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Abstract 
 
Titel:  LL-böcker på bibliotek – en studie av bibliotekariers 
förmedlingsarbete av lättläst litteratur 
 
Författare:  Stina Dahlberg 
 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur bibliotekarier 
arbetar för att förmedla LL-böcker till dess potentiella läsare. Jag har 
velat skapa en förståelse för vilka problem som kan omge denna 
litteraturform sett från bibliotekariernas perspektiv. Undersökningen 
bygger på kvalitativa intervjuer med bibliotekarier på sammanlagt sex 
olika bibliotek, tre stadsbibliotek och tre filialer, i Västerbottens och 
Norrbottens län. Jag har använt mig av grundad teori som metod för 
att genomföra undersökningen. Resultatet visade att LL-böcker ofta är 
ett eftersatt område på biblioteket. Detta beror delvis på att det inte 
alltid finns någon som är ansvarig för denna litteraturform. Studien 
visade också att bibliotekarierna hade dålig kunskap om LL-böckernas 
användningsområden och den breda och differentierade målgruppen. 
Till stor del förklarades detta genom resursbrister, men det visades 
även att bibliotekariernas personliga intresse och engagemang för LL-
böckerna är en avgörande faktor för att förmedlingsarbetet ska fungera. 
 
 
 
Nyckelord:  LL-böcker, lättläst, litteraturförmedling 
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1. Inledning 
Jag har länge varit intresserad av hur bibliotek tillhandahåller information till låntagare som 

behöver särskilt stöd. Jag kommer att inrikta min studie mot lättlästa böcker för vuxna, sk. 

LL-böcker, och bibliotekariers förmedling av denna litteraturform till dess potentiella 

låntagare. Anledningen till att jag väljer denna inriktning är att andra anpassade medier som 

finns på biblioteken är relativt välkända och sällan ifrågasatta medan det är många som 

överhuvudtaget inte vet vad LL innebär.1 Jag har fått känslan av att LL-böcker uppfattas som 

torftiga, tråkiga och ibland även intelligensbefriade. Men för personer med läshandikapp kan 

detta vara den enda möjligheten att kunna läsa en bok alldeles själv.  

 

När man talar om lässvaga och läsovana personer tänker man i första hand på barn och 

ungdomar. Men enligt Centrum för lättläst, som ger ut LL-böckerna, saknar 20-25 procent av 

den vuxna befolkningen den läsförmåga man förväntas ha när man går ut grundskolans 

niondeklass.2 Enligt aktuell forskning kring läsning krävs träning för att lära sig tyda textens 

budskap. En nybörjarläsare måste behärska både avkodning och förståelse. Att lära sig avkoda 

tecknens betydelse pågår redan från födseln. Förståelse är däremot något som hela tiden måste 

uppmuntras, bland annat genom tillgång till litteratur.3 Som blivande bibliotekarie tycker jag 

att det är en självklarhet att man ska läsa böcker. Att läsa  en bok ger en bra inblick i världar 

och upplevelser som man kanske aldrig kommer att kunna ta del av på riktigt. Enligt Åse 

Kristine Tveit fyller läsning även en social funktion. Vi läser för att kunna hänga med i det 

vardagliga samtalet. Men vad vi läser är också ett uttryck för vem vi är, eller vem vi vill vara. 

På ett mer konkret plan kan man säga att läsning utvecklar vårt språk och vår empatiska 

förmåga. Vi får nya insikter i vårt eget liv och verktyg för att se på världen utifrån andra 

perspektiv.4 Ulla Lovén menar att personer med förståndshandikapp får en fördjupad 

förståelse av sig själv och av världen när de får ta del av böcker. Deras livskvalitét ökar och 

deras möjligheter att vara delaktiga i samhället. 5 Detta påstående är inte något som exklusivt 

gäller personer med förståndshandikapp utan passar nog in på de flesta människor. För 

personer som brister i läs- och skrivförmågan kan självförtroendet påverkas negativt samtidigt 

                                                 
1 Stor Stil, talböcker, punktskriftsböcker och taktila böcker är några exempel på andra anpassade medier. 
2 Centrum för lättläst. Årsredovisning 2005. [www dokument] 

URL: http://www.lattlast.se/pub/4406/CfLL_2005_web.pdf, 10. 
3 Håkan Borgström (skribent), Den hemliga koden. Aktuell forskning om läsning. (Stockholm: Vetenskapsrådet, 

2006), 17. 
4 Åse Kristine Tveit, Innganger. Om lesing og litteraturformidling. (Bergen: Fagbokforlaget, 2004), 36ff. 
5 Ulla Lovén, Världen blir större. Läsombud – vägen till läsning. (Stockholm: Centrum för lättläst, 2000), 7. 
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som dessa personer kan utveckla problem när det gäller att visa empatisk förmåga mot andra i 

olika situationer.6 Detta visar även en undersökning utförd av Maja Witting.7 Det är alltså 

viktigt att dessa personer ges möjlighet att få ta del av litteratur och uppmuntras till att 

utveckla sin läsförmåga. Jag anser det därför både motiverat och intressant att undersöka hur 

bibliotekarierna arbetar för att försöka nå ut till den lättlästa litteraturens målgrupper. 

 

Jag kommer att använda mig av grundad teori8 när jag genomför min studie, i linje med denna 

metod ska man bemöta empirin med så få förutfattade meningar som möjligt. Det är 

respondenterna som ska formulera sina tankar om problem kring det undersökta området. Det 

är däremot omöjligt att inte ha någon förförståelse alls. Mina tankar inför detta arbete har rört 

sig kring att LL-böcker är en undanskuffad litteraturform på biblioteket. Jag tror att 

bibliotekarierna inte har någon större kunskap om vilka som är i behov av lättläst litteratur. 

Det kan finnas svårigheter i att hänvisa människor till den lättlästa litteraturen av rädsla för att 

de ska känna sig kränkta. Jag tror även att informationen till den lättlästa litteraturens 

potentiella läsare om att det faktiskt finns böcker som de själva kan läsa är bristfällig. 

Eftersom en av böckernas målgrupp är förståndshandikappade tror jag att många andra som 

faktiskt skulle ha nytta av dessa böcker drar sig för att låna dem. Jag har även fått intryck av 

att det arbete som bedrivs kring LL-böckerna inriktas främst mot just förståndshandikappade. 

Ett övergripande problem är att folkbiblioteken nästan enbart inriktar sitt läsfrämjande arbete 

mot barn och ungdomar.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka hur bibliotekarierna arbetar för att förmedla LL-böckerna 

till dess potentiella läsare. Jag vill skapa en förståelse för vilka problem som omger denna 

litteraturform utifrån bibliotekariernas perspektiv. För att uppnå syftet med studien kommer 

jag att arbeta utifrån följande övergripande  frågeställningar: 

- Vad har bibliotekarierna för tankar och uppfattningar kring litteraturformen LL-böcker? 

- Hur ser bibliotekarienas förmedlingsarbete av LL-böckerna ut? 

 

                                                 
6 Borgström, 23. 
7 Maja Witting, ”Läs- och skrivsvårigheter i ett vuxenperspektiv,” I Vuxnas kamp för att erövra språket i skrift. 

Om att övervinna läs- och skrivsvårigheter och få tillgång till det skrivna ordet. Witting et al. (Solna: 
Ekelunds Förlag, 1996). 

8 Inom grundad teori sker urval, datainsamling och analys av empirin interaktivt. Man utgår inte från en på 
förhand bestämd frågeställning utan arbetar vidare utifrån vad som uppkommer vid analysen. Målet är att bilda 
en teori eller en hypotes. 
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1.2 Centrala begrepp 

Målgruppen för LL-böcker är stor, hur den ser ut framgår i nästkommande avsnitt. Här 

kommer jag endast att beskriva de mest centrala begreppen, som jag anser behöver förtydligas. 

 

LL-böcker: Det är Centrum för lättläst som ger ut LL-böckerna i Sverige. Det finns tre olika 

svårighetsgrader på böckerna, men de är alla skrivna med ord som är lätta att förstå och 

handlingar som är enkla att hänga med i. Radbrytningar vid varje avslutad tanke och alltid vid 

punkt gör att dessa böcker passar att läsa för människor som inte kan ta till sig ”vanliga” 

böcker. I kapitel 3.2 ges en utförligare beskrivning av vad LL-böcker är. 

 

Funktionsnedsättning: Med funktionsnedsättning avses fysiska eller intellektuella skador 

eller sjukdomar, syn- eller hörselskador, medicinska tillstånd eller mentalsjukdomar.9 Detta är 

den övergripande termen som används i uppsatsen. När respondenterna specifikt talar om 

människor med en intellektuell funktionsnedsättning används begreppet 

förståndshandikappade eller utvecklingsstörda, beroende på hur respondenten själv uttrycker 

sig. 

 

Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter: Personer som har dyslexi har svårt att på ett snabbt sätt 

koda och förstå enstaka ord. Läsforskarna Torleiv Høien & Ingvar Lundbergs något 

förkortade definition av dyslexi är:”Dyslexi är en ihållande störning av kodningen av 

skriftspråket, förorsakad av en svaghet i det fonologiska systemet.” 10 Läs- och 

skrivsvårigheter är däremot inte synonymt med dyslexi. Det kan ha en grund i att personen 

har ett annat modersmål än svenska. Uppväxtförhållanden kan också inverka negativt på läs- 

och skrivförmågan.11 Høien och Lundberg ser inga samband mellan dyslexi och 

intelligensnivå. Däremot menar Max Frisk att övriga former av läs- och skrivsvårigheter kan 

bero på en lägre intellektuell förmåga, vilket innebär att personens språkutveckling påverkas 

negativt. Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan däremot även vara dyslektiker.12 

Eftersom mitt fokus i denna uppsats ligger på bibliotekariernas arbete, alltså inte de olika 

                                                 
9 FN:s standardregler. Handikappombudsmannens hemsida. [www dokument] 
  URL: http://www.ho.se/upload/FNs_standardregler.pdf, 6. 
10 Torleiv Høien & Ingvar Lundberg, Dyslexi – från teori till praktik. (Stockholm: Natur och Kultur, 1999), 21. 
11 Borgström, 38. 
12 Max Frisk, ”Läs- och skrivsvårigheter samt dyslexi,” I Utredning av läs- och skrivsvårigheter. B.Ericson 

(Red.) (Lund: Studentlitteratur, 1996), 38. 
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målgrupperna använder jag oftast läs- och skrivsvårigheter som en övergripande term där 

även dyslexi är inräknat.  

 

Läshandikapp: Läshandikapp används för att det på ett tydligt sätt inbegriper alla de olika 

målgrupperna. På Centrum för lättlästs hemsida kan man t.ex. läsa att LL-böcker är till för 

alla som helst inte läser en vanlig bok pga. läshandikapp eller lässvårigheter.13 

 

1.3 Disposition 

I metod ger jag en kort beskrivning av vad grundad teori går ut på och hur man arbetar med 

denna metod. Jag ger en inblick i hur jag har samlat in data och motiverar urvalet som jag har 

gjort. Därefter beskrivs hur det insamlade materialet har analyserats utifrån den metod jag har 

valt. Under metodologiska reflektioner beskriver jag hur intervjuerna kan anses vara relevanta 

för studien. 

 

Nästa avsnitt ger en bakgrund till lagar och rättigheter som påverkar bibliotekens arbete i 

förhållande till LL-böckernas målgrupper. Här går jag också närmare in på vad LL är för 

någonting och hur målgrupperna ser ut. Några praktiska exempel från projektarbeten med LL 

på olika bibliotek avslutar denna del av uppsatsen. 

 

I tidigare forskning har jag uppmärksammat forskning specifikt riktat mot LL-böcker, 

forskning om litteraturförmedling på bibliotek och olika studier av bibliotekens särskilda 

tjänster, både svenska och internationella. 

 

Litteraturförmedling och marknadsföring handlar om hur bibliotekarier kan arbeta för att 

förmedla litteratur och främja läsandet. Jag tar också upp marknadsföringsprinciper som 

gäller för bibliotek.  

 

Under rubriken Resultat och analys beskrivs de kärnkategorier, kategorier och 

underkategorier som framkommit ur analyserna av intervjuerna. Dessa exemplifieras med 

citat och organiseras för att stå som grund för den kommande diskussionen. Här genererar jag 

egna hypoteser samt gör kopplingar till tidigare teorier och forskning. 

                                                 
13 Centrum för lättläst. URL: http://www.lattlast.se/?page=17&display=3201:2013 
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2. Metod 
Jag har använt mig av kvalitativ metod för att undersöka detta ämnesområde eftersom jag 

ville skapa en förståelse för fenomenet. Jag är intresserad av den detaljrikedom och den djupa 

förståelse som en kvalitativ studie kan ge. För att utvärdera och ta reda på hur någonting 

fungerar passar kvalitativ forskningsmetod bra eftersom den både tittar på bakomliggande 

processer och på resultat av dessa.14 Jag kommer att ge en kort bakgrundsbeskrivning av hur 

grundad teori fungerar för att sedan förklara hur jag har samlat in data och analyserat denna i 

linje med metoden. 

 

2.1 Grundad teori 

Jan Hartman inleder sin bok Grundad teori med att klargöra att denna metod passar att 

använda när man ska utforska områden som är relativt outforskade. Syftet med grundad teori 

är att generera nya teorier.15 Som kommer att framgå av kapitel 4 har det inte gjorts så många 

tidigare studier specifikt om LL-böcker.  

