kunna bygga upp ett artotek.  

Förslag på media som biblioteket skulle kunna tillhandahålla sammanfattas i tabell 
6. Alternativen presenteras utan inbördes rangordning. 

Tabell 6. 

Anser du att det finns ytterligare media som biblioteket skulle 

kunna tillhandahålla för utvecklingsstörda? 

___________________________________________________ 
• Anpassad PC  

• Anpassade datorprogram  

• Multimedia och enkla datorprogram  

• Dataprojektor   

• Lättläst version av hemsidan 

• Artotek  

• Taktilt material  

• Skivavlyssning  

• Lättläst samhällsinformation, t.ex. tidskriften 8 SIDOR  

• Media med ljudeffekter, t.ex. djurläten 

• Illustrationsmaterial till olika böcker, t.ex. bokpåsar 

• Mer av det biblioteket redan har, t.ex. fler titlar, fler spel osv.  

• Videokasetter speciellt anpassade för utvecklingsstörda 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

 
124 Enkät nr. 13 
125 Enkät nr. 37 
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Anmärkningsvärt är att det är förvånansvärt få bibliotek som tar upp så kallade 
Äppelhyllor, dvs. hyllor där media om och för funktionshindrade barn och ungdomar 
och deras föräldrar samlats.  

En viktig del av mediautbudet är den lättlästa samhällsinformationen som 
presenteras i följande kapitel. 

Lättläst samhällsinformation 
Tillhandahåller biblioteken anpassad och bearbetad samhällsinformation? Att erbjuda 
detta är en viktig service inte bara för utvecklingsstörda och läshandikappade, utan 
också för t.ex. invandrare som har behov av lättläst svenska. Flera bibliotek uppger 
att också övriga biblioteksbesökare uppskattar detta material. Som ett bibliotek 
uttrycker det: ”Man ska nästan kunna skriva inte enbart ’Lättläst’, utan ’Lättläst för 
alla!’.”126 Följande citat belyser på ett bra sätt många biblioteks ambition och de 
svårigheter som är förknippade med tillhandahållandet av lättläst samhällsinformation:  

Vi försöker göra detta material synligt, men vi begränsas hela tiden av våra små och trånga 
lokaler, snart får vi inte in en hylla till. Det är svårt att exponera och få en bra miljö runt 
denna information så att folk verkligen upptäcker och använder sig av den. Viktigt även för 
många av våra invandrare.”127 

Ett bibliotek uppger att de just nu arbetar med ett lättlästprojekt med syfte att 
informera om hur man skriver lättläst samhällsinformation. Många parter är 
engagerade i projektet: FUB, FMLS (Föreningen mot läs- och skrivsvårigheter), 
landstinget, kommunförbundet, länsbiblioteket, ABF, Studieförbundet Vuxenskolan 
och CfLL (Centrum för lättläst). Biblioteket skriver att ”projektet riktar sig mot all 
offentlig verksamhet, det kan vara information från t.ex. försäkringskassan, 
arbetsförmedlingen eller kommunen”.128  

Att tillhandahålla sådan information borde vara en högt prioriterad fråga på alla 
folkbibliotek, men det verkar inte vara många bibliotek som tillhandahåller detta i 
någon större omfattning. Att som detta bibliotek aktivt gå in för att omvandla viktig 
samhällsinformation till lättläst verkar det endast vara ett fåtal bibliotek som gör, även 
om fler bibliotek uppger att de gärna skulle vilja arbeta mer aktivt med frågan än vad 
de i nuläget gör. Ett bibliotek påpekar: 

 
126 Enkät nr. 55 
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 44 

[…] Kulturrådet och HO prioriterar tillgänglighet hårt just nu […]. Om ett par år måste 
offentlig verksamhet vara tillgänglig[a]. OBS Gäller också innehållet i verksamheten, inte 
bara den fysiska tillgängligheten. […]129 

Vad menas då med lättläst samhällsinformation? Liksom vid frågan om biblioteket 
har ett mål/policydokument definierar biblioteken detta på olika sätt. Många bibliotek 
verkar med detta mena material som biblioteket själv anpassar till lättläst svenska, 
broschyrmaterial, lättläst hemsida, material från kommunen osv. Ett bibliotek uppger 
t.ex. att de ”sett över sina papper, broschyrer, dataavtal för låntagare, 
kravblanketter, kvitton för att anpassa till lätt-läst”.130 Andra refererar till bibliotekets 
utbud av lättlästa tidskrifter, vanligtvis 8 SIDOR. Den bearbetade samhällsinformation 
biblioteken tillhandahåller verkar till stor del bestå av material om EU.  

En viktig form av samhällsinformation som ännu inte verkar vara så vanligt 
förekommande eller åtminstone inte uppmärksammas är de lokala dagstidningar som 
har en lättläst spalt eller sida. Det är endast mycket få bibliotek som nämner denna 
lättlästa samhällsinformation. Något bibliotek påpekar att de arbetar med att få de 
lokala dagstidningarna att börja med en LL-spalt. Något bibliotek nämner att ortens 
lokaltidning har en lättläst del.  

Jag har valt att definiera bibliotek som uppger att de har någon form av lättläst 
tidskrift som att de tillhandahåller bearbetad samhällsinformation – även om i flera fall 
biblioteken själva uppenbarligen inte räknar detta som att tillhandahålla bearbetad 
samhällsinformation. En indelning av biblioteken utifrån dessa definitioner ger följande 
resultat: 

 

Tabell 7. 

Tillhandahåller Ditt bibliotek anpassad och bearbetad 

samhällsinformation? 

___________________________________________________ 
Bibliotek som har någon form 

av anpassad samhällsinformation:  62 st. 

___________________________________________________ 
Bibliotek som inte har någon form 

av anpassad samhällsinformation:  9 st.  

 
129 Enkät nr. 40 
130 Enkät nr. 26 
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___________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

Av tabell 7 framgår att 62 bibliotek tillhandahåller någon form av anpassad 
samhällsinformation. Av dessa är det 39 bibliotek som specifikt nämner att de har 
någon form av lättläst tidskrift, i många fall den enda lättlästa samhällsinformation 
biblioteket uppger att det tillhandahåller. Den lättlästa tidskrift som verkar vara i 
särklass vanligast på biblioteken är  8 SIDOR. Det är 32 bibliotek som nämner just 
denna tidning. Ytterligare 3 bibliotek uppger att de tidigare haft 8 SIDOR, men att de 
inte längre har den på biblioteket. Andra lättlästa tidskrifter som nämns är Utblick, 
Lätt svenska för invandrare och Klartext. 

Av tabellen framgår att 9 bibliotek inte tillhandahåller någon form av bearbetad 
samhällsinformation. Enligt biblioteken själva skulle denna siffra vara högre eftersom 
flera bibliotek inte definierar bibliotekets tillhandahållande av lättläst tidskrift som att 
erbjuda lättläst och anpassad samhällsinformation.  

Placering av den lättlästa samhällsinformationen 
En fråga som det verkar råda delade meningar om gäller placeringen av den lättlästa 
samhällsinformationen. Var skall man bäst placera detta material för att det ska nå 
fram?  

Tabell 8 ger en sammanställning av var biblioteken valt att placera den lättlästa 
samhällsinformationen. Vid sammanställningen av svaren på denna fråga visade det 
sig att 18 bibliotek inte besvarat frågan samt att ytterligare 5 svar var oklara och 
svåra att kategorisera.  

Tabell 8. 

Var har ditt bibliotek placerat den lättlästa 

samhällsinformationen? 

___________________________________________________ 
LL-hyllan/LL-hörnan:  35 st. 

Tidskriftsavdelningen: 7 st. 

På flera ställen:  5 st. 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

Av de 35 bibliotek som placerat den lättlästa samhällsinformationen i LL-hyllan/LL-
hörnan har 2 bibliotek skiljt ut den lättlästa tidskriften 8 SIDOR och placerat denna 
bland övriga tidskrifter. Sammanlagt har 7 bibliotek placerat den lättlästa 
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samhällsinformationen på tidskriftsavdelningen. Det har i dessa fall varit fråga om den 
lättlästa tidskriften 8 SIDOR. Av de bibliotek som placerat den lättlästa 
samhällsinformationen bland övriga tidskrifter uppger 2 bibliotek att de är missnöjda 
med denna placering och istället skulle föredra att placera den i LL-hyllan/LL-
hörnan. Ytterligare 2 bibliotek uppger att de idag har placerat den lättlästa 
samhällsinformationen i LL-hyllan/LL-hörnan, men att de tidigare hade placerat 
denna bland övriga tidskrifter.  

Exempel på argument som framförs för att placera den lättlästa samhälls-
informationen (i detta fall lättläst tidskrift) bland övriga tidskrifter är: ”Samma typ av 
information på samma ställe.”131 Ett bibliotek skriver så här på frågan var de har 
placerat den lättlästa samhällsinformationen, vilket i deras fall är 8 SIDOR: ”Bland 
övriga tidskrifter, eftersom även andra tidskrifter kan vara intressanta för dem att titta 
i.”132  

Ett annat vanligt sätt är att samla allt LL-material på ett och samma ställe, dvs. 
även den lättlästa samhällsinformationen i form av tidskrifter. ”Vill samla allt LL på ett 
ställe. Då kan också en ”vanlig” låntagare gå dit och ta en LL-Eubroschyr.”133 ”Vill 
ha det samlat på en plats så det är lätt att hitta.”134 

Några bibliotek har valt att placera det lättlästa materialet på flera ställen i 
biblioteket. Exempelvis har man valt att placera lättläst EU-material både i LL-hyllan 
samt bland övrig EU-information. ”Idealet är väl (tycker jag) om LL-böcker och 
lättläst samhällsinformation finns både på LL-hyllan och bland de andra böckerna på 
avdelningen dit ämnet hör.”135 

Ett bibliotek har valt att placera den lättlästa tidskriften bland barntidskrifter. 
Ett par bibliotek, 3 stycken, har valt att skilja ut LL om EU från det övriga LL-

materialet och placera detta material bland övrig EU-info. Argument som framförs 
för detta tillvägagångssätt är: ”Tanken är att det lättlästa är en form av det material 
som vi har om EU, och att alla ska kunna välja den form som passar dem bäst.”136  

Ett bibliotek har placerat den lättlästa samhällsinformationen i en 
medborgarterminal som riktar sig till alla kommuninvånare. Ett annat bibliotek uppger 
att de lämnar informationen till läsombuden.  

