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Sammanfattning 

 

Ombud i läsningens tjänst är ett samarbetsprojekt mellan Regionbibliotek Stockholm, 

Studieförbundet Vuxenskolan, Centrum för lättläst och åtta folkbibliotek i Stockholms län. 

Jag har varit projektledare för projektet mellan september 2012 och mars 2014. Projektet har 

ägts av Regionbibliotek Stockholm och fått ekonomiskt stöd av Statens Kulturråd. Pengar 

söktes ur Kulturrådets ”Stöd till nya former för samarbete mellan folkbibliotek och 

studieförbund”. Det övergripande syftet med projektet har varit att brukare inom äldreomsorg 

och funktionshindersomsorg ska få ökad tillgång till litteratur och information samt en ökad 

digital delaktighet. Detta genom att låta Studieförbundet Vuxenskolan utbilda läsombud inom 

funktionshindersomsorg och äldreomsorg på folkbibliotek i länet. Idéer och problemlösningar 

i arbetet med att planera cirklar, kontakta bibliotek och många olika personer och enheter 

inom omsorgen har under projektets gång diskuterats i en projektgrupp. Gruppen har förutom 

mig bestått av Linda Allerth, Maria Carlsson och Kristina Henriks från Studieförbundet 

Vuxenskolan, Cecilia Bengtsson från Regionbibliotek Stockholm och Maud Husberg från 

Centrum för lättläst. 

 

”Varför ska vi läsa för människor som inte kan läsa själva? – Aktivitet! – Gemenskap! – 

Lugnande! – Igenkänning! – Bearbeta känslor! – DEMOKRATI! 

 

Hur ska vi läsa högt? – Tydlighet! – Fråga om alla hör! – Inte för fort! – Dramatisera! – 

Förbered dig, läs texten i förväg! – Repetera! – Låt hjärtat va’ med!” 

 

Kursledaren Katharina Laurell från Studieförbundet Vuxenskolan slänger ut frågor till 

cirkeldeltagarna på Salems bibliotek och antecknar svaren hon får som stödord på ett 

blädderblock. I rummet sitter Elin Lundmark, bibliotekarie i Salem, tillsammans med sex 

personer som jobbar inom omsorgen. De jobbar med människor som av helt olika anledningar 

har svårt att läsa själva. Det handlar om äldre som bor på äldreboende, personer med psykiska 

funktionshinder, människor med utvecklingsstörning eller unga vuxna med funktionshinder 

av olika slag. Deltagarna träffas i studiecirkeln för andra gången och berättar hur det har gått 

med högläsningen sedan senast. Någon har läst om blommor och djur för sina dementa 

brukare, en annan Per Anders Fogelströms ”Barn av sin stad” som lättläst. Ett par stycken har 

läst nyheter, från antingen 8 SIDOR eller Dagens Nyheter. De enas om att alltid avsluta 

lässtunden med en glad nyhet så att inga negativa eller konfliktfyllda känslor tar överhanden 

efter högläsningen. 

 

Läsombudskursen är upplagd som en studiecirkel och handlar mest av allt om högläsning. 

Vad man läser, hur man läser, och framför allt: varför man läser. För äldre demenssjuka 

personer som har läst i hela sitt liv handlar mycket om igenkänning, att skapa lugn och ett 

visst stämningsläge. Läsningen kan också framkalla minnen. För en person med 

utvecklingsstörning handlar det i hög grad också om personlig utveckling: att spegla sig själv 

i en text, att känna igen sig, att bearbeta känslor. Bor man i en gruppbostad, arbetar på ett 

dagcenter och har svårt att röra sig på egen hand blir läsningen ett sätt att vidga sin värld. 

Förutom skönlitteratur, både specialskriven och bearbetad till lättläst, finns lättlästa 



fackböcker i vitt skilda ämnesområden. Vissa ämnen, som kroppen, kärlek eller sexualitet kan 

vara känsliga att prata om och svåra att ta upp för både brukare och personal. Att läsa en bok 

tillsammans kan då vara ett sätt att öppna för samtal och att finna svar på svåra frågor.   

 

På läsombudskursen varvas praktiska tips om hur man skapar en god lässtund och hittar 

lämpliga lättlästa texter med mer övergripande motiveringar och argument för högläsningen 

och allas rätt till berättelser och information.  