 

Grundad teori utvecklades av Barney Glaser och Anselm Strauss i början av 60-talet. Glaser 

och Strauss kom från olika akademiska bakgrunder. 1990 gav Strauss ut  boken Basics of 

Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques tillsammans med Juliet 

Corbin. Denna bok kritiseras av Glaser för att de metoder som beskrivs är långt ifrån grundad 

teori.16 Detta har kommit att skapa stora skillnader mellan Glacer å ena sidan och Strauss och 

Corbin å den andra för hur forskningsprocessen för att generera en teori ska gå till. Många av 

de forskare som idag använder sig av grundad teori låter sig endast inspireras av Glaser och 

Strauss. Förutom Hartmans bok Grundad teori har jag valt att använda mig av två verk där 

grundad teori utgör den metodologiska utgångspunkten; Along the Path of Discovery av 

Bengt Starrin et al.17 och Qualitative Methodology for International Public Health av Lars 

Dahlgren et al.18 Grundad teori handlar enligt Starrin et al. om att strukturera idéer som 

uppkommer ur data. Dahlgren et al. beskriver målet så här: 

                                                 
14 Jane Ritchie & Jane Lewis, Qualitative Research Practise – A Guide for Social Science Students and 

Researchers. (London: Sage, 2003), 29. 
15 Jan Hartman, Grundad teori. Teorigenerering på empirisk grund.(Lund: Studentlitteratur, 2001), 9. 
16 Ibid., 28-33. 
17 Bengt Starrin et al., Along the Path of Discovery – Qualitative Methods and Grounded Theory. (Lund: 

Studentlitteratur, 1997). 
18 Lars Dahlgren et al., Qualitative Methodology for International Public Health. (Umeå: Print Media, Umeå 

Universitet, 2004). 
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One of the most pronounced ambitions in Grounded Theory approach is to discover 
something new, to generate new theories. The ultimate aim is to develop tools to 
understand new types of problems and to cope with new situations. 19 

 

Inom grundad teori använder man sig av teoretiskt urval. Detta innebär att urvalet inte ska 

göras utifrån vad man tror är viktigt utan man ska se till de idéer som framkommit ur tidigare 

data. Man gör hela tiden nya urval, dessa jämförs med varandra för att man ska kunna välja 

grupper som ger mest relevant data. Eftersom man grundar sitt urval i data som redan är 

insamlat finns inte den risk för skevhet som existerar om man gör urvalet grundat i en teori.20  

När man använder sig av grundad teori sker urval, datainsamling och analys interaktivt. 

Utifrån urvalet samlar man in data, analyserar denna data och gör därefter ett nytt urval som 

baseras på de data man samlat in. Denna interaktiva process pågår så länge som nya data 

uppkommer, tills man kan generera teorin.21 Man har uppnått vad som kännetecknas som 

teoretisk mättnad.22 

 

2.2 Datainsamling och urval 

Intervjuer med bibliotekarier på olika bibliotek utgör grunden av min studie. Men jag har även 

gjort observationer av den faktiska biblioteksmiljön runt lättläst litteratur. Starrin et al. 

framhåller att det vid grundad teori är en fördel att använda sig av flera insamlingsmetoder 

eftersom detta ökar möjligheten att generera en teori.23  Inledningsvis var min tanke att även 

titta på måldokument och verksamhetsplaner som biblioteken hade satt upp, för att om möjligt 

se hur arbetet med LL-böcker påverkades av dessa. Det visade sig dock att de dokument som 

fanns var väldigt övergripande och alltså inte gick in i detalj på olika litteraturformer. Därför 

valde jag att inte ta med detta i min undersökning. Mitt primära syfte har inte varit att göra 

jämförelser biblioteken emellan utan förhoppningen var att det varierade urvalet ytterligare 

skulle bredda förståelsegrunden för de problem som enligt bibliotekarierna omger LL-

böckerna. När det gäller observation av biblioteksmiljön har jag inte tagit hänsyn till 

biblioteksbesökarna utan framförallt fokuserat på hur den lättlästa litteraturen hanteras i 

biblioteket (vart den finns, hur  uppmärkningen av böckerna ser ut och hur man skyltar osv.). 

Ritchie och Lewis menar att personliga intervjuer ger stor detaljrikedom och djup förståelse 

                                                 
19 Dahlgren et al., 16. 
20 Hartman, 67. 
21 Ibid., 36. 
22 Ibid., 71. 
23 Starrin et al., 32. 
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av det fenomen som ska studeras.24 Därför har jag lagt den största vikten vid intervjuerna, 

vilket också motiveras av att det var bibliotekariernas perspektiv jag var intresserad av. 

 

Vid användandet av grundad teori ska man gå in i intervjusituationen så fördomslöst som 

möjligt och låta intervjupersonen ”styra” vad intervjun kommer att leda till. Men trots detta 

krävs det vid insamling av material till kvalitativa studier alltid någon form av struktur. 

Ritchie och Lewis skiljer mellan ostrukturerade intervjuer och semi-strukturerade intervjuer. 

Jag har använt mig av den senare. Detta innebär att intervjuaren ställer en del nyckelfrågor, 

men i huvudsak är det respondenten som för samtalet vidare.25 Eftersom man i grundad teori 

arbetar vidare utifrån vad respondenten uttrycker innebar detta att intervjufrågorna varierade 

mellan de studerade biblioteken. Jag utgick dock alltid från tre olika teman; LL som 

litteraturform och målgruppen, verksamhetsplan och rättigheter, läsfrämjande och 

litteraturförmedling. För att skapa mig en större förståelse för respektive biblioteks arbete 

ingick även några mer faktaspecifika frågor. Inom grundad teori ställer man övergripande 

frågor kring olika teman och låter respondenten tala ganska fritt. Jag har däremot valt att ställa 

ganska specifika frågor vilket framgår i bilaga 1 och bilaga 2.26 Samtalet har dock förts utifrån 

hur respondenten har uttryckt sig, jag har alltså inte strikt följt frågemallarna utan följt upp 

spår som uppkommit under intervjun. 

 

Insamlingen av empirin upphörde när jag i analyserna började skönja att liknande erfarenheter 

och upplevelser som tidigare uppmärksammats återkom hos de olika respondenterna. Olika 

kommuner har olika styre, vilket innebär olika mål för biblioteksverksamheten. Det var från 

detta jag utgick när jag valde vilka bibliotek jag skulle använda i min studie. Den första 

intervjun gjordes på ett större stadsbibliotek. Efter analys av denna fann jag det motiverat att 

genomföra nästa intervju på ett mindre bibliotek, för att om möjligt upptäcka hur arbetet 

kunde påverkas av storleken. Denna linje fortsatte jag följa då den gav intressanta resultat som 

kunde föra mitt arbete vidare. Datainsamlingen skedde alltså kontinuerligt, vartefter jag 

analyserat en intervju valde jag ut vart nästa intervju skulle genomföras utifrån vad analysen 

resulterat i. Intervjumallen omarbetades utifrån intressanta aspekter som uppkommit och 

anpassades till den kommande intervjun. Totalt genomfördes 7 intervjuer i Västerbottens och 

                                                 
24 Ritchie & Lewis, 36. 
25 Ritchie & Lewis, 110f. 
26 Se bilaga 1 och bilaga 2 för ett exempel på intervjumallar. Jag har valt ut den mall som användes till den första 

intervjun och den som användes till den femte intervjun. Dessa visar på hur frågorna utvecklats vartefter 
analyser av intervjuerna fört materialet framåt. 
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Norrbottens län, tre större stadsbibliotek och tre filialer i olika kommuner. Den sjunde 

intervjupersonen var ansvarig för den läsfrämjandegrupp som fanns i en av kommunerna. 

Eftersom man vid användandet av grundad teori ska haka på spår som kan tänkas leda studien 

vidare gjordes denna intervju. Vid analysen uppmärksammades emellertid inget som 

föranledde att jag även i fortsättningen skulle gå på detta spår. Intervjuerna bokades via 

telefon. I den mån det fanns att tillgå någon som var ansvarig för LL-böckerna var det denna 

person som intervjun bokades med. På de ställen där ingen hade särskilt ansvar kontaktades 

den som ansågs vara mest relevant för undersökningens syfte. Intervjuerna bandades, dess 

längd varierade mellan 20-46 minuter. De genomfördes löpande under vårterminen 2007. 

 

2.3 Analysmetod 

Glaser delar in forskningsprocessen i tre faser; den öppna fasen, den selektiva fasen och den 

teoretiska fasen. I den öppna fasen försöker man utifrån intervjuer och observationer finna 

koder och kategorier. Det är viktigt att uppmärksamma så många kategorier som man kan, 

eftersom man på förhand inte kan veta vilka av kategorierna som kommer att vara viktiga när 

man ska generera teorin. När man har uppnått mättnad, dvs. inga nya data framkommer, har 

man även utsett vilken kategori som är kärnkategorin. Denna kategori beskriver det centrala 

problemet för den grupp människor man studerar. I den selektiva fasen väljer man att fokusera 

på ett antal kategorier som är kopplade till kärnkategorin. När man har tillräckligt många 

kategorier som är av vikt för kärnkategorin har man på nytt uppnått mättnad. I detta skede 

inleds den teoretiska fasen. I denna undersöker man hur kategorierna förhåller sig till 

varandra, utifrån detta formulerar man hypoteser eller genererar en teori.27  

 

Denna tydliga uppdelning av faser kommer inte att synas i resultatet. Mitt tillvägagångssätt 

för att analysera intervjuerna har dock följt ovanstående principer. Till att börja med skrevs 

materialet ut efter varje avslutad intervju. Detta analyserades sedan genom att jag tittade på 

meningar och ordval där respondenten uttrycker tankar kring LL-böckerna och deras arbete 

med denna litteraturform. Dessa citat kodades därefter genom öppna koder som beskrev 

innebörden i respondentens uttalande. Därefter sorterades koderna till övergripande 

underkategorier, som därefter grupperades till passande kategori. De viktigaste kategorierna 

relaterades sedan till en övergripande kärnkategori. Detta kan exemplifieras genom följande 

citat som är hämtat ur den första intervjun:  

                                                 
27 Hartman, 40-43. 
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Citat:  ”Det har fallit mellan stolarna, det är ingen som har huvudansvaret.”  

Kod:  Ingen har ansvar 

Underkategori: Begränsning 

Kategori:  Passivitet 

Kärnkategori:  Förmedlingsstrategier 

 

Under hela analysarbetet har jag skrivit minnesanteckningar. Minnesanteckningar fungerar 

som ett underlag för att kunna utveckla en teori eller hypotes.28 Jag antecknade tankar och 

idéer som uppkom vid genomgången av intervjuerna, jag skrev ner vilka kompletterande data 

som behövdes för att föra materialet vidare, försökte uppmärksamma när mättnad började 

uppstå och antecknade vilka kategorier som kunde tänkas vara kärnkategorier.  

 

2.4 Metodologiska reflektioner 

Eftersom inte alla bibliotek i min undersökning hade en person som var särskilt ansvarig för 

LL-böckerna fick jag fråga mig fram till den person som ansågs mest lämpad att ställa upp på 

min intervju. Hur väl lämpad dessa personer var går inte att ”mäta”. Att vissa bibliotek inte 

hade fördelat ansvaret anser jag däremot gör min studie än mer intressant. Jag har valt att 

anonymisera materialet, vilket var en önskan från en del av respondenterna. Det finns en liten 

risk att man i materialet trots allt kan urskilja vilket bibliotek det gäller. Igenkänning av 

enskilda respondenter går däremot inte att uttyda, eftersom jag i analysen inte har angett från 

vilket bibliotek citaten och beskrivningarna kommer från. Då uppsatsen inte berör något 

känsligt ämne får detta dock inga vidare konsekvenser. 

 

Jag vill även förtydliga att fokuseringen kring litteraturförmedling och marknadsföring var 

något som växte fram allt eftersom intervjuerna analyserades. I linje med uppsatsens 

metodologiska riktning har resultatet av analyserna inte påverkats av de teorier som berör 

dessa områden. Däremot görs återkopplingar till detta i diskussionen. 

 

 
 
 

                                                 
28 Hartman, 84. 
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3. Bakgrund 

3.1 Lagar och rättigheter 

Personer med funktionshinder och invandrare är prioriterade målgrupper i de lagar och mål 

som behandlar kultur i olika former. Nedan har jag beskrivit dessa närmare. Jag har även 

breddat perspektivet genom att ge en inblick i den svenska handikappolitiken. 

 

3.1.1 Kulturpolitik 

I den lag som specifikt påverkar bibliotekens arbete, Bibliotekslagen (1996:1596), finns det 

inskrivet att funktionhindrade, invandrare och andra minoriteter ska ha tillgång till litteratur i 

former som är anpassade till deras behov. I §1 skrivs uttryckligen att biblioteken ska främja 

intresset för läsning och litteratur. I denna paragraf görs inga anmärkningar på att det 

läsfrämjande arbetet ska riktas mot en speciell målgrupp utan det ska gälla för alla 

medborgare.29  

 

Många bibliotek arbetar enligt de rekommendationer som finns publicerade i Unescos 

folkbiblioteksmanifest. Manifestet är en deklaration, vilket innebär att målen inte är juridiskt 

bindande. Unesco är en organisation inom FN som arbetar för att främja det internationella 

samarbetet inom utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation.30 Manifestet publicerades 

för första gången 1949. Texten har omarbetats två gånger, 1972 och 1994. Kärnan i manifestet 

utgörs av medborgarnas demokratiska rättigheter. Det slås fast att folkbiblioteken ska verka 

för läskunnighet, kultur, information och utbildning.31 Liksom i bibliotekslagen slår 

manifestet fast att personer med olika handikapp ska erbjudas särskilda tjänster. 

Folkbiblioteksmanifestet är däremot lite mer specifikt än bibliotekslagen. Här anges t.ex. att 

en av bibliotekens uppgift är att delta i program för att hjälpa analfabeter att utveckla sitt 

språk. Det förutsätts även att biblioteken ska erbjuda uppsökande verksamhet till dem som 

behöver det och att låntagarna ska få möjlighet att delta i användarutbildningar av 

bibliotekens tjänster.32  

                                                 
29 Jan Erik Forslund, Om biblioteksverksamheterna (Stockholm: Kulturdepartementet, 2003). 
30 Svenska unescorådet, Unescos folkbiblioteksmanifest 1994. (Stockholm: Svenska unescorådet, 1995), 5. 
31 Ibid., 14. 
32 Ibid., 17-20. 
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Sveriges kulturpolitiska mål handlar om att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet.33 På ett 

internationellt plan är det FN:s standardregler som ska öka möjligheterna till delaktighet i 

samhället för människor med funktionsnedsättning.34 Regel nummer 10 handlar om möjlighet 

att kunna delta i kulturlivet på lika villkor. Det är även viktigt att lokaler som tillhandahåller 

kulturutbud är tillgängliga för alla. Att göra litteratur, film och teater tillgängliga för 

människor med funktionsnedsättning genom att utveckla särskild teknik för framställandet av 

detta och arbeta för ett ökat användande ses som en viktig del för ökad jämlikhet och 

delaktighet. Även detta är en deklaration, medlemsstaterna är alltså enbart rekommenderade 

att arbeta för en sådan utveckling.35 

 

3.1.2 Handikappolitik 

Svensk handikappolitik bygger på principen om tillgänglighet, inflytande, delaktighet och 

självbestämmande. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) infördes 

1994. Målet med denna lag är att personer med funktionshinder ska få möjlighet att leva som 

alla andra.36 I den proposition som det ofta hänvisas till när det gäller handikappolitik finns tre 

övergripande mål; handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer, samhället ska 

vara tillgängligt för alla och bemötandet av personer med handikapp ska förbättras. För att 

uppnå detta inom kulturområdet måste personal ges möjlighet till utbildning i bemötandet av 

personer med handikapp. Ett konkret mål utifrån denna handlingsplan innebär att alla 

offentliga lokaler och byggnader ska var tillgängliga år 2010.37 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 Statens kulturråd, Funktionshindrades tillgång till kultur. Kartläggning och handlingsprogram, (Stockholm: 

Statens kulturråd, 1998), 17. 
34 FN:s standardregler, 5. 
35 Ibid., 24. 
36 Bengt Olof Bergstrand, LSS och LASS – stöd och service till vissa funktionshindrade. (Höganäs: 

Kommunlitteratur, 2005), 18. 
37 Proposition 1999/2000:79. Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken. 