Intressant att notera är att min fråga om var biblioteket placerat den lättlästa 
samhällsinformationen för många bibliotek fungerat som en tankeställare. Mer eller 
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mindre tydligt framgår att många bibliotek inte funderat igenom placeringen av den 
bearbetade samhällsinformationen aktivt. Ett bibliotek skriver rent ut att de egentligen 
inte funderat på frågan. Ett bibliotek svarar ”LL-hyllan, så klart!” vilket antyder att 
biblioteket inte funderat igenom frågan ordentligt. Ett annat bibliotek uppger att de 
placerat 8 SIDOR ”bland barntidskrifter, av någon outgrundlig anledning”.137 

Diskussionen om var LL-materialet ska placeras gäller inte enbart den 
bearbetade samhällsinformationen. Ett bibliotek diskuterar att eventuellt köpa in 
dubbla exemplar av fackböcker för att kunna placera dem dels på LL-hyllorna men 
också på den ordinarie fackavdelningen.  

En viktig aspekt som påverkar möjligheterna att placera LL-materialet på flera 
ställen i biblioteket är platsbrist, en fråga som kommer att diskuteras närmare i nästa 
kapitel.  

En fråga om demokrati, platsbrist och bristande efterfrågan 
Varför tillhandahåller biblioteken anpassad och bearbetad samhällsinformation? I 
stort sett samtliga bibliotek uppfattar tillgång till information som en självklar 
demokratisk rättighet för alla människor, och biblioteket uppfattas ha som en viktig 
uppgift att säkerställa en jämlik tillgång till information. I tabell 9 framkommer de 
vanligaste skälen som uppges för att tillhandahålla lättläst samhällsinformation utan 
inbördes rangordning. 

Tabell 9. 

Varför tillhandahåller biblioteket lättläst samhällsinformation? 

___________________________________________________ 
• En fråga om demokrati             

• Alla människors rätt till information 

• Lagstadgade rättigheter (t.ex. enligt LSS, Bibliotekslagen) 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

Vilka skäl anges då för att inte tillhandahålla lättläst samhällsinformation? En orsak 
som ofta anges är bristande efterfrågan. ”Vet faktiskt inte varför vi inte har mer 
samhällsinformation. Det kan delvis kanske bero på brist på efterfrågan."138 Några 
bibliotek uppger att de tillhandahåller lättläst samhällsinformation ”på förfrågan och i 
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mån av möjlighet.”139 Ett bibliotek uppger att de tidigare prenumererade på den 
lättlästa nyhetstidningen 8 SIDOR, men att de slutade med detta eftersom det inte 
fanns någon efterfrågan. Ett bibliotek skriver att det ”finns ingen lättläst information 
från kommunen”.140  

Platsbrist verkar vara en annan vanlig förklaring till att biblioteken skär ned på 
utbudet av bearbetad samhällsinformation. Denna problematik gäller inte enbart den 
lättlästa samhällsinformationen, utan verkar i flera fall gälla även den övriga LL-
litteraturen. Många bibliotek framhåller t.ex. vikten av att frontexponera böckerna 
och uppger samtidigt att de inte kan göra detta p.g.a. platsbrist. I tabell 10 
sammanfattas de vanligaste skälen biblioteken uppgett för att inte tillhandahålla 
lättläst samhällsinformation. Svaren anges utan inbördes rangordning.  

Tabell 10. 

Varför tillhandahåller biblioteket inte lättläst 

samhällsinformation? 

___________________________________________________ 
• Brist på utrymme  

• Brist på efterfrågan 

• Brist på personal 

• Brist på tid 

• Svårigheter att få tag i detta material 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

Vi har i dessa kapitel sett att folkbiblioteken i hög grad är medvetna om vikten och 
skyldigheten att tillhandahålla lättläst samhällsinformation. Det är fråga om en 
demokratisk rättighet. Därför är det både förvånande och anmärkningsvärt att så 
pass många bibliotek inte alls eller endast mycket sparsamt tillhandahåller lättläst 
samhällsinformation i betydelsen lättläst broschyrmaterial eller liknande. Om man 
däremot med lättläst samhällsinformation menar lättlästa tidskrifter, exempelvis 8 
SIDOR, har de allra flesta bibliotek detta. Att som några bibliotek gör föra fram 
bristande efterfrågan som argument till att inte erbjuda denna service är inte ett 
godtagbart skäl. Det åligger kommunerna att producera kommunal 
samhällsinformation även i lättläst variant.  
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Vissa kommuner arbetar mer aktivt med dessa frågor, och har t.ex. låtit 
kommunens hemsida innehålla även en lättläst version.141 På en del ställen har arbetet 
med läsombud lett till att man har börjat titta på kommunernas information och hur 
den skall kunna göras mer begriplig för t.ex. utvecklingsstörda. Bland annat arbetar 
kommunförbundet Skaraborgs särskilda LSS-resurs mycket med att informera om 
vikten av läsning och tillgång till lättläst samhällsinformation i en utbildning för 
personliga assistenter som ges på högskolan i Skövde.142 

Inköpsrutiner  
När det gäller media anpassade för målgruppen tillhandahåller samtliga under-
sökningsbibliotek lättläst litteratur. Majoriteten av biblioteken har ingen särskild 
summa avsatt för inköp av media till utvecklingsstörda. Flera bibliotek uppger att de 
har abonnemang på LL-förlagets böcker, vilket innebär att biblioteket alltid köper de 
ca 30 titlar som kommer varje år. Dessutom uppger många bibliotek att de i princip 
köper alla LL-böcker som presenteras i Btj:s sambindningslista alternativt det mesta 
som LL-stiftelsen ger ut. Tillgången på lättläst litteratur måste alltså med andra ord 
bedömas som god.  

Tabell 11. 

Bibliotekens inköp av LL-böcker 

___________________________________________________ 
Bibliotek som har abonnemang:  15 st. 

Bibliotek som i princip köper allt:  38 st. 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

Som framkommer av tabell 11 tabell tillhandahåller alltså majoriteten av biblioteken, 
53 stycken, i princip samtliga årets LL-böcker.  

Vad gäller vem som bestämmer vad som köps in uppger de flesta bibliotek att 
detta bestäms på bokmöten/inköpsmöten. På ett mindre antal bibliotek beslutar 
socialbibliotekarien eller liknande detta. I stort sett samtliga bibliotek uppger att det 
är mycket ovanligt med inköpsförslag.  

Trots den goda tillgången på LL-böcker på folkbiblioteken är frågan hur pass 
medvetna alla bibliotek egentligen är om utbudet av lättläst. Ett bibliotek skriver t.ex. 
felaktigt att det endast är Centrum för Lättläst som ger ut lättläst. Det finns fler förlag 

 
141 Se t.ex. Lidköping kommuns hemsida, http//:www.lidkoping.se. 
142 E-post till uppsatsförfattaren från bibliotekskonsulent Eda Ekendahl 2000-05-16. 
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än LL-förlaget som ger ut böcker för läshandikappade, t.ex. förlagen Opal och 
Hegas.143 Något bibliotek menar  att det inte finns så mycket bra lättläst litteratur att 
få tag i – gjorde det det skulle biblioteket i sådana fall köpa in ännu mer.  

Annette Krahners rapport Lättläst på biblioteket. Förbättrad 
biblioteksservice till personer med utvecklingsstörning påpekar bl.a. att de 
deltagande projektbiblioteken ofta hade dålig kunskap om lättläst litteratur.144  

Inköpsförslag mycket ovanligt 
Ett genomgående drag är att i stort sett samtliga bibliotek i enkätundersökningen 
uppger att inköpsförslag är mycket ovanliga. En förklaring som anges till detta är att 
”detta är en tyst grupp”.145 Ett annat bibliotek menar att det är ovanligt med 
inköpsförslag, men att däremot allmänna önskemål finns, t.ex. böcker om hundar, 
Skåne osv. Något bibliotek skriver att det ibland kan komma önskemål från 
personalen om t.ex. fler exemplar av en bok. Ett av de fåtal bibliotek som nämner att 
inköpsförslag förekommer skriver att en del låntagare beställer direkt när de läst i 
tidningen Ellen om nya böcker. Biblioteket menar att ”[d]å är det jätteskönt att vi 
abonnerar på böckerna och får dem snabbt, så de slipper vänta på att de ska 
komma via Btj:s listor”.146 

IT-anpassningar 
Tillgången till handikappanpassade datorer skiljer sig mellan kommunerna. En del har 
hunnit långt inom detta område medan andra inte har gjort några IT-anpassningar 
överhuvudtaget. Det är förvånansvärt många bibliotek som uppger att de inte gjort 
några IT-anpassningar.  

Tabell 12. 

Har biblioteket gjort IT-anpassningar för funktionshindrade? 

___________________________________________________ 
Bibliotek som svarat ja:  25 st. 

Bibliotek som svarat nej:  27 st. 

Bibliotek som planerar detta:  16 st. 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

 
143 Elisabeth Arvidsson (1996), ”Lättläst och litterärt – går det att förena?”, s. 29.     
144 Krahner, s. 22. 
145 Enkät nr. 41 
146 Enkät nr. 62 
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Som framgår av tabellen är det ungefär lika många bibliotek som har gjort någon 
form av IT-anpassning för funktionshindrade, som det är bibliotek som inte har gjort 
några sådana anpassningar och inte heller planerar detta inför framtiden. Sammanlagt 
har 43 bibliotek inte gjort några IT-anpassningar. Av dessa uppger dock 16 
bibliotek att de antingen planerar detta inför framtiden eller arbetar med dessa frågor 
just nu.  

I tabell 13 listas de exempel på IT-anpassningar som biblioteken uppger att de 
gjort eller planerar att göra utan inbördes rangordning. 

Tabell 13. 

Exempel på IT-anpassningar folkbiblioteken gjort eller planerar 

för utvecklingsstörda/funktionshindrade 

___________________________________________________ 
• Lättinternet/lättläst hemsida 

• Talsyntes  

• Förstoringsprogram  

• Scanner med uppläsning  

• Punktskriftsdisplay och utskrivare 

• Handikappanpassad arbetsplats med höj- och sänkbart bord, större skärm, 

specialmus, bekväm stol 

• Taligenkänningsprogram  

• Rättskrivnings- och andra hjälpprogram  

• Läsprogram för DAISY∗ 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

∗  DAISY är en förkortning för Digitalt Audiobaserat Informationssystem som är det nya digitala 

talbokssystem som successivt införs i Sverige 

En del bibliotek har samlat de anpassade datorerna och hjälpprogrammen i speciella 
rum som kallas för t.ex. ”datastuga”, ”läs- och skrivstuga”, ”Läsverksta´n”. Ett 
bibliotek som arbetet mycket med handikappfrågor erbjuder anpassade datorer 
både på talboksavdelningen och på barn- och ungdomsavdelningen. Barn- och 
ungdomsavdelningen har dessutom särskilt många rättskrivnings- och andra 
hjälpprogram. Ett bibliotek har en intressant vision om att åka ut och bedriva 
”datorfrämjande” verksamhet för utvecklingsstörda, ”att få mera anpassade program 
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för denna grupp i en dator samt att få åka ut och visa dem vad som finns och tala om 
att de kan komma till oss och använda dem”.147 

Vilka skäl uppges då för att inte erbjuda IT-anpassningar för funktionshindrade?  

