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Abstract

The aim of this paper is to examine how dyslectic adults define the service
quality at the public library of Gothenburg. The purpose is also to investigate
what level of service quality the library provides and which responsibilities the
library has towards the dyslectics. Answers are sought to the following questions:

• How do dyslectics perceive the service quality at the public library of
Gothenburg and is that service quality satisfactory?
 

• What responsibilities does the public library of Gothenburg have towards the
dyslectics according to cultural policy documents?

 
 In this paper six persons have been interviewed. Of these, four are adult
dyslectics, one works with people with special demands and the last one is the
chief librarian. The last two persons mentioned work at the public library of
Gothenburg. The theoretical framework is a theory where the users´ opinion
about good service quality is in focus. Professor Grönroos has developed the
theory. The informants say that it´s important that the library service is good and
that they are treated politely. The dyslectics perceive that it´s important that the
library has the appropriate material, like talking books. All the dyslectics
perceive that the service at the public library of Gothenburg is satisfying. The
national library act is of great support for the needs of the dyslectics. The
responsibilities of the public library of Gothenburg towards the dyslectics was
found to be complete, because the library offers adapted material and many other
resources for the dyslectics.
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 Förord
 
 Tack till FMLS (Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter) som hade
vänligheten att låta mig göra mina intervjuer i deras lokaler samt låna bandspelare av dem.
Tack till Göteborgs stadsbibliotek som lät mig utföra intervjuerna i sina lokaler samt låna
bandspelare av dem. Tack till informanterna. Sist men inte minst tack till min handledare, min
familj och Martin som hjälpt mig att genomföra denna uppsats.
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1. Bakgrund
 
 I dagens informations- och kunskapssamhälle fordras det ofta att människor i arbetslivet
behärskar språket väl och att de har tillräckliga datorkunskaper. I och med detta får
dyslektiker det allt svårare att hävda sig och klara av samhällets och arbetslivets krav.
 
 Jag blev intresserad av dyslexi sedan jag fått veta att en av mina vänner hade dyslexi. I
denna uppsats har jag fördjupat mig i problematiken runt handikappet dyslexi.
 
 Under åren 1996 och 1997 pågick en omfattande dyslexikampanj. Denna bidrog till att
göra handikappet känt. Under kampanjen sändes tv-program, skrevs tidningsartiklar och
hölls föredrag. Bakom kampanjen stod Handikappombudsmannen, Handikappinstitutet
samt Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Svenska Dyslexistiftelsen, som organiserar
forskare på området dyslexi, genomförde kampanjen. I kampanjen samverkade även
fackföreningar, utbildningsorganisationer, statliga institutioner, olika bibliotek samt många
privata företag. Nästan alla folkbibliotek i Sverige tog del i kampanjen på något sätt
(Norberg 1998, s. 12). Dyslexikampanjen hade två målsättningar. Dessa var att förändra
attityderna till dyslexi och att öka de ekonomiska medlen till utbildning och forskning
inom området (Norberg 1998, s. 11-12).
 
 Dyslexi kallas det dolda handikappet, eftersom det kan vara svårt att upptäcka. Detta kan
medföra att dyslektiker inte alltid möter förståelse eller får sina behov tillgodosedda.
Enligt min uppfattning bör dyslexi lyftas fram mer. Som blivande bibliotekarie anser jag
att det är viktigt att man lär sig mer om dels användare som har detta handikapp. Det är
även viktigt att studera det ansvar som bibliotek har gentemot dessa användare.
 
 Denna uppsats är skriven inom ämnet biblioteks- och informationsvetenskap med
inriktning mot samhällsperspektivet, kollegium 1. I informationen från
Bibliotekshögskolan till nya studenter framgår att detta perspektiv bland annat kretsar
kring frågeställningen - ”Hur har kulturpolitiken på olika områden utformats under olika
tidsperioder och på olika samhällsnivåer?” (Bibliotekshögskolan 2003). Jag kommer att,
utifrån kulturpolitiska styrdokument, studera Göteborgs stadsbiblioteks ansvar gentemot
användare med dyslexi. De kulturpolitiska styrdokumenten utgör grunden för hur
samhället ser på funktionshindrade eller handikappade (Bibliotekshögskolan 2003). I
informationen om samhällsperspektivet förklaras att - ”Utgångspunkten för vårt sätt att
förstå och studera samhällsförändring i stort och dess relation till t ex den ekonomiska,
tekniska, politiska eller kulturella utvecklingen är att se det hela som ett komplext samspel
mellan delar och helhet” (ibid., s. 9). Denna uppsats kretsar kring den servicekvalitet som
finns på bibliotek och om denna servicekvalitet anses fungera på ett tillfredsställande sätt
för dyslektiker (ibid., s. 9).
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 1.1 Syfte och frågeställningar
 
 Denna uppsats utgår ifrån två syften, det första syftet är det jag lägger mest vikt vid. Det
första syftet är att utifrån dyslektikers egen synvinkel studera om Göteborgs
stadsbiblioteks servicekvalitet är tillfredsställande. Uppsatsen kommer att fokusera på
vilken service och vilket utbud av hjälpmedel som för närvarande finns på Göteborgs
stadsbibliotek för dyslektiker. Det andra syftet är att utifrån kulturpolitiska styrdokument
studera vilket ansvar bibliotek har gentemot dyslektiker. Mina frågeställningar är följande:
 
 1. Vilken servicekvalitet får dyslektiker på Göteborgs stadsbibliotek och är denna
tillfredsställande enligt dem själva?
 2. Vilket ansvar har Göteborgs stadsbibliotek gentemot dyslektiker sett utifrån
kulturpolitiska styrdokument?
 

 1.2 Avgränsningar
 
 I Göteborgs stadsbibliotek ingår Dalheimers hus som har många aktiviteter för
handikappade. Dalheimers hus skriver jag inte om i min uppsats på grund av tidsbrist. När
jag i uppsatsen skriver Göteborgs stadsbibliotek eller endast biblioteket menas biblioteket
på Götaplatsen. Göteborgs stadsbibliotek består även av två bokbussar (men inte heller
dessa är med i min uppsats eftersom den fokuserar på biblioteket).
 
 I uppsatsen fokuserar jag på en grupp användare, dyslektikerna, samt på deras behov av
utbud samt på Göteborgs stadsbibliotek som förmedlar dessa tjänster. Jag använder
begreppen funktionshinder (se s. 10) och handikapp (se s. 10) synonymt i uppsatsen. Då
det skiftar mycket från individ till individ hur dyslexin tar sig uttryck.
 
 Bland de kulturpolitiska utredningarna har jag valt utredningar från 1970- talet och fram
tills idag. Till exempel valde jag att använda mig av Kultur åt alla för att det i den belyses
två viktiga grundtankar inom handikappolitiken. De andra utredningarna som jag använt
mig av är viktiga för att det där framkommer hur man ser på handikapp. På grund av
tidsbrist har jag inte använt mig av ytterligare utredningar. De ramverk som valts anser jag
vara de mest betydelsefulla i sammanhanget. Det är de ramverk som kretsar kring
funktionshindrade och deras tillgång till kultur och information. Lagen (SFS 1993:1007)
som behandlar upphovsrätten till litterära och konstnärliga verk är av intresse för denna
uppsats. Därför att den reglerar funktionshindrades rättigheter när det gäller tillgången till
ljudupptagningar och talböcker. Statens Kulturråds rapporter i uppsatsen har varit
intressanta för min uppsats. De har varit av intresse för att de beskriver hur
kulturinstitutionerna ska göras tillgängliga för funktionshindrade.
 

 1.3 Disposition
 
 Uppsatsen inleds med en bakgrund där presenteras syfte, frågeställningar, avgränsningar,
disposition, tidigare studier samt förklaringar av begrepp och förkortningar. I kapitel två
förklaras metodvalet, vilket är kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. Jag presenterar
även Kvales sju stadier. Sedan redovisas kortfattat valet av intervjumetod, urvalet av
intervjupersoner samt hur jag gått tillväga vid intervjuerna. I det tredje kapitlet förklaras
dyslexibegreppet och närliggande begrepp kortfattat. Två olika riktningar inom
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dyslexiproblematiken presenteras och den visuella och auditiva dyslexin beskrivs. Därefter
skriver jag kortfattat om dyslektikers läs- och skrivförmåga. Efter detta, i kapitel fyra,
beskrivs den teori som valts - vilken är servicekvalitet. Grönroos modell, upplevd
totalkvalitet, förklaras efter servicekvaliteten.
 
 Det kulturpolitiska perspektivet i kapitel fem behandlar olika utredningar ur ett
handikappolitiskt perspektiv. Kapitlet behandlar synen på bibliotekens relation till och
bemötande av handikappade. I kapitlet presenteras också kulturpolitiken i Göteborgs stad.
Därefter presenteras olika ramverk som folkbiblioteken ska följa. Efter det skriver jag om
bibliotek och funktionshindrade. Sist i kapitel fem tar jag upp Statens Kulturråds
rapporter.
 
 I det sjätte kapitlet beskrivs Göteborgs stadsbiblioteks historik utifrån dess verksamhet för
dyslektiker. I kapitlet presenteras även olika hjälpmedel som finns tillgängliga på
talboksavdelningen samt i läs- och skrivstugan. Därefter skriver jag resultatredovisningen
utifrån olika teman.
 
 I det sjunde kapitlet finns i stort sett samma teman, som i det sjätte kapitlet. Utifrån dessa
teman diskuterar och analyserar jag mina resultat utifrån undersökningen. Därefter drar jag
slutsatserna av undersökningen i kapitel åtta och där skriver jag förslag till fortsatt
forskning. Sist av allt gör jag en sammanfattning av min uppsats i kapitel nio.
 

 1.4 Tidigare studier
 
 Här nedan beskriver jag vilka databaser jag använt mig av i denna uppsats samt vilka
termer jag använt mig av vid sökningarna av litteratur i databaserna. Därefter presenteras
Rutledges engelska avhandling Public Library Provision Resources for Dyslectic
Individuals. Efter det beskrivs en magisteruppsats av Salomonsson om servicekvalitet på
Linköpings stadsbibliotek. Sedan nämns boken Likvärdig service!: Bibliotekens tjänster
till äldre och funktionshindrade. Slutligen beskrivs en rapport från TPB som berör
biblioteksverksamheten för funktionshindrade.
 
 För att finna material inför denna uppsats har jag använt mig av databasen LISA (Library
and Information Science Abstract), ISA (Information Science Abstracts), Eric Linguistics
and Language Behavior Abstracts samt Social Services Abstracts, nordiskt BDI- index,
Voyager (bibliotekskatalogen på högskolan i Borås). De sökord jag använt mig av är
”dyslexia”, ”reading disabilities”, ”libraries”, ”dyslexi”, ”bibliotek”, ”funktionshinder”,
”handikapp”, ”användare”, ”SERVQUAL”, ”learning disabilities”. Sedan har även
källhänvisningar och referenslistor i böcker, tidskrifter samt relevanta magisteruppsatser
för mitt ämne sökts igenom. Jag har besökt söksupport för att finna mer relevant litteratur.
Det finns en del forskning internationellt men denna berör oftast olika medicinska aspekter
på dyslexi och inte biblioteksaspekter. Det har därför varit svårt att finna relevant litteratur
för denna uppsats. Det är även svårt att finna litteratur om servicekvalitet på folkbibliotek
som jag skriver om i denna uppsats. Göteborgs stadsbibliotek finns det väldigt lite
information om i olika databaser, när det gäller bibliotekets service till dyslektiker. Jag har
dock funnit en engelsk avhandling av Hazel Rutledge, som är bibliotekarie på Southfields
bibliotek i London Borough of Wandsworth i Storbritannien (Rutledge 2000).
Avhandlingen ger förslag på åtgärder som bör vidtas för att förbättra
biblioteksverksamheten för dyslektiker. Detta är inte uttömmande för ämnet.



8

 
 I avhandlingen Public Library Provision Resources for Dyslectic Individuals beskrivs
förbättringar som borde genomföras för att underlätta biblioteksbesök för dyslektiker. I
avhandlingen beskrivs dyslektikers möte med bibliotekspersonalen (Rutledge 2000).
Rutledges avhandling kretsar kring biblioteksresurser för dyslektiker på engelska
folkbibliotek (ibid., s. 4).
 
 Rutledge skriver att hon mestadels använt sig av fallstudiemetoden samt att hon utfört en
enkätundersökning istället för litteraturstudier. Skälen till detta var att det inte finns
tillräcklig mängd litteratur om att möta dyslektikers behov. En fallstudie har genomförts
av REACH (National Library for the Handicapped Child). Detta ett resurscenter som
särskilt riktar sig till handikappade barn- och ungdomar (Rutledge 2000, s. 5, 7). I början
av arbetet med avhandlingen skickades en enkät ut till bibliotekspersonal, som hade
arbetat mycket med dyslexi, vid 152 folkbibliotek i England och Wales. Syftet med
enkäterna var att fastställa om den service som tillhandahölls av biblioteken var
tillfredsställande (Rutledge 2000, s. 7, 210). Svarsfrekvensen var hög, cirka 75%, och
enkäten visade att intresset för dyslexi var stort bland bibliotekarierna. Trots detta hade
biblioteken liten verksamhet och små resurser att erbjuda dyslektiker (ibid., s. 114). Bland
biblioteken var det endast 16% av de som svarade på enkäten som hade en skriven policy
om särskilda behov generellt sett (Rutledge 2000, s. 115, 118). Enkäten innehöll nästan
uteslutande ”stängda” frågor vilket innebär att man inte kan svara på frågorna på ett
utförligt sätt (ibid., s. 281). Enligt min åsikt hade det varit bättre om det funnits fler öppna
frågor vilket bättre kunnat ge ytterligare bakgrundsinformation.
 
 Det var få bibliotek som hade organiserat material som var lämpligt för dyslektiker på ett
tydligt och lättillgängligt sätt. Ett av de undersökta biblioteken hade en broschyr som
informerade dyslektiker om det utbud som var riktade till dem. Endast sju bibliotek
uppgav att de hade Dyslexia Contact, vilket är en av de största tidskrifterna inom detta
område (Rutledge 2000, s. 156, 166).
 
 Under åren 1993-1998 utfördes fallstudier på fyra bibliotek som alla hade ett särskilt utbud
som riktade sig till dyslektiker (Rutledge 2000, s. 26). Fallstudierna utfördes på Ealing
Central Library, Richmond and East Sheen Libraries, Weston Farell and Kettering
Libraries samt Sevenoaks Library. Den biblioteksverksamhet som riktade sig till
dyslektiker hade generellt sett startats på initiativ av dyslexiföreningar (ibid., s. 7, 175).
Biblioteken baserade sin verksamhet på användarundersökningar, samarbete med andra
bibliotek, samt litteratur inom området (ibid., s. 182-183, 185).
 
 Biblioteken hade mestadels samlingar och material om dyslexi som ämne istället för
material som vände sig direkt till dyslektiker. I vissa fall tog en bibliotekarie initiativ att
utöka bibliotekssamlingarna med material riktade till barn och unga dyslektiker. Rutledge
har utifrån sin avhandling utvecklat vissa generella rekommendationer. Dessa förslag rör
bibliotekens verksamhet och utbud till dyslektiker (Rutledge 2000, s. 103, 211).
 

• När det gäller utbudet till dyslektiker är det viktigt att tänka på att: språket är
lättförståeligt. Texten måste vara skriven på ett klart och tydligt sätt. Det är även av vikt att
böckerna har en tydlig typografi och layout samt att illustrationerna är i färg (Rutledge
2000, s. 109, 121).
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• Ett sätt för biblioteket att få tag i material, som också är kostnadseffektivt, är att
biblioteken samverkar med varandra. Det är också nödvändigt att biblioteken har kontakt
med organisationer och föreningar inom området (Rutledge 2000, s. 123-124).
 

• Biblioteket bör vara utformat så att det är så användarvänligt som möjligt för dyslektiker,
exempelvis skulle man kunna göra signumen tydliga, stora och möjligtvis även
färgkodade. Biblioteket bör erbjuda teknik som gör det möjligt för dyslektiker att ändra
textstorlek och bakgrundsfärg. Biblioteket bör erbjuda teknisk utrustning som ger tillgång
till en väl utvecklad stavningskontroll (Rutledge 2000, s. 272).
 

• Bibliotekspersonalen bör ha kunskap om vilka problem som kan uppstå för dyslektiker.
Personalen bör även få mer träning när det gäller referenssamtal med dyslektiker (Rutledge
2000, s. 272).
 

• Eftersom många dyslektiker upplever osäkerhet inför bibliotekspersonalen kunde
biblioteket tillhandahålla en broschyr som beskriver bibliotekets tjänster (Rutledge 2000,
s. 273).
 

• Bibliotek borde erbjuda ett mångsidigt utbud av media för dyslektiker såsom lättlästa
böcker och videos (Rutledge 2000, s. 273).
 

• Bibliotekarier bör se över rutinerna vid valet av utbud och service samt försöka attrahera
de som inte använder sig av biblioteket genom att informera dessa grupper om sina
resurser (Rutledge 2000, s. 277).
 
