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Läsombud idag - en komplex verksamhet  

 

Förord 

Läsombud etablerades i Sverige på 1990-talet, initiativtagare var stiftelsen Centrum för 

lättläst. Konceptet spreds över landet med tydligt fokus på meningsfullhet och delaktighet, 

först inom funktionshindersomsorg och sedan i äldreomsorg. Nyligen har också försök med 

läsombud inom förskolan tagit fart. Att utbilda omsorgspersonal till förmedlare av litteratur 

och information är viktigt för att nå över professionsgränserna med läsfrämjande.   

I den här rapporten tar vi avstamp i projektet Möten med läsning där ett av målen är förnyelse 

av läsombudsverksamhet. Vi berör olika aspekter kring läsombud utifrån folkbibliotekens 

perspektiv. Det finns många möjligheter med läsombud men också vissa utmaningar för att få 

verksamheten att fortlöpa.  

En slutsats är att alla lokalsamhällen och kommuner har olika förutsättningar för och behov av 

läsombud. En del verksamheter tangerar läsombuden, det finns till exempel språkombud och 

it-ombud inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg. Det finns flera olika syften med att 

arbeta med läsombud, och för varje syfte finns även andra metoder än läsombud att välja på. 

Det gäller därför att få en överblick kring vad som kan göras och vad som redan görs, när man 

planerar sina insatser.  
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1. Möten med läsning 

Under 2014/2015 har Regionbibliotek Stockholm som en del av projektet Möten med läsning 

funderat vidare kring läsombudsverksamhet. Avstamp har tagits i de tidigare projekteten 

Prosit och Ombud i läsningen tjänst. Rapporterna därifrån finns att läsa via Regionbibliotek 

Stockholms hemsida. 

Projektet Möten med läsning påbörjades i oktober 2014 och avslutas under våren 2016. Det är 

ett projekt i tre delar med ett övergripande mål: att personer med funktionsnedsättning i 

samma utsträckning som andra ska få möjlighet att utnyttja bibliotekens utbud, få ta del av 

information och vara läsare/lyssnare hela livet. De tre delarna är 

• Ökad samverkan och kompetensutbyte mellan bibliotek och funktionshindersomsorg 

• Metodutveckling kring läsfrämjandeaktiviteter 

• Förnyelse av läsombudsverksamhet 

I projektet deltar fem kommuner i Stockholms län som själva har fått välja målgrupp och 

metoder. Läsombud hade kunnat vara ett sätt men i slutänden visade det sig att ingen av dem 

kom att arbeta med just läsombud. Läsombudsutveckling blev istället ett tankespår i projektet 

parallellt med den praktiska metodutveckling som deltagarna arbetat med.  

 

 

  

http://regionbiblioteket.se/publicerat/ombud-i-lasningens-tjanst/
http://regionbiblioteket.se/publicerat/ombud-i-lasningens-tjanst/
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2. Bakgrund och utgångspunkter  

En generell utgångpunkt för oss på biblioteken är naturligtvis bibliotekslagens skrivelser om 

allas rätt till bibliotek och prioriterade målgrupper:  

Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla. 

 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika 

behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna 

ta del av information. 

 

 

Det finns också formuleringar inom LSS och Socialtjänstlagen som stöder kulturverksamhet 

och meningsfulla aktiviteter för personer som bor i särskilda boenden: 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger personer med 

utvecklingsstörning/autism rätt att få tillgång till fritid och kultur. I Socialstyrelsens 

skrift beskrivs det som ”Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - stöd för 

Rättstillämpning och Handläggning”. Kapitel 6 handlar om ”Fritidsverksamhet och 

kulturella aktiviteter”. 