Tabell 14. 

Skäl som uppges till varför biblioteken inte gjort IT-anpassningar 

för funktionshindrade/utvecklingsstörda 

___________________________________________________ 
• Svårigheter att göra IT-anpassningar för utvecklingsstörda 

• Ingen efterfrågan  

• Bristande kunskaper hos bibliotekspersonalen  

• Tidsbrist  

• Bristande ekonomiska resurser  

• Platsbrist  

• Biblioteket har endast få datorer 

• Biblioteket vill medvetet lyfta fram boken och läsandet  

• Bristande personalresurser  

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

Ett argument som anges av ett par bibliotek är brist på intresse från gruppen. 
Biblioteket har inte haft den typen av efterfrågan. De förmodas få sina behov av detta 
tillgodosedda på dagcenter eller i skolan. Ett bibliotek skriver: ”Jag har hela tiden 
velat lyfta fram de lättlästa böckerna och bokläsandet och prioriterat det.”148 Ett 
annat bibliotek skriver att biblioteket överhuvudtaget inte har många datorer. Kanske 
kan detta vara en allmän förklaring till att många bibliotek inte erbjuder IT-
anpassningar. Något bibliotek menar att det inte är meningsfullt att handikappanpassa 
datorer för denna målgrupp.  

Nästa huvudtema som kommer att behandlas gäller frågan hur man når fram till 
utvecklingsstörda. Frågor som kommer att besvaras är bl.a. vilka arbetssätt 
biblioteken använder i sin verksamhet till målgruppen.   

 
147 Enkät nr. 41 
148 Enkät nr. 62 
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Att nå fram 
Hur når man fram till utvecklingsstörda på bästa sätt? En viktig grundförutsättning är 
samarbete. Det vanligaste och kanske allra effektivaste sättet är genom 
läsombudsverksamhet. Jag kommer därför att börja detta kapitel med att redovisa 
bibliotekens synpunkter på denna verksamhet. 

Läsombudsverksamhet  
Ett bibliotek besvarar frågan om varför biblioteket är delaktigt i läsombuds-
verksamhet med att det är en ”möjlighet för biblioteket att få tillgång till en annan 
värld (nya läsare)”.149 Informanten verkar se mötet med utvecklingsstörda som en 
resurs för biblioteken som kan berika biblioteksverksamheten. Det är inte enbart en 
möjlighet för utvecklingsstörda att få del av en ny värld – mötet med 
utvecklingsstörda kan även tillföra biblioteket mycket.  

Ett bibliotek skriver att det efter läsombudsprojektet har kontinuerlig kontakt 
med föreståndarna inom omsorgen. Biblioteket har genom åren ”fått ett bra 
kontaktnät med andra aktörer, inom handikapporganisationer, hemtjänst, omsorg 
o.dyl.”150 Ett annat bibliotek skriver att ett projekt där utbildande av läsombud ingått 
som en del lett till att ”nu känner vi varandra och tar helt naturligt kontakt”.151  

I tabell 15 framgår antalet bibliotek som är delaktiga i läsombudsverksamhet eller 
liknande. Som synes är majoriteten av bibliotek involverade i detta.  

Tabell 15. 

Är biblioteket delaktigt i läsombudsverksamhet eller liknande? 

___________________________________________________ 
Bibliotek som svarat ja:  51 st. 

Bibliotek som svarat nej:  11 st. 

Bibliotek som är på gång att starta verksamhet: 9 st. 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

Läsombud är mycket viktiga. Ett bibliotek uttrycker det så här: 

Förmedlargrupperna, speciellt för utvecklingsstörda som ofta inte kan läsa själva, är oerhört 
viktiga för att dessa grupper ska komma i kontakt med litteratur och få tillgång till 
läsupplevelser och till språket. Jag tror att om läsombuden uppmärksammas så höjs deras 

 
149 Enkät nr. 1 
150 Enkät nr. 49 
151 Enkät nr. 26 



 54 

status och uppgiften att läsa för utvecklingsstörda accepteras och kan komma att anses 
som en viktig uppgift inom omsorgen. […]152  

Att starta läsombudsverksamhet innebär inte automatiskt att verksamheten 
hädanefter kommer att löpa friktionsfritt. Läsombudsverksamhet kräver mycket 
engagemang och arbete för att den ska fungera som det är tänkt, så att minskade 
resurser inte leder till att både omsorgspersonal och bibliotek tappar orken och 
lusten. Det är viktigt att läsombudsverksamheten ständigt hålls vid liv och tillförs ny 
energi i form av uppmuntran och resurser. Annars kan det gå som detta bibliotek 
beskriver: 

Vi har haft en läsombudsverksamhet som nu håller på att tyna bort. Detta beror  bl.a. på 
omsorgens omorganisationer och neddragningar. Vissa områdeschefer tillåter inte 
personalen att gå på arbetstid  längre, och det finns knappt några pengar till 
vidareutbildning. 153 

Ett par bibliotek poängterar vikten av att informera personal och framförallt att 
påverka chefer så att kunskapen om behovet och rättigheten till bearbetad litteratur 
och samhällsinformation verkligen når fram till alla. 

Med tanke på de många bibliotek som vittnat om de positiva effekterna av 
läsombudsverksamheten, om hur viktigt detta är – kanske det allra bästa sättet att nå 
målgruppen – är det verkligen värt mödan och besväret att hålla verksamheten vid 
liv. En bibliotekarie skriver så här:  

Att träffa de utvecklingsstörda och bokprata för dem  och att inspirera personalen är bland 
det roligaste i mitt arbete. Det känns oerhört värdefullt och jag har fått så många bevis för 
att något så enkelt som att läsa för någon kan öppna upp till så oerhört viktiga samtal, och 
naturligtvis många hjärtliga skratt.154 

Ett bibliotek menar att: ”Läsombuden inom omsorgen är guld värda och gör ett 
jättebra jobb.”155 ”Ett mänskligt hjälpmedel skall läsombudet tjäna som.”156  

Ett bibliotek berättar en ”solskenshistoria” om effekterna av läsombuds-
verksamhet. I en av gruppbostäderna bor en kvinna som ibland blir ångestfylld och 
orolig. ”Tidigare har man gett henne lugnande medicin vid dessa tillfällen, nu har man 
kommit på att det fungerar lika bra, om inte bättre, när de läser dikter istället!”157 

 
152 Enkät nr. 38 
153 Enkät nr. 43 
154 Enkät nr. 12 
155 Enkät nr. 62 
156 Enkät nr. 28 
157 Enkät nr. 49 
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Detta bibliotek skriver vidare att de tror att läsombudsverksamhet kan vara en bättre 
form av läsfrämjande verksamhet än om bibliotekarien skulle komma och bokprata 
ibland, eftersom läsningen nu är förankrad i den dagliga verksamheten för 
omsorgspersonalen vilket informanten menar är en förutsättning för ett bra resultat. 

Ytterligare ett exempel på ett lyckat resultat av läsombudsverksamhet är det 
bibliotek som uppger att omsorgspersonal driver ett bokcafé en gång i månaden där 
bibliotekspersonal ibland medverkar med bokprat. I tabell 16 listas de resultat  av 
läsombudsverksamhet biblioteken uppgett att de noterat utan inbördes rangordning. 

Tabell 16. 

Resultat av läsombudsverksamhet  

___________________________________________________ 
• Välfungerande läsgrupp 

• LL-böckerna når fler 

• Ökat utnyttjande av biblioteket 

• Ökat samarbete och utbyte av erfarenheter och kunskaper 

• Större kontaktnät 

• Ökad kunskap om funktionshindret utvecklingsstörning bland 

bibliotekspersonalen 

• Ökad utlåning av LL-böcker 

• Större medvetenhet om lättlästa medier bland bibliotekspersonalen 

____________________________________________________

Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

Majoriteten av biblioteken har redogjort för positiva erfarenheter av 
läsombudsverksamhet. Några bibliotek har nyligen startat med denna verksamhet 
och har därför inte kunnat uttala sig om resultaten ännu. Trots de till övervägande 
delen oerhört positiva uttalandena  finns det dock också en hel del svårigheter och 
motgångar. Ett bibliotek menar att läsombudsverksamhet kräver mycket arbete men 
ger lite resultat. Omsorgspersonalen har en mycket viktig roll som förmedlare. Om 
personalen inte har tid att följa med på evenemang spelar det inte någon roll hur 
mycket som anordnas, påpekar ett bibliotek.  

En del bibliotek är inte delaktiga i läsombudsverksamhet, men är aktiva i 
liknande projekt. Ett bibliotek nämner att det på varje gruppbostad finns en person 
som ansvarar för böckerna. Ett annat bibliotek har ett liknande upplägg i liten skala.  

Även om de flesta bibliotek uppger att de är delaktiga i läsombudsverksamhet är 
det en hel del bibliotek som ännu inte är det. Ett par återkommande skäl till detta 
listas i tabell 17 utan inbördes rangordning. 
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Tabell 17. 

Skäl som uppges till att biblioteken inte är delaktiga i 

läsombudsverksamhet 

___________________________________________________ 
• Neddragningar och bristande resurser 

• Kostnadsskäl  

• Personalbrist  

• Andra prioriteringar 

• Bristande intresse 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

Ett bibliotek uppger att ”vi är för lite personal och har lagt ut läsombudsrollen på 
skolpersonalen”.158 

Samarbete viktigt 
Flera bibliotek framhåller vikten av samarbete. Ett bibliotek påpekar att det finns 
mycket att göra inom området ”kultur i omsorgen” och menar att det är viktigt att 
biblioteket samarbetar med andra, t.ex. intresseorganisationer, institutioner, 
förvaltningar, muséer och skola. ”Biblioteket behöver ingå i ett större 
kultursammanhang för att nå ut bättre.”159 Ett annat bibliotek berättar om årligen 
återkommande kulturveckor på biblioteket riktade till utvecklingsstörda där vård och 
omsorg, särskolan och kultur och fritid planerar tillsammans, dvs. planeringen sker 
över förvaltningsgränserna. Ett bibliotek skriver: ”Det känns som om det ”rör på sig” 
när det gäller den här verksamheten i vår kommun och detta beror på samarbetet 
mellan förvaltningar, föreningar och politiker.”160 Olika projekt leder till att det är lätt 
att ta kontakt. Ett bibliotek skriver att samarbetet med framförallt den kommunala 
LL-arbetsgruppen, bestående av representanter för FUB, kommunens 
omsorgsverksamhet, studieförbundet Vuxenskolan samt läsombud, lett till ”en så 
pass bra kontakt att det är lätt att ta kontakt även för en enkel undring.”161 En viktig 
samarbetspartner är särskolan. Satsar man på särskolebarnen kommer de att 
komma till biblioteket även som vuxna, påpekar ett bibliotek.  