 Eftersom alla dyslektiker har olika svårigheter när det gäller läsning måste dessa exempel
från Rutledge, ses som förslag och inte som någon lösning på alla dyslektikers problem.
Avhandlingen av Rutledge är intressant då den tar upp nödvändigheten av att följa olika
styrdokument. Avhandlingen beskriver även vikten av samarbete mellan bibliotek,
organisationer och föreningar inom området, samt hur bibliotek kan förbättra sin service
för dyslektiker. I Sverige verkar det finnas en större medvetenhet om dyslexi på
folkbibliotek. Detta kanske kan bero på att Dyslexikampanjen lyckats fullfölja sina
målsättningar.
 
 Magisteruppsatsen Servicekvalitet på Linköpings stadsbibliotek: Ur tre fokusgruppers
perspektiv av Salomonsson (2000) behandlar biblioteksverksamheten för dyslektiker. Hon
beskriver servicekvaliteten på Linköpings stadsbibliotek. Salomonsson beskriver vad
servicekvalitet innebär för synskadade, rörelsehindrade och dyslektiker. Hon har
genomfört kvalitativa intervjuer med fokusgrupper. Detta innebär att hon intervjuat fyra
till femton personer samtidigt. Dyslektikers behov av olika media samt teknisk utrustning
undersöks samt hur dyslektikerna upplever personalen och lokalen. Salomonsson kom
fram till att det är viktigt att biblioteket är användarvänligt. Salomonsson menar att
förstående personal är viktigt för dyslektiker. Rutledge påpekar också att dyslektiker
känner sig osäkra inför bibliotekarierna, därför blir bibliotekariernas bemötande viktigt
(Rutledge 2000, s. 273).
 
 I boken Likvärdig service!: Bibliotekens tjänster till äldre och funktionshindrade (2000)
ges exempel på olika projekt som utförts i tolv svenska städer. Syftet med projekten är att
förbättra tillgängligheten. Syftet kan också vara att på annat sätt stödja de äldres- och



10

funktionshindrades behov utifrån bibliotekens verksamhet. Boken är skriven av
Bibliotekstjänst AB. Den är utgiven i samarbete med SAB:s kommitté för social- och
uppsökande biblioteksverksamhet. Författarna i Likvärdig service!: Bibliotekens tjänster
till äldre och funktionshindrade (2000) skriver i mycket positiva ordalag om alla projekt. I
boken problematiseras eller kritiseras inte något av projekten. Jag har ändå valt att
använda mig av den då den ger information om det ämne jag undersöker.
 
 Jag har funnit en rapport från Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Rapporten berör olika
synvinklar på biblioteksverksamhet för funktionshindrade. I rapporten behandlas
talboksverksamheten vid Göteborgs stadsbibliotek. Rapporten från Talboks- och
punktskriftsbiblioteket undersöker talboksverksamheten för dyslektiker vid Göteborgs
stadsbibliotek (Sköld 1997). Våren 1997 fick TPB ett uppdrag av stadsbibliotekarien i
Göteborg. Detta gick ut på att undersöka hur verksamheten med talböcker fungerar vid de
olika stadsdelsbiblioteken i kommunen. I rapporten från TPB behandlas endast talböcker
som hjälp för dyslektiker och andra grupper. Rapporten tar även upp den ”svenska
talboksmodellen” (se s. 29). I rapporten beskrivs vilka användarna av talböcker är,
beståndet av talböcker och handikappsanpassningen vid de olika biblioteken. Rapporten
tar även upp förbättringar som kan göras när det gäller talböcker och information om dem.
Eftersom jag i uppsatsen skriver om talböcker för dyslektiker så är denna undersökning
intressant (Sköld 1997).
 

 1.5 Förklaringar till begrepp och förkortningar
 
 Dyslexi (se s. 12) är ett biologiskt orsakat tillstånd som tar sig uttryck i framförallt
speciella svårigheter med att lära sig läsa, stava och räkna. Detta synsätt är alltfler forskare
eniga om. Dyslexi kallas också för specifika läs- och skrivsvårigheter och ibland
ordblindhet (Persson & Ödman 1997, s. 29).
 
 FMLS Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter. Förbundet bildades
1979 av elever som själva hade läs- och skrivsvårigheter. År 1990 klassades FMLS som
handikapporganisation. FMLS har lokalföreningar i hela Sverige.
 
 Funktionshinder innebär att en person på grund av skada eller sjukdom har en begränsad
möjlighet att utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som anses normalt
(Persson & Ödman 1997, s. 41).
 
 Handikapp är något som ”uppkommer i mötet mellan en funktionsnedsättning och en
brist eller ofullkomlighet i miljön eller i organiserad verksamhet” (Nationalencyklopedin
band 8, s. 382).
 
 Läshandikapp är ett juridiskt samlingsbegrepp för alexi, dyslexi, funktionell
analfabetism, lässvaghet samt läsretardation (Persson & Ödman 1997, s. 63). Personer
med läshandikapp har svårigheter att läsa tryckt text. Dessa svårigheter kan bestå i
synnedsättning och läs- och skrivsvårigheter vilket försvårar användandet av tryckta
böcker (Bibliotekens särskilda tjänster 1999:2, s. 58).
 
 Läs- och skrivsvårigheter är ett begrepp som innefattar alla typer av svårigheter som har
att göra med läsning, skrivning och stavning. Den inbegriper skrivsvårigheter samt
lässvårigheter eller lässvaghet (Persson & Ödman 1997, s. 65-66).



11

 
 Servicekvalitet kretsar kring mötet mellan kunden och den eller de personer som
tillhandahåller servicen (Hernon 2001, s. 5 ).
 
 Specifika läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi är inte detsamma som läs- och
skrivsvårigheter utan är en speciell form av så kallade läs- och skrivsvårigheter, därav
termen specifika läs- och skrivsvårigheter (Persson & Ödman 1997, s. 30).
 
 TPB Talboks- och punktskriftsbiblioteket är sedan 1980 en under Kulturdepartementet
liggande, statlig myndighet och ett bibliotek i Stockholm. Biblioteket har ansvar för att
synskadade och läshandikappade får tillgång till litteratur utifrån sina behov (Talboken i
framtiden 1998, s. 34).
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 2. Dyslexi

2.1 Dyslexi –vad är det?

Här nedan beskrivs först vad dyslexi innebär och sedan nämns två perspektiv på dyslexi,
dels det neuropsykologiska perspektivet, dels det reform - eller normaliseringspedagogiska
perspektivet. Dessa perspektiv har olika sätt att se på dyslexi samt hur dyslexin ska
behandlas. Därefter förklaras kortfattat vad visuell och auditiv dyslexi är. Slutligen
förklaras dyslektikers läs- och skrivförmåga generellt sett och vad som är viktigt för att
utveckla en god läs- och skrivförmåga.

Ordet dyslexi kommer av dyslexia som är en nylatinsk bildning av grekiskans dys-(svår)
och lexis som betyder tal eller ord (Madison 1992, s. 17). En definition av dyslexi är ”När
en person har en läs- och skrivförmåga som ligger avsevärt under den nivå som hans
förståndsmässiga eller intellektuella nivå skulle medge, då har han läs- och
skrivsvårigheter” (Bibliotekens särskilda tjänster 1999:2, s. 59). Dyslexi är inte detsamma
som läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi visar sig som en speciell art av läs- och
skrivsvårigheter. Därför benämns det specifika läs- och skrivsvårigheter (Ödman &
Persson 1997, s. 30-31). Enligt den traditionella definitionen av dyslexi är det läs- och
skrivsvårigheter som inte kan förklaras av brister i allmänbegåvning. Denna definition kan
inte heller förklaras av brister i ogynnsamma sociala eller pedagogiska omständigheter.
Denna syn på dyslexi har dock utsatts för mycket kritik. För att den är beroende av
mätning av allmänbegåvning. Att mäta allmänbegåvning leder till många fel och misstag
när man försöker utröna vem som är dyslektiker (Myrberg 2001, s. 35).

Sigrid Madison har arbetat som lärare, språkkonsult samt hjälpt människor med dyslexi.
Dyslektiker utgör tio procent av befolkningen. Detta framgår av Madison samt de flesta
forskningsrapporter från västvärlden idag (Madison 1988, s. 7). Dyslexi är definierat som
ett handikapp sedan år 1990. Detta innebär att dyslektiker är en av de grupper vilka
folkbiblioteken ska ägna uppmärksamhet (Ödman 1997, s. 13). Dyslexi är det vanligaste
handikappet i Sverige och i västvärlden i övrigt. Vid en jämförelse med människor som
inte är dyslektiker verkar dyslexi oftast vara förenat med andra begåvningar. Dyslexi är vid
denna jämförelse även förenat med talanger och kreativ fantasi över genomsnittet (Euler
1997, s. 20). Dyslexi förekommer enligt svensk forskning inom olika sociala, ekonomiska
och kulturella förhållanden (ibid s. 25).

Om en person har dyslexi eller inte konstateras av personer som är utbildade på området.
Dessa personer kan vara logopeder, psykologer, specialpedagoger. Även läkare som
besitter omfattande kompetens när det gäller dyslexi kan fastställa diagnosen. Om det
finns svårigheter i att fastställa detta bör en utredning göras av flera specialister i
samverkan (Ödman 1997, s. 14).

Dyslexi handlar om störningar i att överföra bokstavstecken till språkljud, det vill säga, att
uppfatta ordet i dess skrivna form. Att en person kan avkoda ett ord behöver inte alls
betyda att personen förstår ordet (Persson & Ödman 1997, s. 16).
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2.2 Två perspektiv på dyslexi

Det finns flera olika riktningar i dyslexidebatten. En av dessa är den neuropsykologiska
riktningen. Den andra är den reform- eller normaliseringspedagogiska riktningen.
Företrädare för den neuropsykologiska riktningen är bland annat FMLS. Flera
hjärnforskare och dyslexiföreningar är också med i denna riktning (Lindell & Thornblad
1998, s. 15).

Jag anser att det neuropsykologiska synsättet stämmer när det gäller att definiera dyslexi.
Dyslektiker har mer eller mindre omfattande svårigheter med läsning och skrivning. Att
definiera dyslexi som ett handikapp medverkar till att skapa förutsättningar för
dyslektikerna att få en individanpassad hjälp.

2.2.1 Neuropsykologiska perspektivet

Enligt detta synsätt är dyslexi en svaghet eller en brist i en del av det språkliga systemet,
särskilt fonologin. Med detta menas att dyslektiker ofta har svårigheter med att få grepp
om språkets ”ljudsystem”, om hur de talade orden är uppbyggda i serier av talljud. De har
ofta svårt att få grepp om vad bokstäverna står för (Euler 1997, s. 23). Denna svaghet har
en neurologisk samt ärftlig grund (Lundberg 1995, s. 35-36). Fonologi är en beteckning
för läran om språkljudens funktion i språksystemet (ibid., s. 40).

I det alfabetiska skrivsystemet är grunden att talljuden (fonemen) representeras av
bokstäver eller kombinationer av bokstäver (grafem). Fonetik och grafonomi är båda
grenar inom lingvistiken. För att kunna använda sig av denna princip måste man kunna
föreställa sig, tänka på och leka med de var för sig betydelselösa och abstrakta fenomenen.
Att kunna bruka ordens avgränsningar och uppbyggnad kräver abstraktionsförmåga och
medvetenhet om språket. Barn med dyslexi har stora svårigheter med att få bokstäverna att
”bli ljud”. De har även ofta svårigheter med att ”knäcka den alfabetiska koden” (Euler
1997, s. 23). Dyslektikern klarar inte att utveckla ett effektivt och automatiskt
igenkännande av de skrivna orden (Lundberg 1995, s. 35-36).

Den neuropsykologiska riktningen använder sig av tester och utredningar för att kunna
fastställa om en person har dyslexi eller inte. För att ge hjälp åt dyslektiker använder sig
denna inriktning av en problemorienterad och individanpassad pedagogik (Lindell &
Thornblad 1998, s. 12-13). Enligt det neuropsykologiska förhållningssättet måste det gå att
ställa en diagnos. För att man därigenom ska kunna förstå graden av läs- och
skrivsvårigheter. Därigenom tydliggörs problemen och man kan då hjälpa varje person
med rätt sorts träning. Utan diagnoser osynliggörs de som bäst behöver ses, menar
företrädare inom denna riktning (ibid., s.14).

2.2.2 Reform- eller normaliseringspedagogiska perspektivet

Ronald E Davis stiftade 1982 Davis Dyslexia Correction Center. Han anser att dyslexi inte
orsakats av missbildning av hjärnan. Enligt Davis är dyslexi en produkt av tankar och
reaktioner inför känslan av förvirring. Denna syn på dyslexi anser jag höra till den reform-
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eller normaliseringspedagogiska riktningen. Inom denna riktning anser man att
dyslexidiagnoser leder till att personen klassas som handikappad (Davis & Braun 1999, s.
23). Reformpedagogerna är kritiska till dyslexibegreppet som sådant och till att använda
sig av diagnoser. Enligt detta perspektiv är orsakerna till dyslexi känslomässiga, sociala
eller pedagogiska. De menar att orsaken bakom dyslexi är bristande ”skolmogenhet”.
Detta leder i sin tur till en ond cirkel av dålig motivation, svaga prestationer samt dåligt
självförtroende (Lindell & Thornblad 1998, s. 13).

Reformpedagogerna menar att skolan inte ska särbehandla elever med dessa problem utan
att de istället ska använda sig av en specialpedagogisk metodik och kompetens. Detta
synsätt måste finnas med hela tiden i bakgrunden till skolans arbete. Det kännetecknande
för denna inriktning är att man förespråkar helordsläsning framför ljudning av stavelser
vid läsinlärning (Lindell & Thornblad 1998, s. 13).

Förespråkarna för denna inriktning menar också att diagnostiseringen av dyslexi leder till
att orsakerna till dyslexi läggs på den enskilda individen. Därigenom slipper exempelvis
skolan och föräldrarna ifrån sitt ansvar. Reformpedagogerna menar att diagnosen i sig
bibehåller missförhållanden och att lästräning ersätts av teknisk utrustning. Förespråkarna
för detta synsätt menar att denna diagnos medför att personen blir stämplad för resten av
sitt liv. Det kan även uppstå svårigheter när han eller hon söker arbete eller utbildning
(Lindell & Thornblad 1998, s. 15).

2.3 Visuell och auditiv dyslexi

Dyslexi kan antingen vara visuell eller auditiv. Den visuella dyslexin har med synen att
göra. Visuell dyslexi kan till exempel upptäckas i de första årskurserna i skolan. Då sackar
dessa barn efter och läser ljud för ljud. Barn med visuell dyslexi upplever att orden flyter
samman och/eller att de rör sig. Om en person med visuell dyslexi läser texten ”Aktuellt
eller Rapport” kan han/hon uppfatta att det står ”Aktuellt och Rapport”. Auditiv dyslexi
har med hörseln att göra och synliggörs tidigt bland barn, redan i 5-6 års ålder. Barnet talar
väldigt dåligt, de uttalar vissa ord helt fel. Barn med auditiv dyslexi kan inte heller
perceptionsmässigt, det vill säga uppfattningen av omvärlden genom sina sinnen, uppfatta
eller registrera orden (Lundgren 1991, s. 19).Visuell och auditiv dyslexi kan ses som två
cirklar. Visuell och auditiv dyslexi kan uppträda tillsammans hos en person, då går
cirklarna in i varandra. Den svåraste formen av dyslexi är när dessa två former – visuella
och den auditiva - täcker varandra (Lundgren 1991, s. 19-21).
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2.4 Dyslektikers läs- och skrivförmåga

För att kunna förstå dyslektikernas förutsättningar förklarar jag några delar som är av stor
vikt för att man ska kunna utveckla en god läs- och skrivförmåga. Jag beskriver läs- och
skrivutvecklingen i stora drag på grund av att alla dyslektiker inte har likadana svårigheter.
Jag nämner även hur svårigheter med denna ofta ger emotionella men för dyslektiker. Att
många dyslektiker har emotionella problem, såsom låg självkänsla, kan i hög grad påverka
deras vilja att besöka bibliotek. Jag försöker inte kartlägga alla svårigheter som dyslektiker
har eller kan ha, utan ger några exempel.

Skriftspråket består av tecken i olika och skiftande kombinationer och för att kunna
hantera dessa måste man ha en viss förmåga att urskilja tecknens former. Man måste också
kunna urskilja tecknens mellanrum och sammanställning. Det är även nödvändigt att man
har ett korttidsminne, så att längre ord kan formas till ett innehåll. Det är viktigt att kunna
förstå skriftspråket som system med prefix, suffix, sammansatta ord, ändelser med mera.
Många människor lär sig detta mer eller mindre intuitivt medan andra behöver lära sig det
på annat sätt (Lundgren, 2001, s. 23).

En förutsättning för att kunna lära sig läsa och skriva är att man tror sig kunna klara av det.
Har man inte tillräckliga läs- och skrivfärdigheter när man förväntas använda sig av dessa
kan självförtroendet få sig en ordentlig törn (Lundgren, 2001, s. 23). Det finns en risk att
dyslektiker känner sig annorlunda och värdelösa även om de fått stöd ifrån hemmet menar
Ödman. Hon skriver att troligtvis har alla dyslektiker, oavsett ålder, någon gång i livet
upplevt depression och/eller har ett sargat självförtroende på grund av detta (Ödman 1995,
s. 74-75).