I Socialtjänstlagens femte kapitel, fjärde paragrafen står det följande om äldre:  

4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett 

värdigt liv och känna välbefinnande (värdegrund). Socialnämnden ska verka för att 

äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga frhållanden 

och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Lag (2010:427) 

 

Läsombud är ett av flera sätt att uppfylla dessa lagar och riktlinjer. Andra roller som 

förekommer inom vård och omsorg är kulturombud, fritidsombud och IT-ombud. För 

biblioteken är det områdena litteratur och information som är centrala, och uppdraget att nå ut 

och göra biblioteken tillgängliga för personer som inte kommer dit själva. I 

omsorgsverksamheternas styrdokument skiljs dessa områden inte ut, men litteratur och 

information går att se som exempel på kultur- och fritidsaktiviteter och sådant som ger 

välbefinnande och gemenskap.  
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Beroende på avsändare och sammanhang kan läsombudsverksamhet lyftas fram som 

metod/verktyg för att uppnå olika saker för de boende/brukarna:  

 Tillgång till kulturupplevelse 

 Tillgång till nyheter och samhällsinformation 

 Gemenskap och ökad delaktighet  

 Hälsosam aktivitet (aktivering, stimulans, avkoppling mm) 

Ytterligare en aspekt är läsombudets upplevelse av verksamheten.  

 

  

Läsombudscirkel i Österåker 2013  

 

Kloka tankar om läsombud finns självklart också från vårdsektorn. Ett exempel är den 

utvärdering av läsombudsverksamheten som vård- och omsorgskontoret i Norrköping gjorde 

2009. Där framkommer att verksamheten i Norrköping i stort fungerar bra, och ger ett gott 

utfall för en ganska liten insats. Men det finns också en del problem, som personalens tidsbrist 

och behov av större it-kunskaper. Tänkvärt är att man är mycket nöjd med bibliotekets insats, 

men att bibliotekets roll för att läsombudsverksamheten ska fungera framställs som ganska 

liten.   
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3. Läsombud och högläsare  

1992 tog Centrum för lättläst tillsammans med FUB initiativ till läsombud, det vill säga 

vårdpersonal som inom yrkesrollen läser tillsammans med sina brukare. Idén kom från Lotta 

Rosenström som också implementerade konceptet i Sverige genom stiftelsen Centrum för 

lättläst. Hon säger följande om läsombud i skriften Världen blir större; Läsombud – vägen till 

läsning (Utgiven av Centrum för lättläst, 2000): 

”Det handlar om demokrati. Att ge människor med stora lässvårigheter en 

nyckel till det skrivna ordet och därmed det demokratiska samtalet.”  

Det började inom funktionshindersomsorgen, men kom så småningom att utökas även till 

sjukhem och äldreboenden. Vad ett läsombud är idag beskrivs på nedanstående kort med 

Tobias Willstedt från Myndigheten för tillgängliga medier.  

 

 

Det är inte enbart anställd personal som kan läsa högt, men eftersom läsombud är en del av 

yrkesrollen så kallas andra läsare helt enkelt för högläsare. Under 2009 – 2013 pågick 

projektet Läskraft! där frivilliga och anhöriga inspirerades till högläsning av lättlästa böcker 

och nyheter för personer med demens. Projektet var ett samarbete mellan Centrum för lättläst, 

Demensförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och landets bibliotek.  

http://lattlast.se/lasombud/laskraft
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4. Läsombud i dagens vård och omsorg  

I många av Stockholm läns kommuner utbildades läsombud i den första stora satsningen på 

1990-talet, och sedan dess har fler utbildats med ojämna mellanrum. I projektet Ombud i 

läsningens tjänst utbildades 55 nya läsombud i åtta kommuner så sent som 2013. När Irene 

Kulneff, bibliotekschef i Salems kommun, beslöt att delta i projektet Ombud i läsningens 

tjänst började hon med att förankra läsombud hos cheferna i socialförvaltningen. Rekrytering 

av deltagare gjordes från socialförvaltningen med stöd av projektledaren Gustav Nygren.  En 

läsombudskurs genomfördes för personal inom äldreomsorg och funktionshindersomsorg där 

också bibliotekschefen och/eller biblioteksmedarbetare deltog på träffarna.  Man höll till på 

biblioteket i Salem och stämningen blev direkt positiv och öppen – det var roligt att samverka 

för ett gemensamt gott syfte.  