(Stockholm: Socialdepartementet). 
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3.2 LL – vad är det? 

LL-böcker har en bred målgrupp vilken omfattar allt från invandrare och 

förståndshandikappade till äldre och dyslektiker. Som beskrivits i föregående kapitel är dessa 

grupper prioriterade i kulturpolitiken. Det finns även en tydlig målsättning i den svenska 

handikappolitiken om jämlikhet för alla i samhället. Jag kommer att ge en inblick i 

framväxten av LL-böcker, göra utblickar i världen och beskriva målgruppen närmare. 

 

3.2.1 Centrum för lättläst 

Sverige ligger idag i framkant när det gäller utgivningen av LL-böcker. Idén om lättlästa 

böcker föddes däremot redan på 1930-talet i Storbritannien och Kanada, under beteckningen 

Easy readers. 1968 beslutade Skolöverstyrelsen att tillsätta en arbetsgrupp som skulle 

införliva idéen om lättlästa böcker i Sverige.38 Utgivningen av LL-böcker skedde då i 

samarbete med olika bokförlag. 1988 övertog LL-stiftelsen utgivningen av böckerna. Tre år 

därefter bildade man det egna förlaget, LL-förlaget. LL-stiftelsen blev 1997 Centrum för 

lättläst.39  

 

Centrum för lättläst arbetar på olika sätt för att människor som har svårt att läsa och förstå 

svenska ska kunna ta del av nyhetsinformation och litteratur. Förutom utgivningen av LL-

böcker ger de ut den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor. De arbetar även för att utbilda 

läsombud, göra lättlästa textbearbetningar på uppdrag av andra och undervisar i hur man 

skriver lättlästa texter. Det statliga bidraget till Centrum för lättläst täcker upp ungefär hälften 

av utgifterna för bok- och tidningsutgivningen, resten bekostas av intäkter från försäljning.40 

Biblioteken är de största inköparna av LL-böcker, tätt följd av skolan och bokhandeln.41  

 

Arbetet med att utbilda läsombud startades av Centrum för lättläst 1994. Ett läsombud kan 

vara personal som arbetar inom äldre- eller handikappomsorgen. Läsombuden arbetar för att 

uppmärksamma övrig personal på vikten av att dessa målgrupper får ta del av litteratur och 

försöker väcka läsintresse hos dem. Idag finns det över 4500 läsombud i hela landet. 

Problemet med att vissa förståndshandikappade inte kunde ta del av den lättlästa litteraturen 

                                                 
38 Karin M Wennström, Å andras vägnar : LL-boken som litteratur-, kultur, och handikapppolitiskt experiment: 

En kommunikationsstudie (Linköping: Tema Kommunikation, Linköpings universitet, 1995), 9. 
39 Centrum för lättläst. URL: http://www.lattlast.se/?page=14. 
40 Centrum för lättläst. Årsredovisning 2005, [www dokument]  

URL: http://www.lattlast.se/pub/4406/CfLL_2005_web.pdf, 5. 
41 Ibid., 22. 
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på egen hand var något som uppmärksammades redan i inledningsstadiet av den lättlästa 

verksamheten.42  

 

I övriga norden är det Norge som har kommit längst med arbetet kring lättläst. Men även 

andra länder bedriver verksamhet på området. I t.ex. Japan och Australien har man gett ut ett 

par lättlästa titlar som översatts från svenska. Övriga länder där en viss verksamhet med 

utvecklandet av lättläst finns är Sydafrika, Belgien, Nederländerna, Italien och Spanien. I 

USA, Storbritannien och Irland finns intresse för lättläst material inom sk. Literacy programs.  

Easy-to-Read Network startade 2004 på initiativ av Centrum för lättläst. Tanken är att detta 

nätverk ska skapa kontakter för dem som är intresserade av lättläst. Man ska även anordna 

utbildningar och föra ut information om lättläst.43 I ett nyhetsbrev utgivet av IFLAs 

(International Federation of Library Associations and Instituions) sektion för service till 

eftersatta grupper i samhällets skriver Bror Tronbacke att målet med nätverket är att skapa ett 

internationellt forum där lättläst uppmärksammas. Enligt Tronbacke vill man också 

uppmuntra forskning på området och utgivning av lättläst material. Han skriver vidare att man 

riktar sig till bla. förläggare, författare, illustratörer, fotografer och bibliotekarier.44  

 

3.2.2 Lättlästa texter och deras målgrupper 

Centrum för lättläst ställer upp fyra grundregler för att en text ska få kallas lättläst. Den ska 

vara; lätt att ta sig igenom, lätt att ta till sig, lätt att minnas och lätt att förstå. Mer konkret 

innebär detta att texten ska ha en logisk tanke, tidsföljd eller känsla som binder samman den. 

Meningsuppbyggnaden och språket ska vara enkelt. Eftersom metaforer och bildspråk kan 

vara svåra att begripa undviks dessa oftast. Det är också viktigt att bilderna är enkla och 

tydliga så att inga missförstånd uppstår. När det gäller det grafiska utseendet används tydliga 

mellanrum mellan raderna och radbrytning för att underlätta läsningen. Det finns tre olika 

svårighetsgrader av LL-böckerna. Nivå 1 är den lättaste, här är meningarna korta och boken 

innehåller många bilder. Nivå 2 är något mer komplicerad, men böckerna innehåller 

fortfarande bilder. I Nivå 3 kan det förekomma lite ovanligare ord, texterna är också längre 

och ofta indelade i kapitel.45 

 

                                                 
42 Lovén, 5ff. 
43 Centrum för lättläst. URL: http://www.lattlast.se/?page=349 
44 Bror Tronbacke, ”An Easy-to-read Network.” IFLA Libraries Serving Disadvantaged Persons Section 

Newsletter. 60 (2005): 9-10. 
45 Centrum för lättläst. URL: http://www.lattlast.se/?page=32 
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Målgruppen för de lättlästa böckerna är personer som på grund av olika läshandikapp behöver 

texter som är lättare att läsa och lättare att förstå. Den största målgruppen är personer med 

utvecklingsstörning. Därutöver riktar böckerna sig till personer med läs- och skrivsvårigheter, 

dyslexi, nyanlända invandrare, äldre, funktionella analfabeter, barn och elever i grundskolan, 

barndomsdöva personer och personer med afasi, autism, psykisk sjukdom eller damp/ADHD. 

Som framgår av figur 1 behöver inte alla personer inom en grupp lättlästa texter, flera av 

grupperna kan även överlappa varandra.46 

 

 

 

 
Figur 1. Bilden ger en överblick av målgrupper som kan har glädje av 
lättlästa texter. Kvadraten anger behovet av lättläst, cirklarna 
föreställer målgrupper.

47   

 

 

                                                 
46 Centrum för lättläst, Årsredovisning 2005, 31. 
47 Centrum för lättläst, Årsredovisning 2005, 31. 
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3.3 Projekt med LL 

Jag har funnit det intressant att uppmärksamma bibliotek som har arbetat på ett utmärkande 

sätt med LL-böcker och projekt som har bedrivits med fokus på lättläst. Det är inte tänkt att 

mitt urval ska vara representativt för hur det sett ut i landet, inom ramen för denna 

magisteruppsats är det inte heller möjligt. Med de tre utvalda exemplen vill jag istället 

uppmärksamma bibliotekens möjligheter att implementera LL-böckerna i sin verksamhet. 

 

3.3.1 ”Läsestuga” på Karlskoga bibliotek 

Karlskoga är ett bibliotek som utmärker sig i och med deras arbete med lättläst. I en artikel i 

DIK-forum skriver Margareta Eklund om deras arbete med att införa en ”läsestuga” i en del 

av biblioteket.48 I denna har de samlat alla lättlästa böcker, specialinläsningar och andra 

lättlästa talböcker. ”Läsestugan” arbetades fram av en referensgrupp med personal från 

omsorgen, särskolan och biblioteket, representanter från FUB (Föreningen för 

utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna) och tre stycken förståndshandikappade flickor. 

Resultatet blev ett ombonat hemtrevligt inslag i biblioteksrummet. I samband med 

bokhyllorna finns en utställningsmonter där dagcenter får ordna utställningar. Två gånger per 

termin håller personalen bokprat med läsombud. Det skickas även runt boklådor med lättlästa 

böcker mellan olika gruppbostäder för förståndshandikappade. Bibliotekets arbete med lättläst 

uppmärksammades 1998 med ”Det lätta priset”, som varje år delas ut av Centrum för lättläst. 

Karlskoga ansågs vara en föregångare för andra bibliotek i sitt arbete med lättläst.49 

 

3.3.2 Läsombudsprojekt i Norrbottens län 

Under 2001-2003 pågick ett läsombudsprojekt i Norrbottens län vars syfte var att förbättra 

möjligheten för personer med utvecklingsstörning att ta del av böcker. Projektet genomfördes 

genom ett samarbete mellan FUB Norrbotten, Kommunförbundet Norrbotten, länets 

kommuner, Norrbottens länsbibliotek, Studieförbundet Vuxenskolan, En bok för alla och 

Centrum för lättläst. Projektet resulterade i att 300 läsombud utbildades, biblioteken i länet 

gjorde många nyinköp av lättlästa böcker och flera av dem utformade speciella läshörnor med 

lättläst material. Personal på biblioteken fick också utbildning i att läsa för personer med 

utvecklingsstörning. Ett av målen för projketet var att utlåningen av LL-böcker på biblioteken 

skulle öka med 50 procent. Några mätningar på detta genomfördes dock inte. Vid en generell 

                                                 
48 Margareta Eklund, ”Social biblioteksverksamhet på Årets Bibliotek. Läsestugan gör lättläst litteratur 

lättillgänglig”. DIK-forum, 19 (1994): 10.  
49 Centrum för lättläst. URL: http://www.lattlast.se/?page=159 
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genomgång visade det sig att resultatet skilde sig markant mellan biblioteken. På vissa 

bibliotek hade utlåningen inte ökat alls medan andra uppgav att efterfrågan på LL-böcker var 

så stor att det i vissa fall rådde bokbrist i hyllorna på biblioteket.50 

 

3.3.3 Lättläst på biblioteken i Kalmar län 

Annette Krahner beskriver i projektrapporten Lättläst på biblioteket hur arbetet med att 

förbättra biblioteksservicen för personer med utvecklingsstörning har sett ut i Kalmar län. 

Detta var ett delprojekt inom projektet Läsning – Livskvalitét som pågick i fyra län och i 

Göteborgs stad. Projektet startade 1998 och innefattade tolv kommuner i Kalmar län. De 

medverkande biblioteken visade ett stort intresse för projektet, vilket var en förutsättning för 

genomförandet då utbildning och information till bibliotekspersonalen utgjorde projektets 

grund. En enkätundersökning besvarades på samtliga bibliotek av den som ansvarade för 

bibliotekets socialt uppsökande verksamhet. Utbildningen av bibliotekspersonalen skedde i 

huvudsak på två bibliotekskonferenser som anordnades i inledningen och slutskedet av 

projektet. Krahner utarbetade under projektets gång några förslag till bibliotek på hur de kan 

förbättra sin service till personer med utvecklingsstörning. Hon ansåg att det var viktigt att 

bibliotekspersonalen fick utbildning i bemötande av personer med olika handikapp. För att 

förstå bibliotekets målsättning ska alla inom personalen känna till gällande lagstiftning. De 

konkreta placeringsförslagen för LL-böckerna innefattade att de skulle ha en framträdande 

placering i biblioteket, gamla böcker ska gallras bort och hyllan kan med fördel delas in i 

genrer. Det är också viktigt att personalen har kännedom om de tre svårighetsgraderna. För att 

biblioteken ska nå ut till målgrupperna för LL-böcker gäller det att knyta kontakter med 

personal inom omsorg, på gruppbostäder och dagcenter och övriga personer som omger 

utvecklingsstörda. Krahner föreslår även en aktiv programverksamhet med t.ex. bokprat med 

LL-böcker.51 

 
 
 
 
 

                                                 
50 Ann-Charlotte Kassberg, Några magiska minuter...Projekt låt oss läsa – läsombud i Norrbottens län.  

[www dokument] URL: http://www.lattlast.se/pub/3114/norrbotten_rapport.pdf  
51 Annette Krahner, Lättläst på bibliotek. [www dokument] URL: http://www.lattlast.se/pub/3107/annette.pdf 
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4. Tidigare forskning 
Vid forskning som bedrivs kring biblioteksverksamheter är en fokusering kring just LL-

böcker inte så vanligt förekommande. Jag har därför haft ett brett perspektiv när jag tittat på 

vad som tidigare studerats. Detta perspektiv innefattar, förutom LL-böcker, 

litteraturförmedling och studier av bibliotekens särskilda tjänster.  

 

4.1 Lättläst och litteraturförmedling 

Karin Wennström har studerat LL-bokens utveckling i Sverige från 60-talet och framåt. 

Wennström ägnar ingen större del åt bibliotekens verksamhet, men hon har uppmärksammat 

anteckningar om att bibliotekens intresse till en början var relativt litet. Samtidigt sägs det att 

det är biblioteken som spelar den avgörande rollen för att sprida LL-böckerna, men att det 

krävs mer erfarenhet och kunskap för att lyckas med detta.52 

 

Ann-Charlotte Nyberg har utifrån ett sociologisk perspektiv undersökt LL som 

samhällsfenomen. Många av de intervjuade, som kom från olika handikappförbund, uttryckte 

en rädsla och oro för handikappades rättigheter pga. nedskärningar och dåligt rättsskydd.53 

Det fanns spridda åsikter om vilken roll den lättlästa litteraturen skulle ha för sin målgrupp. 