 

 
Studiecirkel på Salems bibliotek. Foto: Gustav Nygren 
 

Uppföljning av läsombudscirklarna 

 

Under år 2 har projektet syftat till att följa läsombudsverksamheten och undersöka vad 

läsombudscirklarna gett för långsiktiga resultat inom omsorgen, att erbjuda återträffar för 

läsombud, att tillsammans med biblioteken hitta vägar att fortsätta ha kontinuerlig kontakt 

med äldreomsorg och funktionshindersomsorg samt att erbjuda bibliotekarier möjlighet till 

ökad kännedom om de målgrupper som läsombuden arbetar med.   

 

Läsombud i verksamhet 

 

Studiecirklarna ägde rum på biblioteken under en intensiv period mellan januari och maj 

2013. Hur läsombuden sedan har kommit igång med läsning för sina brukare har sett olika ut i 

kommunerna, men både läsombud och bibliotekarier vittnar om att projektet har etablerat nya 

kontakter och att studiecirklarna har gett dem nya sätt att se på läsning samt fler argument för 

läsningens betydelse inom omsorgen. 

 

I de flesta medverkande kommuner har målsättningen varit att bibliotekarien samlar de lokala 

läsombuden till en återträff en gång per termin. Då går man igenom den senaste utgivningen 

inom lättläst, ger varandra tips och kan prata om eventuella svårigheter i sitt uppdrag. Att 

träffas en gång per termin har också varit läsombudens önskan. Vid särskilda evenemang som 

exempelvis konstutställningar på biblioteket skickar bibliotekarien ut inbjudan till kretsen av 

läsombud, så att de är uppdaterade på vad som händer och har möjlighet att boka in 

biblioteksbesök tillsammans med sina brukare. 

 



För att läsombudsverksamheten ska fungera på lång sikt är det viktigt att den förankras på 

chefsnivå inom omsorgen. Man ska känna att man har del av sin arbetstid till läsningen, att 

den prioriteras och ingår i veckoschemat. Detta har diskuterats flitigt på återträffarna, och här 

kan både omsorgspersonalen och bibliotekarierna hjälpa till.  

 

På de återträffar där jag medverkat har bibliotekarier och läsombud berättat om sina 

erfarenheter och reflekterat över verksamheten och samarbetet. Här följer några nedslag från 

olika kommuner i projektet: 

 

- Högläsning sker kontinuerligt, från en gång dagligen till en gång per vecka. 

Situationerna ser mycket olika ut. Högläsning sker med enskilda hyresgäster/brukare 

eller i grupper från 1-2 till så många som 9-10 personer. Effekten av 

läsombudscirklarna för dem som aldrig tidigare läst är att högläsning nu finns 

planerad. Hos dem som redan tidigare läst i sitt arbete har verksamheten utvecklats 

och förfinats. Ett läsombud berättar om högläsningsstunder som utvecklats från att 3-4 

åhörare suttit 10-15 minuter och lyssnat till att det idag är 9-10 personer som sitter i 

lugn och ro och lyssnar i 25-30 minuter. Metoden som då används är att läsombudet 

alltid startar med samma korta berättelse som ger alla ett igenkännande och möjlighet 

att sitta ner och ”landa” innan själva högläsningen sätter igång. På många håll har 

läsombuden också involverat kollegor i läsningen, så att högläsningen är schemalagd 

även dagar då läsombudet inte jobbar. 

 

- Sättet att läsa har förändrats. Läsombuden läser till största delen lättlästa böcker, och 

har också skapat mindre grupper som har en bestämd tid och dag när det är högläsning 

för just den gruppen. Kollegor har tagit del och börjat med flera läsgrupper. 

Högläsningen prioriterad på demensboende. Läsombuden ser hur bra högläsningen är 

för de demenssjuka. De schemalagda högläsningsstunderna har fått fäste: ”När vi talar 

om vilken dag det är säger kunderna att idag är det lässtund, mycket roligt.” 

 

- Biblioteket har föreslagit att kontrakt upprättas mellan biblioteket och omsorgen, som 

garanterar kontinuerlig försörjning av litteratur till särskilda äldreboenden. Detta kan 

vara väldigt lokalt förankrad och vara så enkelt som att ett visst antal böcker ska finnas 

som deposition på en avdelning, och att depositionen ska bytas ut med ett visst 

mellanrum. Det formella kontraktet underlättar att arbetet blir utfört även i fall där 

personal inte anser att ”böckerna behövs”. 