På vissa håll i landet verkar det alltså fungera bra med läsombudsverksamhet i samverkan 

med lokala bibliotek. På andra ställen finns läsombud eller högläsare som fungerar helt utan 

bibliotekets inblandning. Och i ytterligare andra fall saknas läsombudsverksamhet helt. Efter 

Ombud i läsningens tjänst har de medverkande biblioteken i vårt län försökt att på egen hand 

hålla kontakt med läsombuden. I Salem har kontakten mellan läsombud och bibliotek fortsatt 

efter projektet, bland annat via epost. Biblioteket har arrangerat en återträff och läsombuden 

besöker regelbundet biblioteket för att få tips och låna medier. Men ofta är det svårt att få 

läsombud att bli en reguljär verksamhet efter kurser och projekt.  I rapporten för år 2 listas 

reflektioner kring svårigheter, till exempel:  

 stor personalomsättning inom vård och omsorg, i synnerhet i storstadskommunerna 

 om läsombudsverksamheten inte legitimeras av läsombudens chefer är det svårt att 

motivera och upprätthålla läsombud  

 att en betydande andel av personalen har annan kulturell bakgrund och läsvana än 

brukarna 

 att konkurrens finns mellan olika aktiviteter för brukarna  

Äldreomsorgen har också förändrats och numera bor ofta bara de allra sjukaste på 

äldreboende medan många bor kvar hemma länge och har hemtjänst istället. Väldigt många 

av de som tog del av läsombudsverksamhet på 1990-talet skulle alltså förmodligen inte ha 

nåtts av satsningen idag.  

Vid årsskiftet 2014/2015 övergick stiftelsen Centrum för lättlästs verksamhet till 

Myndigheten för tillgängliga medier. MTM har i uppdrag att fortsätta arbeta med och 

http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/06/OmbudLasnTjAr2.pdf
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utveckla läsombudsverksamheten och i skrivande stund undersöker de hur detta ska ske. 

http://www.mtm.se/tjanster/lasombud/ 

 

  

Irene Kulneff berättar om läsombudsverksamhet i Salems kommun 

  

http://www.mtm.se/tjanster/lasombud/
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5. Läsombud i ett komplext landskap 

Under det gångna året har en grupp bestående av personer från Regionbiblioteket och 

Myndigheten för tillgängliga medier träffats vid tre tillfällen inom projektet Möten med 

läsning för att diskutera läsombudsverksamhet. Vid det första tillfället kartlade vi olika 

utvecklingsbehov kring läsombudsverksamhet. Vi var eniga om att kärnan i 

läsombudsverksamhet är allas möjligheter till litteratur och information. Genom 

kartläggningen fick vi syn på det komplexa landskapet som verksamheten omfattas av och 

som vi gemensamt identifierade.  

Ett område handlar om behovet av förnyelse av läsombudsutbildningarna. Det behövs 

aktuellt, inkluderande kursmaterial och kursledare som kan arbeta med nya medieformer och 

digital information. Även upplägget behöver ses över, till exempel vad gäller olika antal 

träffar och hur kopplingen till deltagarnas arbete före, mellan och efter träffarna kan ske. Här 

är studieförbund eller andra utbildningsanordnare viktiga samarbetspartners.  

Ett annat område rör ansvarsfördelning och roller för den löpande läsombudsverksamheten. 

Det handlar bland annat om möjligheterna och inställningen hos äldreomsorg och 

funktionshindersomsorg att inrätta och upprätthålla läsombudsverksamhet, men också om 

bibliotekens möjligheter och förhållningssätt till att ha kontakt med läsombud inom 

omsorgen.  

Ett tredje område gäller behovet av att kartlägga befintliga läsombudsverksamheter och 

analyser av vad som funkar bra och mindre bra under olika förutsättningar. Sammantaget 

många stora saker som rör både samhällsordningen på nationell nivå och skiftande 

organisation och politisk styrning på lokal nivå. Kartläggningen gav oss en gemensam bas att 

utgå ifrån i kommande samtal. På de två andra träffarna har vi ventilerat olika spörsmål, gett 

varandra tips och utbytt information. På några postit-lappar står nedanstående citat: 

”Hur kan samarbetet mellan bibliotek och social/äldreförvaltning stärkas?”  