En del uttryckte att den enbart skulle fungera som nöjesläsning medan andra påpekade dess 

pedagogiska funktion. Undersökningen visade att samhällsutvecklingen inte nått tillräckligt 

långt för att personer med handikapp ska kunna ta del av litteratur på samma villkor som alla 

andra. Det uppkom även åsikter om att LL-böckerna inte varit anpassade på ”rätt sätt” för att 

passa målgrupperna.54 

 

Den undersökning som ligger närmast min egen studie är daterad så långt tillbaka som 1977. 

Syftet med undersökningen var att ta reda på hur biblioteken köpte in LL-böcker och hur de 

gjorde dessa tillgängliga för låntagarna, både i biblioteket och ut mot olika verksamheter. Av 

enkäten framgick att de flesta av de studerade biblioteken köpte in alla LL-böcker. Dessa 

placerades oftast i en särskild hylla i biblioteket, vilken vanligtvis fanns på barn- och 

ungdomsavdelningen. Bibliotekarierna riktade oftast sitt arbete med lättläst mot invandrare 
                                                 
52 Wennström. 
53 Här är det viktigt att poängtera att lagstiftningen efter rapportens tillkomst har utvecklats markant när det 

gäller just handikappades rättigheter. 
54 Ann-Charlotte Nyberg, Lättläst (LL) litteratur – ”rätten” till en demokratisk rättighet. (Linköping: Tema 

Kommunikation, Linköpings Universitet, 1991). 
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och äldre. Sammanfattningsvis konstaterade Linderberg att intresset för LL-böcker och för 

LL-utgivningen var stort vid biblioteken.55  

 

Med utgångspunkt i att bibliotekarierna kan påverka låntagarna genom sitt förmedlingsarbete 

har Jofrid Karner Smidt i sin avhandling tagit fasta på vad som kännetecknar bibliotekariernas 

smak och vad detta har för inverkan på deras litteraturförmedling.56 Resultatet visar att 

bibliotekariernas smak befinner sig mellan det ”höga” och det ”låga”, men det finns stor 

variation inom professionen. När det gäller litteraturförmedling kopplar flest ihop detta med 

förmedling av skönlitteratur. Många ser det som viktigt att inte verka nedlåtande mot 

låntagarna, det finns också en rädsla för att rekommendera litteratur som antingen är för 

krävande eller för lätt. En majoritet av de tillfrågade ansåg att förmedling av skönlitteratur var 

en viktig uppgift för biblioteket. För att kunna genomföra ett så bra förmedlingsarbete som 

möjligt krävs det att man utvecklar en social intelligens, där man lär sig förstå vad låntagarna 

efterfrågar. Det framkommer i intervjuerna att litteraturförmedling är ett område som inte får 

tillräckligt med resurser på folkbiblioteken. Istället satsas det på bland annat 

informationsteknologin.  

 

I en magisteruppsats från bibliotekshögskolan i Borås har Anne Myllylä och Ragnhild 

Näslund undersökt hur barnbibliotekarier arbetar för att förmedla lättlästa böcker till barn. På 

barn- och ungdomssidan i biblioteket är det bibliotekarierna själva som måste värdera vilka 

böcker som ska klassas som lättlästa. Uppsatsen syftade till att ta reda på hur bibliotekarierna 

gör denna klassning, hur de praktiskt hanterar de lättlästa böckerna och vilka faktorer de anser 

viktiga vid bemötande av lässvaga och läsovana barn. Resultaten visar att den personliga 

kontakten med barnen är viktig för att skapa en förståelse för den enskildes behov. Till stor 

del är det upp till den ansvarige barnbibliotekarien vilka böcker som klassas som lättlästa och 

hur dessa sedan placeras in i bibliotekshyllorna och synliggörs.57  

 

 

                                                 
55 Kerstin Linderberg, LL-utgivningen och biblioteken. (Västerås: Skolöverstyrelsens arbetsgrupp för lättlästa 

böcker, 1978). 
56 Jofrid Karner Smidt, Mellom elite og publikum. Litterær smak og litteraturformidling blant bibliotekarer i 

norske folkebibliotek. (Oslo: Det historisk-filosofiske fakultet, Universitetet, 2002). 
57 Anne Myllylä & Ragnhild Näslund. Barnbibliotekariers förmedlingsarbete med lättläst litteratur. (Borås: 

Högskolan i Borås, Bibliotekshögskolan/Biblioteks- och informationsvetenskap, 2004). 
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4.2 Undersökningar av bibliotekens särskilda tjänster 

Under 90-talet förekom stora nedskärningar i bibliotekens uppsökande verksamhet i Sverige. I 

en rapport från Statens kulturråd har undersökningar gjorts på vad detta har fått för 

konsekvenser.58 Resultaten kan sammanfattas med att målgruppen i allt högre grad på eget 

initiativ måste söka sig till biblioteken. Man uppmärksammade brister i kommunernas 

kulturpolitik när det gällde stöd till äldre och funktionshindrade. Viktiga faktorer som spelar 

in för bibliotekens särskilda tjänster är enskilda personers personliga engagemang och 

bibliotekens ekonomi. Men det poängteras att detta till största delen är en prioriteringsfråga, 

vad man väljer att satsa sina pengar och sin tid på. Det poängteras att en förutsättning för att 

kunna bedriva särskilda tjänster är att personalen på biblioteken måste ha stor kunskap om 

olika funktionshinder och visa en positiv attityd mot funktionshindrade.  

 

Carla McLoughlin och Anne Morris har undersökt hur biblioteken i Storbritannien arbetar för 

att tillmötesgå vuxna personer med läs- och skrivsvårigheter. Studien genomfördes i början av 

2000-talet genom kvalitativa intervjuer med personal på åtta bibliotek som antingen varit 

engagerade i projekt kring läs- och skrivsvårigheter eller som fortfarande var det. Det 

framkom att biblioteken spelar en viktig roll för att uppmärksamma litteratur i olika former 

och visa på den lustfylldhet som läsning kan innebära. Då personer med läs- och 

skrivsvårigheter ofta inte har så stor koppling till biblioteket är det viktigt att biblioteken 

marknadsför sina tjänster. En diskret uppmärkning av den anpassade litteraturen är inte att 

föredra eftersom det kan tolkas som att läs- och skrivsvårigheter är någonting skamfullt. 

McLoughlin och Morris menar att den ekonomiska frågan och den begränsade 

personalstyrkan påverkar bibliotekens arbete för personer med läs- och skrivsvårigheter. Men 

enligt dem inverkar även omkringliggande faktorer som t.ex. omgivningens förutfattade 

meningar. De avslutar sin artikel med att efterlysa nationella kriterier för att på ett mer 

effektivt sätt kunna bistå personer med läs- och skrivsvårigheter.59 En tidigare undersökning, 

också den gjord i Storbritannien visade att  det fanns riktlinjer för hur arbetet skulle utföras 

för att öka tillgängligheten, den fokusgrupp som tillfrågades efterlyste däremot mer fokus på 

användarna av bibliotekens särskilda tjänster. Det framgick även att bibliotekariernas attityd 

                                                 
58 Statens Kulturråd. Bibliotekens särskilda tjänster. Kartläggning och analys av biblioteksservice till äldre och 

funktionshindrade. (Stockholm: Statens kulturråd, 1999). 
59 Carla McLoughlin & Anne Morris,”UK Public Libraries: Roles in Adult Literacy Provision”. Journal of 

Librarianship and Information Science, 36 (2004) 1: 37-46.  
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är en avgörande faktor för att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska vara 

stor.60 

 

Hazel Rutledge har undersökt hur bibliotek i England och Wales arbetar för att tillförsäkra 

personer med dyslexi bästa möjliga service.61 Resultaten visade att aktiviteten på biblioteken 

var låg. I de måldokument som Rutledge tagit del av uppmärksammas inte dyslexi 

överhuvudtaget. Den form av anpassad litteratur som fanns tillgänglig för dyslektiker var 

begränsad. Den typ av medier som förekom var böcker med Stor Stil, talböcker och 

ljudböcker, Bok och Band och High interest/low reading62. Oraken till de låga bestånden 

förklarades ofta med att det var svårt att lokalisera utgivarna av materialet eller att det inte 

fanns ett tillfredställande utbud för målgruppen. Undersökningen visade också att det var 

barnbibliotekarien som hade ansvaret för dyslektikerna, i den mån det förekom sådan 

verksamhet. Detta fick som följd att fokus låg på barn och ungdomar med dyslexi, medan 

vuxna personer inte uppmärksammades alls. Så här skriver Rutledge i sin slutsats: 

 

If public libraries are to become meaningful to people in society who are 
disadvantaged for whatever reason, for example, people with dyslexia or some other 
form of disability, there is the need for a considerable cultural change within the 
library profession.63 

 

Som ett förslag på en lösning menar Rutledge att bibliotekarierna måste kontakta de specifika 

målgrupperna för att med hjälp av deras åsikter förbättra servicen. Ett aktivt ledarskap från 

de ansvariga är också ett måste. Ett handfast förslag som Rutledge ger är att biblioteken i en 

broschyr  på ett enkelt och tydligt sätt kan beskriva vilken verksamhet som finns och på så 

sätt informera målgrupperna. 

 

Dennis Norlin menar att förståndshandikapp är det minst accepterade handikappet i 

samhället.64 I en studie han gjorde av personer med förståndshandikapp visade det sig att 

bibliotekariernas bemötande av dessa personer spelar en viktig roll för deras möjlighet att 

söka information eftersom de hade svårt att fråga människor de inte känner om hjälp. Både 

                                                 
60 Bob Usherwood & Rebecca Linley, ”Evaluating Equity in Public Library Services”. Journal of Librarianship 

and Information Science,  32 (2000) 2: 72-81.  
61 Hazel Rutledge, ”Dyslexia: challenges and opportunities for public libraries”. Journal of Librarianship and 

Information Scienc, 34 (2002) 3: 135-144.  
62 Ibid., 140. High interest/low reading är lättlästa böcker som i första hand riktar sig till barn och ungdomar. 
63 Ibid., 142. 
64 Dennis Norlin, “Helping Adults with Mental Retardation Satisfy Their Information Needs,” I. Information 

Services for People with Developmental Disabilities. Linda Lucas Walling & Marilyn M. Irwin (Red.) 
(Westport, Conn.: Greenwood Press, 1995), 181-195. 
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Stewart Walls65 och Mary A. Roatch66 beskriver vikten av välutbildad personal. Personalen 

måste också ha kunskap om hur utbudet används som bäst. Denna utbildning måste enligt 

Roatch vara ständigt pågående eftersom personalstyrkan inte är statisk. Ett återkommande 

problem som såväl Norlin som Mary L. Cruce och Linda Lucas Walling67 beskriver är det 

bristfälliga utbudet av informationskällor och litteratur för personer med förståndshandikapp.  

 

 

                                                 
65 Stewart Walls, “Outreach, Special Needs Centers, and Mainstreaming Services: Options for Public Library 

Service,” I. Information Services for People with Developmental Disabilities, Linda Lucas Walling & 
Marilyn M. Irwin (Red.) (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1995), 212-219. 

66 Mary A.Roatch, “Managing Successful Public Library Services for Information Access,” I. Information 
Services for People with Developmental Disabilities,  Linda Lucas Walling & Marilyn M. Irwin (Red.)  
(Westport, Conn.: Greenwood Press, 1995), 221-231. 

67 Mary L Cruce & Linda Lucas Walling, “Recreation Reading for Adults with Mental Retardation,” I. 
Information Services for People with Developmental Disabilities,  Linda Lucas Walling & Marilyn M. Irwin 
(Red.)  (Westport, Conn.: Greenwood Press, 1995), 197-209.  
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5. Litteraturförmedling och marknadsföring 
Bibliotekets uppgift har förändrats över tid, liksom bibliotekariernas arbete. Detta kan 

beskrivas utifrån två olika kulturbegrepp; det beskrivande kulturbegreppet där kulturen har en 

social funktion och det normativa  kulturbegreppet där störst vikt läggs vid den estetiska 

kvalitén. På 70-talet fick den litterära kvalitén och bibliotekens folkbildningstanke ge vika för 

litteraturens sociala funktion.68 Bibliotekariernas arbete handlar inte längre om att utbilda och 

bilda medborgarna utan mer om att väcka intresse för läsning och bistå med kulturella 

upplevelser. Det är viktigt att bibliotekarierna arbetar på ett medvetet sätt med litteraturformer 

som är anpassade till medborgare med särskilda behov för att deras läsintresse ska väckas och 

tillfredsställas. Jag kommer att ta upp två avgörande faktorer som påverkar hur olika 

målgrupper informeras om och kommer i kontakt med litteratur i olika former; 

litteraturförmedling och marknadsföring. 

 

5.1 Bibliotekarien som litteraturförmedlare 

Att förmedla betyder enligt Svenska akademins ordbok att vara mellanhand eller förbinda och 

förena något. Inom biblioteksvärlden är det alltså bibliotekarien som ska vara mellanhanden 

mellan bibliotekets utbud och låntagaren. Förmedling av litteratur kan ske på olika sätt och 

kräver olika grad av engagemang från bibliotekarien. Nedan tar jag upp den komplexitet som 

omger litteraturförmedling och olika roller som förmedlaren kan inta.  

 

5.1.1 Litteraturförmedling på bibliotek 

Åse Kristine Tveit påpekar att litteraturförmedling ska utgöra en central del i biblioteksarbetet. 

Bibliotekarien ska tillgodose låntagarens behov av litteratur. Litteraturförmedling är på många 

sätt en kommersiell verksamhet. Det handlar om att värdera kvalitéen på böcker och göra val 

utifrån detta, synliggöra litteraturen och vägleda låntagaren.69 Enligt Jens Thorhauge kan 

förmedlingen styras av efterfrågan eller av bibliotekarierna. Han menar dock att dessa sätt inte 

fungerar som motsaster, de kan med fördel pågå samtidigt. Förmedling styrd av efterfrågan är 

oundviklig medan förmedling på initiativ av bibliotekarierna kräver att de visar ett eget 

intresse för just det arbetet och vågar ta ställning för olika böcker. För att förmedlingen ska bli 

så effektiv som möjligt gäller det att balansera mellan det kända och det okända. 