 
158 Enkät nr. 54 
159 Enkät nr. 66 
160 Enkät nr. 30 
161 Enkät nr. 39 
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Flera bibliotek verkar dock uppleva att det är svårt att få någon kontinuitet i 
samarbetet. Ett bibliotek menar  att det är ”bra att det finns en viss kontakt 
överhuvudtaget”.162 Ett bibliotek uppger att de har lite samarbete med FUB, som 
dock inskränker sig till några enstaka möten.  

Arbetsmetoder 
I tidigare avsnitt diskuterades vikten av samarbete och framförallt en form av detta, 
läsombudsverksamheten, granskades närmare. I detta avsnitt ska vi närmare se vilka 
olika arbetsmetoder biblioteken använder i sitt arbete med utvecklingsstörda. Det 
finns många olika sätt att locka utvecklingsstörda till biblioteket och att göra 
biblioteksmiljön mindre främmande. I tabell 18 listas exempel på evenemang och 
verksamheter som folkbiblioteken uppgett att de anordnat för utvecklingsstörda.  

Tabell 18. 

Exempel på evenemang och verksamheter riktade till 

utvecklingsstörda 

___________________________________________________ 
• Skådespelare har anlitats för högläsning  

• Årligen återkommande LL-dag 

• Läsgrupper   

• Biblioteksbesök med möjlighet att titta på video, diabildserier m.m.  

• Särskolebarnen erbjuds kulturarrangemang tillsammans med andra 

skolbarn, t.ex. skolbioföreställningar 

• Teater- och musikevenemang 

• Läsfestival 

• Biblioteksvisningar  

• Bokcafé   

• ”Läs- och skrivstuga”, dvs. anpassade datorer, program m.m.  

• Anpassad variant av sommarlovssatsningen ”Sommarlov med 

böcker”  

• Sagostunder för särskolan 

• Kulturveckor med t.ex. författarbesök, LL-utställningar 

• Bokbussbesök till särskola 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

 
162 Enkät nr. 22 
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Ett bibliotek berättar om en alldeles ny arbetsmetod som provas i länet just nu. 

Bokåsar är något nytt vi provar i […]. En tygpåse med tillhörande attiraljer. Det är så nytt 
att jag inte fått några reaktioner än. Ex. på bokpåse: boken Bröllopsdrömmar som handlar 
om en tjej som vill gifta sig. I påsen finns barbiedocka, brudklänning, ring, Kendocka, slöja 
mm. På detta sätt kan man levandegöra texten och få personerna mer intresserade av 
läsningen, kanske kan de sitta ner och lyssna lite längre stund än vanligt. 163 

Ett annat bibliotek är inne på samma tankegångar om bokpåsar och funderar på att 
låta ”läsombudsgrupperna göra och samla illustrationsmaterial till olika böcker, en 
påse med grejer till varje bok”.164  

Caféverksamhet verkar vara relativt vanligt förekommande. Ovan citerade 
bibliotek berättar om ett bokcafé som hålls en lördag i månaden på biblioteket, som 
denna dag stänger klockan 13.00 för allmänheten. Att biblioteket är stängt för andra  
upplevs som viktigt eftersom det är lättare att våga fråga då. Alla utvecklingsstörda, 
både hemmaboende och på gruppbostäder, bjuds in. Vanligtvis brukar 20−30 
personer komma varje gång. Biblioteket har olika program varje gång, t.ex. 
högläsning, boktips, tipspromenader och musikunderhållning. Verksamheten är ett 
samarbete mellan biblioteket, läsombuden och studieförbundet Vuxenskolan. Andra 
bibliotek nämner LL-caféer med bokprat, kaffe och underhållning. Biblioteket har 
även en liknande verksamhet riktad speciellt till unga utvecklingsstörda flickor. Ett 
annat bibliotek berättar om ”högläsningskvällar och kvällar där de handikappade 
själva uppträder med t.ex. sång och musik”.165  

Ett bibliotek nämner studiecirkelverksamhet för utvecklingsstörda pensionärer. 
Ett annat bibliotek nämner film- och bokpaket i kombination med pictogram och 
teckenbilder som är en vidareutveckling av den filmverksamhet som redan finns. 
Något bibliotek nämner sagostunder för särskolan. Ett bibliotek ordnar varje år en 
”berättardag” för alla vuxna utvecklingsstörda. 

Ett  bibliotek berättar om en spännande verksamhet som tyvärr har upphört. 
Förut sammanställde biblioteket ett fritidsblad, dvs. ett månadsblad med information 
om vad som hände i orten skrivet med pictogram. Detta medförde att de 
utvecklingsstörda hade kontroll på vad som hände och också kom till både 
musikevenemang och utställningar. 

 
163 Enkät nr. 17 
164 Enkät nr. 26 
165 Enkät nr. 19 
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Spännande samarbete med andra kulturinstitutioner nämns också. Ett bibliotek 
nämner tidigare samarbete med länsteatern och det i år pågående samarbetet med 
länsmuseet med visningar på lätt svenska. 

Ett bibliotek påpekar att det kan vara bra att ha en kontaktperson som man kan 
vända sig till på biblioteket, någon man känner igen.  

Alla bibliotek nämner de traditionella bibliotekstjänsterna till funktionshindrade 
som t.ex. talboksverksamhet och Boken kommer-verksamhet.  Förvånansvärt få 
bibliotek, 15 stycken, nämner bokdepositioner eller liknade. Ett bibliotek 
kommenterar på följande sätt: ”Institutioner som arbetar med utvecklingsstörda 
erbjuds bokdepositioner. Vi upplever att de hellre kommer hit och lånar.”166  

Som ett exempel på att det behövs speciell riktad verksamhet till vissa grupper 
påpekar ett bibliotek att man måste ha en del praktiska aspekter i åtanke när man 
planerar t.ex. musikcaféer för utvecklingsstörda.  

”Anordnar man för utvecklingsstörda måste de som underhåller klara av att uppträda inför 
en utvecklingsstörd publik, (att publiken inte sitter tyst och stilla hela tiden, att man blir 
avbruten med mera) […]”.167  

Som vi sett i tidigare avsnitt är läsombudsverksamhet numera ett vanligt och effektivt 
sätt att bedriva läsfrämjande verksamhet riktad till utvecklingsstörda. I tabell 19 listas 
bibliotekens förslag på andra sätt att bedriva läsfrämjande verksamhet till denna 
målgrupp. 

Tabell 19. 

Bibliotekens förslag på läsfrämjande verksamhet till 

utvecklingsstörda 

___________________________________________________ 
• ”Vandringsbibliotek” på dagcenter i kombination med 

utvecklingsstörd ”kontaktbibliotekarie” 

• Boklekar  

• Högläsning/bokprat på biblioteket i mindre grupper 

• Biblioteket kan delta i sammanhang där utvecklingsstörda träffas 

och bokprata 

• Regelbundna kontakter med FUB, särskolan, kontaktpersoner, 

föräldramöten osv.  

 
166 Enkät nr. 16  
167 Enkät nr. 62 
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• Påverka chefer inom omsorgen om vikten av läsning 

• Ta upp vikten av läsning för utvecklingsstörda på 

bibliotekshögskolorna och i vårdutbildningarna 

• Bokpåsar (bok + tillhörande attiraljer) 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

Ett bibliotek menar att behovet av läsfrämjande åtgärder framförallt till 
utvecklingsstörda är stort. Ett sätt är att involvera de utvecklingsstörda i bibliotekets 
verksamhet. Flera bibliotek nämner att de har eller har haft kaffeservering där 
utvecklingsstörda varit ansvariga. Ett bibliotek  skriver att personer från 
omsorgsenheten till julen och påsken serverar kaffe och säljer egentillverkat 
hantverk, något som mycket uppskattas av andra biblioteksbesökare. Flera andra 
bibliotek nämner att de haft liknande verksamheter. Andra exempel är bibliotek som 
har utvecklingsstörda LL-värdar.  

Majoriteten av biblioteken anser att utvecklingsstörda mer eller mindre har hittat 
fram till biblioteket, dock inte i tillräcklig utsträckning.  

”Experthjälp” viktig och finns av många olika slag 
En viktig aspekt när det gäller att nå fram till målgruppen är att ta hjälp av experter. 
Som ett bibliotek skriver: ”Bibliotekarier kan inte vara experter på alla 
ämnesområden men väl bli bra på att ha god kontakt med mellanhänder som sitter 
inne med fackkunskapen."168 Ett par bibliotek tar upp föräldrar och anhörigföreningar 
som både viktiga resurser och målgrupper för bibliotekets verksamhet. En 
”expertgrupp” som lätt glöms bort är de utvecklingsstörda själva. Endast ett bibliotek 
påpekar att det finns utvecklingsstörda som både vill och kan berätta om sitt 
funktionshinder. Detta är en bortglömd resurs som skulle kunna utnyttjas betydligt 
mer. Ett par bibliotek har gjort det i samband med iordningställandet av LL-hörnan 
där man tagit hjälp av utvecklingsstördas synpunkter och önskemål. Ett bibliotek 
berättar att de tidigare hade en utvecklingsstörd ”kontaktbibliotekarie”. Denna 
verksamhet upphörde dock när personen i fråga flyttade. Ett annat bibliotek har två 
utvecklingsstörda personer som fungerar som s.k. LL-värdar två timmar var i 
veckan. 

 
168 Enkät nr. 10 



 61 

Utbildning i handikappfrågor för alla eller endast för socialbibliotekarien? 
Vilka kunskaper och vilken insikt har man då på folkbiblioteken runt om i landet vad 
gäller utvecklingsstördas behov? För att biblioteket ska lyckas i sin ambition att nå 
fram på bästa sätt krävs att personalen har kunskaper som ständigt aktualiseras. 
Därför är frågan om vidareutbildning en viktig förutsättning att ta hänsyn till. I tabell 
20 framgår hur många bibliotek som haft vidareutbildning i handikappfrågor. 

Tabell 20. 

Har ditt bibliotek haft vidareutbildning i handikappfrågor? 

___________________________________________________ 
Bibliotek som svarat ja:  38 st. 

Bibliotek som svarat nej:  29 st. 

Bibliotek som uppger att utbildning är på gång: 2 st. 

Bibliotek som inte besvarat frågan:  2 st. 

____________________________________________________ 
Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

I ett par fall har biblioteken som uppgett att de haft vidareutbildning endast haft en 
mindre genomgång. Ibland har utbildningen genomförts för ett antal år sedan. I vissa 
fall har utbildningen gällt endast någon eller några i personalen. Bland de bibliotek 
som uppgivit att de inte haft vidareutbildning nämner 2 stycken att delar av 
personalen har tidigare förkunskaper i form av ett förflutet inom vården.  