”Efterlyser smarta och strategiska sätt att följa upp läsombudssatsningar som gjorts” 

”Engagera anhöriga genom aktiviteter som är läsfrämjande” 
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6. Bibliotekens utmaningar och möjligheter  

Ett resultat av läsombudsspåret inom projekt Möten med läsning är alltså insikten om hur 

mångfacetterade och komplexa sammanhangen för läsombud är. Under det gångna året har vi 

ändå kommit fram till flera viktiga saker i vårt län. Det finns erfarenheter och tankar som vi 

tror kan vara intressanta för fler, men utgångspunkten är förhållandena i Stockholms län och 

folkbibliotekens perspektiv. Dessa utmaningar och möjligheter kan delas upp i sådant som rör 

syfte och mål och sådant som mer direkt rör genomförandet. Först några tankar om 

genomförandet och sedan vidare till syften och mål. 

Tid 

Att få personal inom vård och omsorg att bli läsombud är en process som tar tid och som 

bygger på förtroende och tillit. Det krävs ofta goda kontakter och visst samarbete sedan 

tidigare för att en läsombudsutbildning ska leda till långsiktig samverkan med biblioteket. 

Målet bör vara en överenskommelse om samarbete (som inte behöver gälla ekonomisk 

ersättning). 

Kommunikation 

Kontakt med chefer inom vård och omsorg är viktigt för att skapa en långsiktig verksamhet. I 

stunden kan enskilda medarbetare utföra mirakel, men i längden är det viktigt att läsombud 

(och socialbibliotekarie) är yrkesuppdrag, inte individuella engagemang. För biblioteket gäller 

det att vara lyhörd och försöka förstå omsorgens vardag, och samtidigt visa på möjligheterna 

med bibliotekens kompetenser och innehåll. På så sätt kan bibliotek och omsorg stödja 

varandra i att uppfylla sina respektive mål.  

Samverkan 

Studier visar att när olika professioner samarbetar mot ett gemensamt mål så ökar chanserna 

att verksamheten blir permanent och strategisk. I uppsatsen Kultur hela livet - Om vikten av 

samarbete mellan bibliotek och äldreomsorg undersöker Sara Mårtensson fem bibliotek som 

deltog i projektet Prosit. Mårtensson använder sociokulturellt lärande som en teoretisk 

utgångspunkt för att analysera samarbetet mellan äldreomsorg och bibliotek kring olika 

aktiviteter. I de fall där det sker ett medvetet lärande och en gemensam ansats till samarbete är 

hennes slutsats att samarbeten fortfarande håller i sig.  

 

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:721598/FULLTEXT01.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:721598/FULLTEXT01.pdf
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Inspiration 

I projektet Ombud i läsningens tjänst var en slutsats att bibliotek kan ha viktiga roller för de 

läsombud som finns i kommunen. De kan stödja och inspirera läsombuden kring val av 

medier och fortsatt läsning. Genom återträffar som arrangeras av biblioteket ges möjlighet till 

erfarenhetsutbyten mellan läsombud, och på vissa håll i landet arrangeras inspirationsdagar 

för läsombud, högläsare och kulturombud. Hur detta organiseras kan variera, och olika smarta 

sätt att hålla kontakt med läsombuden efterfrågas av biblioteken i vårt län.  

Material 

För en bra läsombudsverksamhet behövs väl utvalda böcker och annat material (tidningar, 

musik, film osv). Biblioteken har bra kanaler för inköp och goda kunskaper om vad som kan 

passa olika målgrupper. Här finns en naturlig samarbetspunkt mellan läsombud och bibliotek, 

och biblioteken vittnar om att efterfrågan ökar vid en lyckad läsombudssatsning. Vid en 

reguljär läsombudsverksamhet på fler ställen i kommunen behövs många böcker under lång 

tid, och här kan biblioteken fylla en extra viktig funktion. Med sina smarta system för att 

katalogisera och låna ut material kan böcker och annat cirkulera och göra nytta på fler 

avdelningar och boenden.  

Målgrupperna 

För att kunna stödja såväl brukarna som läsombuden behöver personalen på biblioteken också 

kännedom om målgrupperna, deras behov och önskemål. Genom fokusgrupper, referens-

grupper, enkäter och enskilda samtal kan vi få mer kunskap om målgruppernas behov. En 

dansk rapport ger intressanta insikter om högläsningens betydelse för delaktighet och 

meningsfullhet hos grupper som benämns ”sårbara äldre”. Det spirer og gror – läsegrupper for 

sårbare äldre. 