Bibliotekarierna måste se till att uppmärksamma det breda utbud som biblioteket faktiskt 

                                                 
68 Tveit, 14. 
69 Ibid., 17f. 
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har.70 Tveit menar att folkbibliotekens arbete idag styrs alltmer av efterfrågan, vilket får 

betydelse för vad som köps in.71 Enligt henne är det av stor vikt att förmedlaren visar ett 

intresse för den målgrupp som litteraturen ska förmedlas till.72 Här vill jag påpeka att kunskap 

om målgruppen är extra viktigt när det gäller LL-böckerna, eftersom denna målgrupp är så 

pass bred och differentierad. Thorhauge menar att biblioteken bör arbeta efter vad han kallar 

[...]det gamle biblioteksideal: den rette bog til den rette låner.73 Detta citat beskriver 

litteraturförmedlingens komplexitet. För trots att det verkar okomplicerat till en början kräver 

litteraturförmedling en hel del. Detta exemplifieras nedan genom Jofrid Karner Smidts 

förmedlarroller. 

 

5.1.2 Litteraturförmedlarens roller 

Enligt Smidt kan bibliotekarien vara kritiker och litteraturkännare, socialantropolog, pedagog, 

marknadsförare och/eller vanlig människa. Som kritiker ska bibliotekarien värdera och välja 

ut de böcker som ska uppmärksammas speciellt. För att kunna göra detta krävs det att 

bibliotekarien har god kännedom om litteratur. Här gäller det att delvis distansiera sig från sin 

egen smak och istället göra låntagarna uppmärksamma på böcker de vanligtvis inte skulle låna. 

Smidt tycker också att bibliotekarierna ska agera mer aktivt i lokalpressen genom att skriva 

om böcker som vanligtvis inte uppmärksammas av journalisterna på kultursidorna. 

Bibliotekarien ska vara socialantropolog i den mån att hon/han ska agera i samråd med de 

kulturella mönster som finns i den närliggande omgivningen. Det är viktigt att vara 

uppmärksam på förändringar och tendenser i den lokala miljön, för detta krävs det att 

bibliotekarierna rör sig utanför biblioteksbyggnaden. Men här efterlyser Smidt också att 

studier i kulturella mönster ska ingå i bibliotekarieutbildningen. Den pedagogiska delen av 

förmedlingsrollen innebär att bibliotekarien ska motivera låntagaren, guida denne i både den 

kända och den mindre kända litteraturen. Här krävs det att hänsyn tas till låntagarens läsnivå 

och litteraturens svårighetsgrad. För att kunna anpassa förmedlingen utifrån pedagogiska 

aspekter gäller det att bibliotekarien är väl medveten om vilken målgrupp man har i åtanke. 

Bibliotekarien som marknadsförare är ingen självklar koppling, men här har biblioteket 

mycket att lära från andra kulturinstitutioner och professionella marknadsförare enligt Smidt. 

                                                 
70 Jens Thorhauge, “Luk op for skønlitteraturen. Om formidling i folkebiblioteker,” I. Litteratursociologi. En 

antologi, E. Munch-Petersen (Red.) (Ballerup: Bibliotekscentralen, 1989). 
71 Tveit, 18. 
72 Ibid., 26. 
73 Thorhauge, 103. 
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Som vanlig människa menar Schmidt att det är viktigt att vara engagerad och skapa en tillit 

hos låntagaren.74  

 

5.2 Marknadsföring av bibliotekens tjänster 

Tveit, Thorhauge och Smidt har alla påpekat vikten av marknadsföring för att biblioteken ska 

lyckas med sin litteraturförmedling. Detta är däremot inte något som är självklart. Men i 

dagens rika informationsflöde börjar det bli en nödvändighet. Marknadsföring av bibliotekens 

tjänster handlar om att göra olika målgrupper uppmärksamma på det utbud som finns 

tillgängligt. Som framkommit tidigare är den tänkta målgruppen för LL-böcker stor. För 

många av grupperna kan biblioteket uppfattas som en skrämmande byggnad som inte har 

något att erbjuda exempelvis en person som har stora svårigheter att läsa. Det är här som 

marknadsföring kommer in. Biblioteken måste arbeta aktivt för att nå de utsatta grupperna i 

samhället. ”Vanlig” skönlitteratur marknadsförs utan bibliotekariernas hjälp, t.ex. på 

tidningarnas kultursidor. Detta sker inte med LL-böckerna. Jag kommer att använda mig av 

Eileen Elliott de Sáez och Francois Colbert som kopplat samman bibliotek och 

marknadsföring för att visa på hur marknadsföring av bibliotekens tjänster kan gynna t.ex. 

LL-böckerna. 

 

Eileen Elliott de Sáez påpekar att biblioteken måste sätta användarna i första hand, hon 

påpekar att detta inte enbart gäller vanliga biblioteksanvändare utan även de som är ovana 

besökare, de som inte använder biblioteket alls och de som kan ses som potentiella 

låntagare.75 När biblioteken däremot ska rikta sig mot låntagare i marknadsföringssyfte är det 

viktigt att göra en uppdelning av den stora massan i tydligare specifika målgrupper.76 Enligt 

Elliott utgör det man traditionellt förknippar med marknadsföring, dvs. publicitet och PR, bara 

en liten del av marknadsföringsverksamheten. Framförallt handlar det om att samla 

information, förutspå trender, konsultera alla parter, förstå marknaden, planera och 

implementera strategier, utvädera allt och kommunicera med alla.77 Denna uppräkning som 

Elliott gör visar på bredden av marknadsföringsbegreppet, och kanske framför allt vikten av 

att marknadsföringen är genomtänkt. Marknadsföring handlar om att förbättra, förändra och 

                                                 
74 Jofrid Karner Smidt, ”Bibliotekaren som litteraturformidler”. Bok & Bibliotek, 61 (1994 ) 2: 6-11. 
75 Eileen Elliott de Sáez, Marketing concepts for libraries and information services. (London: Facet Publishing, 

2002), XIV. 
76 Ibid., 115. 
77 Ibid., 1f. 
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förnya. Enligt Elliott måste biblioteken ställa sig frågor som; Vad gör vi? För vem gör vi det? 

Varför gör vi det? Hur borde vi göra?78 

 

Enligt Francois Colbert skiljer sig marknadsföring av kulturprodukter, såsom böcker på ett 

bibliotek och förmedlingstjänsten, från de traditionella marknadsföringsprinciperna. På 

följande sida visas hans marknadsföringsmodell för kulturinstitutioner, där utgångspunkten är 

produkten, dvs. de medier och tjänster som biblioteket tillhandahåller, se figur 2. Interna data 

är t.ex. utlånestatistik, lånregister och antal besök och sekundära data kan vara statistik över 

medievanor, läsvanor och kommunens befolkning. På detta sätt kan biblioteket skaffa sig 

information om marknaden, dvs. låntagarna. Det kan även genomföras 

användarundersökningar för att ytterligare informera sig, primära data. När man ställer denna 

information i förhållande till de mål som biblioteken har kan man anpassa pris, placering och 

marknadsföring för att på bästa sätt nå ut till konsumenterna, dvs. låntagarna. Eftersom 

bibliotekets utbud ska vara gratis handlar pris här om  den kostnad låntagaren får betala för att 

t.ex. ta sig till biblioteket. Placering innebär vart produkten finns i biblioteket. 

Marknadsföring handlar om PR, reklam och information för att skapa ett intresse för 

produkten.79  

 

Figur 2. Colberts marknadsföringsmodell för kulturinstitutioner.80 
 

 
Jag har valt att använda Colbert modell eftersom den tydligt beskriver hur bibliotek kan arbeta 

för att marknadsföra sig. Då vikten i min undersökning inte ligger på marknadsföring har jag 

valt att förenkla Colberts modell. Det känns viktigt att uppmärksamma de möjligheter som 

bibliotek har när det gäller marknadsföring. I förhållande till LL-böcker bör biblioteken arbeta 

                                                 
78 Ibid., 15. 
79 Francois Colbert, Marketing Culture and the Arts (2nd ed.). (Montreal: Chair in Arts Management, 2001),  

16-22. 
80 Colbert, 16. Modellen är en förenkling av den ursprungliga versionen, översatt och bearbetad av författaren. 
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med de olika former av data som Colberts modell tar upp. Detta innebär frågor som; Hur ser 

den omgivande befolkningens behov ut? Vilka kan ha nytta av LL-böcker? Vilka besöker oss 

idag? Hur används LL-hyllan i dagsläget?  
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6. Resultat och analys 
Intervjuerna skedde på totalt sex olika bibliotek, tre stadsbibliotek och tre filialer av 

varierande storlek. Eftersom jag, på respondenternas begäran anonymiserat materialet 

kommer jag i detta avsnitt inte att närmare särskilja vart beskrivningarna och citaten kommer 

ifrån. Inledningsvis ger jag en kortare beskrivning av hur biblioteksmiljön runt LL-böckerna 

överlag såg ut på biblioteken utifrån de observationer jag gjort. Därefter kommer jag att gå 

över till att presentera de kärnkategorier, kategorier och underkategorier som jag analyserat 

fram utifrån intervjumaterialet. De två kärnkategorier jag analyserat fram är 

förmedlingsstrategier och problemområden. Förmedling är sammankopplat med hur 

biblioteken arbetar. Problemområden berör de uppfattningar som bibliotekarierna framförde 

rörande LL-böckerna och deras målgrupper. 

 

6.1 LL-hyllan på biblioteken 

Det fanns inga rekommendationer att följa för hur LL-hyllan skulle placeras in i 

biblioteksmiljön, detta var alltid upp till varje bibliotek. Samtliga bibliotek hade en särskild 

hylla avsedd för LL-böcker, dess storlek, uppbyggnad och placering varierade däremot. 

Genomgående var skyltningen fram till LL-hyllan bristfällig. Då den i vissa fall låg 

undanskymd i ett hörn av biblioteket innebar detta lokaliseringsproblem. Hyllan placerades 

uteslutande bland vuxenlitteraturen, dvs. aldrig på barnavdelningen. I vissa fall i närheten av 

böcker med Stor Stil, talböcker eller böcker på utländska språk. I två av de undersökta fallen 

fanns tillgång till sittplatser i närheten av LL-hyllan. Där storleken på beståndet motiverade 

det förekom en uppdelning av skönlitteratur respektive facklitteratur. Ett av de större 

biblioteken hade en väl genomtänkt uppmärkning av själva hyllan. På stora gröna A4 blad 

stod ”Lättläst för vuxna, berättelser” och ”Lättläst för vuxna, faktaböcker”. Här menade 

respondenten att ordet skönlitteratur var alldeles för diffust för vissa målgrupper. På LL-

hyllan placerades även Bok och Band81, den lättlästa tidningen 8 sidor och i vissa fall annat 

material, t.ex. FN:s standardregler och LSS i lättlästa versioner. På en av de mindre filialerna 

förekom ingen uppmärkning alls av LL-hyllan. Här bestod hyllan också av enbart en hylla, 

som endast var fylld till en tredjedel. Beståndsuppgifter gick inte att ta fram på samtliga 

bibliotek, i vissa fall innefattade siffran även lättläst barn- och ungdomslitteratur vilket gör 

den missvisande. Men mellan 3-6 hyllplan (á ca 1,5 m) med LL-böcker och tillhörande media 

kan anges som ett beståndsmått. Det förekom även att ett par filialbibliotek placerade in LL-
                                                 
81 Inläsningar av lättlästa böcker som placerats tillsammans med den faktiska boken i ett särskilt fodral. 
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böcker bland den ”vanliga” skönlitteraturen, detta gällde främst bearbetade klassiker. Vissa 

bibliotek hade även valt att placera in utvalda LL-böcker bland ungdomsböckerna, t.ex. 

deckare i sk. Lätt Pocket82. De tre olika svårighetsgraderna som LL-förlaget ger sina böcker 

anges endast i deras beställningskatalog, alltså inte på de enskilda exemplaren. På ett av 

biblioteken hade man efter önskemål från låntagare, framförallt från personal inom omsorgen, 

valt att själva märka upp böckerna. På en liten röd klisterlapp på baksidan stod siffran som 

angav bokens svårighetsgrad.  

 

6.2 Förmedlingsstrategier 

Kärnkategorin förmedlingsstrategier beskriver hur bibliotekarien arbetar med att förmedla 

litteratur för att främja läsandet, både generellt, vilket här presenteras av kategorin 

litteraturförmedling, och mer specifikt med LL-böcker, där kategorier som passivitet och 

aktivitet framstod som viktiga. Kategorierna är i sin tur uppbyggda av ett antal 

underkategorier, dessa exemplifieras i figur 3. I avsnittet nedan presenteras de kategorier och 

underkategorier som beskriver förmedlingsstrategierna.  

 

Figur 3. Kärnkategorin förmedlingsstrategier och de  kategorier och underkategorier 
som beskriver hur bibliotekarierna arbetar för att förmedla litteratur i allmänhet  och 
LL-böcker i synnerhet. 
 

6.2.1 Litteraturförmedling 

Kategorin litteraturförmedling innefattar både läsfrämjning och marknadsföring. Denna 

kategori är uppbyggd av underkategorierna ointresse, brister och medvetenhet. Genom att ge 

en bild av hur biblioteken överlag arbetade med litteraturförmedling, alltså inte enbart med 

fokus på LL-böcker, ville jag se om någon del av biblioteksverksamheten var 

överrepresenterad när det gällde litteraturfrämjande arbete. Det visade sig finnas en 

                                                 
82 Detta är en bokserie som LL-förlaget ger ut bestående av spänningsromaner av kända svenska 

deckarförfattare. 

Litteraturförmedling 
• Ointresse 
• Brister 
• Medvetenhet 

Förmedlingsstrategier 

Aktivitet 
• Intresse 
• Kunskap 
 

Passivitet 
• Eftersatthet 
• Dålig kunskap 
• Begränsningar 
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genomgående nonchalans i förmedling mot vuxna och personer med olika former av 

funktionsnedsättningar. Den generella genomgången av bibliotekariernas litteraturförmedling 

visar att intresset bland bibliotekarierna att prata om böcker för att främja läsandet överlag var 

liten. Här beskriver två av respondenterna det som att de har haft problem med att få sina 

kollegor att ställa upp i läsfrämjande projekt. Alla respondenter är övertygade om att 

läsfrämjande är en stor uppgift som bibliotekarien har. Det läsfrämjande arbete som 

genomförs på de studerade biblioteken är genomgående riktat mot barn och ungdomar, men 

flera av respondenterna påpekar att mer arbete med läsfrämjande för vuxna behövs. En av 

respondenterna menade att:  

 

Alla skulle behöva jobba mycket mera aktivt med läsfrämjande verksamhet över 
huvudtaget. Man måste göra det här med skönlitteratur mer känt och synligt, att det 
ger väldigt mycket att läsa. 