Lundberg framhåller i boken Läsning och läsproblem att det inte är lika naturligt att kunna
läsa som att kunna tala. Skriftspråket är till skillnad från talspråket kulturellt betingat.
Skriftspråket har endast funnits tillgängligt för mänskligheten under en kort tidsperiod i
dess historia. Läskunnighet har nuförtiden, och i vår del av världen, kommit att ingå som
en självskriven del i vår kompetens. Skriftens typiska drag kräver troligen en medveten
och tydlig planering i undervisningen för att människor ska kunna lära sig den. De flesta
barn är inte medvetna om hur skriften återger talet. Därför behöver de hjälp och
vägledning från vuxna samt personer inom skolvärlden för att förstå skriftspråkets karaktär
(Melin 1995, s. 6).

Skolverket har skrivit rapporten Grunden för fortsatt lärande: En internationell
jämförande studie av vuxnas förmåga att förstå och använda tryckt och skriven
information (Grunden för fortsatt lärande 1996). Rapporten behandlar projektet
International Adult Literacy Survey och inom projektet har man utfört intervjuer med cirka
3000 personer. I projektet har sex andra länder förutom Sverige deltagit (Grunden för
fortsatt lärande 1996, s. 10). I rapporten har man använt sig av en bred definition av läs-
och skrivförmåga:

”Förmågan att använda tryckt eller handskriven text för:

• att fungera i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer
• att kunna tillgodose sina behov och personliga mål
• att förkovra sig och utvecklas i enlighet med sina personliga förutsättningar
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(Grunden för fortsatt lärande 1996, s. 13)

För att bli läskunnig är det en förutsättning att man förstår att ord kan delas upp i segment,
i fonem. Den alfabetiska skriften representerar inte språkljuden. Fastän tal och skrift är
relaterade är det inte så att skrift bara är nedtecknat tal. För att kunna förstå skriften måste
personen ha en viss grad av fonologisk mognad och medvetenhet (Melin 1995, s. 8).

En förutsättning för att få en fungerande läsförmåga är att ordavkodningen och
igenkännandet av skrivna ord fungerar på ett snabbt, säkert och automatiskt sätt. En person
med god läsförmåga förstår de skrivna ordens innebörd. För att barn ska uppnå god
läsförmåga krävs mycket träning och upprepade möten med skrivna ord (Melin 1995, s. 9).
Barn med dyslexi har ofta vissa svårigheter med att se till ordets form istället för till dess
betydelse (Melin 1995, s. 10-11).

Projekt Läsutveckling i Kronoberg är ett forsknings- och utvecklingsprojekt. Det ska
utvärdera och utveckla vetenskapliga metoder, instrument och hjälpmedel. För att kunna
ställa en diagnos samt ge behandling av läs- och skrivhandikappade. I projektet har bland
annat representanter från Svenska Dyslexistiftelsen och personer från Högskolan i Växjö
ingått (Mogård 1995, s. 9). Jacobson och Lundberg skriver att utifrån projektet finns ett
flertal observationer som tyder på att lässvaga elever har svårare att koncentrera sig än vad
normaleleverna har. Om en dyslektiker har koncentrationssvårigheter vid läsning och lätt
distraheras av annat vid sidan om, så påverkar detta troligen läsförståelsen negativt
(Lundberg 1995, s. 213).

Ödman påpekar i boken Även en vuxen kan ha svårt att läsa och skriva: En skrift om
dyslexi hur viktigt det är att barn med dyslexi får träna sin språkliga medvetenhet. Barn
med dyslexi måste träna för att kunna förstå hur orden är uppbyggda och höra ljuden i
orden. Barn med dyslexi måste också kunna skilja på ordens betydelser och hur de är
sammansatta av talljud. Därutöver behöver barnen träna på att växla uppmärksamheten
mellan vad orden betyder och hur de låter (ljudformen). Barn med dyslexi har ofta
svårigheter med att förstå och överblicka vad orden betyder och hur de är uppbyggda.
Exempelvis ordet tåg, är för dem ett långt ord (Ödman 1995, s. 37-38).

Utvecklingen av människors läs- och skrivförmåga beror på hur den kulturella och
språkliga omgivningen är och vilken pedagogisk stimulans personen får. Det är viktigt för
elever som har svårigheter med läsning och skrivning att de har personer som är läsande
och skrivande runtomkring dem. De behöver även väl anpassade pedagogiska insatser
samt tillgång till teknisk kompensation (Lundgren, 2001, s. 23-24). Om inte personen med
läs- och skrivsvårigheter får hjälp tidigt i skolan är det stor risk att han eller hon längre
fram i livet riskerar arbetslöshet (ibid s. 27).
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 3. Metod
 
 I detta kapitel förklaras Kvales sju stadier, när det gäller intervjuundersökningar. Därefter
beskrivs kortfattat valet att använda semistrukturerade intervjuer samt varför
bibliotekspersonalen och dyslektikerna intervjuats. Urvalet av intervjupersoner för denna
uppsats beskrivs och därefter mitt tillvägagångssätt vid intervjuerna. I slutet av kapitlet
skriver jag om de litteraturstudier som jag gjort för att studera Göteborgs stadsbiblioteks
ansvar gentemot dyslektiker.
 
 I början av arbetet med denna uppsats använde jag mig av fallstudien som metod och
materialet strukturerades därefter. Allteftersom uppsatsen utvecklades insåg jag att jag
istället borde använda mig av kvalitativa intervjuer samt litteraturstudier som metod, vilket
jag gjort. Denna uppsats är kvalitativ. Uppsatsen kretsar därför kring ett försök att förstå
människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja varierande
handlingsmönster (Trost 1997, s. 15-16). Jag valde den kvalitativa metoden för att den ger
djup förståelse för dyslektikerns behov av litteratur, väl fungerande service och ett brett
utbud av hjälpmedel.
 
 Trost menar att det är av vikt att jag som intervjuare försöker förstå den intervjuade. Jag
måste därigenom sätta mig in i hans/hennes sätt att tänka, den för den intervjuade gällande
föreställningsvärlden – det vill säga att jag känner empati (Trost 1997, s. 34, 35). Kvale
menar att intervjuaren ska ställa frågor på ett genomtänkt sätt och vara lyhörd. I
forskningsintervjun är parterna inte likställda eftersom forskaren är den som definierar och
kontrollerar situationen (Kvale 1997, s. 13).
 

 3.1 Kvales sju stadier
 
 Kvale beskriver intervjuundersökningens sju stadier som är: tematisering, planering,
intervju, utskrift, analys, verifiering samt rapportering. Tematiseringen består i att utforma
ett syfte och att beskriva ett ämne för uppsatsen innan intervjun påbörjas. När det gäller
tematisering är det viktigt att man som intervjuare läser in sig på området innan man utför
intervjun. Detta är viktigt för att man ska kunna ställa viktiga frågor (Kvale 1997, s. 85,
92). Under tematiseringsstadiet läste jag litteratur om intervju som metod. Jag studerade
även olika aspekter av dyslexi, undersökte Göteborgs stadsbiblioteks utbud samt läste
kulturpolitiska dokument.
 
 Planeringen handlar om att ta hänsyn till vilken kunskap som eftersträvas och att beakta de
moraliska konsekvenserna, såsom konfidentialitet och informerat samtycke (Kvale 1997,
s. 85, 104). I planeringsstadiet bör man ha tidsdimensionen genom alla de sju stadierna i
minnet. Det är av vikt att man har sakkunskap om det mänskliga samspelet innan intervjun
sker (ibid., s. 95, 99). På detta stadium beräknade jag hur mycket tid uppsatsen skulle ta
samt vilken bakgrundsinformation som behövdes.
 
 Det tredje stadiet utgörs av intervju och innebär att man ska genomföra intervjuerna
utifrån en intervjuguide. Man ska inta ett reflekterande förhållningssätt till den eftersökta
kunskapen och till relationen mellan intervjuare och informant i intervjusituationen. I en
intervjuguide nämns de ämnen som ska tas upp i uppsatsen och i vilken ordning de
kommer upp under intervjun (Kvale 1997, s. 85, 121). Kvale förklarar syftet med
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kvalitativa forskningsintervjuer som ett förvärvande av kvalitativa beskrivningar av den
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka deras mening. Nyckelfrågorna inför en intervju
gäller vad, varför samt hur: Vad – att skaffa sig förkunskaper om ämnet för uppsatsen;
varför – att formulera ett tydligt syfte med intervjun; hur – att känna till olika
intervjutekniker och bestämma sig för vilken som är lämplig för den egna uppsatsen
(Kvale 1997, s. 117, 119). Enligt Kvale finns tematiska och dynamiska intervjufrågor, de
tematiska intervjufrågorna är frågor som intervjuaren vill ha svar på. Dynamiska
intervjufrågor är frågor som syftar till att entusiasmera respondenten och utveckla ett
samtal (Kvale 1997, s. 121, 122). Mina intervjufrågor, till dyslektikerna, läs- och
skrivteknikern Maria Melin och bibliotekschefen Anita Sindler, är mestadels tematiska.
Men det finns även exempel på dynamiska frågor i min intervjuguide såsom frågan till
dyslektikerna om hur deras drömbibliotek ser ut.
 
 Utskriften syftar till att förbereda intervjumaterialet för analys. Det vanligaste
tillvägagångssättet när man utfört intervjuer är att skriva ut den bandade intervjun till en
skriftlig text. När utskriften är gjord kan den ses som det enda empiriska datamaterialet i
intervjuprojektet (Kvale 1997, s. 85, 149). Enligt Kvale är transkriberingen av intervjuer
en tolkande process i sig. Utskrifter är inte kopior av någon ursprunglig verklighet. De är
tolkande konstruktioner, som fungerar som användbara verktyg för givna syften (ibid., s.
152). Kvale poängterar att när intervjuaren använder sig av bandspelare kan han/hon
koncentrera sig på dynamiken samt ämnet för intervjun (Kvale 1997, s. 147). Jag använde
mig av bandspelare i alla intervjuer, utom en. Därför kunde jag koncentrera mig på ämnet
och dynamiken i nästan alla intervjuerna.
 
 Under analysstadiet bör man utifrån uppsatsens syfte, ämne samt intervjumaterialets
karaktär ta ett beslut om vilka analysmetoder som är lämpliga för materialet.
Analysmetoden beror på ”vad” som analyseras, ämnet för intervjun, och på ”varför” – det
vill säga syftet med intervjun. Kvale beskriver sättet på vilket intervjuaren tolkar den
utskrivna intervjun. Detta steg består av tre delar:
 
 1. Strukturering, som innebär att man använder sig av dataprogram. För att exempelvis
skriva ut intervjuerna inför analysen av det kvalitativa materialet.
 
 2. Kartläggning av materialet så att det blir tillgängligt för analys. Med detta menas att
man exempelvis eliminerar det som är överflödigt.
 
 3. Innebörderna ifrån intervjun utvecklas under själva analysarbetet. Den intervjuades egna
uppfattningar klarläggs, vilket ger forskaren nya perspektiv på fenomenen (Kvale 1997, s.
170, 171).
 
 Enligt Miles och Huberman är den vanligaste formen av intervjuanalys Ad hoc – metoden.
Inom denna metod används ingen standardteknik för analysen av materialet. Ad hoc -
metoden växlar fritt mellan olika tekniker. Forskaren kan läsa igenom materialet en gång
och sedan gå tillbaka till vissa avsnitt och göra kvantifieringar genom att räkna yttranden
som anger olika attityder till fenomen. Forskaren ska sedan göra djupare tolkningar av
speciella yttranden. Miles och Huberman exemplifierar tretton olika Ad hoc – metoder för
skapande av mening i kvalitativa texter (enl. Kvale 1997, s. 184). När jag analyserade mitt
material använde jag mig av följande metoder, utifrån Miles och Hubermans exempel :
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• Jag räknade vissa företeelser i materialet, för att ”se vad som finns där” (enl. Kvale
1997, s. 185).
 
• Vid genomgången av intervjuutskrifterna har jag delat upp intervjusvaren i olika
teman. Dessa olika teman är: service, bemötande, lokalens utformning, personal, utbud,
marknadsföring och image, Bibliotekslagen samt kulturpolitiska styrdokument. I
presentationen av diskussionen och analysen av mitt material använder jag ovanstående
teman samt ytterligare helheten, tillfredsställande service och Göteborgs stadsbibliotek.
Syftet med temat helheten är att beskriva Grönroos teorier och modell i förhållande till
servicekvaliteten på Göteborgs stadsbibliotek lite tydligare. Temat tillfredsställande
service innehåller samma delar som temat service, men jag har valt ett annat namn på det
för att dyslektikerna upplevde att de fick en tillfredsställande service. Temat Göteborgs
stadsbibliotek kretsar inte bara kring lokalens utformning. Temat handlar även om hur
Göteborgs stadsbiblioteks verksamhet för dyslektiker startade. Alla teman bygger på mina
frågeställningar, Grönroos teorier och modell samt de tio determinanterna (se s. 24).
Teman service, bemötande, personal, utbud, marknadsföring och image ligger till grund
för den första frågeställningen. Teman Bibliotekslagen och kulturpolitiska styrdokument
ligger till grund för den andra frågeställningen. Samtliga teman i undersökningen och i
presentationen av diskussionen och analysen bygger även på Grönroos teorier och modell
(se s. 25). De tio determinanterna har inspirerat mig till utformandet av intervjuguiden
men finns inte med i analysen.
 
• Ställt samman materialet. Jag har tagit bort det som varit överflödigt och komprimerat
materialet (Kvale 1997, s. 185).

Det sjätte stadiet är verifiering vilket innebär att man ska fastställa intervjumaterialets
reliabilitet, validitet samt dess generaliserbarhet. Validiteten i intervjustadiet utmärks av
kvaliteten hos själva intervjuandet. När det gäller intervjuer bör forskaren ifrågasätta det
som sägs och ständigt kontrollera den information som ges (Kvale 1997, s. 214). Miles
och Huberman (1994) skriver att validiteten i kvalitativ forskning kan säkerställas. Detta
kan göras genom att inhämta feedback från informanterna (Miles 1994, s. 279). Efter att
intervjuerna genomförts har jag skickat ut transkriptionen av bandupptagningarna av
intervjuerna till informanterna. Validiteten beror också på att jag i intervjusituationerna har
kunnat kontrollera riktigheten och relevansen direkt. Då jag kunnat ställa följdfrågor till
den intervjuade.

Det sista stadiet behandlar den slutliga rapporteringens utformning. Det blir lättare, för
forskaren, att skriva rapporten om han/hon har slutprodukten i sikte så tidigt som möjligt.
Forskaren bör ha fått bekräftelse, av intervjupersonerna, på att han/hon får publicera
intervjuerna. Kvale skriver att analysen av intervjuerna bör bäddas in i skrivandet. Kvale
förklarar att frågan om hur en uppsats rapporteras är av central vikt när det gäller
verifieringen. Om man som forskare arbetar från intervjuundersökningens början med
slutrapporteringen i sikte bör detta leda till en läsvärd rapport med metodologiskt
välgrundade resultat (Kvale 1997, s. 233).
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3.2 Intervjuerna

Jag har intervjuat bibliotekspersonal för att förstå hur de med sin erfarenhet och kunskap
om dyslektikernas behov ser på bibliotekets service och utbud. Jag har intervjuat
dyslektiker för att få en uppfattning om vad de anser vara servicekvalitet på Göteborgs
stadsbibliotek. Dessutom har jag velat undersöka om dyslektikerna anser att denna
servicekvalitet är tillfredsställande.

Jag har valt att använda mig av semistrukturerade intervjuer. I semistrukturerade intervjuer
utgår man ifrån en färdig lista med ämnen som ska tas upp och frågor som ska besvaras. I
semistrukturerade intervjuer lägger intervjuaren stor vikt vid den person som intervjuas.
Intervjuaren ser till att den intervjuade personen får möjlighet att utveckla sina svar i
denna typ av intervjuer. Den semistrukturerade intervjun valdes för att jag anser att det är
viktigt att dyslektikerna får tid att berätta om sina erfarenheter. Detta ger en ökad och
djupare förståelse för dem utifrån de handikapp de har (Denscombe 2000, s. 135).

3.2.1 Urval

Jag har per telefon kontaktat ordföranden för handikappsorganisationen FMLS i Göteborg
för att få tag i intervjupersoner med dyslexi. I uppsatsen skriver jag mestadels om vuxna
dyslektiker men även barn med dyslexi nämns. När det gäller intervjuerna begränsade jag
mig till vuxna dyslektiker, över 20 år. Det är troligtvis så att vuxna dyslektiker i högre grad
än yngre har uppmärksammat och bearbetat sin dyslexi så att de vågar tala om den. Yngre
dyslektiker är kanske mer benägna att använda sig av sitt lokala skolbibliotek än
Göteborgs stadsbibliotek.

Eftersom jag skriver om Göteborgs stadsbibliotek ansåg jag det vara mest troligt att
dyslektiker bosatta i Göteborg skulle vara biblioteksanvändare. Alla dyslektiker som
intervjuades har besökt Göteborgs stadsbibliotek någon gång. Jag hade förväntat mig att få
tag i fler intervjupersoner än vad som blev fallet. De dyslektiker jag intervjuat har haft en
stor kunskap och medvetenhet om dyslexi både på ett samhälleligt och personligt plan.
Denna kunskap och medvetenhet om dyslexi kanske inte är lika stor hos alla dyslektiker.
Men jag har förstått att det är svårt att få dyslektiker att ställa upp på intervju för att många
har svårigheter med att våga berätta om sin dyslexi. Därför har urvalet i stort sett inte
begränsats.