 

Digitalt 

Genom teknikutvecklingen finns det många möjligheter till metodutveckling av det innehåll 

som läsombuden förmedlar. Digital teknik skulle kunna nyttjas i fler sammanhang som 

komplement och förstärkning till fysiska medier. Bodil Lindberg skriver i rapporten 

Högläsning för personer med demens: "Alla högläsare känner sig inte bekväma med detta 

verktyg i dagsläget men de som gör det skulle kunna använda det. Frågan är väckt hos den 

socialt ansvarige samordnaren i kommunen om högläsarna skulle kunna få tillgång till 

läsplattor." På biblioteken finns en hel del kompetens kring digitala resurser, både om själva 

http://www.egv.dk/media/69919/det_spirer_og_gror.pdf
http://www.egv.dk/media/69919/det_spirer_og_gror.pdf
http://lattlast.se/media/1806151/Bodil_uppsats.pdf
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tekniken och vad man kan finna på nätet. Det kan handla om allt från e-böcker, lätta nyheter 

och information på olika språk till hembygdsmaterial, arkivfoton, filmklipp och mycket annat.  

 

 

Lättlästhyllan i Södertälje 

Tydlighet 

Det är viktigt att fundera kring vilka mål och syften som finns med läsombudsverksamheten. I 

vissa sammanhang lyfts högläsningen som en konstart fram som ett syfte med att vara 

läsombud, i andra sammanhang är läsombudets fokus på att förmedla information och nyheter 

eller att stödja och inspirera till egen läsning och biblioteksbesök. Det ena behöver inte vara 

bättre än det andra. Men det kan vara värt att fundera kring vad man som läsombud vill att 

läsningen ska leda till. Är ökad delaktighet i samhället i fokus, eller är det att främja 

personens välbefinnande och att bidra till ökad meningsfullhet i vardagen? Det är extra viktigt 

att diskutera syften och mål när flera parter ska samarbeta. 

Delaktighet 

Om syftet är att förbättra för målgruppen är det självklart viktigt att de är delaktiga. Det gäller 

både formerna och innehållet, även om de praktiska förutsättningarna naturligtvis också 

påverkar upplägget. Som förmedlare är det kanske inte bara att fråga, utan man får också 

prova sig fram. Vad väcker intresse och berör? Vilka saker behöver man få hjälp att få 

förklarat eller bli delaktig i? Om det finns många väldigt olika önskemål eller förutsättningar 

kanske man får tänka sig någon mer individuell del. En gemensam stund och sedan olika 
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böcker eller material till olika personer? Eller fler korta samtalsstunder för några eller bara en 

person i taget?  

Kulturens egenvärde 

 I rapporten Vad kultur gör? av Kristina Gustafsson beskriver hon mötet mellan äldreomsorg 

och kulturaktörer och vikten av att fundera kring vad som sker i mötet mellan kultursektor och 

äldreomsorg. En av hennes slutsatser är att man inte bör ha för stort fokus på kulturens 

betydelse för hälsan. Dels på grund av att det inte finns tillräckligt mycket forskningsunderlag 

för detta och dels för att kultur i sig är en rättighet för alla vilket är skäl nog att möjliggöra 

kultur för alla.  

 

Lokalsamhället 

Har biblioteken kännedom om personer med olika funktionsnedsättningar i sin kommun och 

vilka behov av litteratur och information som finns inom dessa grupper?  Hur ser deras vardag 

ut? När, hur och var kan biblioteket vara med? Det är relevant att fundera på hur bibliotek kan 

arbeta smartast och mest strategiskt för att - som bibliotekslagen föreskriver - ge alla 

människor tillgång till biblioteksverksamhet. I vilka sammanhang är läsombud den 

framkomliga vägen? 