 

- Läsombud som jobbar inom funktionshindersomsorgen har förslagit att föra in 

högläsning i den personliga genomförandeplan som finns för varje brukare. Om någon 

punkt i genomförandeplanen inte blir gjord krävs en motivering. Uteblir något för ofta 

behöver det åtgärdas. Detta skulle underlätta en kontinuitet och långsiktighet i 

läsombudsverksamheten, och göra läsningen till ett gemensamt ansvar. 

 

- Två medverkande bibliotek har efter läsombudscirklarna sett värdet i högläsning inom 

omsorgen och tagit kontakt med olika pensionärsföreningar, Demensförbundet eller 

Alzheimerförbundet för att starta verksamhet med volontärer som läsombud inom 

äldreomsorgen. 

 

- Minneslådor och temalådor upplevs mycket positivt bland läsombud som jobbar med 

demenssjuka och intellektuellt funktionshindrade. Behovet av fler temalådor är stort 

och i vissa fall är behoven svåra att tillfredsställa – ett läsombud berättar om brukare 



som visar stor uppskattning för ett tema, men som snabbt tröttnar och behöver nya 

upplevelser för att få stimulans. 

 

- Den utvidgade läsningen med ljud, film, bild och webbresurser har inte använts i så 

stor utsträckning. En del av projektet gick ut på att öka den digitala delaktigheten och 

införa en annan och utökad högläsning med hjälp av digital teknik, bland annat med 

hjälp av surfplattor. Dock är tillgången till exempelvis trådlösa nätverk ett hinder inom 

både äldreomsorg och funktionshindersomsorg. 

 

 
Studiecirkel på Åkersberga bibliotek. Foto: Cecilia Bengtsson 
 

Varför samarbete? 

 

Under projektets gång funderade jag en del över hur det skulle vara om biblioteken själva 

skulle hålla i cirklar för omsorgspersonalen. Kunskapen om läsningens betydelse för personlig 

utveckling och som en förutsättning för att lättare orientera sig i tillvaron finns ju hos 

bibliotekarierna. Likaså kunskapen om anpassade medier (lättläst, talböcker, ljudböcker, stor 

stil), om lättläst samhällsinformation, en god digital kompetens samt naturligtvis en relevant 

litteraturkompetens. 

 

En stor fördel under cirklarna har dock varit att deltagarna, inklusive cirkelledare och 

bibliotekarie, kommer från olika håll. Kombinationen av folkbibliotekets tradition att vara en 

förmedlare av kunskap och information och studieförbundens tradition av folkbildning på lika 

villkor har varit värdefull. Cirkelledarna har en stor praktisk erfarenhet av högläsning för både 

äldre och funktionshindrade samt av hur arbetet inom omsorgen ser ut. De har även haft god 

kännedom om lämplig litteratur och vilken hjälp och vägledning man kan förväntas få på 

biblioteket.   Den mer specialiserade kunskapen om tillgången till olika medier hur funnits hos 

bibliotekarien.  

 

Bland omsorgspersonalen som har deltagit i projektet har några redan läst kontinuerligt för 

sina brukare, ofta är de vana läsare även privat. Andra läser sällan eller aldrig. Att som ovan 

biblioteksbesökare, som sällan eller aldrig läser böcker vare sig privat eller i jobbet, komma 

till biblioteket och gå en kurs under ledning av en bibliotekarie kan lätt leda till en osäkerhet 

som inte främjar ett gott utbyte av kursen för någon inblandad. Även om bibliotekarien har en 



pedagogisk förmåga finns risken att slentrianmässigt fastna i professionella termer och 

förutsätta vissa förkunskaper hos deltagarna. Likaså kan bibliotekarien sakna relevant 

förståelse för omsorgspersonalens arbetssituation, något som studieförbundets cirkelledare har 

haft inblick i. Sådant kan överbryggas med god kompetens och personliga egenskaper, men 

cirkelledarens och bibliotekariens gemensamma närvaro och samverkan i projektet har 

bidragit till att avverka sådana tänkbara hinder för en lyckad studiecirkel och ett fruktbart 

projekt. 