Jag har valt att intervjua Maria Melin som arbetar på rör dyslektikernas intressen och för
att hon troligtvis skulle ha omfattande kunskap om dyslexiproblematiken. Jag har
intervjuat bibliotekschefen Anita Sindler på Göteborgs stadsbibliotek. För att få klarhet i
på vilket sätt stadsbiblioteket arbetar för att ge bra service och utbud för dyslektiker.
Bibliotekschefen intervjuades även för att jag ville få reda på hur de ekonomiska medlen
fördelas till denna verksamhet.
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3.2.2 Tillvägagångssätt

Alla personer jag intervjuat, utom en, kontaktades per telefon för att bestämma tid och
plats för intervjun. Alla intervjuer, utom en, skedde på informanternas arbetsplats. Alla
intervjuer tog mellan 40-95 minuter. En dyslektiker som jag intervjuade var arbetssökande
och därför skedde intervjun i FMLS lokaler. En av informanterna, som arbetar på FMLS,
kontaktade den arbetssökande personen per telefon.

Det var viktigt att intervjuerna skedde på en ostörd och avskild plats (Denscombe 2000, s.
141). Jag valde att genomföra intervjuerna på respektive persons arbetsplats i alla fall,
utom ett. Under intervjuerna ställde jag följdfrågor om det var någonting jag inte
uppfattande eller ville att de skulle utveckla. Jag har fått informanternas medgivande till
inspelningen.

Den första intervjun stördes av att telefonen ringde två gånger, därför hade det kanske varit
bättre om intervjun skett i något annat rum. Det jag upplevt som svårt i intervjusituationen
var att inte engagera mig i de personer jag intervjuat. Det vill säga svårigheter i att förhålla
sig neutral till det dyslektikerna sade. Jag sade ibland saker när det uppstod en tystnad i
intervjuerna med dyslektikerna, detta berodde troligtvis på min nervositet som intervjuare.
Jag försökte förhålla mig neutral och försiktig till de uttalanden som gjorts under
intervjun. Dessa svårigheter uppstod dock inte när jag intervjuade bibliotekspersonalen.
Denscombe menar att forskaren bara till en begränsad utsträckning kan dölja sitt ”jag”
under intervjun. Forskaren ska ”främja den rätta atmosfären så att den intervjuade känner
sig behaglig till mods och ger ärliga svar” (Denscombe 2000, s. 139). Detta har jag försökt
göra i så stor utsträckning som möjligt.

Jag anser att intervjuerna varierade litet i kvalitet eftersom dessa berodde mycket på
intervjupersonernas erfarenhet av att besöka olika avdelningar på Göteborgs
stadsbibliotek. Överlag anser jag att jag fick fram djupa intervjuer och att jag fick mer
förståelse för dyslexi i sig samt svårigheterna i samband med biblioteksbesök. Det var
tidsödande att kontakta FMLS och få tag i intervjupersoner. Detta hade kanske gått
snabbare om jag kontaktat något annat förbund eller organisation som var insatt i frågor
om dyslexi.

När jag utvecklade intervjuguiden använde jag mig av Grönroos modell och idéer i
utformandet av många av mina intervjufrågor. Då intervjufrågorna kretsar kring
servicekvalitet, bibliotekets service och utbud samt bibliotekariernas bemötande av
dyslektiker. De tio determinanterna är viktiga för den ”upplevda kvaliteten” hos
kunden/användaren. Detta är en del i Grönroos modell. Jag har inte analyserat eller dragit
slutsatser av Parasuramans, Berrys samt Zeithamls determinanter. Dessa har endast
använts för att utforma intervjuguiden. Exempelvis innebär determinanterna – bemötande
och kommunikation – i stort sett det som Grönroos kallar ”sanningens ögonblick”.
Grönroos och Parasuramans, Berrys samt Zeithamls teorier ingår i forskningen om
servicekvalitet fast utifrån olika utgångspunkter. Detta kommer jag att förklara kortfattat i
teoriavsnittet.
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Det är viktigt att fundera över hur man återger intervjun samt hur man redigerar så att man
gör rättvisa åt intervjupersonerna. Detta görs genom att föreställa sig hur de själva skulle
ha velat formulera sig i skrift (Kvale 1997, s. 156). Kvale skriver att vissa
”intervjupersoner kan få en chock när de läser en intervju med sig själva” (Kvale 1997, s.
158). Han skriver att den ordagrant utskrivna intervjun, för informanten, kan framstå som
ett osammanhängande och förvirrande tal. Han förklarar att den intervjuade kan bli sårad
och avvisa ytterligare samarbete. Den intervjuade kanske inte heller går med på att låta
intervjun användas (Kvale 1997, s. 156). Kanske var det på detta sätt som en av mina
intervjupersoner, en bibliotekarie på Göteborgs stadsbibliotek reagerade. Efter att jag
skickade en ordagrann intervjuutskrift till henne ville hon inte längre låta mig använda
intervjun då hon tyckte att det hon sagt verkade ”luddrigt”.

Eftersom bibliotekarien jag intervjuade, som inte ville låta mig använda intervjun, inte var
anonym var hon troligtvis orolig för hur hon skulle framstå. Jag bearbetade sedan
intervjuutskrifterna och tog bort talspråket. Det var samma innehåll trots att det uttrycktes
på ett annat sätt och jag fick uppfattningen att hon ansåg sig kunna stå för
intervjuutskriften när den inte innehöll talspråk. Trots detta ville dock inte informanten
låta mig använda intervjun, därför faller denna intervju bort från min uppsats. Möjligtvis
kunde jag varit lite tydligare när jag förklarade hur jag skulle använda mig av
intervjumaterialet. Jag anser att det är positivt att skicka utskrifter av intervjuerna till
informanterna. För att de ska kunna få möjlighet att ändra det de sagt om de vill.

Maria Melin, på Göteborgs stadsbibliotek bestämde i samråd med mig en tid för att
diskutera intervjun. Informanten förtydligade då vissa frågor och gav mig mer information
om vissa ämnen. Hon gav mig en visning av läs- och skrivstugans hjälpmedel. Utskriften
av intervjun skickades även till Anita Sindler på Göteborgs stadsbibliotek. Därefter
kontaktade Anita Sindler mig per telefon och förtydligade vissa svar. Jag bearbetade sedan
intervjun efter Anita Sindlers förtydliganden.

Det är av vikt att man som intervjuare inte använder sig av sådana uppgifter (exempelvis
namnet egen anm.) som skulle kunna göra att den intervjuade blir igenkänd av andra
människor. Det som sägs vid en intervju får inte föras vidare. Eftersom jag följt detta, då
dyslektikerna är anonyma, anser jag denna uppsats vara etiskt försvarbar. Bibliotekschefen
Anita Sindler samt läs- och skrivteknikern Maria Melin är inte anonyma i denna uppsats.
Därför att de blir intervjuade i sin yrkesroll.

Reliabiliteten har att göra med huruvida intervjuerna är tillförlitliga. Vid kvalitativa
intervjuer är förändringar det man är intresserad av. Detta skiljer sig från kvantitativa
studier. Idén med reliabilitet bygger på att man mäter värden på olika variabler för varje
enhet. Vid kvalitativa intervjuer däremot är syftet att man ska förstå hur den intervjuade
tänker, känner eller beter sig (Trost 1997, s. 99-100). Antalet människor som forskaren
intervjuar påverkar intervjuresultatets generaliserbarhet (Kvale 1997, s. 208). Eftersom jag
inte intervjuat så många personer kan jag inte kan dra några långtgående slutsatser. Jag kan
endast se vissa tendenser i materialet.

Trost beskriver standardisering som ”graden till vilken frågorna är desamma och
situationen är densamma för alla intervjuade” (Trost 1997, s. 19). Situationen ska vara
standardiserad för att studien ska ha en hög reliabilitet. Å andra sidan förutsätter den
kvalitativa intervjun en låg grad av standardisering, exempelvis kan en felsägning eller en
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missuppfattning, vara användbar i analysen. Frågorna i intervjuerna jag utförde var inte
exakt likadana vid varje intervjutillfälle. Detta berodde på att informanterna hade olika
erfararenheter och kunskaper. Enligt Trost är det besynnerligt att tala om reliabilitet vid
kvalitativa intervjuer. Därför att människan inte är statisk och inte heller svarar på samma
sätt på likadana frågor, utan ett svar kan förändras över tid (ibid., s. 100-101).
3.3 Litteraturstudier

Med dokument menas vanligen information kring ett visst ämne som nedtecknats av
någon person. Dokumenten kan finnas i ett flertal olika former såsom statistik, register,
privata handlingar samt litteratur. Dokumentens karaktär avgör på vilken plats de ska
sökas. Forskarens problemställning avgör vilka dokument som ska användas. I
litteraturstudier är litteraturen en informationskälla, liksom respondenten är en
informationskälla vid intervjun. Detta innebär att den litteratur som presenteras i
litteraturbakgrunden inte får vara densamma som ”insamlingslitteraturen”. Då
diskussionsavsnittet presenteras, jämförs och diskuteras ”insamlingsdata från litteraturen”
med ”bakgrundslitteraturen”. I diskussionsavsnittet diskuteras även syftet och
frågeställningarna (Olsson & Sörensen 2001, s. 86-87).

Jag har studerat olika kulturpolitiska styrdokument för att få insikt i vilket ansvar
Göteborgs stadsbibliotek har gentemot dyslektiker utifrån dessa. Källor kan vara antingen
normativa (värderande) eller kognitiva (beskrivande). Normativa källor kan vara bra att
använda sig av då man vill ha tag i aktörernas förhållningssätt, avsikter, rättesnören och
krav (Holme och Solvang 1986 s. 130-131). Exempelvis är lagar och föreskrifter
normativa källor (Repstad 1993, s. 81). Jag har valt att använda mig av normativa källor
som exempelvis lagar, en verksamhetsplan och styrdokument inom handikappolitiken.
Dessa källor som jag valt är institutionella eftersom de är skrivna på uppdrag av
myndigheter eller institutioner (Repstad 1993, s. 81).

I stort kan dokumentanalys sägas innebära att forskaren studerar ett skriftligt material,
använder det i analysen och uppsatsen i den utsträckning han/hon anser att det belyser
hans/hennes frågeställningar. I en snävare definition av innebörden av dokumentanalys
kan denna anses vara en metod där forskaren ger vissa texter status som data eller källor
för undersökningen, på samma sätt som intervjuutskrifter och liknande är data
(information) (Repstad 1993, s. 79).
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4. Teori

4.1 Servicekvalitet

Detta kapitel kretsar kring servicekvalitet samt Grönroos modell- upplevd totalkvalitet.

Servicekvalitet rör relationen mellan kunden och den som tillhandahåller servicen.
Servicekvalitet är ett sätt att mäta kvaliteten på till exempel ett biblioteks service (Hernon,
Altman 1996, s. 31). I forskningen inom servicekvalitet är kundens bedömning av
kvaliteten det centrala (Hernon & Altman 1996, s. 7).

När det gäller servicekvalitet finns det tre viktiga teman:

- Servicekvalitet är mer svårdefinierat för kunden att utvärdera än kvaliteten på varor.
- Servicekvalitet handlar om jämförelsen mellan kundens förväntningar och den aktuella
servicen som utförs.
- Värderingen av kvalitet görs inte endast utifrån resultatet av servicen utan det handlar
även om att utvärdera processen då servicen utförs (Parasuraman 1985, s. 42).

Service definieras som en ”åtgärd eller aktivitet som utförs i syfte att betjäna kunder”
(Nationalencyklopedin 1995, s. 383).

Den mest kända metoden att mäta servicekvalitet, internationellt sett, är SERVQUAL och
den har utvecklats av Parasuraman, Berry och Zeithaml 1985. Grunden för SERVQUAL
kretsar kring de förväntningar kunden har på servicen och hur väl servicen möter dessa
förväntningar (Hernon 2001, s. 689-690). Denna metod bestod av dessa tio determinanter:

1. Pålitlighet:
 Tjänsten utförs rätt första gången. Det är av stor vikt att arkiven är riktiga. Organisationen
håller sina löften. Det är nödvändigt att servicen utförs när den ska utföras.
 

2. Reaktionssnabbhet:
 Handlar om de anställdas vilja att snabbt utföra olika serviceverksamheter. Att personalen
betjänar sina kunder genom att snabbt ge dem service. Personalens omedelbara intresse för
kunderna.
 

3. Sakkunskap
 Att personalen har kunskapen och färdigheten som krävs för att utföra god service.
Organisationens forskningsförmåga är viktig.
 

4. Tillgänglighet:
 Hur lätt eller svårt det är att få tag i personalen exempelvis per telefon samt vad kunden
anser om väntetiderna. Öppettiderna ska vara lämpliga. Betjäningen ska ges på lämpliga
ställen.
 
 
 

5. Bemötande:
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 Innebär artighet, respekt, hänsyn och vänlighet hos olika personal i verksamheten.
Omtanke om kundens egendom anses också viktigt. All personal som har kontakt med
kunder ska ha välvårdad klädsel.
 

6. Kommunikation:
 Innebär att man använder ett lättförståeligt språk gentemot kunderna och att man lyssnar
på dem. Att personalen förklarar servicen i sig, hur hög kostnaden för servicen är samt att
de förklarar bytet tjänst - kostnad. Man förklarar att tjänsten utförs som lovat.
 

7. Tillförlitlighet:
 Omfattar pålitlighet, trovärdighet samt ärlighet. Den involverar att huvudsakligen se till
kundens intressen. Tillförlitligheten ska även omfatta företagets namn och rykte samt
personliga egenskaper hos personalen.
 

8. Säkerhet:
Gäller frihet från fara, tvivel eller risk. Det innebär fysisk och finansiell säkerhet samt
konfidentiella affärsförhållanden.

9. Förståelse:
Personalens förståelse för kunden och hans/hennes behov. Personalen måste även ha
kunskap om kunders specifika krav, ge individuell service samt känna igen återkommande
kunder.

10. Påtaglighet:
Företaget har moderna hjälpmedel. Verktyg, arbetsredskap och material ska tillhandahållas
(Parasuraman; Zeithaml & Berry 1985, s. 47).

Enligt Grönroos rör en av de tio determinanterna, sakkunskap, resultatets tekniska kvalitet.
Determinanten, tillförlitlighet, hänger samman med föreställningarna om den upplevda
kvaliteten. Alla determinanter, förutom sakkunskap och tillförlitlighet, är kopplade till den
processrelaterade- eller funktionella kvaliteten (Grönroos 1992, s. 46). Determinanterna
och Grönroos modell kretsar båda kring servicekvalitet, fastän utifrån olika perspektiv.
SERVQUAL mäter servicekvalitet utifrån kundens perspektiv (Nitecki 1996, 183). Detta
överensstämmer med Grönroos teori och modell för att kunden alltid har rätt i sin
upplevelse av kvalitet (Grönroos 1992, s. 39). SERVQUAL mäter servicekvalitet utifrån
förväntningar och utförande (White, M & Abels, E 1995, s. 36).

4.2 Grönroos modell - upplevd totalkvalitet

För att undersöka Göteborgs stadsbiblioteks service och utbud för dyslektiker har jag valt
att använda mig av Grönroos modell - upplevd totalkvalitet. Jag anser att Grönroos modell
och teori ger en helhetsbild av biblioteksservice. Därför att den ser till
kundens/användarens behov i första hand. Då kunden/användaren alltid har rätt i sin
upplevelse av kvalitet (Grönroos 1992, s. 39).

Grönroos utvecklade begreppet upplevd tjänstekvalitet i Skandinavien samt i den
engelskspråkiga litteraturen i början av 1980-talet (Grönroos 1992, s. 37). Enligt Grönroos
måste man se till kundens upplevelse av kvaliteten. För att kunna bedöma
servicekvaliteten som erbjuds av ett företag eller en organisation (ibid., 1992, s. 39, 43).
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Kunderna uppfattar ofta kvaliteten som ett mycket bredare begrepp än vad företaget gör.
Oftast anser kunden även att andra aspekter än de rent tekniska överväger när kvaliteten
ska bedömas (ibid s. 39). Kundens sammanlagda upplevda kvalitet, när det gäller den
service som erbjuds honom/henne, består av två delar. Dessa är den förväntade kvaliteten
samt den upplevda kvaliteten (ibid., s. 45).

Den förväntade kvaliteten är enligt Grönroos en produkt av flera olika faktorer. Dessa
faktorer utgörs av: marknadskommunikation, kommunikation människor emellan,
organisationens image samt kundens behov.

• Marknadskommunikation: Marknadskommunikationen innefattar bland annat
annonsering, direktreklam och PR arbete (Grönroos 1992, s. 44).

• Image: Den bild människor har av företaget eller organisationen samt hur människor ser på
det utgör dess image (Grönroos 1992, s. 179).

• Kommunikationen människor emellan (word of mouth): innebär att människor talar med
varandra om företagets trovärdighet, pålitlighet, dess sätt att arbeta samt dess tjänster
(Grönroos 1992, s. 44-45, 168).

• Kundens behov: De behov kunden har är av betydelse för hans/hennes förväntningar
(Grönroos 1992, s. 44-45, 168).
 
 Den upplevda kvaliteten består av den tekniska eller resultatdimensionen (vad), den
funktionella eller processrelaterade funktionen (hur) samt företagets eller organisationens
image.
 

• Tekniska kvaliteten, vad: Denna dimension är viktig för hur kunden värderar kvaliteten
och består i vad kunden får ut i interaktionen med företaget eller organisationen (Grönroos
1992 s. 40).