  

Läsombud i Södertälje 

  

http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:788821/FULLTEXT01.pdf
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7. Regionbibliotek Stockholms roller  

Vilka roller och uppdrag har regionbibliotek och länsbibliotek kring läsombud? I ett par län i 

landet arrangerar länsbiblioteken ihop med studieförbund och andra aktörer inspirationsträffar 

och dylikt för läsombuden. Detta ligger i linje med den struktur som Centrum för lättläst 

byggde upp när konceptet spreds över Sverige. Regionala arbetsgrupper bildades på många 

håll och de har på vissa håll förnyats och fortsatt genom åren. Regionbibliotek Stockholm 

anordnade under många år återträffar för läsombud med olika teman. Efter utvärderingar 

beslöt man vid nyrekrytering att inte fortsätta med detta då det inte gett de effekter och lockat 

så många deltagare som man önskat. Idag utgår vi allt mer från de lokala förutsättningarna i 

varje kommun, och vi ser tydligt hur styrdokument, prioriteringar, kontaktvägar, arbets-

metoder och organisation skiljer sig åt mellan olika kommuner och bibliotek. Det gäller även 

synen på läsombud och tolkningen av om och hur man har i uppdrag att arbeta med läsombud.  

Även biblioteksverksamhet på regional nivå skiljer sig åt över landet. I en gemensam strävan 

att hitta fler sätt att välja, mäta och värdera verksamhet har vi tillsammans arbetat fram ett 

förslag till taxonomi i sju steg för arbetet ut mot kommunerna, och där finns läsombud med 

som ett av exemplen. Regionbibliotek Stockholms stödjer gärna kommunerna i länet kring hur 

bibliotekens verksamheter för prioriterade målgrupper kan organiseras och utvecklas. Vår 

förhoppning är att biblioteken hittar samarbeten, kontaktytor och utbyten med personal inom 

vård och omsorg med fokus på målgrupperna oavsett om det sker genom läsombud eller på 

andra sätt.   

 

Text: Cecilia Bengtsson & Karin Sundström  

Fotograf samtliga bilder: Cecilia Bengtsson 

  

http://regionbiblioteket.se/publicerat/taxonomi-for-regional-biblioteksverksamhet/
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Länklista 

Projekt Läskraft 

http://lattlast.se/lasombud/laskraft  

Ombud i läsningens tjänst 

http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/06/OmbudLasnTjAr2.pdf  

Läsombud hos MTM 

http://www.mtm.se/tjanster/lasombud/ 

 

Kultur hela livet. Om vikten av samarbete mellan bibliotek och äldreomsorg  

http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:721598/FULLTEXT01.pdf  

 

Det spirer og gror – læsegrupper for sårbare ældre 

http://www.egv.dk/media/69919/det_spirer_og_gror.pdf  

 

Högläsning för personer med demens. Aspekter på välbefinnande (hos lyssnare och läsare) 

vid frivilligas insatser på demensboenden.  

http://lattlast.se/media/1806151/Bodil_uppsats.pdf  

 

Vad kultur gör. Om kultur, möten, förväntningar och förändring inom äldreomsorg 

http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:788821/FULLTEXT01.pdf  

 

Förslag till taxonomi för regional biblioteksverksamhet, med exemplet läsombud. 

http://regionbiblioteket.se/publicerat/taxonomi-for-regional-biblioteksverksamhet/ 

 

”En verksamhet som bidragit med mycket positivt för brukarna och även personal” 

Rapport över vård- och omsorgskontorets läsombudsverksamhet. Norrköping, Vård- och 

omsorgskontoret 2009. http://www.norrkoping.se/organisation/kvalitet/dokument/aldre-och-

handikappomsorg/2009/lasombud/rapport.lasombud.2009.vers.4.pdf 

 

Världen blir större; Läsombud – vägen till läsning. Centrum för lättläst, tryckår 2000. 

http://lattlast.se/lasombud/laskraft
http://regionbiblioteket.se/wp-content/uploads/sites/4/2014/06/OmbudLasnTjAr2.pdf
http://www.mtm.se/tjanster/lasombud/
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:721598/FULLTEXT01.pdf
http://www.egv.dk/media/69919/det_spirer_og_gror.pdf
http://lattlast.se/media/1806151/Bodil_uppsats.pdf
http://hh.diva-portal.org/smash/get/diva2:788821/FULLTEXT01.pdf
http://regionbiblioteket.se/publicerat/taxonomi-for-regional-biblioteksverksamhet/
http://www.norrkoping.se/organisation/kvalitet/dokument/aldre-och-handikappomsorg/2009/lasombud/rapport.lasombud.2009.vers.4.pdf
http://www.norrkoping.se/organisation/kvalitet/dokument/aldre-och-handikappomsorg/2009/lasombud/rapport.lasombud.2009.vers.4.pdf