 

Hon uppvisade här en viss frustration över bibliotekariernas uppenbara ointresse.Trots att 

engagemanget ute på biblioteken var lågt ansågs läsfrämjande vara en viktig uppgift. 

Underkategorin brister förklarar det låga engagemanget: 

 

Läsfrämjande verksamhet för vuxna har vi väl i princip inte någon på filialerna mer 
än att vi har en väldigt bra kontakt med låntagarna. Men speciella åtgärder för det 
utifrån dom resurserna vi har är inte möjligt. 

 

Respondenten upplever att filialens resurser brister när det gäller ekonomin och bemanningen, 

detta får som följd att den läsfrämjande verksamhet som biblioteket bedriver fokuseras på 

barn. Däremot menar han att filialen genom sin närhet till låntagarna delvis kan kompensera 

denna brist.  En annan respondent lyfter fram en annan typ av brist som hon upplever som ett 

problem. Hon menar att utbildningen av bibliotekarier brister i avseende av undervisning i 

läsfrämjande verksamheter. Detta beskrivs av respondenten som en bidragande orsak till det 

sviktande intresset bland bibliotekarier att tala om och förmedla litteratur för att främja 

läsandet. Hon anger som exempel att Norge är det enda landet i Skandinavien som har 

litteraturförmedling i bibliotekarieutbildningen på schemat. 

 

LL-böcker är en liten litteraturform som därför inte utmärker sig särskilt mycket varken i 

biblioteksrummet eller utanför. Bibliotekariernas tankar om arbetet med marknadsföring och  

att informera utåt om deras verksamhet är ganska lika. Medvetenheten om att detta behövs är 

stor, men även här kommer brister in i bilden. Detta får som följd att den marknadsföring som 
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genomförs pga. ekonomiska begränsningar framför allt sker inom biblioteket. En respondent 

berättar att de sätter upp annonser i biblioteket för att tala om när någonting är på gång. I en 

av de undersökta kommunerna har det däremot nyligen genomförts en gemensam 

annonskampanj där länets alla bibliotek gick ihop och med hjälp av en reklambyrå 

annonserade på busshållplatser och andra offentliga ställen.  

 

6.2.2 Passivitet 

Den passivitet som uppmärksammades på biblioteken beskrivs genom underkategorierna 

eftersatthet, dålig kunskap och begränsningar. Arbetet med LL-böckerna beskrivs ofta som 

ett eftersatt område. Följande citat illustrerar hur eftersattheten kan ta sig olika uttryck: 

 

Jag tycker att det har varit väldigt tyst om dessa böcker, väldigt anonymt kan jag 
känna att det är för det mesta. 

 

Ska jag vara ärlig så hos oss är det väl vårt ständigt dåliga samvete, vi känner att vi 
borde göra mer men vi orkar inte, nej usch det känns jobbigt. 

 

Respondenterna menar att styrning av hur denna litteraturform ska hanteras saknas, detta är 

inte heller något som brukar komma upp till diskussion. Det andra citatet speglar att det krävs 

att någon tar initiativet och visar ett intresse för hanteringen av dessa böcker. Detta beskrivs 

även av en annan av respondenterna som tydligt uttrycker att LL-böckerna har blivit lidande 

eftersom det inte är någon som har detta som sitt ansvarsområde. Hon menar att risken är stor 

att denna lilla litteraturform drunknar i allt annat som ska göras:[...]lättläst har hamnat mellan 

stolarna, som hon uttrycker det. På några av biblioteken beskrivs det som att arbetet med 

lättläst var större tidigare. En av respondenterna arbetade t.ex. på den uppsökande enheten på 

ett av stadsbiblioteken i början av 90-talet. Enligt henne avsattes det då mer resurser till 

särskilda tjänster vilket resulterade i att arbetsfördelningen var tydligare och att lättläst 

uppmärksammades mer. En annan av respondenterna som ser tillbaka på hur det var tidigare 

uppvisar en motsatt bild. Hon beskriver det som att: [...]lättläst förut var något som 

placerades längst ner i ett hörn, tråkiga böcker som ingen ville läsa. 

 

Bibliotekarierna uppvisar en dålig kunskap kring de lagar och rättigheter som reglerar 

bibliotekens arbete mot personer med funktionsnedsättning. De flesta menar att det skulle 

behövas styrning från biblioteksledningen i form av exempelvis studiedagar för att all 

personal ska kunna skaffa sig samma kunskap. Att varje enskild individ själv ska sätta sig in i 
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lagtexter anses vara en utopi, då de resurserna inte finns, varken sett till personalen eller till 

ekonomin.  

 

De begränsningar som ofta uppkommer i intervjuerna handlar om personalbrist, ekonomiska 

begränsningar och tidsbrist. Ett överskott av arbetsuppgifter och ett underskott av personal gör 

att verksamheten uppvisar begränsningar  på olika håll. Men i förhållande till just LL-böcker 

beskrivs även en annan typ av begränsning, nämligen en begränsning i utbudet. Som jag tagit 

upp tidigare ges det ut runt 30 titlar varje år av LL-förlaget. På ett bibliotek har det 

efterfrågats enklare litteratur för invandrare som just börjat lära sig svenska. De böcker som 

LL-förlaget tillhandahåller är här för svåra. Även personal som arbetar med 

förståndshandikappade har påpekat att deras behov inte tillfredsställs av det utbud som finns 

idag. En av respondenterna säger så här: 

 

Det kommer ju inte så många titlar per år, dom förståndshandikappade vuxna är ju 
inte intresserade av att läsa dom här bearbetade klassikerna, det är ju för svårt för 
dom helt enkelt, och det är ju lite tråkigt. 

 

Det faktum att det faktiskt finns äldre utvecklingsstörda är något som en av respondenterna 

menar att LL-förlaget inte uppmärksammar. Hon tycker att böckerna som riktar sig till 

utvecklingsstörda ofta handlar om att flytta hemifrån, äldre personer vill enligt henne inte läsa 

om detta. Hon har däremot en stor förståelse för utbudets storlek. Hon förklarar detta med att: 

[...]de som skriver lättläst växer ju inte på träd precis. 

 

Det beskrivs även att allmänhetens kunskap om LL-böcker är begränsad:.  

 

Lättläst det är lättläst för barn tror man, stora bokstäver och så. Att det finns lättläst 
där man har anpassat innehållet för vuxna vet dom nog inte tror jag. 

 

Meningarna går dock isär om vem som har ansvaret för denna begränsade kunskap. En 

respondent betonar bibliotekariens roll: 

 

Jag tror att det är många som inte vet om att dom finns. Men det är självklart upp 
till varje bibliotek att försöka lyfta fram dom och nå ut. 

 

En annan respondent efterlyser mer samarbete med Centrum för lättläst. Att allmänheten inte 

har så stor kunskap förklaras också med att denna litteraturform i princip aldrig 

uppmärksammas i media; [---]jamen, hur ofta läser man om det, att det finns alltså? 
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6.2.3 Aktivitet 

Kategorin passivitet står i motsatsförhållande till aktivitet. De underkategorier som tillhör 

denna är intresse och kunskap. De bibliotek som arbetade aktivt med att nå olika målgrupper 

för LL-böckerna var i minoritet. Som exempel på ett aktivt förhållandesätt kan nämnas en  

bibliotekarie som framhöll att hon när hon höll visningar av biblioteket för SFI (Svenska för 

invandrare) alltid tipsade om LL-böckerna. Dessa visningar skedde på initiativ från SFI. På 

det bibliotek som utmärkte sig som det mest aktiva hade ett projekt med att utbilda läsombud 

pågått sedan början av 2000-talet. Detta projekt levde vidare än idag, då de fortfarande 

anordnade träffar med läsombuden och även utbildade nya. Respondenten reflekterar på 

följande sätt om projektets betydelse: 

 

Det är klart att det här projektet har haft betydelse, att vi blev så engagerade helt 
plötsligt. Utan projektet hade det nog inte varit så. Nu kan jag ju bara prata för oss 
här på biblioteket, men här tycker jag att arbetet fungerar ganska bra kring lättläst. 

 

Här uttrycker respondenten att en tydlig styrning spelar en stor roll. Om projektet, som till en 

början startades av Centrum för lättläst, inte hade kommit till hade de inte tagit tag i den 

lättlästa litteraturen. En annan respondent berättade också att det förekom att LL-böcker, via 

depositioner, placerades på fängelset. Detta var ett specifikt önskemål från kriminalvården. De 

bibliotek som inte själva aktivt arbetade mot målgrupperna ansåg att målgrupperna var aktiva:  

 

[...]vi har inte något speciellt samarbete med boenden, dom kommer själva hit och 
lånar. Dom frågar ju om det är någonting dom undrar. 

 

I intervjuerna framkommer det också tydligt att det egna engagemanget och intresset hos 

bibliotekarien spelar en stor roll för hur arbetet med lättläst ser ut. Angående vad 

bibliotekarierna överlag ansåg om LL-böckerna sa en respondent så här: 

 

Jag tror att man känner till ganska bra vad det finns för typ av böcker, men det är 
nog väldigt olika hur man arbetar, hur intresserad man är helt enkelt. 

 

Denna bibliotekarie arbetade på en större filial, där ingen hade särskilt ansvar för LL-böckerna. 

På ett annat bibliotek framkommer det att det är en person som ansvarar för 

handikappomsorgen i kommunen som är drivande kring lättläst: 

 

[---]det hänger till stor del på att hon som jobbar i handikappomsorgen här i 
kommunen är så engagerad i det här med lättläst. Det är ju en grundförutsättning 
för att vi ska orka hålla i det. Målgruppen finns ju i deras verksamhet, och då hon är 
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intresserad och tycker att det är viktigt så är det ju lättare för oss att fortsätta 
kämpa. 

 

Respondenten menar att det krävs att någon verkligen engagerar sig och stöttar de som ska 

arbeta med LL-böckerna, för att arbetet ska nå lyckat resultat. Alla respondenter ansåg att LL-

böcker fyller en viktig funktion. Några uttryckte det så här: 

 

Jag tror att LL-böckerna är väldigt viktiga. Dom som egentligen är mest glada är ju 
dom som har svenska som nytt språk. Dom blir jätteglada när dom hittar någonting 
som dom kan läsa, en hel bok, och förstå den. 

 

Man vill ju att alla ska få ta del av att kunna läsa, så det är ju bra att LL-böcker 
finns. Jag tror att dom fyller en stor funktion, om dom når fram. 

 

Ovanstående citat visar att respondenterna har funderat kring när denna litteraturform kan 

komma till nytta. Det framhävs dock att det krävs effektiv förmedling för att böckerna 

överhuvudtaget ska nå fram. När det gällde att ha en större förståelse och kunskap om det 

varierade utbudet av LL-böcker och vilken funktion detta kunde fylla uttryckte två av 

respondenterna det som att det var en demokratifråga:  

 

[---]man får ta del av samma berättelse som sina kompisar så att man slipper känna 
sig utanför... 
 
[---]det är ju en demokratifråga att kunna delta i samhällsdebatten och ha åsikter 
och då måste det ju finnas material även för dom som inte förstår krånglig svår 
svenska... 

 

I det andra citatet syftar respondenten framför allt på övrigt lättläst material som de placerat i 

LL-hyllan, t.ex. information inför val och liknande. Det påpekades även att målgrupperna får 

ett helt annat innehåll i sina dagliga liv om de kan lyssna på en bok. Denna respondent syftade 

framförallt på läsombudens verksamhet, där personal från omsorgen läser för sina brukare. LL-

böcker ska enligt en respondent både fungera som förströelseläsning och som en källa till 

kunskap. Här framhåller respondenten även att det faktiskt är vuxna människor det handlar om. 

Hon berättar att personal på boenden inom omsorgen tidigare lånade barnböcker till sina 

brukare. När de via läsombudsprojektet informerades om LL-böckernas existens öppnades 

många nya möjligheter. Personalen började inse vikten av att deras brukare genom läsning får 

ta del av vuxna tankar och känslor: [...]Pippi Långstrump har ju inget vuxenliv liksom, sa 

respondenten. En annan respondent visade uttryckligen en negativ attityd kring 

utvecklingsstörda och läsning: [...]utvecklingsstörda läser ju väldigt lite. 
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Vikten av effetiv målstyrning och de effekter som uppkommer när en sådan saknas reflekterar 

några av respondenterna över: 

 

Det blir en mer kontuinuerlig uppföljning och enklare att driva frågan om det finns 
en tydlig verksamhetsplan över området. Annars är det lätt att det drunknar i den 
stora floden. 
 
I och med att det här med tillgänglighet finns som ett övergripande mål här på 
biblioteket har man ju något att luta sig mot. Man måste ju fortsätta att köpa 
lättlästa böcker och jobba med det om man ska nå upp till dessa mål. 

 

Respondenterna lyfter fram att detta är ett område som behöver tydliga riktlinjer, dels pga. att 

det är litet till storleken i förhållande till andra områden på biblioteken, dels eftersom det inte 

alltid förekommer någon som är särskilt ansvarig. 

 

 

6.3 Problemområden 

Den andra kärnkategorin som har uppkommit i analysen är problemområden. Kategorin 

behandlar de problem som bibliotekarierna möter rörande LL-böckerna. Problemen beskrivs 

genom kategorierna målgruppsproblematik, bemötande och placering, skyltning & inköp. 

Denna kärnkategori innehåller inga underkategorier eftersom kategorierna i sig själva beskriver 

områdenas problematik. Figur 4 visar hur kärnkategorin är uppbyggd.  

 

 

Figur 4. Kärnkategorin problemområden och de tillhörande kategorier som bibliotekarierna 
uppmärksammat som problem kring LL-böckerna. 
 

 

6.3.1 Målgruppsproblematik 

De problemområden som omgav bibliotekariernas arbete med LL-böckerna rörde oftast den 

differentierade och breda målgruppen. Det ansågs både som svårt att nå ut till dem eftersom 

det var svårt att anpassa LL-hyllan efter allas behov men även, det omvända, att målgruppen 

ansågs ha begränsad kunskap om böckernas förekomst. Två respondenter beskriver det så här: 

 

Problemområden 

Målgruppsproblematik Bemötande Placering, skyltning 
& inköp 
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Det är ju en svår målgrupp, den är ju så spridd, det är ju allt från de som kommer 
och ska lära sig svenska till förståndshandikappade. 
 