• Funktionell kvalitet, hur: Kunden berörs också av hur han/hon får tjänsten och hur
han/hon upplever processen som leder fram till tjänsten. Denna dimension hänger samman
med hur sanningens ögonblick förlöper i mötet mellan kund- företag (Grönroos 1992, s.
41).

• Image: Företagsimagen kan påverka hur kvaliteten upplevs. Om företaget eller
organisationen har ett gott rykte, det vill säga en positiv image, blir exempelvis misstag
som skett lättare förlåtna. Om bilden av företaget eller organisationen däremot är negativ
skadas imagen och kunderna får en negativ upplevelse av företagets tjänster (Grönroos
1992, s. 41-42).
 
 När den upplevda kvaliteten är på det sättet som kunden tänkt sig, det vill säga motsvarar
den förväntade kvaliteten uppnås god totalkvalitet, se modell 1.
 
 Sanningens ögonblick är ett begrepp som förknippas med Grönroos modell. Sanningens
ögonblick är de tillfällen då kunden möter företaget, dess resurser och dess arbetssätt.
Dessa kan jämföras med referenssamtal på bibliotek och då bestå i användarens möte med
bibliotekarien. Under mötet finns det flera betydelsefulla delar såsom hur lättåtkomlig
personalen var, hur personalen uppträdde samt hur olika personal klarade av sina
arbetsuppgifter (Grönroos 1992, s. 40). Kunden kommer att uppleva många sanningens
ögonblick sedan han/hon blir kund. Sanningens ögonblick måste alltid vara välplanerade
och positiva. Om dessa är negativa kan det uppstå kvalitetsproblem för företaget eller
organisationen (ibid s. 45-46).
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 Modell 1 Upplevd totalkvalitet (Grönroos, 1992, s. 44)
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5. Undersökningen

5.1 Göteborgs stadsbiblioteks verksamhet för dyslektiker

Här nedan beskrivs Göteborgs stadsbiblioteks verksamhet utifrån dyslektikers perspektiv.
Sedan förklaras Göteborgs stadsbiblioteks datorbaserade hjälpmedel riktade till
dyslektiker. Även dess talböcker, LL- böcker samt Bok och band beskrivs.

Göteborgs stadsbibliotek fick år 2001 det nyinstiftade tillgänglighetspriset för sitt
nydanande och föredömliga arbete för funktionshindrade. Priset ges till organisationer som
på olika sätt arbetar för funktionshindrades rättigheter i Göteborg. Tillgänglighetspriset har
instiftats av Göteborgs kommunstyrelse på initiativ av Handikapprådet i Göteborg.
Göteborgs stadsbibliotek fick priset för att den fysiska tillgängligheten är mycket god i
både den yttre och den inre miljön. Exempelvis har biblioteket en genomtänkt placering av
bokhyllor vilket gör att tillgängligheten blir bättre. (Eriksson 2001)

Under åren 1993-1996 drev Göteborgs stadsbibliotek, Syncentralen samt Synskadades
Riksförbund ett projekt som kallades Bibliotek för alla. Grundidén med verksamheten var
att underlätta för synskadade och andra läshandikappade att få tillgång till bibliotekets
resurser. Ett av målen med Bibliotek för alla var att öppna biblioteket för alla människor
med lässvårigheter. Ett annat mål var att informera om, samt öka kunskapen i samhället
om informationsteknologi. Människor med lässvårigheter skulle också ha samma
möjlighet som andra att delta i diskussioner och debatter utifrån informationen som finns
tillgänglig på bibliotek (Brown 1998, s. 14).

I Göteborgs stadsbibliotek finns en läs- och skrivstuga i anslutning till talboksavdelningen.
Läs- och skrivstugan består av många olika hjälpmedel. Dessa kan omvandla skrift oavsett
om den är på papper eller lagrad digitalt. Skrift kan omvandlas till talsyntes, punktskrift
eller stor stil, därigenom görs all information tillgänglig för synskadade (och dyslektiker,
egen anm.). År 1997 fick man EU-medel för att utvidga läs- och skrivstugans verksamhet.
Syftet med EU- medlen var att fler bibliotek, i Göteborgs och Bohus län, skulle kunna få
tillgång till denna verksamhet. Birgitta Brown är chef för den sociala
biblioteksverksamheten. Hon har tagit initiativ till och haft ansvar för detta unika projekt
(Atlestam 1997, s. 288).

Projektet Open Media/ Open Learning, på Göteborgs stadsbibliotek, har väckt intresse
både i Sverige och internationellt. Denna verksamhet är finansierad med EU-medel och
ingår som en del i ett EU-program. Europeiska socialfonden har bidragit med 3,7 miljoner
kronor. Totalt sett har projektet kostat 8,8 miljoner (Larsson 2000, s. 109). Open Media/
Open Learning pågick under juli 1997 fram till december 1998. Projektet har därefter
förlängts till år 2000 och idag ingår det i den dagliga verksamheten (ibid., s. 111-112).
Projektet kom till utifrån ett samarbete mellan olika institutioner. Arbetsmarknadsinstitutet
Karl Johan i Göteborg hjälpte till med att rekrytera folk och Syncentralen gav råd.
Länsbiblioteket hjälpte till genom att dela med sig av sin bibliotekskunskap (Larsson
2000, s. 113). Grundtanken med Open Media/ Open Learning är att biblioteken ska
avhjälpa olika handikapp genom att använda olika hjälpmedel. Maria Öhman är läs- och
skrivtekniker på biblioteket i Västra Frölunda. Hon förklarar att det är viktigt för
dyslektiker att få läsa just det han/hon är intresserad av från biblioteket eller på Internet.
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Om dyslektikerna får det kanske de kan lockas till biblioteket. Det viktiga är att väcka en
lust att läsa. Därför som det är så positivt att det finns läs- och skrivstugor (Larsson 2000,
s. 118).

I mars 1998 examinerades tolv läs- och skrivtekniker i Göteborg efter ett halvårs
utbildning i biblioteksarbete och IT-teknik. Därmed var ett nytt yrke ett faktum. Läs- och
skrivtekniker inriktar sig på att stödja eller hjälpa personer med någon form av läs- och
skrivhinder. Kursdeltagarna hade praktiserat på olika bibliotek runtom i
Göteborgsregionen för att bygga upp läs- och skrivstugor (Larsson 2000, s. 109).
Göteborgs stadsbibliotek tillhandahöll utbildningen och administrerade den (ibid., s. 113).

Kerstin Wockatz som tidigare var kultur- och bibliotekschef utsågs till projektledare för
Open Media/ Open Learning. Hon var ansvarig för utbildningen till läs- och skrivtekniker.
Wockatz menar att målet med projektet var att fördubbla antalet läshandikappade besökare
på biblioteken. Hon menade att detta skulle ta tid och vara ett djärvt mål. Många vuxna
kan uppfatta datorer som svårförståeliga och vill inte använda sig av dem. Därför är det en
stor utmaning att få dyslektikerna att använda sig av biblioteket (Larsson 2000, s. 110-
111). Projektets målgrupp är till största delen dyslektiker och synskadade. Men projektet
vänder sig även till rörelsehindrade, utvecklingsstörda samt afatiker (ibid., s. 111-112).

5.1.1 Hjälpmedlen på talboksavdelningen

På Göteborgs stadsbibliotek finns en talboksavdelning som är till för människor med olika
läs- och skrivsvårigheter. En talbok är en bok som är inläst på kassettband och den inlästa
texten överensstämmer med bokens text (Persson & Ödman 1997, s. 92). I Sverige har
staten ansvar för produktion, information och att det ska finnas en lånecentral.
Kommunerna ansvarar för utlån till personer med läshandikapp. Detta kallas ”den svenska
talboksmodellen.” Denna fastställdes i 1976 års kulturpolitiska beslut som byggde på
utredningen Kultur åt alla (SOU 1976:20, s. 166, 168). Synskadade, långtidssjuka eller
konvalescenter, vissa rörelsehindrade, afatiker, hörselsvaga, psykiskt utvecklingsstörda
samt dyslektiker får låna talböcker (Ända hem till fru Nilsson 1990, s. 71). Lånetiden för
talböcker är fyra veckor på Göteborgs stadsbibliotek (Maria 020425). Bok och band är
tryckta böcker som används tillsammans med samma bok inläst på en kassett. Bok och
band finns på Göteborgs stadsbibliotek. Bibliotekstjänst (Btj) säljer vissa titlar av Bok och
band (Talboken i framtiden 1998, s. 58).

Den snabba tekniska utvecklingen har banat väg för digitala talböcker. Det nya digitala
talbokssystemet DAISY skapades som ett utvecklingsprojekt av TPB 1993. (Talboken i
framtiden 1998, s. 189, 208). DAISY står för digitalt audiobaserat informationssystem.
DAISY- talböcker kan läsas med hjälp av de speciella talboksspelarna Plextalk eller
Victor. Dessa talböcker kan även läsas med hjälp av datorer med programvaran Playback
2000 (ibid., s. 207, 214). Playback 2000 distribueras via TPB´s hemsida samt på CD-
ROM. Den framställs av Labyrinten Data AB (Årsredovisning 2000, s. 10).

Vid användning av en DAISY- talbok är det möjligt att hoppa direkt till det avsnitt eller
den sida man vill läsa. Man kan också söka på ord i rubriker vilket är ett snabbt sätt att
hitta rätt kapitel (Lundgren 2001, s. 54). DAISY- talböcker finns idag på CD-ROM. Detta
medium erbjuder tillräcklig lagringskapacitet till ett mycket lågt pris i jämförelse med
andra medier. En CD-ROM skiva kan innehålla en hel bok. Bland de många DAISY-
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talböckerna som erbjuds till utlån finns skönlitteratur och facklitteratur för dyslektiker
(Talboken i framtiden 1998, s. 85). DAISY- talboken består av en digitaliserad inspelad
röst från en mänsklig inläsare (ibid., s. 84). Dessa talböcker går att låna på Göteborgs
stadsbibliotek. De har i sin tur har skickat efter dem från TPB (Maria 020425).

Det finns en internationell anslutning som kallas The DAISY Consortium och den
bildades 1996 i samråd med TPB och andra talboksbibliotek och organisationer. De har
som syfte att skapa, marknadsföra samt utveckla en internationell standard för digitala
talböcker. Denna standard ska baseras på samma konceptet som DAISY (Talboken i
framtiden 1998, s. 212). Det startades en kampanj i maj 2001 som kretsar kring DAISY.
Kampanjen kommer att pågå fram till år 2004 och rikta sig till dyslektiker som grupp.
Dess syfte är att förverkliga det som står i lagen för funktionshindrade (Nordström 2001, s.
8, 10).

Göteborgs stadsbibliotek erbjuder lättlästa böcker (LL- böcker). Dessa ges ut av Centrum
för lättläst och 8 sidor, vilket är en lättläst nyhetstidning. Staten subventionerar Centrum
för lättläst med 13 mkr (Funktionshindrades tillgång till kultur 1998:3, s. 87-88). Från
första början vände sig LL- böcker till utvecklingsstörda. Nuförtiden har LL- böcker dock
många fler målgrupper (Lundgren, 2001, s. 52). De lättlästa böckerna är lättförståeliga
(Ekarv & Johnson 1988, s. 3, 10). Svårighetsgraden på böckerna varierar. Vissa LL-
böcker innehåller många bilder och korta texter medan andra har längre text
(Funktionshindrades tillgång till kultur 1998:3, s. 87-89). LL-förlaget och Centrum för
lättläst finns även på webben.

5.1.2 Hjälpmedlen i läs- och skrivstugan

Läs- och skrivstugan är enligt stadsbibliotekets verksamhetsberättelse till för synskadade,
dyslektiker, afatiker och personer med någon form av läs- och skrivsvårigheter
(Stadsbiblioteket 1998-2000, s. 7). Tanken med läs- och skrivstugan är att användarna ska
klara sig själva. Men det finns även personal som ger hjälp och informerar om
hjälpmedlen (Modigh & Svanberg 2000, s. 21). Dyslektiker behöver inte boka läs- och
skrivstugans datorer i förväg. Alla som använder hjälpmedlen får tillgång till dessa i en
timme. Användarna får även utskrifter från datorn kostnadsfritt. Målet för läs- och
skrivstugan är att deras datorer på talboksavdelningen ska vara så lika de andra datorerna i
biblioteket som möjligt. För att inte dyslektikerna ska känna sig annorlunda (Maria
020425).

Utrustningen i läs- och skrivstugan på Göteborgs stadsbibliotek kostar ca en halv miljon
kronor. Där finns möjlighet att scanna in texter till datorer och förstora dem. Det finns en
dator som kallas magnilink eller förstoringstv och förstorar text och bild upp till 60 gånger
(Modig & Svanberg 2000, s. 21). På talboksavdelningen finns även två pc- stationer som
har talsyntes, förstoringsprogram och punktdisplay.

Talsyntes innebär att en inscannad text eller ett Word dokument läses upp med datorns
hjälp. Dyslektikern kan välja bland ett flertal talsyntesprogram såsom Infowox 3.30 eller
Mc Caw. I programmen kan man välja att ändra hastigheten i uppläsningen. Det finns även
möjlighet att få en kvinnlig eller manlig uppläsare, att höra engelskt eller svenskt tal samt
välja hur rösten låter. Vilka inställningar dyslektikern väljer att använda beror på hur grav
dyslexi han/hon har (Maria 020425). I programmet Mc Caw Clipboard kan man välja att
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spara den inlästa texten som en ljudfil. Detta gör att dyslektikern kan återuppta arbetet
hemma (Maria 020425).

Programmet Wordfinder kan översätta från svenska till engelska och från engelska till
svenska och där finns även talsyntes (Maria 020425). Dyslektikerna har tillgång till en
tidningsdator. I denna kan dyslektiker lyssna på Göteborgsposten. Texten i tidningen har
lästs in och man har utgått från originaltexten (Maria 020425).

I många av programmen i läs- och skrivstugans datorer kan dyslektikern själv välja
bakgrundsfärg för att underlätta läsningen. Dyslektikerna kan i vissa program få det
glesare mellan raderna. Ordbehandlingsprogrammet Stava Rätt förklarar skillnaden mellan
ord som har flera betydelser. Programmet sätter också in ord som har flera betydelser i
olika sammanhang så att de blir mer lättförståeliga (Maria 020425).

Programmet Svenska ordboken fungerar så att om en person exempelvis skriver in
bokstäverna ”skutsköterska” så letar programmet upp det rätta ordet, sjuksköterska.
Programmet förklarar även ordets innebörd och man kan även få fram synonymer till
ordet. Skriver man till exempel in ordet gädda så kommer en lista på flera andra fiskarter
fram (Maria 020425).

Programmet Läsknep handlar om läsförståelse och läshastighet. Det ska göra att
läsförståelsen kan förbättras. Läsknep kan användas för att se hur snabbt man läser en text.
Detta är positivt för en dyslektiker som vill veta hur pass grava svårigheter han/hon har
med läsning. Dyslektiker kan precis som andra låntagare reservera böcker hemifrån. Detta
görs via Gotlib (Göteborgs stadsbiblioteks lokala bibliotekskatalog) (Maria 020425).

5.2 Resultatredovisning

Jag har valt att intervjua fyra dyslektiker, läs- och skrivteknikern Maria Melin samt
bibliotekschefen Anita Sindler på Göteborgs stadsbibliotek. Dyslektikerna är anonyma och
har getts fingerade namn i uppsatsen. Jag presenterar först dyslektikernas svar på
intervjufrågorna och därefter Maria Melins och Anita Sindlers åsikter. Detta beror på att
det därigenom blir enklare att skilja informanterna åt. För att ytterligare skilja
informanterna åt skriver jag bibliotekspersonalens för- och efternamn medan dyslektikerna
endast nämns med förnamn. Av de dyslektiker jag intervjuat har alla någon gång besökt
Göteborgs stadsbibliotek. Jag vill betona att intervjusvaren utgår ifrån individuella
erfarenheter och uppfattningar. Därför kan dessa inte anses generella för alla med dyslexi
eller för alla som arbetar på bibliotek. Svaren på de olika intervjufrågorna har ibland en
tendens att häkta in i varandra. Detta gör att de teman jag använt mig av också häktar in i
varandra (se s. 19).

5.2.1 Presentation av informanterna
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Maria Melin är läs- och skrivtekniker på Göteborgs stadsbibliotek. Hon har tidigare
arbetat inom vården.

Anita Sindler är chef på Göteborgs stadsbibliotek. Hon har genomgått utbildning inom
biblioteks- och informationsvetenskap.

Harald arbetar inom FMLS. Han har besökt Göteborgs stadsbibliotek vid ett flertal
tillfällen. Han har även stor erfarenhet av läs- och skrivstugan.

Bo är arbetssökande och han har besökt Göteborgs stadsbibliotek vid några tillfällen. Han
har erfarenhet av barn(boks)avdelningen eftersom han har en son.

Anna arbetar inom Läs- och skrivknuten som är en institution inom FMLS. Hon har
besökt bibliotek sedan hon var barn. Anna besöker både Göteborgs stadsbibliotek samt
olika filialbibliotek. Eftersom Anna har egna barn besöker hon ofta barn(boks)avdelningen
på Göteborgs stadsbibliotek.