 

Att ha inblick i varandras verksamheter och kunskap om de människor vi möter i vårt arbete 

är en förutsättning för att ha ett gott bemötande både inom omsorgen och på biblioteken. En 

målgrupp för läsombud är personer med demenssjukdom. Många av oss bibliotekarier möter 

personer med demenssjukdomar antingen på biblioteket eller i vårt uppsökande arbete. Hur 

bemöter vi personer med demens och deras anhöriga? Kan minnet stimuleras med hjälp av 

högläsning, berättelser och minneslådor?  

Som en del av läsombudsprojektet bjöd vi därför in Ann-Christin Kärrman från Svenskt 

Demenscentrum att berätta om demens för både projektdeltagarna, personal på 

Studieförbundet Vuxenskolan och ett tjugotal bibliotekarier som arbetar med äldre och 

uppsökande verksamhet i Stockholms län. Ann-Christin är sjuksköterska och författare till 

boken ”Sinnesstimulering i demensvården”. 

Under samma föreläsning berättade Sara Hjulström från Svenskt Demenscentrum om 

projektet Möten med minnen, där museer runt om i Sverige med inspiration från MoMa i New 

York bedriver specialanpassade museivisningar för personer med demenssjukdom och deras 

anhöriga. Ett projekt som väckte tankar och idéer om hur man kan översätta denna typ av 

verksamhet till biblioteket.   

Genom att lära oss mer om våra brukare och skapa ett kompetensutbyte mellan olika 

yrkesgrupper ökar våra möjligheter att ge ett bra bemötande och skapa ett relevant innehåll i 

vårt arbete både direkt gentemot målgruppen och indirekt gentemot anhöriga, läsombud och 

övrig omsorgspersonal. 

 

 

Gustav Nygren 

Bibliotekarie inom Stockholms stadsbibliotek och projektledare för Ombud i läsningens tjänst 

på Regionbibliotek Stockholm 

 

 

 

  
Några av de medverkande bibliotekarierna och delar av projektgruppen i samtal. Från vänster: Pernilla 

Eckerbom, Maria Afzelius, Gustav Nygren, Linda Allerth och Eva Dankis. Foto: Cecilia Bengtsson 

 

http://www.demenscentrum.se/
http://www.demenscentrum.se/
http://www.alzheimerfonden.se/motenmedminnen


Följande text om avslutningsträffen i projektet är skriven av Cecilia Bengtsson, 

utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm.  

 

Kick-Out och Kick-Off för läsombudsprojektet 

 

22 maj 2014 samlades bibliotekarier och projektgruppen för Ombud i läsningens tjänst för en 

Kick-Out men också Kick-Off för de fortsatta arbetena med läsombud. Med utsikt över Sofia 

kyrka och Vitabergsparken samtalade vi under ledning av projektledaren Gustav Nygren  

med syftet att prata om projektens gångna år och hur man kan arbeta vidare  

 

Under projektets första år utbildades 55 läsombud från omsorg och äldreomsorg i Stockholms 

län. En rapport finns att ladda ned. För år 2 har fokus varit på att sprida projektet vilket gjorts 

genom föreläsningar, artiklar och rapporter samt att stödja och följa upp hur 

läsombudsverksamheten implementerats i verksamheter på lokal nivå. Utifrån ett par frågor 

kring samverkan mellan bibliotek och de verksamheter som deltog i läsombudscirklarna 

kretsade samtalen kring ett par områden: 

 

- Beskrivning av nuläget i de olika kommunerna.  

- Tips om hur man genomför återträffar, skapar och upprätthåller kontakter, 

litteraturtips etc. 

- Behov, hinder och möjligheter. 

- Övriga tankar och synpunkter. 

 

Vi i projektgruppen var extra nyfikna på att höra vilka kontakter biblioteken har haft med de 

läsombud som utbildades under första projektåret. Vi fick höra olika berättelser om vad som 

skett under det gångna året. På några håll har biblioteken arrangerat återträffar för 

läsombuden, förmedlat boktips och gett möjligheter för läsombuden att träffa varandra. Andra 

har skickat information till läsombuden om vad som är på gång på biblioteken och 

litteraturtips. Grupper från omsorgen och äldreomsorgen har tillsammans med läsombuden 

besökt biblioteken. Det finns ett stort värde i att till exempel en dagverksamhet besöker 

biblioteket utanför ordinarie öppettid då det är en lugnare miljö. 