Det är ju en svår sak att nå fram. Det krävs att någon i personalen på t.ex. 
äldreboendet känner till att LL-böckerna finns. 

 

Detta visar att bibliotekarierna är medvetna om att denna litteraturform kräver särskilt 

engagemang. En annan respondent uttrycker att LL-böckern inte efterfrågas överhuvudtaget på 

deras bibliotek, som var ett av de mindre filialbiblioteken i studien där utbudet av LL-böckerna 

var minst. Ytterligare citat som indikerar målgruppsproblematiken förekommer även i de andra 

intervjuerna. Generellt kan man säga att respondenternas kunskap om den stora spridning som 

förekommer hos de olika målgrupperna är bristfällig. Däremot märks en inriktning på de 

grupper som är vanligt förekommande i bibliotekets närhet. Detta handlar främst om 

invandrare och förståndshandikappade. När biblioteket i ett av fallen ligger i samma byggnad 

som ett äldreboende är det denna målgrupp som respondenten främst hänvisar till.  

 

6.3.2 Bemötande 

På vissa ställen har det förekommit informationsdagar i bemötande av målgrupper med 

handikapp av olika slag. Dessa hade anordnats av FUB (Föreningen för utvecklingsstörda barn, 

ungdomar och vuxna). Att bemöta målgrupperna ansågs inte vara särskilt svårt. De flesta 

respondenter menade att man ska bemöta alla med lika stor respekt. En respondent beskriver 

det med att det är viktigt att känna av varje situation och försöka tillmötesgå låntagarens behov. 

En annan respondent uttrycker det så här: 

 

Med dom som kommer från boendena är det inget problem socialt och så, filialerna 
är ju ett sådant ställe där man alltid har bra kontakt med alla. I övrigt är vi vana vid 
folk som har olika typer av handikapp, de har alltid funnits här i byn så det är aldrig 
någon som blir förvånad om det kommer in någon som beter sig annorlunda. 

 

Här beskriver respondenten att närheten som filialerna har till sina låntagare är en viktig aspekt. 

Respondenterna på de större biblioteken beskriver inte förhållandet till låntagarna på detta sätt. 

Däremot uppmärksammades en annan form av bemötandeproblematik av två respondenter: 

 

[...]man kan ju inte riktigt veta vilka som är läshandikappade. 
 
Man vet ju inte vem som har läs- och skrivsvårigheter, för det frågar man ju inte. 

 

Detta visar att bemötande framför allt är ett problem när det gäller handikapp som inte är 

synliga. Det är även viktigt att bibliotekarien har kunskap om vilka typer av funktionshinder 
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som förekommer i bibliotekets närhet. Eftersom de större biblioteken har en avsevärt större och 

inte så stabil kundkrets kan detta påverka deras möjligheter att skaffa sig en djupare förståelse 

för olika låntagares behov. 

 

6.3.3 Placering, skyltning & inköp 

Placeringen av LL-hyllan och uppställningen av böckerna i denna hylla är ett annat 

problemområde som omgav litteraturformen. Problemen handlade ofta om att det var svårt att 

tillfredsställa allas behov: [...]det går inte att hitta någon ultimat placering, som en av 

respondenterna uttryckte det. Andra beskriver det så här: 

 

Allting ska ju helst vara längst fram i biblioteket, men man kan ju inte ha allt i 
ingången. Vi har flyttat fram hyllan nu, tidigare stod den nere i ett hörn. Nu har vi 
tänkt så att den ska smälta in med det övriga, det ska inte vara något speciellt bara 
för att man står där. 
 
Sedan jag började jobba här har vi haft den på tre olika ställen. Det är en sådan där 
hylla som ständigt hoppar runt. 

 

Dessa citat uppvisar två motsatta tankar. Det första ger en tydlig bild av att biblioteket har en 

genomtänkt placering, de har tagit fasta på jämställdhetsprincipen, dvs. att de som lånar från 

LL-hyllan ska känna sig som vilken låntagare som helst. Det andra citatet visar att LL-hyllan 

på detta bibliotek inte har någon fast placering. Denna ständiga förflyttning av LL-böckerna 

kan också enligt respondenten upplevas som förvirrande för låntagarna. På detta bibliotek är 

det brister i arbetsfördelning som beskrivs som en av orsakerna till att placeringen inte är så 

genomtänkt. På ett par av biblioteken hade det förekommit särskilda önskemål från vissa 

målgrupper på hur böckerna skulle ställas upp: 

 

Dom förståndshandikappade vill gärna att böckerna ska stå uppställda med 
framsidan utåt, men det har vi inte plats för som det ser ut idag. 
 
Vi har fått önskemål från dom förståndshandikappade att böckerna ska placeras i 
tråg så att dom kan bläddra bland dom. Men här är ju problemet att det är så 
många olika målgrupper för dom här böckerna. 

 

Dessa förslag kom oftast från personal som arbetade med förståndshandikappade. Återigen 

beskrivs den breda målgruppen som ett problem som är svårt att bemöta. En respondent ger 

förslag på att böckerna ska placeras efter målgrupp i hyllan, dvs. de böcker som t.ex. specifikt 

riktar sig till förståndshandikappde ska särskiljas från exempelvis bearbetade klassiker. En 

annan respondenterna ger förslaget att böckerna ska ställas upp efter svårighetsgrad. Några av 
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biblioteken, framför allt filialerna, har placerat ut en del LL-böcker bland barn- och 

ungdomslitteraturen. De som gjort detta är medvetna om de problem som kan uppstå: 

 

Vi placerar ut en del av LL-böckerna på t.ex. Fantasy eller Vikingar för barn. Men 
då blir ju problemet att dom inte står på sin öronmärkta hylla. För barn och 
ungdomar tror jag däremot att det är en bättre pedagogik att det lättlästa står bland 
de ”vanliga” böckerna, så behöver de inte känna sig ”sämre” än sina kompisar. 

 

Det är endast ett bibliotek som på ett medvetet sätt har skyltat med LL-böckerna på andra 

ställen i biblioteket, alltså inte i direkt anslutning till LL-hyllan: 

 

Vi brukar skylta på centrala ställen i biblioteket, bl.a. vid entrén. Vi brukar också ha 
olika temaskyltningar i anslutning till lånedisken, där har vi haft LL-böcker någon 
period. Men det har inte varit något riktigt sug efter dom. Ibland när man har 
temaskyltningar brukar det bara säga svisch så är allt utlånat, men så har det inte 
varit med det lättlästa. 

 

Bibliotekets försök att nå ut med böckerna har alltså inte lyckats fullt ut. Genomgående när det 

gäller skyltning kan man säga att biblioteken försöker skylta så mycket som möjligt i LL-

hyllan. På de ställen där beståndet är litet finns plats som särkskilt inbjuder till detta.  

 

Biblioteken arbetar på lite olika sätt när det gäller inköp av LL-böcker. På ett av biblioteken har 

de LL-böckerna på abonnemang. Detta innebär att alla böcker som ges ut av LL-förlaget 

automatiskt kommer till biblioteket. På detta biliotek är det ingen som har särskilt ansvar för 

LL-böckerna. På ett annat har de delat upp inköpen av skönlitteratur och facklitteratur som är 

lättlästa där de som arbetar på ”skönavdelningen” på biblioteket köper in den typen av böcker 

och de som arbetar på ”fackavdelningen” köper de böckerna. Detta har ibland resulterat i att de 

lättlästa fackböckerna hamnat bland den ”vanliga” facklitteraturen. 

 

Vi har pratat om det här med att fackarbetslaget köper in fackböckerna, är det 
egentligen så bra, dom träffar ju aldrig låntagarna? Kanske borde vi i 
skönarbetlaget köpa in dom också. Men detta är bara sådant som vi har diskuterat, 
vi har inte kommit längre än så. 

 

Uppenbarligen finns en medvetenhet om att detta är ett problem som omger LL-böckerna. 

Detta citat speglar också tydligt hur viktigt det är att det finns principer att följa, speciellt på de 

ställen där arbetsfördelningen uppvisar brister. 
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7. Diskussion 
Syftet med föreliggande studie har varit att skapa en förståelse för hur bibliotekarierna 

uppfattar LL-böcker, hur de arbetar med denna litteraturform och att uppmärksamma och 

identifiera omgivande problem som bibliotekarierna beskriver.  

 

Den hypotes jag har kommit fram till utifrån studien innebär att personalen måste vara väl 

insatt i de områden som omger litteraturformen för att förmedling av LL-böcker ska fungera. 

Detta innefattar kunskap om vilka målgrupper böckerna har, hur dessa målgrupper bemöts på 

bästa sätt och vilka behov målgruppen har t.ex. vad det gäller placering av böckerna. En 

tydlig arbetsfördelning där ansvaret för LL-böckerna läggs ut på en eller ett par personer 

bäddar för ett lyckat resultat vad det gäller förmedling. Personal bör även uppmuntras och 

utbildas i olika förmedlingsstrategier för att intresset för läsfrämjande verksamhet ska öka. 

Detta skulle även innebära att fokuseringen på barn och ungdomar när det gäller 

litteraturförmedling skulle kunna utvidgas till att även gälla vuxna.  

 

Att det är det egna intresset som styr hur mycket bibliotekarierna arbetar med LL-böcker 

uttrycktes tydligt i intervjuerna. Detta antyder även Thorhauge då han menar att förmedling 

på initiativ av bibliotekarierna kräver att de visar ett stort eget intresse.83 Det är viktigt att 

bibliotekarien vid litteraturförmedling går ifrån sitt personliga intresse och ser till låntagarens 

behov. Detta för diskussionen in på en av de roller som Smidt ser att bibliotekarien kan inta, 

nämligen rollen som kritiker och litteraturkännare.84  Detta handlar om att göra låntagaren 

uppmärksam på böcker som de annars inte skulle låna. För trots att en del av respondenterna 

beskrev det som att det aldrig frågades efter LL-böcker kan det mycket väl finnas ett dolt 

behov. Om kunskapen om litteraturformens existens är liten (vilken den uppenbarligen är) 

behövs en mer aktiv marknadsföring och en medveten förmedlingsstrategi, både vid enskilda 

låntagarmöten men även en mer genomtänkt aktivitet utanför biblioteket. Den respondent som 

uttalar sig negativt om utvecklingsstördas förhållande till läsning är den person som ansvarade 

för läsfrämjande verksamhet i en av kommunerna. Denna person kan alltså sägas vara 

den ”minst insatta” i verksamheten kring just LL-böcker, av dem som jag intervjuat. Detta 

förtydligar ytterligare att bibliotekariens eget intresse och engagemang är viktigt.  

 

                                                 
83 Thorhauge, 104. 
84 Smidt, ”Bibliotekaren som litteraturformidler”, 9. 
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En annan av Smidts roller som framför allt rör LL-böckerna anser jag är bibliotekarien som 

pedagog.85 Detta framhävs i den målgruppsproblematik som flera av respondenterna 

hänvisade till. Den breda differentierade målgruppen kräver välutbildad personal. Men 

framför allt gäller det att personalen är medveten om hur målgruppen ser ut, en kunskap som 

uppenbarligen saknas idag. Trots att inte alla respondenter ansåg att Centrum för lättläst borde 

arbeta mer aktivt med information utåt efterlyser jag någon form av gemensamma riktlinjer. 

Om detta fanns skulle resursbristerna och begränsningarna i verksamheten kanske inte få lika 

stor betydelse som de anses ha idag.  

 

Vikten av effektiv marknadsföring var något som respondenterna var medvetna om. De 

uppvisade däremot ingen större aktivitet på detta område, vilket oftast förklarades bero på 

begränsningar och brister av olika slag. De bibliotek som annonserade i sina egna lokaler 

riskerar att inte nå ut till de ovana biblioteksbesökarna, dvs. en stor del av den målgrupp som 

LL-böckerna har. Elliot påpekar att biblioteken ska vidga sina vyer när det gäller 

marknadsföring för att kunna nå en bredare målgrupp.86 Jag anser att detta inte är något som 

för närvarande utförs på de bibliotek som jag har undersökt. De fyra grundläggande frågorna 

som Elliot ställer; Vad gör vi? För vem gör vi det? Varför gör vi det? Hur borde vi göra?87 

skulle alla bibliotek behöva ställa sig, inte bara en gång, utan hela tiden. Jag skulle här vilja 

lägga till frågan: Vad är det vi inte gör? Biblioteken måste bli uppmärksamma på de brister 

som kan finnas inom verksamheten. Detta anser jag är särksilt viktigt när det gäller mindre 

områden, t.ex. LL-böckerna. Liksom Colberts modell88 visar krävs det att biblioteket går via 

sina låntagare för att kunna effektivisera marknadsföringen. Det är därför viktigt att 

bibliotekarierna skaffar sig kunskap om LL-böckernas målgrupper och börjar arbeta aktivt 

mot dessa. Den passivitet som beskrevs i föregående avsnitt visar att reflektioner kring LL-

hyllan idag inte prioriteras. Ett större engagemang, i första hand från ledningen, tror jag skulle 

få betydelse för att höja hyllans status i biblioteket. En respondent beskrev t.ex. att LL-hyllan 

var en hylla som ständigt hoppade runt. Detta kan bero på att den är liten och alltså lättare att 

flytta på än övriga avdelningar. Respondenten gav dock som förklaring att det inte fanns 

någon ultimat placering för den. Utifrån den målgrupp som LL-böckerna riktar sig mot kan 

man anta att många av dem inte är vana biblioteksbesökare, om de inte uppmuntrats till detta i 

tidig ålder. Vilket får som följd att LL-hyllan bör ha en tydlig och trygg placering i biblioteket. 

                                                 
85 Smidt, ”Bibliotekaren som litteraturformidler”, 10. 
86 Elliott, XIV. 
87 Ibid., 15. 
88 Se s. 28. 
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Om den ständigt flyttas och får ge vika för andra ”viktigare” hyllor tror jag att det skapas en 

negativ attityd angående denna litteraturform. Till slut kanske biblioteket återigen hamnar i 

sitsen som en respondent beskrev att det sett ut tidigare; tråkiga böcker i ett hörn. 