Terese arbetar som dietist och universitetsadjunkt. Hon besöker barn(boks)avdelningen på
Göteborgs stadsbibliotek ofta, eftersom hon har barn. Hon besöker även specialbibliotek
och Göteborgs universitetsbibliotek.

5.2.2 Service

För de flesta av dyslektikerna jag intervjuat innebär service att bibliotekarien ger dem
tillräckligt med tid. Anna säger att service är mer än att personalen bara:

springer bort och hämtar fram precis rätt bok genast. Utan det är att man lite grann bara har möjlighet att
stanna upp och att kunna möta den som kommer.

Anna menar att bibliotekarierna på Göteborgs stadsbibliotek oftast tar sig tid att ge hjälp.
Terese menar att bibliotekarierna mestadels tar sig tid att ge service men inte alltid. Till
exempel tar de sig inte tid om det är mycket folk i kö, men det är förståeligt menar hon. Bo
anser att bibliotekspersonalen tar sig tid att hjälpa till om de har kunskap inom ämnet. Han
säger uttryckligen att bibliotekarieyrket är ett serviceyrke.

Samtliga dyslektiker som jag intervjuade anser att service innebär att få den hjälp man
behöver. Terese har själv upplevt det som svårt att läsa på bokryggarna för att finna den
bok hon söker. Därför betonar hon hur viktigt det är att få hjälp och inte bara hänvisas till
en hylla eller en dator. Anna har liknande erfarenheter. Hon berättar att om hon blir
hänvisad till en hylla så har hon stora svårigheter att se boktitlarna. För att böckerna står
med bokryggarna utåt och för att böckerna står för tätt. Bo påpekar vikten av att
bibliotekspersonalen ger varje biblioteksanvändare så mycket hjälp att han/hon blir nöjd.
Han upplever att han själv får tillräcklig hjälp av bibliotekspersonalen. Även Harald anser
att han får tillräckligt mycket hjälp från bibliotekspersonalen. Han tillägger dock att han
huvudsakligen besökt talboksavdelningen.
Dyslektikerna, som jag intervjuat, menar att de nuförtiden får en god service på Göteborgs
stadsbibliotek. Anna förklarar att biblioteket ger en mycket fin och proffsig hjälp idag.
Detta gör att hon känner sig oerhört positiv till bibliotek idag. Även Harald känner sig
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positiv till servicen i dagsläget. Trots detta tillägger han att det alltid kan bli bättre. Harald
påpekar också att dyslektiker i allmänhet har svårigheter att gå in i bibliotek för att det
bara finns text där. Bo anser att servicen på biblioteket är bra.

När det gäller servicen menar Maria Melin att den skulle kunna förbättras genom att
personalen är mer lyhörda samt bättre informerade om olika handikapp. Alla människor
ska ha samma rätt att få samma service. Anita Sindler anser att vänligheten är viktig samt
att bibliotekarien ger ett korrekt svar. Hon förklarar att det är av stor vikt att man förstår
användaren. Som biblioteksanställd är det viktigt att vara lite sensibel för att användaren
kanske har mycket känsliga frågor.

Maria Melin förklarar att dyslektikerna möjligen har varit utestängda från biblioteket
tidigare samt att de inte har upplevt att de har haft något behov av biblioteket. Personalen
har inte förstått deras problematik tidigare. Men hon påpekar att detta har förändrats och
att alltfler dyslektiker besöker biblioteket. Maria Melin upplever att det som
biblioteksanställd är viktigt att ge av sin tid. Det är nödvändigt att dyslektiker får
tillräckligt med tid för att kunna ställa sina frågor. För dyslektikern är det viktigt att en
biblioteksanställd ägnar sig enbart åt dem just då förtydligar Maria Melin. Hon anser att
det är väldigt viktigt att ge en bra service, så att man ger användarna den hjälp de är i
behov av. Det är av stor vikt att dyslektikerna känner att de är välkomna tillbaka.

5.2.3 Bemötande

Dyslektikerna, jag intervjuat, anser att det skett en förändring i bibliotekariers bemötande
av dyslektiker på Göteborgs stadsbibliotek. Detta blir tydligt vid en jämförelse med hur det
var för cirka 2-3 år sedan och nuförtiden. En utbredd åsikt bland dyslektikerna, jag
intervjuat, är att de blir bemötta på ett positivt sätt av bibliotekarien nuförtiden. Harald
anser att biblioteket idag är mer öppet än tidigare. Han förklarar vidare att han idag alltid
blir väldigt väl bemött. Harald får idag den hjälp han behöver och bibliotekspersonalen är
tillmötesgående. Han säger att han mestadels besöker talboksavdelningen samt att han
blivit väl bemött där.

Bo beskriver en händelse under ett biblioteksbesök på Göteborgs stadsbibliotek. Han stod
och letade länge efter en bok och en bibliotekarie kom fram och frågade om han behövde
hjälp. Bo kände sig nöjd med det bemötandet och anser att han då blev bemött på ett
positivt sätt.

Även Anna anser att hon överlag fått ett väldigt positivt bemötande i dagsläget. Hon tycker
även att service är liktydigt med ett trevligt bemötande. Anna upplever att bemötandet
utanför talboksavdelningen skulle kunna bli lite mer positiv. Hon anser att personalen på
andra avdelningar borde försöka förstå att man som dyslektiker kan läsa men ändå inte
klarar sig själv. Terese betonar att hon inte blivit negativt bemött nuförtiden och tillägger
att bemötandet är oerhört viktigt.

När det gäller huruvida dyslektikerna, jag intervjuat, känner att bibliotekarien har någon
förståelse för dem som användare svarar de lite olika. Harald betonar att personalen som
arbetar på talboksavdelningen har förståelse. Men han tror inte att all personal på
bibliotekets övriga avdelningar har förståelse. Terese understryker att det är av stor vikt att
bibliotekarien har förståelse för henne som kund. För annars vill hon inte besöka
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biblioteket. Bo förklarar att han hoppas naturligtvis att de har en förståelse för honom som
kund.

Maria Melin understryker hur viktigt det är med bemötandet. Hon förklarar att man som
biblioteksanställd måste ta sig tid att lyssna till låntagaren och hans/hennes behov av
information. Maria Melin säger:

Jag tror i mångt och mycket att den personliga servicen är viktig. För de är evinnerligt trötta på att behöva
dra sin problematik varenda gång de ska möta en person.

Det viktigaste av allt är att ha en förståelse för kunden, annars kan man inte ge basservice
menar Maria Melin. Om en dyslektiker blir illa bemött en gång kommer han/hon även i
framtiden att känna en motvilja mot bibliotek tror hon. Anita Sindler förklarar att de
arbetar för att dyslektikerna som grupp ska känna att det är deras bibliotek.

5.2.4 Lokalens utformning

Alla dyslektiker, jag intervjuat, har positiva uppfattningar om Göteborgs stadsbiblioteks
lokaler. De hävdar att lokalerna är rymliga, ljusa och fina. Några av dyslektikerna, jag
intervjuat, har olika uppfattningar om huruvida lokalerna är lätta att orientera sig i eller
inte. Anna menar att de är det. Men hon påpekar också att hon är en regelbunden besökare
på biblioteket. Terese upplever dock att det är svårt att orientera sig i lokalen. Harald
tycker att det är fint på Göteborgs stadsbibliotek. Han menar att det är rymligt mellan
bokhyllorna. Bo anser också att det är rymligt fastän han menar lokalerna. Anna upplever
lokalerna som relativt rymliga.

Dyslektikerna, som jag intervjuat, har skilda uppfattningar om hur bibliotekets miljö är.
Harald upplever miljön som en tyst och avslappnad sådan samt att den inbjuder till läsning
på plats. Bo får en känsla av att han inte hör hemma riktigt eftersom de flesta på
biblioteket är studerande. Harald har en positiv uppfattning om talboksavdelningen. Han
säger att det enbart är positivt att talboksavdelningen med läs- och skrivstugan ligger
avsides från den övriga verksamheten. Placeringen av talboksavdelningen ger en känsla av
lugn och man kan lättare koncentrera sig menar han. Terese förklarar att det är viktigt att
känna sig välkommen i hela biblioteket och inte behöva hänvisas till en specialavdelning.
Hon upplever att människor tittar mycket på henne när hon besöker läs- och skrivstugan på
talboksavdelningen.

Samtliga dyslektiker, som jag intervjuat, hävdar att det är positivt att kunna få tillgång till
cafeteria vid biblioteksbesök. Många, av de dyslektiker jag intervjuat, betonar att
cafeterian är en rogivande och avkopplande plats. Några av de dyslektiker jag intervjuat
påpekar att de är i behov av en paus. Därför att de upplever sökandet av litteratur som
krävande.

Nästan samtliga dyslektiker, som jag intervjuat, uppskattar att biblioteket erbjuder
läsplatser. Anna beskriver betydelsen av läsplatser på biblioteket. Hon menar att det är
viktigt att ha läsplatser. Därför att det finns mycket referenslitteratur på biblioteket och
man måste kunna sätta sig ned och läsa den. Anna påpekar att eftersom hon har
koncentrationssvårigheter behöver hon få en lugn och tyst plats att läsa på och skärma av
sig från andra. Däremot upplever Terese att hon på grund av sina
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koncentrationssvårigheter inte klarar av att läsa på läsplatserna. Därför att exempelvis
ljudet av en bil utanför biblioteket kan vara störande. Både Harald och Bo anser också att
det är av vikt att biblioteket har läsplatser.

Maria Melin påpekar samtidigt att man inte ska specialbehandla dyslektikerna. Man måste
förstå att de klarar av att läsa en vanlig bok och att de kan besöka alla avdelningar på
biblioteket.

5.2.5 Personal

Samtliga dyslektiker, som jag intervjuat, anser att bibliotekarierna för det mesta tar sig tid
att ge dem service. Alla dyslektiker, som jag intervjuat, upplever det som viktigt att
bibliotekspersonalen är kompetent inom yrket. Dyslektikerna, jag intervjuat,  anser att
kompetens är liktydigt med kunskap, vilket även är min definition av kompetens i detta
sammanhang. Bo anser att all bibliotekspersonal ska ha vissa grundkunskaper. Han anser
att vissa i bibliotekspersonalen är kompetenta. Han upplever att han får den hjälp han
behöver för att personalen vet exakt var allting finns, även Anna påpekar vikten av kunnig
personal. Hon menar också att om man ska kunna följa Lindqvists nia (se s. 37) så måste
personalen ha en omfattande kunskap om bemötande av biblioteksanvändare (SOU
1999:21). Anna skulle vilja att det fanns lite fler anställda på talboksavdelningen. Hon
betonar att personalen ska ha kompetens inom bemötandefrågor. Hon anser att personalen
även ska känna till de mål som ska nås samt Bibliotekslagen. Terese tror att det var
bibliotekspersonalens okunskap om dyslexi som gjorde att hon blev bemött på ett negativt
sätt.

Anita Sindler upplever det som en självklarhet att biblioteket ska ha kompetent personal.
Hon förklarar att biblioteket år 1996 utformade en enkät och att personalen då fick lite
kritik. Kritiken från enkäten bestod i att personalen inte ansågs vara tillräckligt vänliga.
Enkätresultatet diskuterades på biblioteket under några år. I en ny enkät (som utvecklats år
1999) blev resultatet att man var väldigt nöjd med personalen. Anita Sindler får väldigt få
klagomål på personalen. I och med detta och resultatet från enkäten tror hon att
bemötandet av biblioteksanvändare fungerar på ett bra sätt. Detta stämmer också väl
överens med det dyslektikerna, jag intervjuat, säger om bemötandet idag.

5.2.6 Utbud

Alla dyslektiker, jag intervjuat, anser att det är mycket viktigt att det erbjuds teknisk
utrustning, det vill säga de datorbaserade hjälpmedel som finns i läs- och skrivstugan. Det
är inte farligt att gå in i böckernas värld förklarar Harald. Han beskriver läs- och
skrivstugornas funktion genom att säga att de öppnar världen för dyslektiker. Harald
uttrycker sig i mycket positiva ordalag om de nya DAISY- talböckerna. Därför att det ryms
mer information på dessa än i en vanlig talbok. Utbudet ökar i och med DAISY och det
kommer alltfler DAISY- talböcker förklarar han. Anna däremot anser att vanliga talböcker
är bättre hjälpmedel för henne än DAISY- talböcker.

Harald menar att dyslektiker kan ha många olika former av svårigheter. Många dyslektiker
har svårigheter att ta till sig information överhuvudtaget. Harald anser att dyslektikers
svårigheter kan avhjälpas med dagens hjälpmedel.
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Bo tycker det ska finnas teknisk utrustning på biblioteket. Både Anna och Terese menar att
det är nödvändigt att bibliotek har teknisk utrustning. Anna säger att om Bibliotekslagen
ska kunna följas måste teknisk utrustning samt andra hjälpmedel finnas på biblioteket.
Dessa hjälpmedel kan vara talböcker och lättlästa böcker.

När det gäller Göteborgs stadsbiblioteks övriga utbud har i stort sett alla dyslektiker, som
intervjuats, olika åsikter om vad av bibliotekets utbud som är betydelsefullt. Harald anser
att han själv inte har tagit till sig kassettböcker så som man borde. Han förklarar att han
känner till många som använder sig av lättlästa böcker. Bo anser att det bör finnas
talböcker på biblioteket. Generellt sett på bibliotek borde man köpa in fler exemplar av
talböcker och lättlästa böcker och förnya utbudet säger han. För Terese personligen är det
inte viktigt med talböcker. Men för dyslektiker generellt sett är det mycket viktigt, menar
hon. Hon berättar att hon i åttonde till nionde klass började läsa lättlästa böcker. Terese
berättar att det är viktigt att biblioteket tillhandahåller lättlästa böcker och att dessa finns
för både vuxna och barn. Hon påpekar även att det ska finnas lättlästa vuxenböcker och
inte endast barnböcker. För att man har andra behov som vuxen. Terese menar att det
fanns ett större utbud till synskadade än till dyslektiker på stadsbiblioteket. Hon påpekar
dock att det senaste besöket inte var alldeles nyligen.

Flera av dyslektikerna, som intervjuats, har önskemål om olika förbättringar av
bibliotekets utbud eller verksamhet. Anna önskar att biblioteket skulle kunna erbjuda mer
facklitteratur, internationell skönlitteratur på olika språk exempelvis tyska, de nordiska
språken och engelska. Hon önskar också att detta material skulle vara inspelat på talböcker
eller som lättläst litteratur.

Maria Melin säger att dyslektiker kan behöva mycket hjälp för att de ska kunna använda
sig av biblioteket och läs- och skrivstugan. Hon tror att dyslektiker har samma behov av
utbud som alla andra låntagare. Maria Melin förklarar att dyslektiker ofta har svårigheter
med stavning. Därför uppstår problem när de söker på Internet eller i bibliotekskatalogen.
Maria Melin medger att bibliotekskatalogen idag kan vara svår för dyslektiker att söka i.
Ingen av dyslektikerna, jag intervjuat, söker i bibliotekskatalogen. De söker istället
litteratur genom att gå bland hyllorna och leta på måfå eller så frågar de bibliotekarien om
hjälp.

5.2.7 Marknadsföring och image

Maria Melin betonar att besökare nog använder sig av biblioteket för att få tillgång till mer
information än vad som finns i utbudet på ett mindre bibliotek. Imagen som biblioteket
vill förmedla till användarna handlar om att biblioteket har många databaser och bra
fackavdelningar. De vill förmedla att det finns resurser på talboksavdelningen och att
personalen har en bred kompetens.

Maria Melin tror att många människor besöker talboksavdelningen för att de har ett stort
utbud av talböcker. Förhoppningsvis har biblioteket förmedlat bilden att
bibliotekspersonalen tänker på dyslektikerna.

Både Anita Sindler och Maria Melin upplever att Göteborgs stadsbibliotek borde
marknadsföra sig mer och att detta är en viktig del i bibliotekets verksamhet. Målet för
biblioteket är att försöka nå ut till de dyslektiker som inte är biblioteksanvändare. En
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viktig del i marknadsföringen är att framträda i medier, på offentliga platser och informera
om verksamheten. Talboksavdelningen marknadsförs genom annonser i Göteborgsposten,
foldrar till skolor samt mässor. Maria Melin betonar att det är mycket höga kostnader för
att marknadsföra läs- och skrivstugan. Anita Sindler menar att det är viktigt att biblioteket
profilerar sig utifrån deras tjänster och som ett bibliotek för göteborgarna.

5.2.8 Kulturpolitiska styrdokument

FN:s standardregel nummer två handlar om hur bibliotek ska bli tillgängliga för
funktionshindrade. Detta är ett återkommande tema i ett flertal av statens offentliga
utredningar. I regel tio påpekas att staten har ansvar för att funktionshindrade ska kunna
delta i kulturlivet på lika villkor som andra personer. Detta överensstämmer med
innehållet i flera av statens offentliga utredningar (Handikappombudsmannen 2003).

När det gäller de svenska lagarna inom kulturpolitiken finns lagen (SFS 1993:1007) om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Den reglerar vilka bibliotek och
organisationer som får framställa talböcker för utlån till funktionshindrade. I lagen om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1993:1007) förklaras att talböcker får
framställas utan upphovsmannens samtycke. I lagen om särskilt stöd och service (SFS
1993:387) till vissa funktionshindrade finns en kulturparagraf. Innebörden av
kulturparagrafen är att ge svårt funktionshindrade en lagstadgad rätt att få tillgång till
kulturutbudet i den kommun de bor i.