På frågan om det behövs vidareutbildning svarar flera bibliotek att det är viktigt 
att all personal utbildas. Ett bibliotek berättar: ”Vi strävar efter att i vår dagliga 
verksamhet ge utvecklingsstörda den service de har rätt till. Därför ser vi till att 
samtlig personal som har kontakt med låntagare blir informerade om de 
utvecklingsstördas särskilda behov. Biblioteket har en ansvarig person som ser till att 
detta sker.”169  

Många bibliotek har den ganska självklara inställningen att ”det går alltid att lära 
sig mer” som svar på frågan om bibliotekspersonalen behöver vidareutbildning vad 
gäller utvecklingsstördas behov. Ett par bibliotek menar att ytterligare 
vidareutbildning i utvecklingsstördas behov inte är aktuellt eller nödvändigt för deras 
del. Orsaker till detta uppges t.ex. vara att biblioteket inte upplevt att det funnits 
behov av detta, eller att biblioteket anser att det fått den utbildning det behöver.  

 
169Enkät nr. 7  
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På frågan om vad en eventuell vidareutbildning skulle kunna innehålla efterfrågar 
ett bibliotek kännedom om skol- och dagcenterorganisationen. Ett annat bibliotek 
efterfrågar kunskap om vilken policy de olika boendena har, t.ex. vad gäller 
bokdepositioner, egna lånekort osv., något som ändras genom åren. Ett annat 
bibliotek efterfrågar kunskaper i hur man skriver lättläst. Dessutom efterfrågar man 
information om resultat och erfarenheter av andra projekt där omsorg och bibliotek 
varit delaktiga. Ett annat bibliotek efterfrågar besök på dagcenter samt fler direkta 
möten med utvecklingsstörda. Ett bibliotek lyfter fram kunskaper i ”kundpsykologi”.  

Trots goda kunskaper om vad funktionshindret utvecklingsstörning innebär lyfter 
en del bibliotek fram osäkerhet i bemötandet som en problematik som de behöver 
arbeta med. Ett bibliotek tar upp att det fortfarande kanske finns en rädsla kring 
bemötandet av utvecklingsstörda och en del fördomar som man kanske skulle 
behöva ha lite hjälp med att bearbeta.  

I tabell 21 sammanfattas vad biblioteken efterfrågar i en eventuell vidare-
utbildning vad gäller funktionshindret utvecklingsstörning utan inbördes rangordning. 

Tabell 21. 

Bibliotekens förslag på innehållet i en vidareutbildning om 

funktionshindret utvecklingsstörning  

___________________________________________________ 
• Information om funktionshindret utvecklingsstörning, t.ex. olika typer 

av utvecklingsstörning  

• Praktik – studiebesök på boenden/dagcenter  

• Utbildning i hur man skriver lättläst  

• Information om andra projekt där omsorg och bibliotek varit 

delaktiga  

• Bemötande  

• Kännedom om särskole- och dagcenterorganisationen 

• Information om vilken policy de olika boendena har t.ex. vad gäller 

bokdepositioner, lånekort m.m. 

• Träffar med utvecklingsstörda och föräldrar till utvecklingsstörda barn  

• Information om LL-böcker t.ex. svårighetsgrader, hur läsning 

påverkar omsorgstagare, hur man läser högt för utvecklingsstörda 

• Allmän orientering för all personal om vad biblioteket kan erbjuda 

utvecklingsstörda  

• Utbildning i sätt att arbeta med utvecklingsstörda 

• Information om hur bibliotekslokalen kan anpassas 

____________________________________________________ 
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Källa: Enkätstudie utförd av uppsatsförfattaren vt-01 

Dåligt gensvar 
En ömsesidig dålig trend kan uppstå om biblioteket å ena sidan upplever att det inte 
får något gensvar från gruppboenden och liknande, medan gruppboenden å andra 
sidan kanske inte får tillräckligt mycket information om vad biblioteket faktiskt kan 
erbjuda. Ett bibliotek skriver att det varit dåligt på att ge information om service till 
utvecklingsstörda. Å andra sidan fick biblioteket i sin tur dåligt gensvar när det bjöd 
in gruppboenden till biblioteket. 

Ett bibliotek uttrycker sin förvåning och förskräckelse över det faktum att när 
omsorgspersonalen med jämna mellanrum bjuds in till biblioteket känner personalen 
inte till vad biblioteket kan erbjuda, att det finns LL-böcker etc.  

[…] Det är upprörande tillställningar för oss för det visar sig alltid att de inte känner till LL-
förlagets utgivning. De vet alltså inte att det finns böcker och 8 SIDOR speciellt för dessa 
människor!!!! De är nya, hinner inte, orkar inte.170 

Personalomsättningar, tidsbrist osv. gör att informationen ständigt måste upprepas. 
Därför är det viktigt att biblioteket, trots eventuell motvind, fortsätter att aktivt jobba 
för att informera om bibliotekets service och utbud till denna målgrupp – många 
gånger! Ett bibliotek skriver att det är viktigt att gång på gång tala om för de 
utvecklingsstörda vad som finns på biblioteket. Antagligen gäller samma sak för 
omsorgspersonalen. Det är viktigt att upprepa vad biblioteket kan erbjuda och aktivt 
bjuda in omsorgspersonal, gruppboenden och dagcenter. ”Att nå denna målgrupp är 
ett slitjobb som aldrig tar slut […] resultatet dröjer flera år”.171 

Eldsjälar och engagemang 
Enligt enkätsvaren verkar det som en viktig del i att kunna erbjuda en bra 
biblioteksservice till utvecklingsstörda beror på engagemang och något man kanske 
kan kalla för ”eldsjälar”, människor med intresse för frågorna. Ett bibliotek nämner 
att en av de ansvariga för bibliotekets engagemang i läsombudsprojekt själv har en 
vuxen utvecklingsstörd son. Frivilligt engagemang krävs ofta. Ett annat bibliotek 
skriver så här: ”Läsecirklar skulle man kunna ha men det är inte lätt att hitta frivilliga 
som kan engagera sig.”172 Tidsbrist gör ofta att verksamheten faller samman. Ett 
bibliotek berättar att de har en grupp som träffas då och då för att prata om kultur 

 
170 Enkät nr. 40 
171 Enkät nr. 43 
172 Enkät nr. 25 
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och läsfrågor. De försöker träffas regelbundet, men är det tidsbrist prioriteras annat 
framför detta. Ett bibliotek skriver: ”Man måste hela tiden vara pådrivande och 
drivas av ett starkt engagemang för att nå någonstans.”173 Ett bibliotek berättar så här 
om vikten av engagemang och intresse: 

För några år sedan var engagemanget och verksamheten större för utvecklingsstörda, detta 
beroende på en i personalen på dagcentret här som var intresserad av sådana frågor liksom 
en kvinna på länsbiblioteket som också drev det. Nu när dessa personer slutat/sysslar med 
annat är aktiviteten mindre. Det verkar hänga mycket på enskilda personer och deras 
intressen. […]174  

Slutligen så en helt annan aspekt som påverkar möjligheterna att nå fram, och det är 
svårigheterna att få gehör för hur viktig den uppsökande verksamheten är. Bristande 
resurser samt IT-fokusering gör att det ibland kan kännas tungt. ”Det är tråkigt att 
den här typen av verksamhet är så lågprioriterad.”175 

Dessa frågor är viktiga men IT har tagit alltmera plats och man får mest höra att 
socialbibliotekarie verksamheten inte behövs. Idén är lite föråldrad osv. Det känns och det 
är svårt att få igenom det man kanske vill göra.176 

Ett annat bibliotek berättar så här: 

På min heltidstjänst ska jag räcka till för kommunens äldre (skickar depositioner till 14 
servicehus), handikappade – inte minst blinda och synskadade, utvecklingsstörda, de som 
sitter på häktet, samt att jag ska ha yttre tjänst. Det går inte ihop. Man känner sig ständigt 
otillräcklig. Talar man med FUB så tycker de att krutet ska läggas på deras grupp, talar man 
med SRF så anser de att deras grupp ska ha högsta prioritet osv. 177 

 
173 Enkät nr. 43 
174 Enkät nr. 63 
175 Enkät nr. 33 
176 Enkät nr. 41 
177 Enkät nr. 15 
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Sammanfattande diskussion  

Denna uppsats har undersökt folkbibliotekens service till utvecklingsstörda. Syftet 
har varit att belysa folkbibliotekens tankar och kunskaper om dessa frågor, samt 
även att göra en mindre kartläggning av hur denna verksamhet ser ut idag. 

Resultatet av enkätundersökningen visar att funktionshindrade ägnas särskild 
uppmärksamhet på folkbiblioteken. Många bibliotek har dock endast allmänt 
formulerade målbeskrivningar/policydokument som i övergripande ordalag talar om 
tillgänglighet för alla. 

Informanternas svar antyder att biblioteken av tradition länge haft en speciell 
verksamhet till framförallt synskadade, medan biblioteksverksamhet till 
utvecklingsstörda är ett relativt nytt arbetsområde för många bibliotek. 

Av enkätundersökningen framkommer att utbudet av LL-böcker tycks vara god 
på biblioteken. Många uppger att de antingen prenumererar eller köper i princip 
samtliga årets LL-böcker. 

Generellt sett verkar biblioteken ha goda kunskaper om funktionshindret 
utvecklingsstörning och man försöker i möjligaste mån anpassa bibliotekslokalen för 
att underlätta för utvecklingsstörda biblioteksbesökare. Samtliga bibliotek har t.ex. 
placerat LL-böckerna samlade i speciell hylla eller i LL-hörna för att göra dem 
lättillgängliga.  

Den allmänna åsikten bland de deltagande folkbiblioteken verkar vara att 
utvecklingsstörda i stort sett hittat fram till biblioteken, men att det ännu finns mycket 
kvar att göra för att biblioteken ska kunna känna sig nöjda med sin verksamhet till 
denna målgrupp.  

Biblioteksservice till utvecklingsstörda har länge varit eftersatt. Som framkommit 
har det dock under senare år hänt mycket inom detta område. Arbetet med 
läsombudsverksamhet har gjort att kunskapen om funktionshindret 
utvecklingsstörning har ökat på biblioteken, medan omsorgspersonalen i sin tur har 
fått ökad förståelse för vikten av tillgång till litteratur och samhällsinformation för 
utvecklingsstörda. Detta ömsesidiga samarbete har bidragit till att tillgängligheten för 
utvecklingsstörda på folkbiblioteken är betydligt bättre idag.  
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Enligt Stewart Wells artikel i handboken Information Services for people with 
developmental disabilities har folkbiblioteken traditionellt använt sig av framförallt 
tre strategier för att nå människor med någon form av utvecklingshandikapp, t.ex. 
utvecklingsstörning.  

Strategier 

1. Genom uppsökande verksamhet 
2. Genom specialenheter, t.ex. talboksavdelningar 
3. Genom ”integrering” i den vanliga verksamheten (”mainstreaming”)178 

Som framgår av uppsatsens enkätundersökning använder sig de svenska 
folkbiblioteken av samtliga dessa tre strategier.  