 

Kunskapen om lagar och rättigheter som rörde bibliotekets verksamhet i förhållande till olika 

målgrupper var ingenting som prioriterades. Jag tror att detta kräver en tydligare styrning från 

ansvariga för biblioteksverksamheterna för att vara genomförbart. Att kunskapen var 

bristfällig visar ytterligare på att detta är ett eftersatt område, där den enskilda måste axla ett 

stort ansvar. Om kunskapen skulle vara större tror jag att arbetet skulle kunna se annorlunda 

ut. 

 

Den bristfälliga skyltningen fram till den, i flera fall, väl dolda LL-hyllan beskrevs i 

föregående avsnitt. Generellt kan jag tycka att skyltnigen överhuvudtaget på bibliotek är 

bristfällig, eller svår att förstå. Uppbyggnaden är i de flesta fall gjord utifrån att personalen 

själva ska kunna hålla ordning på beståndet. I vanliga fall fungerar detta inte som något hinder 

för att hitta det man söker, då en enkel fråga vid informationsdisken ofta ger det svar man 

behöver. Däremot krävs det att bibliotekarierna arbetar mer aktivt för att underlätta för de 

målgrupper som kan ha svårt att på eget initiativ ställa de frågor som behövs för att låntagaren 

ska få den hjälp denne behöver. Det upplevdes däremot inte som något större problem att 

bemöta olika målgrupper. Här ligger nog problemet istället på hur målgrupperna upplever att 

de kan ta initiativ till möten med bibliotekarier.  

 

När det gäller försök med skyltning på andra ställen i bibliotekslokalen förutom i direkt 

anslutning till LL-hyllan hade detta inte fått önskad effekt. Enligt bibliotekarien brukade 

temaskyltningar av olika slag vara effektiva, så hade det däremot inte varit med LL-böckerna. 

Kanske kan detta bero på att de som är tilltänkta läsare av dessa böcker i vissa fall inte ens 

har ”hittat” till själva biblioteket. Att som bibliotekarie, och framför allt i rollen som 

marknadsförare, röra sig utanför biblioteksrummet är alltså viktigt.  

 

De bibliotek som hade tänkt till lite extra vid placering av LL-böcker på alternativa hyllor i 

biblioteket var filialbiblioteken. Här placerades en del omarbetade klassiker in bland den 

övriga skönlitteraturen och vissa LL-böcker fanns på barn- och ungdomsavdelningen. Denna 

medvetna och genomtänkta placering får som följd att personer som kanske inte har kunskap 

om att LL-böckerna finns, men som är i behov av dem, får möjlighet att ta del av ett mycket 
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större litteraturutbud än tidigare. Det vill säga litteratur som personen kan läsa själv och förstå. 

Denna placeringsstrategi kan inte kopplas till att biblioteken saknade någon som hade ansvar 

för LL-böckerna, då detta var fallet på filialerna. En förklaring till att stadsbiblioteken inte 

arbetade på detta sätt kan vara att beståndet på en filial är mer överskådligt, pga. lokalens 

storlek. Det är intressant att uppmärksamma att LL-hyllan tidigare enligt Linderbergs 

undersökning hade sin självklara placering bland barnlitteraturen och att målgrupperna främst 

ansågs vara invandrare och äldre.89 Detta har med tiden förändrats, vilket till viss del kan bero 

på den utvidgade lagstiftningen som berör funktionshindrade. Även Nybergs stuide berör 

detta problemområde. 

 

Det är värt att uppmärksamma att den bild som Centrum för lättläst gjort av vilka målgrupper 

som kan ha nytta av LL-böckerna inte stämmer så väl överens med verkligheten.90 Detta 

gäller åtminstone för de bibliotek som jag har undersökt. Till att börja med visade 

respondenterna att de saknade vidare kunskap om vilka målgrupper som var tilltänkta för 

dessa böcker. Som jag tog upp i föregående avsnitt var det främst målgrupper som var en 

naturlig del av bibliotekets närområde som uppmärksammades av bibliotekarierna. Detta är i 

och för sig positivt, men det dolda behovet som kan finnas bland målgrupper som själva inte 

skaffat sig information om sina möjligheter skulle behöva få en skjuts av bibliotekarierna. 

Personer med förståndshandikapp som bodde på boenden verkade oftast ha personal från detta 

boende till hjälp för att låna böcker. Hur ofta detta skedde verkade i sin tur hänga på hur 

omsorgspersonalen ställde sig till läsning. Här har bibliotekarierna dock stor möjlighet att 

påverka, vilket har skett på ett av de studerade biblioteken. Projektet att utbilda läsombud 

hade där varit väldigt lyckat och bidragit till ökad medvetenhet hos såväl personal på 

biblioteket som på boendena. 

 

I de studier jag har tagit del av som rör LL-böcker, litteraturförmedling samt bibliotekens 

särskilda tjänster kan jag se likheter mellan mina resultat och exempelvis McLoughlin & 

Morris och Rutledge som efterlyser någon form av direktiv för verksamhet som riktar sig till 

de aktuella målgrupperna. Slutsatsen som Statens kulturråds kartläggning av biblioteksservice 

till äldre och funktionshindrade slog fast att personalens kunskap och deras bemötande av 

olika målgrupper lägger grunden för ett lyckat genomförande. Även Norlin, Walls och Roatch 

påpekar detta. Personalen ska även ha kunskap om litteraturformen och hur den används på 

                                                 
89 Linderberg, 34. 
90 Centrum för lättläst, Årsredovisning 2005, 31 
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bästa sätt. Den sociala interlligens som Smidt ser som grundläggande för ett lyckat 

förmedlingsarbete kan sammanfatta dessa åsikter.91 När det gäller LL-böcker anser jag att 

detta är oerhört viktigt. Som Smidt skriver är litteraturförmedling an viktig uppgift som 

biblioteket har. Mina respondenter var också rörande överens om detta. Här visade det sig 

tyvärr att min förförståelse var befogad kring att litteraturförmedling fokuseras kring på barn 

och ungdomar. Detta är däremot något som inte för försvinna, men jag anser att många har 

mycket att vinna på att litteraturfrämjande verksamhet inte upphör när personen uppnår en 

viss ålder. 

 

Trots att mitt urval är relativt begränsat anser jag att resultaten ger en bild av hur arbetet med 

LL-böcker påverkas av olika faktorer på biblioteken. Min hypotes skapar en tydlig förståelse 

för hur bibliotekarierna upplever situationen med LL-böcker och förmedlingen av dessa. 

Denna kan komma till nytta för såväl bibliotekarier som för Centrum för lättläst och personer 

som tillhör de berörda målgrupperna. Det är även intressant för de som ska utbilda blivande 

bibliotekarier att få en inblick i vilka kunskaper som kommande yrkesliv kräver. 

 

En möjlig fortsättning på denna uppsats hade varit att kontakta Centrum för lättläst, för att ta 

reda på hur de upplever arbetet med biblioteken och deras hantering av LL-böckerna. Detta 

skulle också ha gett en förståelse för hur de har tänkt att arbetet ska fungera och hur de tänker 

kring den målgruppsproblematik som uppenbarligen finns på biblioteken. Det skulle även ha 

varit intressant att få en inblick i hur personer från olika målgrupper upplever dels LL-

böckerna och dels bibliotekets arbete med dessa. Inom grundad teori hade det varit möjligt att 

även inkludera ovanstående grupper, jag har dock valt att stanna vid bibliotekarierna. 

 

                                                 
91 Smidt, ”Mellom elite og publikum”. 
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8. Sammanfattning 
Jag har i föreliggande studie undersökt vad bibliotekarier har för tankar och uppfattningar 

kring LL-böcker samt hur de arbetar med att förmedla dessa till böckernas potentiella läsare. 

Syftet har varit att skapa en förståelse för problemområden som bibliotekarierna 

uppmärksammat kring LL-böckerna.  

 

Utifrån ett kvalitativt angreppssätt har jag studerat området, den metod jag har använt mig av 

är grundad teori. Grundad teori innebär att man inte på förhand formulerar problemställningar, 

dessa formuleras istället av respondenternas egna tankar kring det undersökta området. 

Resultatet av empirin genererar slutligen en teori eller hypotes. Min studie har byggt på 

intervjuer med sju olika bibliotekarier. I de fall där det fanns en som var särskilt ansvarig för 

LL-böckerna var det denna person som intervjuades. Sammantaget förekommer intervjuer på 

ett stadsbibliotek och en filial i tre olika kommuner i Västerbottens och Norrbottens län. Jag 

har även genomfört observationer på biblioteken där jag studerat hur de löst hanteringen av 

LL-böckerna och omgivande material. 

 

I linje med grundad teori har jag utifrån intervjuerna utsett två kärnkategorier som beskriver 

bibliotekariernas uppfattningar och agerande kring LL-böckerna, förmedlingsstrategier och 

problemområden. De analyserade intervjuerna har i diskussionen kopplats samman med 

teorier om bibliotekarien som litteraturförmedlare och olika marknadsföringsstrategier av 

bibliotekets verksamhet. 

 

Resultatet visade att LL-böckerna ofta är ett eftersatt område på biblioteket. Bibliotekariernas 

kunskap om litteraturformen och dess användningsområden varierade, men var överlag 

begränsad. Den hypotes jag har arbetat fram innebär att det är viktigt att det finns en eller ett 

par personer på biblioteket som har LL-böcker som sitt ansvarsområde, annars är risken stor 

att denna litteraturform faller mellan stolarna. Personalen bör ha kunskap om vilka 

målgrupper LL-böckerna riktar sig till och om dessa målgrupper har särskilda behov. Det 

skulle vara positivt om det förekom en tydligare styrning kring hur dessa böcker ska hanteras 

för att förmedlingen av dem ska fungera. Denna styrning innefattar information kring 

omgivande lagstiftning som rör bibliotekets verksamhet i förhållande till särskilda målgrupper 

och en uppmuntran och utbildning av personalen när det gäller litteraturförmedling överlag. 
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Bilaga 1 
 

Intervjumall till första intervjun 
 
Kan du börja berätta lite kortfattat om ditt jobb, vad har du för ansvarsområden och hur länge 
har du arbetat här? 
 
Litteraturformen LL-böcker 

- Vad har du för tankar kring litteraturformen LL-böcker? 
- Hur tycker du att de lättlästa böckerna i allmänhet uppfattas? 
- Vad har ni för tankar bakom placeringen av LL-böckerna i biblioteket? 

 
Målgruppen 

- Kan du berätta om vilka målgrupper du riktar arbetet med LL mot? 
- Hur tror du att målgruppens behov tillfredsställs av de lättlästa böckerna? 

 
Läsfrämjande verksamhet på bibliotek för vuxna 

- På vilket sätt tycker du att biblioteken bör arbeta för att främja läsandet bland vuxna i 
allmänhet och läshandikappade i synnerhet? 

- Hur arbetar du för att främja läsandet av LL-böcker? 
 
Verksamhetsplan/handlingsplan 

- Hur påverkas ditt arbete med LL-böcker  av de mål som finns uppsatta för 
verksamheten?  

- Hur uppfattas arbetet med LL-böcker av övriga bibliotekarier? 
 
Rättigheter 

- Känner du till vad som styr funktionshindrades rätt till kultur? 
- Hur tycker du att ni uppnår dessa mål? 
- Hur tycker du att kunskapen kring läshandikapp hanteras på biblioteket?  
- Har det förekommit någon särskild utbildning för bemötande av olika målgrupper? 

 
Faktafrågor 

- Hur köper ni in LL-böcker? 
- Hur stort är ert bestånd? Gallrar ni gammalt material? 
- Hur ser lånestatistiken för LL ut? Finns det en särskild sådan eller förs det in under 

skönlitteratur? Hur ser skillnaden ut mellan skönlitteraturen, faktaböckerna och bok- 
och band? Är det någon målgrupp som är över/underrepresenterad? 

- Hur ser sökbarheten på LL-böckerna ut i bibliotekets katalog? 
- Prenumererar ni på 8 sidor? 
- Har ni haft något särskilt projekt där LL-böckerna stått i fokus? 
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Bilaga 2 

Intervjumall till femte intervjun 

 
Kan du berätta lite kortfattat om ditt jobb, vad du har för ansvarsområden och hur länge du 
har jobbat? 
 
 
Litteraturformen LL och målgruppen 

- Vad har du för tankar kring litteraturformen LL-böcker? 
- Vilken funktion tror du att LL fyller? 
- Kan du berätta lite om vilka du ser som låntagare av LL-böckerna? 
- Hur tänker du kring bemötande av olika målgrupper? 
- Har det förekommit någon särskild utbildning för bemötande av olika målgrupper? 
- Hur tycker du att LL uppfattas av övriga bibliotekarier? Orsak? 
- Hur tror du att allmänheten uppfattar LL? Orsak? 
- Vad har ni för tankar bakom placeringen av LL-böckerna i biblioteket? 

 
Läsfrämjande  verksamhet och litteraturförmedling  för vuxna 

- Hur tänker ni kring läsfrämjande verksamhet för vuxna på bibliotek? 
- Vilken uppgift tycker du att bibliotekarierna har för att främja läsandet? 
- Hur jobbar ni? 
- Uppmärksammar ni läshandikappade på något speciellt sätt? 
- Använder ni er av LL-böcker i ert läsfrämjande arbete? 
- Prioriteras andra ”anpassade medier”? 
- Hur informerar ni allmänheten om ert läsfrämjande arbete? 
- Hur tycker du att biblioteket bör marknadsföra sig? 

 
Verksamhetsplan och rättigheter 

- Har ni satt upp några mål för er verksamhet när det gäller LL och läsfrämjande arbete? 
- Hur tänker du kring funktionshindrades rättigheter till kultur? 
- Anser du att kunskapen kring funktionshindrades rättigheter på biblioteket är god? 
- Vilka lagar känner du till? 
- Är detta något som uppmärksammas av ledningen eller på annat sätt? 
- Vem tycker du har ansvar för att man uppnår dessa mål? 

 
Vad tycker du utmärker bibliotekens arbete med LL? 
 
Faktafrågor 

- Hur köper ni in LL-böcker? Hur mycket köper ni in? 
- Gallrar ni gammalt material? 
- Tycker du det vore motiverat att dela upp LL-böckerna i genrer? Efter målgrupp? 
- Har ni något samarbete med dagcenter och boenden för förståndshandikappade? 
- Har ni arbetat någonting med läsombud? 
- Har ni haft/har ni något projekt där LL stått/står i fokus? 
- Hur stort är ert bestånd? 
- Hur ser lånestatistiken ut? 

 