I Från patient till medborgare framkommer att regeringen ska prioritera åtgärder för att
förbättra bemötandet av funktionshindrade. Detta är ett återkommande tema i Lindqvists
nia (1999:21). Regeringen ska se till att åtgärder vidtas för att skapa ett tillgängligare
samhälle och för att handikapperspektivet finns med i alla samhällssektorer (Från patient
till medborgare 1999/00:79). Ett mål som regeringen vill förverkliga är att skapa ett
tillgängligt samhälle för funktionshindrade. Detta nämns även i både ett flertal SOU samt i
LSS (Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387) som mål.

Göteborgs stads kulturpolitiska strategi innehåller inga riktlinjer för hur målen ska kunna
uppnås. Biblioteken nämns inte i denna strategi. Därför kan biblioteken inte anses ha något
ansvar för dessa frågor utifrån detta dokument. Funktionshindrade nämns inte i Göteborgs
kulturpolitiska strategi. Göteborgs stadsbiblioteks mål är i stort sett detsamma som det
som står i Bibliotekslagen.

5.2.9 Bibliotekslagen

Harald anser att Bibliotekslagen ger ett bra stöd åt dyslektiker eftersom lagen berör alla
med funktionshinder oavsett vilken form av funktionshinder man har. Han säger att
biblioteken alltid kan bli bättre. Harald understryker hur viktigt det är att biblioteken
studerar funktionshindrades situation närmare. Då de har svårigheter att ta till sig
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information. Anna anser att Bibliotekslagen ger ett bra stöd åt funktionshindrade. Därför
att det finns många människor med många olika sorters funktionshinder och lagen ger ett
bra stöd åt dessa. Personalen måste också ha kunskap om Bibliotekslagen menar Anna.
När det gäller Bibliotekslagen säger Terese att det är positivt att den är bred. För att den då
täcker in många olika sorters funktionshinder.

Harald menar att Göteborgs stadsbibliotek har följt Bibliotekslagen i och med att de
erbjuder läs- och skrivstugan. Han förklarar att när dyslexi klassades som ett handikapp så
fick dyslektiker samma rättigheter som synskadade. Harald menar att det under
Dyslexiåret 1997 märktes tydligt att biblioteken inte hade tänkt i dessa banor tidigare.
Anna upplever att Göteborgs stadsbibliotek följt lagen. Terese anser att biblioteken i
Göteborg har följt lagen i och med att de flesta bibliotek i Göteborg erbjuder läs- och
skrivstugor. Bo har inte kunskap om biblioteket följer lagen men menar att han tror och
hoppas att de gör det.

Maria Melin poängterar att målet är att följa Bibliotekslagen och anser att det är positivt
att den överhuvudtaget existerar. För att lagen berättigar deras verksamhet för
funktionshindrade. Hon menar även att alla användargrupper får sina behov säkerställda
för att Bibliotekslagen finns. Anita Sindler anser också att det är bra att det finns en
bibliotekslag. Biblioteket använder sig naturligtvis av lagen. Om någon exempelvis undrar
om det är avgiftsfria lån eller inte, kan man hänvisa direkt till lagen. Anita Sindler anser
däremot att Bibliotekslagen är tandlös och inte kan påverka verksamheten i särskilt stor
utsträckning.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 6. Kulturpolitiskt perspektiv
 

 6.1 Handikapp sett ur ett kulturpolitiskt perspektiv
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 I detta kapitel presenteras ett antal utredningar inom handikappolitiken. Dessa ska ses som
exempel och det görs inga försök att vara heltäckande. Utredningarna kretsar kring hur
man ser på handikapp generellt sett utifrån en kulturpolitisk synvinkel.
 
 Handikappolitik kretsar kring hur funktionshindrade och handikappade på olika sätt ska få
samma rättigheter som alla andra människor i samhället. Dessa rättigheter gäller även
inom kulturområdet. Bibliotek och kultur ska vara tillgängliga för alla människor oavsett
om man har ett funktionshinder eller handikapp eller inte. Begreppet handikapp började
användas i Sverige i socialpolitiska sammanhang på 1950-talet. Handikapp betraktades då
som en egenskap hos individen. Under 1960-talet skedde en förändring med
handikapprörelsen som pådrivande kraft. Handikapp sågs alltmer som följderna av att en
miljö eller verksamhet inte hade anpassats till individens behov. Denna förändrade syn på
handikapp har legat till grund för senare reformer. Dessa har som syfte att öka
delaktigheten i samhället för människor med funktionshinder (Ända hem till fru Nilsson
1990:1, s. 19).
 
 I kulturrådets betänkande Ny kulturpolitik: nuläge och förslag förklarades att
kulturpolitikens utformning motiverats med jämlikhets- och rättviseresonemang. Med
rättvisa menades att alla människor skulle ha samma tillgång till kulturupplevelser. I
betänkandet framfördes åsikten att det måste införas särskilda insatser för de eftersatta
grupperna. Kulturverksamhet måste utgå ifrån olika gruppers situation, förutsättningar och
behov (Ny kulturpolitik: nuläge och förslag 1972:66, s. 145, 173).
 
 I handikapputredningens betänkande Kultur åt alla (Kultur åt alla 1976:20) ges förslag på
hur man ska göra för att handikappade ska få tillgång till kulturen. Även i detta betänkande
framförs idén om att kulturlivet ska ta särskild hänsyn till eftersatta gruppers behov och
erfarenheter. Begreppet ”eftersatta grupper” likställs i utredningen, Kultur åt alla, med
handikappade. I utredningen förklaras att biblioteken ska tillhandahålla talböcker och
lättlästa böcker (Kultur åt alla 1976:20, s. 28, 57). I Kultur åt alla finns två mål för
handikappades möjlighet att nyttja kulturen. Inom handikappolitiken finns två
grundtankar, nämligen normalisering och integrering. Normalisering betyder att
handikappade på lika villkor som alla andra människor ska kunna nyttja kulturen.
Normaliseringen innebär även att handikappade ska ha samma rättigheter, skyldigheter
och möjligheter som andra människor. Grundtanken om integrering innebär att
handikappade i stort sett ska kunna delta i kulturella verksamheter tillsammans med
människor utan handikapp (ibid., s. 53, 54).
 
 I Handlingsprogram i handikappfrågor: förslag av beredningsgruppen för internationella
handikappåret 1981 står att ”Handikappade ska ha möjlighet att delta i
samhällsgemenskapen och att leva på ett sätt som är likvärdigt med andras”(SOU 1982:46,
s. 9). I handlingsprogrammet förklaras att biblioteken måste göras tillgängliga i fysisk
mening för handikappgrupper (ibid., s. 79).
 
 Handikapputredningen från år 1989 framlades i slutbetänkandet Ett samhälle för alla
(SOU 1992:52). Syftet med den var, att kultur skulle vara tillgänglig för alla. Samhället
ska även förverkliga detta. I denna utredning slogs det fast att det behövdes satsningar för
att göra kultur och medier tillgängliga för funktionshindrade (ibid., s. 197).
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 Statens Kulturråd förklarade att det skulle behövas ett särskilt handlingsprogram för att
underlätta ett deltagande i kulturlivet för funktionshindrade. År 1996 var ett av målen att
verka för att alla skulle få möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser.
Målet år 1996 ersatte det tidigare målet om att kulturpolitiken skulle utformas med hänsyn
till eftersatta gruppers behov och erfarenheter (Funktionshindrades tillgång till kultur
1998:3, s. 17, 19).
 
 År 1996 kom en ny bibliotekslag till, vilken trädde i kraft 1997. År 1997 antog riksdagen
flera mål för handikappolitiken. Ett av målen var att man skulle skapa jämlika
levnadsvillkor. I målet nämndes även att personer med funktionshinder skulle få
delaktighet i samhällslivet (Bibliotekens särskilda tjänster 1999:2, s. 23).
 

 6.2 Kulturpolitiken i Göteborgs stad
 
 Göteborgs kommunfullmäktige antog 1998 en kulturpolitisk strategi för Göteborgs stad. I
denna står att kulturfrågor måste genomsyra olika politikområden (Kulturpolitisk strategi
1999, s. 3, 5). Där förklaras att den kulturpolitiska strategin inte ska ses som ett
kulturpolitiskt program. Strategin ska ses som ett förslag till en strategi och som en början
på en process. Den kulturpolitiska strategin består av tre delar som tillsammans bildar en”
interaktiv modell”. Dessa rör konstpolitik, kulturpolitik samt kulturplanering (ibid., s. 5,
9). Syftet med kulturpolitiken är att:
 
 - höja den kulturella kompetensen.
 - stimulera till aktivt skapande.
 - stärka intresset för kulturarvet.
 - främja demokrati och jämlikhet.
  (Kulturpolitisk strategi 1999, s. 12).
 
 Med kulturell kompetens åsyftas individens motivation, lust och intresse, samt förmåga att
tillgodogöra sig och delta i kulturella aktiviteter. Kulturpolitiken utformas ur ett
medborgarperspektiv. Alla människor bör även kunna välja ur ett omfattande utbud av
kultur och delta i kulturella aktiviteter. I ett demokratiskt samhälle utmärks kulturen av en
strävan efter att skapa lika möjligheter för alla. Det är av vikt att människor kan delta i
samhällets utveckling och kultur kan vara ett medel för att nå detta. Ett intresse för kultur
ökar individens delaktighet och engagemang i samhällsutvecklingen (Kulturpolitisk
strategi 1999, s. 12, 13).
 
 Folkbiblioteksverksamheten i Göteborgs kommun har utformat mål som gäller för åren
1997- 2000 och dessa är:
 

• ”Göteborgs stadsbibliotek ska vara Sveriges ledande bibliotek när det gäller att göra sitt
utbud tillgängligt för funktionshindrade”(Atlestam 1997, s. 295).

Göteborgs stadsbibliotek arbetar med att utforma nya kulturpolitiska mål som ska gälla för
Göteborgs stadsbibliotek, detta arbete beräknas vara klart under maj 2003.
6.3 Olika ramverk

Folkbibliotekens ansvar gentemot funktionshindrade regleras av olika styrdokument både
internationellt och nationellt. FN och UNESCO har utvecklat styrdokument för hur
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folkbibliotek internationellt sett ska arbeta för att tillvarata funktionshindrades rättigheter.
De svenska folkbibliotekens verksamhet för funktionshindrade påverkas av
Bibliotekslagen, LSS (SFS 1993: 387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
samt Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk (SFS 1993:1007). Även ett
flertal offentliga utredningar samt två rapporter som utarbetats av Statens Kulturråd är
viktiga för bibliotekens verksamhet för denna grupp.

År 1949 antog UNESCO (United Nations Educational Scientific and Cultural
Organization) det första folkbiblioteksmanifestet för folkbibliotek. Sedan dess har det
formulerats ytterligare tre versioner, varav den senaste gavs ut år 1994 (UNESCO:s
folkbiblioteksmanifest 1994, s. 5). Manifestet har tillkommit genom ett samarbete mellan
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) och UNESCO
(ibid., s. 7-8).
Folkbiblioteksmanifestet är en deklaration. Detta betyder att den inte är juridiskt bindande,
medlemsländerna har dock en moralisk skyldighet att följa deklarationen (ibid., s. 14). I
manifestet beskrivs biblioteket som en levande kraft i samhället. Folkbiblioteken är viktiga
för att främja kultur, utbildning och information (ibid., s. 6). Ett av målen i UNESCO:s
folkbiblioteksmanifest är:

”Folkbiblioteket skall som lokalt kunskapscentrum göra alla slag av kunskap och
information lätt tillgänglig för sina användare” (UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994, s.
29).

Ett annat mål är:

”Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av någon anledning inte kan utnyttja det
gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter, personer med olika handikapp, patienter
på sjukhus eller interner inom kriminalvården”(UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994, s.
29).

FN har utvecklat 22 standardregler som gäller för funktionshindrade. FN:s standardregler
om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder antogs 1993. Syftet med
standardreglerna är att ge människor med funktionshinder försäkran om delaktighet i
samhället (Handikappombudsmannen, s. 5). I regel tio, som handlar om kultur, står att det
är statens ansvar att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta i kulturlivet på
lika villkor som andra människor. I FN:s standardregler kretsar paragraf två i regel tio
kring hur lokaler för kulturutbud såsom museer, teatrar, biografer samt bibliotek ska vara
tillgängliga. Den tredje paragrafen i regel tio kretsar kring den särskilda teknikens
utveckling och användning och att denna ska främjas så att litteratur, film och teater görs
tillgängliga. Handikappombudsmannen ska se till att FN: s standardregler blir kända och
att de följs (ibid., s. 24).

Bibliotekslagen är en ramlag som saknar mer specifika bestämmelser om verksamhetens
utformning och omfattning. I Bibliotekslagen § 8 står att: ”Folk- och skolbiblioteken ska
ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter
bland annat genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt
anpassade till dessa gruppers behov ”(SFS 1996:1596).
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Lagen (SFS 1993:1007) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk rör
framställning av exemplar åt funktionshindrade. Vissa bibliotek och organisationer kan
genom ljudupptagning producera exemplar av utgivna litterära verk för utlåning till
synskadade. Även andra funktionshindrade som inte kan tillgodogöra sig verken i skriftlig
form, kan få ta del av dessa. Talböcker får framställas utan upphovsmannens samtycke
(Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 1993:1007).

Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (SFS 1993:387) är en
rättighetslag. Den som kompletterar socialtjänstlagen. Lagen fungerar som ett stöd för
svårt utvecklingsstörda och svårt funktionshindrade. Grundtanken med LSS är att
människor med omfattande funktionshinder ska få ett värdigt liv i gemenskap med andra
människor. LSS innehåller en kulturparagraf. Denna innebär att kommunen har till uppgift
att verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet görs tillgängligt för
utvecklingsstörda. Även svårt funktionshindrade personer ska få ta del av detta utbud (Lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade 1993:387).

I den nationella handlingsplanen för handikappolitiken Från patient till medborgare
nämns tre mål (Från patient till medborgare 1999/00:79). Det första målet är ett samhälle
som fokuserar på mångfald. Det andra målet är att samhället ska fungera så att personer
med funktionshinder oavsett ålder ska bli delaktiga i samhällslivet. I det tredje målet
förklaras att det i samhället måste bli jämlika levnadsvillkor för flickor och pojkar såväl
som kvinnor och män med funktionshinder (ibid., s. 23). De områden som, enligt
regeringen, ska prioriteras under de närmaste åren är:

- ”att skapa ett tillgängligare samhälle
- att förbättra bemötandet
- att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällsektorer”
(Från patient till medborgare 1999/00:79, s. 29)

6.4 Bibliotek och funktionshindrade

Lindqvists nia- nio vägar att utveckla bemötandet (SOU 1999:21) redogör för
funktionshindrades erfarenheter av hur de bemöts och behandlas av myndigheter och andra
offentliga organ. I Lindqvists nia- nio vägar att utveckla bemötandet studeras också vilka
möjligheter funktionshindrade har att få sina behov tillgodosedda. Slutbetänkandet har haft
som syfte att kartlägga och analysera om verksamheters organisation, ledarskap samt
personalens kompetens kan bidra till förbättringar i bemötandet. Denna utredning anser jag
är viktig för bibliotekarier i mötet mellan bibliotekarie och användare. I utredningen menar
man att det är väldigt viktigt att tjänstemannen i fråga ska vara professionell. Det är även
av vikt att han/hon ser till att kommunikationen förlöper på ett positivt sätt (Lindqvists nia
1999:21, s. 100). I utredningen anses att människor som har ett yrke där man hjälper andra
människor måste ha empati (ibid., s. 101-102). I utredningen beskrivs hur det ”goda
mötet” kan vara mellan tjänstemannen och den funktionshindrade. Där förklaras att
tjänstemannen måste veta vilken hjälp det finns att erbjuda och föreslå alternativ samt
förklara dessa och därefter låta personen bestämma själv. Tjänstemannen måste förstå och
ta till sig intentionen i lagarna och väva in dem i det egna arbetet för att uppnå det ”goda
mötet” (ibid., s. 102-103). I utredningen påpekas att de funktionshindrade är beroende av
tjänstemannens hjälp och goda vilja. Ofta måste funktionshindrade berätta eller förklara
sina svårigheter. För att de ska kunna få den hjälp de behöver (ibid., s. 133, 135).
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6.4.1 Statens Kulturråds rapporter

Statens Kulturråd ska arbeta med frågor som rör folkbibliotek samt informera, samverka
och genom andra åtgärder främja folkbiblioteksväsendet. Kulturrådets främsta uppgift är
att ge regeringen underlag för beslut angående åtgärder för att förverkliga målen för
kulturpolitiken. Rådet ska följa utvecklingen inom kulturområdet i stort (Nilsson 1999, s.
428-430).

Handlingsprogrammet Funktionshindrades tillgång till kultur fastslogs år 1998, där fanns
mål för kulturinstitutionerna. Målen var att dessas verksamhet, lokaler och information om
verksamheten skulle göras tillgänglig för funktionshindrade. I handlingsprogrammet
föreslogs också olika åtgärder för att kunna åstadkomma detta:

- införa ökad tillgänglighet som mål i olika handlingsprogram.
- informera och utbilda personalen.
- utse en person att ha ansvar för tillgänglighetsfrågor.
- få till stånd ett samarbete med handikapporganisationer.
(Funktionshindrades tillgång till kultur 1998:3, s. 123)

Handlingsprogrammet hade som syfte att förbättra kunskaperna om funktionshindrades
behov inom kulturinstitutionerna. Grundtanken var även att utveckla nya former för
verksamheten och att stärka samarbetet mellan kultursektorn och
handikapporganisationerna. Statens Kulturråd hade ansvaret för att implementera detta
program (Funktionshindrades tillgång till kultur 1998:3, s. 8).