Uppsökande verksamhet 
Uppsökande verksamhet förekommer t.ex. i form av bokdepositioner och bokprat. 
Den viktigaste formen av uppsökande verksamhet riktad till utvecklingsstörda får nog 
idag anses vara läsombudsverksamhet. I och med utbyggnaden av 
läsombudsverksamheten har bibliotekets uppsökande verksamhet riktad till denna 
målgrupp i stor utsträckning delegerats till omsorgspersonalen.  

Stewart Wells skriver att den uppsökande verksamheten når människor som i 
annat fall kanske inte skulle kunna komma till biblioteket, men påpekar att det även 
finns nackdelar förknippade med denna strategi. Risken finns att den uppsökande 
verksamheten blir det enda mötet med biblioteket för dessa låntagare som i sådana 
fall riskerar att gå miste om mycket av bibliotekets utbud av tjänster och media.179 
Om läsombudsverksamheten fungerar som det är tänkt elimineras en del av dessa 
problem med den traditionella uppsökande verksamheten, eftersom läsningen i bästa 
fall på ett nytt sätt integreras i vardagen både för den utvecklingsstörde och 
omsorgspersonalen och biblioteket kan användas som en resurs på ett effektivare 
sätt.  

Ofta är uppsökande verksamhet både tids- och resurskrävande.180 Även dessa 
aspekter avhjälps med läsombudsverksamhet. I och med att arbetet integreras i 
omsorgspersonalens dagliga arbete blir denna form av läsfrämjande arbete en naturlig 
och integrerad del i vardagen på gruppboenden  och dagcentraler som inte behöver 

 
178 Wells (1995), ss. 211-213.    
179 Wells (1995), s. 212. 
180 Wells (1995), s. 212.  
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ta så mycket extra tid eller resurser. Genom läsombudsverksamheten nås en stor del 
av de mål och effekter som en uppsökande verksamhet genererar, men på ett 
betydligt effektivare sätt.  

En svårighet som är förknippad med uppsökande verksamhet är att denna 
service ibland tenderar att rikta sig till grupper snarare än individer.181 Det är lätt att 
glömma bort varje individs resurser och förutsättningar och istället enbart se 
”målgruppen utvecklingsstörda”. Det är viktigt att möta den funktionshindrade på 
samma sätt som andra biblioteksbesökare, men att anpassa sig efter de behov 
funktionshindret ställer. Fördelar med att anpassa biblioteksservicen till specifika 
grupper är att biblioteket kan ta stor hänsyn till de behov funktionshindret ger upphov 
till. 

Som framgår av uppsatsens enkätundersökning framstår flera av 
undersökningsbiblioteken  som måna om att försöka se till individen i första hand och 
att anpassa sin service därefter. 

Särbehandling  
Den andra arbetsmetoden som diskuteras i handboken är specialenheter som riktar 
sig direkt till människor med funktionshinder, t.ex. talboksavdelningar där anpassad 
media samlats. Fördelar med detta tillvägagångssätt är att man har tillgång till samlade 
specialresurser på ett ställe och kunnig personal som är insatta i handikappfrågor. 
Detta arbetssätt förutsätter en god kommunikation mellan specialenheten och övriga 
biblioteket för att nå alla berörda.182    

Uppsatsens enkätundersökning visar att biblioteken i samtliga fall valt någon 
form av särbehandling. Alla har skiljt ut LL-böckerna från det övriga beståndet 
genom att placera den lättlästa litteraturen antingen i speciell hylla eller  i en speciell 
rumsbildning, ”LL-hörna”. I några fall har man placerat det lättlästa materialet på 
talboksavdelningen. Detta tillvägagångssätt kan jämföras med det tredje alternativet, 
nämligen integrering i det övriga beståndet.  

Integrering  
Det tredje tillvägagångssättet slutligen innebär att man inom ramarna för bibliotekets 
ordinarie verksamhet tar emot utvecklingsstörda. Förutsättningar för att detta ska 
fungera är att samtlig bibliotekspersonal är insatt i handikappfrågor och är villig att ta 
sig extra tid. Det förutsätter också mycket goda kunskaper hos samtlig personal om 
bibliotekets utbud av media. I ett bibliotek som har valt fullständig integrering som 

 
181 Wells (1995), s. 212. 
182 Wells (1995), s. 212 f. 
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policy är media utspritt över hela biblioteket, både lättläst och svårläst blandas. Den 
lättlästa litteraturen särskiljs inte från bibliotekets övriga bestånd.183  

Inget av biblioteken i uppsatsens enkätundersökning har valt att ha ett fullständigt 
integrerat bibliotek. Samtliga bibliotek har valt att på något sätt skilja ut det lättlästa 
materialet från bibliotekets övriga bestånd. Risken med ett fullständigt integrerat 
bibliotek är att kvaliteten på servicen minskas p.g.a. orimliga krav på personalen. Att 
ha ett fullständigt integrerat bibliotek skulle innebära att man bortser från de speciella 
krav och behov funktionshindret ställer på biblioteksservicen. Denna strategi skulle 
innebära höga krav på kunskap och tid för att kunna välja ut media till varje 
låntagare.  

Fördelar med denna metod där service till funktionshindrade integreras i den 
ordinarie biblioteksverksamheten är att  funktionshindrade inte särskiljs från övriga 
biblioteksbesökare.184  

Enligt handboken finns idag i USA en tendens att på biblioteken eftersträva 
integrering och frångå speciella enheter eller specialbibliotek där anpassad media 
samlas. Uppsökande verksamhet kan dock vara bra, speciellt i början när man 
försöker locka utvecklingsstörda till biblioteket.185  

Tendensen på de svenska folkbiblioteken verkar vara att ha ett visst mått av 
särbehandling men att samtidigt vara vaksam på att inte peka ut den funktions-
hindrade som annorlunda och udda. Biblioteken tycks ha valt en kompromiss mellan 
de båda tillvägagångssätten.  

En bra biblioteksservice till funktionshindrade kräver kunskap hos 
bibliotekspersonalen. Kontinuerlig vidareutbildning av personalen framhålls i 
handboken som mycket betydelsefull för att öka medvetenheten om behoven för 
människor med funktionshinder och för att säkerställa en god service.186  

Vad som även framhålls som viktigt är att i måldokument noga definiera 
biblioteksverksamheten till funktionshindrade. Det räcker inte att enbart i allmänna 
ordalag tala om tillgänglighet för alla.187 Uppsatsens enkätundersökning visar att 
majoriteten av biblioteken har måldokument som gäller funktionshindrade, men 
många har just endast sådana mycket allmänna formuleringar. Ett sätt att säkerställa 
att frågor som rör tillgängligheten för funktionshindrade verkligen uppmärksammas är 
att utse en person med särskilt ansvar för dessa frågor. Handboken talar om något 
som benämns ”access librarian” som har till uppgift att ansvara för att biblioteket är 

 
183 Wells (1995), s. 213 f. 
184 Wells (1995), s. 213 f. 
185 Ruth O´Donnell – Laura J. Hodges (1995), ”The role of leisure time”, s. 92. 
186 Mary A. Roatch (1995), ”Managing successful public library services for information access”, s. 222 f. 
187 Roatch (1995),  s. 225. 
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tillgängligt för alla.188 Kanske kan denna term motsvaras av socialbibliotekarien eller 
motsvarande på de svenska folkbiblioteken som just har en del av detta 
övergripande ansvar.  

Attityder 
Folkbibliotekens attityder gentemot utvecklingsstörda präglas i hög grad av de 
senaste årens decentralisering och integrering av utvecklingsstörda i samhället. De 
stora institutionerna stängs och de utvecklingsstörda flyttar ut i egna lägenheter eller 
gruppboenden. Detta ställer högre krav på den utvecklingsstörde men ger även 
större möjligheter att bli delaktiga i samhället och att leva ett mer självständigt liv.  

Som tidigare nämnts diskuterar Ann Bakk och Karl Grunewald i Omsorgsboken 
fem synsätt som traditionellt präglat synen på utvecklingsstörda. Av uppsatsens 
enkätundersökning framkommer att bibliotekens attityder gentemot utvecklingsstörda 
präglas av synen på den utvecklingsstörde som en individ med individuella 
förutsättningar och intressen. Den utvecklingsstörde verkar av biblioteken uppfattas 
som en person som har rätt att vara den hon är – en unik människa med erfarenheter, 
kunskaper och intressen som hon har rätt att uttrycka och respekteras för.  

Flera bibliotek är uppmärksamma på faran att bibliotekets service fokuseras på 
”målgruppen utvecklingsstörda” istället för att erbjuda en individuell service  utifrån 
specialintressen och förutsättningar.  

Den gamla synen på utvecklingsstörda som utan behov av stimulans och i 
avsaknad av förmåga att tillgodogöra sig kultur är för länge sedan borta. Man är från 
bibliotekens sida mån om att försöka skapa en trevlig och inbjudande miljö för de 
utvecklingsstörda.  

Synen på den utvecklingsstörde som någon som kan utvecklas med rätt träning 
och tillgång till rätt ”hjälpmedel” i form av läsombud och anpassad litteratur och 
samhällsinformation är uppenbar. Kanske kan man ana något av den gamla 
”träningsivern”. Det finns dock samtidigt en stark betoning på personlig utveckling 
efter egna intressen med respekt för individen. Den utvecklingsstörde respekteras 
och tas på allvar och biblioteken verkar ha ambitionen att behandla vuxna 
utvecklingsstörda som kommuninvånare med samma rättigheter till folkbibliotekens 
service som övriga.  

Synen på den utvecklingsstörde som det eviga ansvarslösa barnet förekommer 
knappast. Tvärtom är tendensen att biblioteken är noga med att poängtera att 
utvecklingsstörda vuxna ska behandlas just som vuxna, men att hänsyn ska tas till de 

 
188 Roatch (1995),  s. 225. 
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behov funktionshindret för med sig. Det tycks finnas en god medvetenhet på 
folkbiblioteken om dessa behov och svårigheter. Biblioteket kan på olika sätt minska 
konsekvenserna av funktionshindret genom att t.ex. ha lättlästa lånekvitton. Detta är 
långt ifrån samma sak som att behandla utvecklingsstörda som barn, tvärtom handlar 
det om respekt.  

Synen på den utvecklingsstörde som patient är också ovanlig. Många bibliotek 
poängterar att bibliotekspersonalen ska tala direkt till den utvecklingsstörde och inte 
till medföljande personal.  

Sammanfattningsvis kan man alltså säga att biblioteken verkar uppfatta vuxna 
utvecklingsstörda som individer med rättighet och möjlighet att leva självständiga liv 
genom att konsekvenserna av funktionshindret minskas genom olika insatser. 