 

Att som bibliotek ha fortsatt kontakt med läsombuden och verksamheter inom äldreomsorg 

och omsorg är en angelägen uppgift. Dels för att inspirera läsombuden till att fortsätta läsa för 

sina brukare men även för att bibliotek via dessa kontakter når fler verksamheter och kan 

fortsätta utveckla samarbeten. I projekt PROSIT var samverkan en viktig aspekt och en 

slutsats i delprojekten är att samverkan börjar med samarbete och att lära känna varandras 

verksamheter. Det är också så att det är större möjligheter att komma längre i samarbetet om 

man tillsammans utforskar och genomför aktiviteter. Jag tänker att återträffar för läsombud 

ännu mer borde utformas så att det finns utrymme för kompetensutbyte och lärande mellan 

personal från äldreomsorg/omsorg och bibliotek. I boken Det är möjligt – 37 recept på 

samverkan finns projekt PROSIT beskrivet. Dessutom ger boken många goda exempel på 

aktiviteter som genomfördes. 

 

Det är välkommet med goda exempel på hur olika läsombud arbetar samt tips på litteratur och 

berättelser som fungerar fint för läsestunder och hur man kan arbeta med olika metoder, t.ex. 

digital teknik. Ann-Marie Lindman från Centrum för lättläst deltog på Kick-Outen/Kick-

Offen och berättade bland annat inspirerande om årets läsombud. 2014 blev Ann Erixon i 

Halmstad vald till årets läsombud. Hon är aktivitetshandledare på en daglig verksamhet. Ofta 

läser de en bok tillsammans, till exempel Titanic, och bygger sedan vidare med olika 

http://regionbiblioteket.se/projekt/ombud-i-lasningens-tjanst/
http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2013/08/OmbudLasningensTjanst20122013.pdf
http://regionbiblioteket.se/2013/10/07/det-ar-mojligt-samverkan-mellan-bibliotek-och-omsorg/
http://regionbiblioteket.se/2013/10/07/det-ar-mojligt-samverkan-mellan-bibliotek-och-omsorg/
http://www.lattlast.se/lasombud/ann-erixson-i-halmstad-blev-arets-lasombud


aktiviteter. I det här fallet tittade de på filmen Titanic, skrev om Titanic och åt musslor. I höst 

kommer de att arbeta med Alfred Nobel.  

 

På Centrum för lättlästs webb finns många inspirerande sidor om läsombud och litteratur. Vi 

kom även att tala om att läsa i en vidgad textvärld. Det vill säga att i dagens medielandskap 

samspelar film, ljud, bilder & text. Det är inte formatet i sig som är så intressant utan 

berättelsen, texten och informationen som förmedlas. Digitala tekniker och arenor ger många 

möjligheter till att såväl läsa som att gestalta berättelser på många olika sätt. I läsningen är 

läsförståelse viktigt och det utvecklas i dialog med andra och därför är samtalen kring det 

lästa viktiga, kanske viktigare än själva läsningen i sig. Biblioteksmedarbetarna efterlyste 

metodutveckling, behov av fortbildning kring hur man framställer/läser högt och generell 

forskning kring vuxnas läsning för att ännu mer kunna stötta läsombuden.  

 

Sammanfattningsvis ser det olika ut hur läsombudsverksamheten utvecklats och fortsatt bland 

de deltagande kommunerna. Det är många olika faktorer som samverkar kring huruvida 

läsombudsverksamhet blir en varaktig aktivitet inom äldreomsorg och omsorg och på olika 

nivåer och hur bibliotek samarbetar med dessa verksamheter. Under samtalet framkom många 

faktorer som man behöver förhålla sig till. Naturligtvis är de olika för bibliotek beroende på 

dess egna omständigheter och lokalsamhälle. Listan är inte heltäckande med det kan vara 

intressant att ta del av faktorer som kan påverka verksamhetens fortlevnad: 

 

 

Regional- kommunal nivå 

- Kommunens storlek och vilka aktörer som finns inom omsorgen.  

- Kommunens ledning och värdegrund.  