Biblioteket som samhällsinstitution 
Som diskuterats tidigare har det enligt Lars Höglund inom den 
biblioteksvetenskapliga forskningstraditionen funnits framförallt två stora paradigm: 
synen på biblioteket som en social institution och som ett system för mänsklig 
kommunikation. I kapitlet framfördes åsikten att biblioteksservice till 
funktionshindrade i hög grad är en syntes av dessa paradigm där biblioteket ses som 
en samhällsinstitution med ett socialt ansvar att göra kultur och information av olika 
slag tillgänglig för alla.  

Av uppsatsens enkätundersökning framgår att demokrati- och 
jämlikhetsaspekten är något som biblioteken framhäver som viktigt i sin verksamhet 
till utvecklingsstörda. Folkbiblioteken ska möjliggöra deltagande i samhälleliga 
beslutsprocesser och värna demokratiska ideal. Viktiga skäl till att erbjuda 
utvecklingsstörda en anpassad biblioteksservice verkar vara allas rätt till litteratur och 
information av olika slag. Andra viktiga faktorer som tas upp av informanterna är  
gällande lagstiftning, t.ex. bibliotekslagen och LSS. Bibliotekslagen slår fast att 
biblioteken särskilt ska värna om funktionshindrade. Enligt LSS (Lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade) är ett av de grundläggande målen full delaktighet i 
samhället, där tillgången till lättläst information, nyheter och böcker är viktiga faktorer 
för att uppnå detta för utvecklingsstördas del.  

Folkbildning och demokrati 
Folkbibliotekens verksamhet präglas av en lång tradition av folkbildning. En rapport 
från början av 1980-talet gjord av Folkbiblioteksutredningen diskuterar  frågor kring 
samverkan mellan folkbibliotek och folkbildning. Här knyts folkbiblioteken och 
folkbildningen samman och deras gemensamma referensramar och beröringspunkter 
uppmärksammas. Rapporten skriver att det i förutsättningarna för folkbildningsarbete 
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finns en strävan att ”berika och utveckla människornas kulturella aktivitet och att ge 
människorna förutsättningar att tillgodogöra sig värdefulla, stimulerande och 
utvecklande kulturupplevelser.”189 Samma ambition har folkbiblioteken parallellt med 
rollen som kunskaps- och informationsförmedlare. En gemensam beröringspunkt 
mellan folkbildningsrörelsen och folkbiblioteken är därför bl.a. det läsfrämjande 
arbetet, där en viktig målgrupp är just funktionshindrade.190 Samarbetet mellan 
folkbiblioteken och folkbildningen återfinns exempelvis i läsombudsverksamheten, 
där studieförbundet Vuxenskolan (SV) är delaktiga. Speciellt SV har länge arbetat 
med verksamhet riktad till utvecklingsstörda och är en av de samarbetspartner 
biblioteken uppger.  

I dagens informationstäta samhälle läggs generellt stor vikt vid 
informationskompetens och ansvaret för att söka information läggs i allt större 
utsträckning på den enskilde individen. I takt med att utvecklingsstörda i allt högre 
grad integreras i samhället ökar deras behov av tillgång till samhällsinformation. 
Samhället som helhet präglas av en fokusering på rättigheten till information och 
demokratiaspekten blir en allt viktigare faktor i motiveringen av en särskild service till 
utvecklingsstörda.  

Bibliotekets roll ur ett demokratiperspektiv är ett tema som är aktuellt inom 
biblioteksvärlden. En nyutkommen bok från BTJ diskuterar frågor om bibliotekets 
roll i demokratin. År 1998 tillsattes en arbetsgrupp med uppgift att arbeta med frågor 
om demokrati och bibliotek och ovan nämnda skrift är ett resultat av gruppens 
arbete. Arbetsgruppen har formulerat de tio teserna ”Demokrati och bibliotek”:  

1. Mötesplats i tid och rum 
2. Uppleva, leva sig in i, leva samman 
3. Fria råd, ord och länkar 
4. Grogrund för delaktighet 
5. Gränssnitt för medborgare 
6. Kunskapsväg till makt 
7. Utsikt, insyn, insikt, åsikt 
8. Ord, mening, sammanhang 
9. Frizon för alla 
10. Mångfald och möjligheter191 

 
189 Folkbibliotek och folkbildning i samverkan (1982), s. 38. 
190 Folkbibliotek och folkbildning i samverkan (1982), ss. 47-49. 
191  Bibliotek – mötesplats i tid och rum. En bok om demokrati (2000), s. 8. 
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Dessa tio punkter präglas av  den traditionella folkbiblioteksideologins värderingar 
och ideal. Ord som frizon, delaktighet och mångfald leder associationerna till en 
samhällsinstitution som tar ett socialt ansvar för alla medborgare, och som ser som 
sin uppgift att verka för demokrati och jämlikhet.  

Dessa värderingar sätter sin prägel på bibliotekens verksamhet till 
utvecklingsstörda. Ändå verkar det i många fall finnas ett glapp mellan viljan och 
ambitionen och den faktiska verkligheten. Tidsbrist, brist på ekonomiska resurser, 
platsbrist och personalbrist är exempel på faktorer som försvårar förverkligandet av 
målsättningen om ett bibliotek för alla. I viss mån kanske även ovana och bristande 
erfarenheter är faktorer som spelar in i kvaliteten på servicen till utvecklingsstörda, 
eftersom detta är ett relativt nytt verksamhetsområde för många bibliotek. Som 
indirekt framgår av uppsatsens enkätundersökning tycks bibliotekens uppsökande 
verksamhet till människor med funktionshinder traditionellt framförallt ha riktat sig till 
synskadade.  

En rapport med en intressant och slående titel är den tidigare nämnda 
Livskvalitet och läslust −  en demokratisk rättighet. Sammanställning av enkät 
till 17 kommuner i Skaraborg som just anspelar på utvecklingsstördas rättighet 
utifrån en demokratiaspekt att ta del av litteratur och samhällsinformation – samma 
rättighet som alla medborgare i vårt land har.  

Projektrapporten beskriver resultatet av den enkät som skickades till samtliga 
länets kommuner med frågor rörande utvecklingsstörda personers tillgång till litteratur 
och samhällsinformation. Det visade sig att de vanligaste sätten för utvecklingsstörda 
att få samhällsinformation är genom TV eller genom att personal läser och förklarar. 
Samtidigt framgår att i en tredjedel av gruppbostäderna läser personalen inte 
samhällsinformation, t.ex. skrivelser från myndigheter, tillsammans med de boende.192  

Dessa resultat exemplifierar att det trots ökade kunskaper om utvecklingsstördas 
rättigheter till lättläst litteratur och samhällsinformation  och trots målsättningar att 
tillhandahålla och förmedla detta, fortfarande på många håll finns stora brister. 

Biblioteken och lättläst  
För att avsluta diskussionen om biblioteksservice till utvecklingsstörda tänker jag i 
detta avsnitt gå igenom ett antal punkter som är viktiga att ha i åtanke när det gäller 
service till denna grupp och knyta dessa till den bild av hur folkbibliotekens 
verksamhet till denna målgrupp framstår utifrån uppsatsens enkätundersökning. 

 
192 Livskvalitet och läslust (1998), s. 9 f. 
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Centrum för Lättläst publicerar på sin hemsida tips på vad folkbiblioteken bör 
tänka på i sin service till utvecklingsstörda besökare.193 Den första punkten som tas 
upp gäller bemötande. Enligt tipslistan framhålls att det är viktigt att 
bibliotekspersonalen utbildas i frågor som rör funktionshinder eftersom ”kunskap är 
grunden för ett gott bemötande”.  

Som framkommer av enkätundersökningen är de flesta bibliotek medvetna om 
betydelsen av utbildning i dessa frågor. På vissa bibliotek verkar man ha haft mycket 
utbildning, medan andra endast haft begränsad utbildning. Tipslistan föreslår att 
biblioteket bjuder in FUB till biblioteket för att berätta om funktionshindret 
utvecklingsstörning, något endast ett mindre antal bibliotek verkar ha gjort.  

Nästa punkt som tas upp gäller kunskaper om LL-utbudet. Här påpekas bl.a. att 
LL-böcker inte enbart riktar sig till utvecklingsstörda utan att alla med lässvårigheter 
av något slag kan ha glädje av dem. Detta tycks många bibliotek vara medvetna om. 
Flera framhåller att det lättlästa materialet uppskattas av många biblioteksbesökare.  

En annan aspekt som tas upp gäller placeringen av LL-materialet. Enligt listan har 
detta material länge haft en något undanskymd placering, vilket på senare tid i hög 
grad har förbättrats. Detta stämmer väl överens med resultatet av 
enkätundersökningen som visar att biblioteken är medvetna om vikten av att göra 
LL-materialet lättillgängligt genom t.ex. tydlig skyltning och placering i speciella hyllor 
eller ”LL-hörnor”.  

Det påpekas i tipslistan även att LL-böcker är vuxenböcker som inte bör 
placeras på barnavdelningen. Denna aspekt är många bibliotek medvetna om och 
poängterar. Ett bibliotek är själv förvånat över att de placerat den lättlästa tidskriften 
8 SIDOR på barnavdelningen.  

Andra förslag som listan framhåller är att LL-böckerna gärna ska placeras nära 
informationsdisk och inom synhåll från entrén. Även dessa synpunkter verkar de 
flesta bibliotek ha tagit till sig. Faktorer som svängrum för rullstolar, god belysning, 
sittplatser, skyltning med böckernas framsidor synliga är andra tips som biblioteken 
generellt verkar medvetna om. Ganska vanligt är dock att praktiska svårigheter som 
t.ex. platsbrist sätter käppar i hjulet för att efterleva ambitionerna och kunskaperna 
fullt ut.  

En annan aspekt som tas upp i tipslistan är att det är bra att bilda en 
referensgrupp bestående av funktionshindrade låntagare. Detta tillvägagångssätt 
tycks inte vara så vanligt förekommande på folkbiblioteken enligt informanternas 

 
193 Biblioteken och lättläst – 8 tips, http//:www.llstiftelsen.se/lasombud/download/bibltips.pdf (Nerladdad 
2001- 08-02) I följande resonemang kommer jag att referera till denna tipslista. 
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svar. Några bibliotek nämner att de tagit hjälp av utvecklingsstörda vid skapandet av 
LL-hörnan.  

Ett alternativt sätt skulle kunna vara att integrera utvecklingsstörda i bibliotekets 
arbete, exempelvis genom att ha LL-värdar, dvs. utvecklingsstörda personer som 
arbetar ett par timmar i veckan i LL-hörnan. Detta verkar dock vara mycket 
ovanligt, vilket är synd eftersom det borde vara ett bra sätt att locka 
utvecklingsstörda människor till biblioteket och kanske avdramatisera biblioteket 
något. Något som däremot nämns relativt ofta i enkätsvaren är att utvecklingsstörda 
anlitas för caféverksamhet på biblioteket, antingen en eller ett par gånger per år eller 
på en mer regelbunden basis.  

En annan punkt på tipslistan är samarbetet med läsombuden som beskrivs som 
”något av nyckeln till funktionshindrade personers läsning”. Här poängteras att det är 
viktigt att uppmuntra läsombuden i deras arbete. Uppsatsens enkätundersökning 
visar att läsombudsverksamheten överlag uppskattas mycket av biblioteken.  

En annan aspekt som tas upp är tillgången till anpassade datorer, något som 
framhålls som viktigt. Det föreslås att en av bibliotekets datorer kan vara LL-dator, 
åtminstone då och då. Som framgår av uppsatsens enkätundersökning är IT-
anpassningar ett av de områden där det på vissa bibliotek finns brister. Av de 
bibliotek som besvarat frågan är det ungefär lika många bibliotek som gjort 
respektive inte gjort IT-anpassningar för funktionshindrade.  
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Slutord 

Utvecklingsstördas situation har de senaste hundra åren förändrats dramatiskt. Från 
att ha ansetts vara ”sinnesslöa” och obildbara och placerade på stora institutioner, till 
dagens integrerade boende i samhället, antingen i egna lägenheter eller i mindre 
gruppboenden. Att tillgången till bibliotek, litteratur och samhällsinformation 
tillgodoses är en naturlig följd av den utveckling som skett de senaste hundra åren. 
Synen på utvecklingsstörda har varierat alltifrån att uppfattas som mer eller mindre 
omänskliga till den syn vi har idag – människor som har ett behov av och rättighet till 
att ta del av kultur och att bli delaktiga i samhället på egna villkor. 

Eftersom biblioteken av tradition är samhällsinstitutioner med uppgift att verka för 
ett demokratiskt och jämlikt samhälle har de en viktig uppgift och skyldighet  att 
medverka till detta. Biblioteket och dess utbud ska vara tillgängligt för gammal som 
ung, människor från alla samhällskikt och nationaliteter, funktionshindrade och övriga.  

I och med bibliotekslagen som uttryckligen ålägger biblioteken att ägna särskild 
uppmärksamhet åt funktionshindrade ges ytterligare eftertryck åt dessa  ambitioner. 
Allt fler förstår vikten av att alla får ta del av litteratur och samhällsinformation och 
genom att långsiktigt verka för att ändra attityder börjar utvecklingsstörda som länge 
varit en eftersatt grupp i bibliotekssammanhang få större tillgång till information, 
nyheter och böcker.  

Uppsatsens enkätundersökning visade att biblioteksservice till utvecklingsstörda 
är en fråga som väcker känslor och engagemang på folkbiblioteken runt om i landet. 
Många är de bibliotekarier som uttryckt att detta är en viktig fråga, och som uttryckt 
glädje över att frågan uppmärksammas. För en del har enkäten lett till en 
tankeställare – vad kan vi göra för att förbättra verksamheten? 

Insikten om utvecklingsstördas behov och rättigheter verkar finnas på våra 
folkbibliotek, och viljan och ambitionen att nå fram till gruppen är många gånger 
stark. Det finns fortfarande på många håll brister i servicen till målgruppen, men som 
en av informanterna skriver känns det som om det ”rör på sig”. Det tycks som om vi 
är på god väg att verkligen tillhandahålla ett bibliotek för alla. 

Jag ger avslutningsvis sista ordet till ett av folkbiblioteken:  



 76 

Det är en demokratifråga, en fråga om tillgänglighet för alla medborgare oavsett 
läshandikapp att komma i åtnjutande av litteratur och samhällsinformation. 

”Allas bibliotek!” kallar vi vår vision.194 

 
 

 
194 Enkät nr. 28 
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Sammanfattning  

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka utvecklingsstördas tillgång till 
litteratur och samhällsinformation. Fokus för uppsatsen har legat på folkbiblioteken 
och hur de uppfattar sin service till målgruppen. För att belysa hur folkbiblioteken 
resonerar kring dessa frågor har biblioteken i hög grad själva fått komma till tals 
genom citat.  

Metod för insamlandet av data har varit en enkätundersökning där sammanlagt 
71 bibliotek deltagit. Resultatet av undersökningen har presenterats tematiskt under 
fyra huvudrubriker: 

• Bemötande  
• Bibliotekslokalen  
• Media  
• Att nå fram 

Av enkätsvaren framkommer att generellt sett samtliga folkbibliotek verkar ha 
grundläggande kunskaper om vad som är viktigt att tänka på i kontakten med 
utvecklingsstörda. Kvaliteten på servicen till denna målgrupp varierar dock betydligt 
mellan kommunerna i landet. En del bibliotek har en väl utbyggd verksamhet till 
utvecklingsstörda, medan andra uppger att de istället prioriterat andra grupper.  

Samtliga bibliotek har dock lättläst litteratur som placerats separat, antingen i 
särskild hylla eller i ”LL-hörna”. Vad gäller tillgången till lättläst samhällsinformation 
på biblioteken är den generellt sett sämre, trots bibliotekens betoning av allas rätt till 
samhällsinformation som en viktig demokratisk fråga.  
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Bilaga 1  

Hej! 

Jag heter Camilla Lemhagen och läser biblioteks- och informationsvetenskap vid 

Uppsala universitet. Jag håller just nu på att skriva min magisteruppsats  som handlar 

om utvecklingsstördas tillgång till litteratur och samhällsinformation. Hur ser 

folkbibliotekens service till utvecklingsstörda ut idag? Detta vill jag undersöka genom 

denna enkät som kommer att skickas till ca 120 folkbibliotek runt om i landet. 

Enkäten består av ett antal öppna frågor, där tanken är att Du ska kunna utveckla 

svaren med egna synpunkter, erfarenheter och reflexioner kring utvecklingsstörda 

och bibliotek. Skriv därför gärna så utförligt som möjligt!  

Självfallet kommer inga namn att nämnas i uppsatsen. Syftet med enkäten är att få en 

uppfattning om hur folkbibliotekens service till utvecklingsstörda ser ut, inte att peka 

ut enskilda bibliotek. Skriv dina svar direkt under frågan och maila tillbaka till mig. 

Anser Du någon annan person på Ditt bibliotek vara mer insatt i frågan är jag 

tacksam om Du vidarebefordrar enkäten. Svara gärna så snart som möjligt, dock 

senast den 27/4! 

Har du några frågor går det bra att kontakta mig via e-post 

Camilla.Lemhagen@bibks.uu.se eller tfn. 018/50 26 04. Min handledare heter 

Kerstin Rydbeck och kan nås via e-post Kerstin.Rydbeck@ABM.uu.se eller tfn. 

018/471 79 78  

Jag skulle vara mycket tacksam för Din medverkan! 
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Med vänliga hälsningar 

Camilla Lemhagen 

Frågor: 

1a) Har Ditt bibliotek mål/policydokument, handlingsplan eller liknande som rör 
funktionshindrade?Om ja, vad innefattar det? 

b) Om nej, varför inte? Planeras detta inför framtiden?  

2a) Har Ditt bibliotek verksamhet/service riktad till människor med specifika 
funktionshinder,  t.ex. speciellt till utvecklingsstörda, synskadade etc.? Om ja, 
vad och riktat till vilka? 

b) Finns det ett behov av sådan verksamhet? Motivera! 

c) Hur tar Ditt bibliotek reda på om det finns ett sådant behov? 

3a) Vad är viktigt att tänka på när det gäller utformningen av bibliotekslokalen med 
tanke på utvecklingsstörda biblioteksanvändare?  

b) Hur ser det ut på Ditt bibliotek? (t.ex. placering av LL-böcker, skyltning etc.) 

4) Vad är viktigt att tänka på när det gäller kontakten med utvecklingsstörda 
biblioteksanvändare? 

5a) Har Ditt bibliotek haft vidareutbildning i handikappfrågor och i sådana fall i 
vad? 

b) Behöver personalen vidareutbildning vad gäller utvecklingsstördas behov och 
vad skulle i sådana fall utbildningen innehålla?  

6a) Vilka media finns på Ditt bibliotek speciellt anpassade till utvecklingsstörda? 

b) Anser Du att det finns ytterligare media som biblioteket skulle kunna 
tillhandahålla?  
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7a) Tillhandahåller  Ditt bibliotek anpassad och bearbetad samhällsinformation och i 
sådana fall vad? 

b) Om ja, var har Ditt bibliotek placerat denna information och hur har ni då 
tänkt? 

c) Varför tillhandahåller Ditt bibliotek detta? Varför inte?  

8) Inköpsrutiner av media till målgruppen utvecklingsstörda:  

a) Hur stor summa avsätts för inköp av media till denna målgrupp? 

b) LL-böcker: ungefär hur många titlar köps per år? 

c) Vem bestämmer vad och hur mycket som köps in? Är det vanligt med 
inköpsförslag/önskemål? 

9a) Har Ditt bibliotek gjort några IT-anpassningar för 
funktionshindrade/utvecklingsstörda biblioteksanvändare? 

b) Om ja, beskriv närmare! 

c) Om nej, varför inte? Planeras detta inför framtiden? 

10a)Är Ditt bibliotek delaktigt i läsombudsverksamhet?  

b)   Varför? Varför inte?  

c)   Om ja, vilka resultat/konsekvenser har detta medfört? 

11)  Finns det andra sätt att bedriva läsfrämjande verksamhet för  utvecklingsstörda 
och i sådana fall vilka? 

12)  Anser Du att utvecklingsstörda har hittat fram till Ditt bibliotek? 

13a) Samarbetar Ditt bibliotek med andra i frågor som rör utvecklingsstörda, t.ex. 
handikapporganisationer/intresseorganisationer/omsorgspersonal?  

b)    Vari består samarbetet? 
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14)   Övriga kommentarer eller funderingar?  

Tack för Din medverkan! 
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Bilaga 2 

Antal bibliotek som deltagit i undersökningen, förtecknade 
länsvis. 

_______________________________________________________________ 

Blekinge län:  2 st.  
Dalarnas län:  4 st. 
Gotlands län:  1 st. 
Gävleborgs län: 2 st. 
Hallands län:  2 st. 
Jämtlands län: 3 st. 
Jönköpings län: 4 st. 
Kalmar län:  4 st. 
Kronobergs län: 6 st. 
Norrbottens län: 3 st. 
Skåne län:  8 st. 
Stockholms län: 2 st. 
Södermanlands län: 4 st. 
Uppsala län:  2 st. 
Värmlands län: 3 st. 
Västerbottens län: 1 st. 
Västernorrlands län: 2 st. 
Västmanlands län: 4 st. 
Västra Götalands län: 6 st. 
Örebro län:  3 st. 
Östergötlands län: 5 st. 
 

 
Summa:  71 st. 
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