- Rutiner för avtal och skrivna överenskommelser i kommunen mellan olika 

verksamheter 

 

Biblioteksnivå 

 

- Finns läsombud med i styrdokument, biblioteksplaner etc. 

- Tidigare erfarenheter av läsombudsverksamhet. 

- Ledningens inställning. 

- Bibliotekets värdegrund. 

- Kunskaper kring samverkan. 

- Förmåga att arbeta läsfrämjande med olika metoder. 

- Kontakter i lokalsamhället på jämbördig nivå. 

- Selektivt öppethållande 

 

 

 

Medarbetarnivå 

- Atmosfären - kulturen i arbetsgruppen. 

- Handlingsutrymmet i arbetet. 

- Kunskap kring samverkan. 

- Förmåga att arbeta läsfrämjande med olika metoder. 

- Kännedom om kommunen och vilka kontakter man har upparbetat. 

- Relationell kompetens – bemötande. 

.  

http://www.lattlast.se/start/lattlast/lasombud


Dessa faktorer samspelar och påverkar hur läsombudsverksamhet bedrivs i kommunen. Det 

kan formuleras i följande statements kring läsombud: 

- Det personliga engagemanget hos läsombuden och biblioteksmedarbetarna spelar roll 

för hur verksamheten fortsätter och utvecklas. Om läsombud finns med i dels de 

kommunala verksamhetsplanerna och dels bibliotekens verksamhetsplan och har 

ledningens/bibliotekschefens stöd finns en förankring och legitimitet som ger utrymme 

att arbeta långsiktigt med detta. Därtill påverkar arbetsklimatet i arbetsgruppen och 

värdegrunden hos organisationen hur arbetet utvecklas och vilken status den har.  

Forskning kring läsombudsverksamheternas effekter till exempel ur meningsfullhet, 

delaktighet och välbefinnandeperspektiv behövs för att kunna motivera verksamheten. 

- Projektet kom olika lämpligt i de olika deltagande kommunerna. När timingen 

stämmer överens med verksamheterna övriga aktiviteter och planer underlättas 

införandet och implementeringen på lokal nivå. 

- För gott bemötande behöver man har kunskap om t.ex. funktionsnedsättningar och 

demens. Föreläsningen om demens som hölls av Svensk demenscentrum 31 mars 2014 

för biblioteksmedarbetare var givande och relevant. Genom ökad kunskap om demens 

underlättas bemötandet, val av litteratur och förståelsen kring 

läsombudsverksamheten. 

- Kunskap kring olika faser och processer kring samarbete är viktigt att ha med sig i ett 

projekt som läsombud. Ett viktigt första steg för fortsatt samarbete är till exempel att 

man lär känna varandras verksamheter. 

- Fortsatt arbete med att sträva efter jämställdhet bland läsombuden och att 

läsombudsverksamheten når fler män är viktigt. Det är inget som löses här och nu men 

det finns viktiga aspekter kring normkritik, jämställdhet och genus att reflektera kring. 

- Läsning idag är så mycket mer än läsning av böcker. Text, ljud, bild och film 

samspelar. Det är således inte intressant om läsning sker ur böcker, tidskrifter eller i 

annat format. Fokus bör vara på själva innehållet och framförallt vilka effekter det ger. 

Det finns behov av inspiration och kunskap kring literacy, olika metoder att arbeta 

med och tips på litteratur och berättelser som fungera bra för läsestunder. Digital 

teknik ger många möjligheter. 

- Om man vill ha en långsiktigt och varaktiga verksamheter kring läsning för 

prioriterade målgrupper i samhället behöver man ta helhetsgrepp, arbeta strategiskt 

och ha överenskommelser mellan olika verksamheter.  

 

För bibliotekens del finns det utvecklingspotentialer i att ännu mer arbeta tillsammans med 

andra verksamheter gentemot ett gemensamt mål – att fler ska få ta del av läsning och 

information. I handlingsprogrammet för läsfrämjande av Kulturrådet nämns samverkan 

mellan olika aktörer som en viktig del för läsfrämjande gentemot prioriterade målgrupper. 

Läsombud är ett sätt att arbeta på. 

 

 Cecilia Bengtsson 

Utvecklingsledare på Regionbibliotek Stockholm    
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