Statens Kulturråd har utifrån olika visioner beskrivit hur biblioteksverksamheten i Sverige
ska vara och anpassas till funktionshindrade. I rapporten från Statens Kulturråd har man
undersökt bibliotekens särskilda tjänster, genom intervjuer och enkäter, på ett mer
generellt sätt i tjugo kommuner (Bibliotekens särskilda tjänster 1999:2, s. 14f, 17). Det
som gör rapporten viktig för min uppsats är att den beskriver på vilket sätt biblioteket kan
bistå dyslektikerna. Till exempel erbjuds dyslektikerna hjälpmedel i form av talböcker
eller IT som talsyntes (ibid., s. 59).

Funktionshindrade ska bemötas med samma respekt och tjänstvillighet som alla andra.
Alla ska bemötas med likvärdig service. Detta innebär inte nödvändigtvis att det skulle bli
fråga om lika stor eller liten arbetsinsats eller ekonomisk insats. En funktionshindrad
person kan behöva mer resurser än en person utan funktionshinder för att resultatet ska bli
samma service (Bibliotekens särskilda tjänster 1999:2, s. 139).

Service till funktionshindrade bör vara en samordnad del i arbetet vid låne- och
informationsdisken. När det gäller talböcker kan det vara problematiskt att avgöra om
personer som vill låna talböcker har rätt till det. Biblioteken har mycket olika sätt att
hantera denna problematik. Talboks- och punktskriftsbiblioteket menar att biblioteken bör
ha en tillåtande attityd. Det är inte bibliotekens ansvar att ta reda på om en person har ett
läshandikapp eller inte. Personer som anser sig ha läshandikapp har rätt att låna talböcker
(Bibliotekens särskilda tjänster 1999:2, s. 129).
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IT - anpassningar kan ge läshandikappade verklig tillgång till bibliotekets medier.
Talsyntes och förstoringsprogram kan göra all skriftlig information tillgänglig för
läshandikappade, men informationsteknik som inte är anpassat på rätt sätt kan stänga dem
ute. Man bör ta särskild hänsyn till funktionshindrades behov när det gäller olika
anpassningar av informationsteknik. Exempelvis ska hänsyn tas vid utformning av www-
sidor, bibliotekskataloger samt låneautomater (Bibliotekens särskilda tjänster 1999: 2, s.
131-133).

7. Diskussion och analys

7.1 Helheten
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Enligt min uppfattning är de sanningens ögonblick, i Grönroos bemärkelse, som uppstår i
bibliotekariens referenssamtal med dyslektikern av stor vikt. Därför att dyslektikerna ofta
upplever rädsla inför biblioteksbesök. I referenssamtalet blir bibliotekets utbud och
arbetssätt synliggjort.

När sanningens ögonblick sker överförs bibliotekets resurser och arbetssätt, det vill säga
den tekniska kvalitet till kunden. Den tekniska kvaliteten kretsar kring vad användaren får
i mötet med bibliotekarie. I dessa fall utgörs detta av bibliotekets utbud. Om sanningens
ögonblick inte genomförts på ett bra sätt försämras den funktionella kvaliteten, det vill
säga hur man får tjänsten (Grönroos 1992, s. 45-46). Dyslektikern skulle, vid ett dåligt
genomfört sanningens ögonblick, få en negativ upplevelse av bibliotekariens bemötande.
En viktig del i referenssamtalet mellan bibliotekarien och dyslektikern är hur användaren
upplever att han/hon får service. De flesta av dyslektikerna, som jag intervjuat, säger att de
tidigare fått ett negativt bemötande av bibliotekarien. Vid det dåliga bemötandet, vilket är
en del av den funktionella kvaliteten, upplever en del av dyslektikerna, jag intervjuat, ett
motstånd mot ytterligare besök. Några av dyslektikerna som intervjuats, har slutat att
besöka biblioteket helt under en tid på grund av detta. Samtliga dyslektiker, jag intervjuat,
anser idag att de får ett positivt bemötande av bibliotekarien. Det har skett en stor
förändring över tid eftersom dyslektikerna, som intervjuats, inte ansåg att bemötandet var
positivt förr. Därigenom har den funktionella kvaliteten förbättrats (ibid., s. 40-41).

Dyslektikerna, som intervjuats, anser att Göteborgs stadsbiblioteks tekniska kvalitet är bra.
För att biblioteket erbjuder ett tillfredsställande utbud när det gäller den tekniska
utrustningen. Dyslektikerna som intervjuats har, i övrigt, olika åsikter om vilka hjälpmedel
som biblioteket bör tillhandahålla.

Utifrån Grönroos teori är imagen viktig. Den fungerar som ett filter för den upplevda
tjänsten. Om biblioteket har en gynnsam image förstärker detta upplevelsen. Om
biblioteket har en dålig image kan upplevelsen bli negativ (Grönroos 1992, s. 41-42). De
flesta av dyslektikerna, jag intervjuat, anser att de har positiva eller höga förväntningar på
Göteborgs stadsbibliotek idag. Därigenom anser jag att biblioteket har en positiv image.
Orsaken till dyslektikernas, som jag intervjuat, höga förväntningar kanske beror på att
biblioteket vunnit tillgänglighetspriset. Det kan även bero på att det finns en positiv word
of mouth idag bland dyslektikerna, som intervjuats. Både Anita Sindler och Maria Melin
anser att biblioteket inte marknadsförs tillräckligt och att imagen därför kan förbättras.

Bra totalkvalitet på Göteborgs stadsbibliotek uppnås när den upplevda kvaliteten är på det
sättet som användaren förväntar sig, det vill säga motsvarar den förväntade kvaliteten
(ibid., s. 44). Om användaren har höga förväntningar på tjänsten krävs det mycket av
bibliotekarien för att han/hon ska kunna leva upp till dem. Detta kan lätt leda till att
användarna blir besvikna, även om bibliotekets tjänster är utav hög kvalitet.

7.2 Tillfredsställande service

I de olika kulturpolitiska styrdokumenten påpekas vikten av att funktionshindrade får en
likvärdig service som andra användare. Terese och Anna upplever att det är svårt att läsa
boktitlar när böcker är uppställda tätt tillsammans på en hylla. För att uppnå likvärdig
service så bör bibliotekarien visa Terese och Anna bokens placering på hyllan
(Bibliotekens särskilda tjänster 1999:2, s. 139). Rutledge skriver också att dyslektikerna
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anser det vara av vikt att bibliotekspersonalen följer med dyslektikerna till rätt hylla i
biblioteket (Rutledge 2000, s. 105). Både Bo och Terese påpekar att de har stora
svårigheter med att söka i bibliotekskatalogen. Ingen av dyslektikerna söker i
bibliotekskatalogen.

Kanske skulle biblioteket kunna samverka med handikapporganisationer för att få idéer till
hur man kan förbättra katalogen för dyslektiker? Då dyslektikerna, jag intervjuat, har
svårigheter med att söka i bibliotekskatalogen och söka bland hyllorna får de svårigheter
att på egen hand hitta litteraturen. De måste i stort sett fråga bibliotekarien.

Eftersom dyslektiker har svårigheter med skriftspråket och bibliotek använder sig av ett
system med bokstäver, vore det positivt om man kunde göra detta system mer
användarvänligt för dem. I dagsläget finns talböcker endast i plastfodral utan illustrationer.

Enligt min uppfattning kan man förbättra talböckernas tillgänglighet genom att man ger
alla talböcker ett illustrerat omslag. Detta skulle tydliggöra innehållet i talböckerna på
hyllorna för dyslektiker. Även Ingar Hirschfeldt, bibliotekschef på TPB, menar att
talböckerna borde stå med framsidan mot låntagaren (Giselson 1996, s. 6-7). En annan
förbättring som rör talböckerna är att en del av bibliotekets utbud presenteras i boksnurror
med exempelvis olika teman. För att dyslektikerna lättare ska kunna hitta i utbudet.

7.3 Bemötande

I boken Det var ju inte dum jag var har ett flertal dyslektiker beskrivit att de har blivit
negativt bemötta (Ekegren 1996). I boken betonar dyslektikerna sina svårigheter att berätta
för bibliotekarien att man är dyslektiker samt att de har en känsla av mindervärde. I
Lindqvists nia nämns att tjänstemannen (i detta fall bibliotekarien) har ansvar för att mötet
blir positivt (Lindqvists nia 1999:21, s. 106-107).

Jag anser att den förändring som skett i dyslektikernas, som intervjuats, åsikter om
bemötandet kan bero på Dyslexiåret 1996-1997. Efter Dyslexiåret tror jag att biblioteken
förbättrat verksamheten för dyslektiker. Även litteraturen överensstämmer med denna bild.
Bemötandet av dyslektiker är viktigt eftersom de ofta har sämre självförtroende (Ödman
1995, s. 74-75).

7.4 Göteborgs stadsbibliotek

Göteborgs stadsbibliotek har vunnit tillgänglighetspriset. Detta tyder på att biblioteket är
tillgängligt för funktionshindrade. Ett exempel på stadsbibliotekets tillgänglighet är att det
har ett väl utvecklat system med talande hissar. Detta innebär att det i hissarna via
syntetiskt tal ges information om de olika våningsplanen. Jag anser att det fortfarande
finns en del att förbättra på talboksavdelningen vad gäller skyltning och hur materialet
organiseras.
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Terese anser att lokalerna är svåra att hitta i, vilket möjligtvis kan bero på att bibliotekets
skyltning inte är tillfredsställande. En förbättrad anpassning av skyltar på alla avdelningar i
biblioteket tror jag skulle underlätta sökandet av litteratur för dyslektikerna. Detta skulle
också göra det lättare för dem att hitta i biblioteket. En idé är att biblioteket låta
bibliotekssignumen representeras av symboler istället för SAB- systemet. Detta skulle
underlätta för dyslektiker att finna det de söker. Rutledge föreslår att man gör det lättare
för dyslektiker att hitta i biblioteket genom att man utformar alla signum så att det blir
tydliga, stora och möjligtvis även färgkodade (Rutledge 2000, s. 272). Jag anser att
Rutledges idé är bra eftersom många dyslektiker har svårt att hitta i biblioteket.

Enligt Rutledge är det positivt om bibliotek har kontakt med organisationer och föreningar
inom området (Rutledge 2000, s. 123-124). Min uppfattning överensstämmer med
Rutledges. Göteborgs stadsbibliotek har kontakt med föreningen FMLS vilken har haft
föredrag på biblioteket. Rutledge skriver att det var på initiativ av olika dyslexiföreningar
som man ofta startade biblioteksverksamhet för dyslektiker (ibid., s. 175). När projekten
Bibliotek för alla och Open Media/Open Learning startade samverkade Göteborgs
stadsbibliotek inte med dyslexiföreningar. Detta är en motsats till de resultat Rutledge fann
i sin avhandling.

Jag anser att det är viktigt att dyslektiker inte upplever sig bli hänvisade till en speciell
avdelning och att de inte anser sig bli särbehandlade. I boken Det var ju inte dum jag var
berättar också flera dyslektiker om att de upplever sig själva som annorlunda. En
dyslektiker förklarar vad han anser om talböckernas placering i bibliotekslokalen. Han
säger:

För i ett mörkt hörn skulle jag känt mig kollad: varför står han där borta i hörnet och kollar såna där böcker,
han ser ju normal ut varför står han bland sånt? (Ekegren 1996, s. 14).

Eftersom dyslektikerna, jag intervjuat, har olika uppfattningar om hur utbudet som riktar
sig till dyslektiker ska placeras i bibliotekslokalen är detta ett problem. Terese känner sig
uttittad om hon besöker läs- och skrivstugan på talboksavdelningen. Detta borde påverka
hennes syn på biblioteksverksamhetens kvalité och därigenom hela hennes upplevelse av
biblioteket. Enligt Grönroos teorier kan detta påverka den upplevda kvaliteten i negativ
riktning.

Det är användaren som avgör vad som är god kvalitet. Därför är det av vikt att biblioteket
lyssnar på sina användare och deras behov. En användare som inte är nöjd med ett
biblioteks service kan alltid välja att gå till ett annat bibliotek.

Anita Sindler anser att Göteborgs stadsbibliotek som kulturinstitution arbetar på ett bra
sätt för att ge handikappade en jämlik tillgång till information. För att de har arbetat
mycket med läs- och skrivstugan samt alla hjälpmedel som erbjuds på biblioteket. Maria
Melin anser att det är bibliotekets uppgift att ge alla människor service oavsett vilken
problematik de har. Maria Melins och Anita Sindlers åsikter är nästan liktydiga med det
som nämns i alla kulturpolitiska styrdokument. För att det i dessa dokument nämns att
göra kulturen tillgänglig för funktionshindrade.

7.4.1 Personal
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Terese anser att bibliotekspersonalen måste ha kunskap om dyslexi för att kunna ge ett bra
bemötande. Linda Salomonsson presenterar i sin magisteruppsats liknande svar från
dyslektiker. Dyslektikerna i Linda Salomonssons magisteruppsats anser också att det är
viktigt att personalen på biblioteket har kunskap om handikappet (Salomonsson 2000, s.
39). Jag anser att bibliotekspersonal bör har kunskap om många olika funktionshinder. För
att kunna ge alla funktionshindrade service på ett bra sätt och/eller så att de får rätt
hjälpmedel. Enligt min åsikt har biblioteken ett ansvar gentemot sina användare - att ge
bra service. Funktionshindrade ska naturligtvis bli behandlade som alla andra användare.
Biblioteken kan fortbilda sig genom att till exempel anordna föredrag samt bjuda in
handikapporganisationer. Även Rutledge skriver att personalen borde ha kunskap om de
svårigheter som kan uppstå för dyslektiker. Hon skriver även att personalen borde få mer
träning i bemötandet med dyslektiker vid referenssamtal (Rutledge 2000, s. 272).

Jag tror att det är nödvändigt att bibliotekspersonalen inte uppfattar sin arbetssituation som
stressande. Detta torde påverka bemötandet på ett negativt sätt. Enligt min uppfattning är
det av vikt att personalen kan handskas med stressande arbetssituationer. För att kunna ge
ett så bra bemötande som möjligt. Anna har märkt att det är många användare på
Göteborgs stadsbibliotek och att bibliotekspersonalen verkar trötta ibland. Det tyder på att
arbetsbelastningen ibland är stor.

På senare tid verkar bibliotekariernas kunskap om dyslexi ha förbättrats. Förbättringen
beskrivs i boken Likvärdig service!: Bibliotekens särskilda tjänster till äldre och
funktionshindrade (2000). Där förklaras att bibliotekariers kunskap om funktionshinder
och olika anpassade hjälpmedel för denna grupp har ökat. Detta torde vara ett resultat av
att utbildning har bedrivits om detta (Modigh & Svanberg 2000, s. 20-21). Jag anser att det
är positivt att en ny del i biblioteksyrket har utvecklats i och med att det nya yrket läs- och
skrivtekniker skapats. Idag verkar biblioteken i högre grad än förut prioritera
verksamheten för funktionshindrade. Det nya yrket är ett bevis på detta.

7.4.2 Utbud

I intervjuerna med dyslektikerna nämnde varken Bo eller Terese DAISY. Detta berodde
troligtvis på att de inte hade kännedom om DAISY. Harald däremot är mycket positivt
inställd till DAISY- talböcker. Anna anser att vanliga talböcker är bättre än DAISY-
talböcker. Min uppfattning är att Göteborgs stadsbibliotek skulle kunna marknadsföra
detta hjälpmedel mer.

Jag anser att hjälpmedel som teknisk utrustning, talböcker samt lättlästa böcker måste
finnas på bibliotek. För att de ska kunna följa Bibliotekslagen vilket även en av
dyslektikerna, jag intervjuat, påpekar. Rutledge menar att biblioteket måste tillhandahålla
ett brett utbud av material såsom lättlästa böcker och videokassetter (Rutledge 2000, s.
273). Jag anser, precis som Rutledge, att det är av vikt att många olika sorters hjälpmedel
finns på bibliotek. För att underlätta för funktionshindrade att få tag i information. Enligt
min uppfattning är läs- och skrivstugan viktig då den erbjuder anpassade hjälpmedel för
dyslektiker.

Endast hälften av dyslektikerna, som intervjuats, använder sig av talböcker. Göteborgs
stadsbibliotek har som mål att vara det ledande biblioteket när det gäller att göra sitt utbud
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tillgängligt för funktionshindrade. Min åsikt är att biblioteket bör utföra undersökningar
om hur stor efterfrågan är av talböcker generellt sett samt talböcker på olika språk.
Göteborgs stadsbibliotek har kassettböcker på andra språk än svenska. Men kassettböcker
riktar sig till en större grupp än dyslektiker och finns på en annan avdelning.

På biblioteket borde det finnas teknik som gör det möjligt för dyslektiker att ändra
textstorlek och bakgrundsfärg. Dessutom borde det finnas teknik som ger en väl utvecklad
stavningskontroll (Rutledge 2000, s. 272). I läs- och skrivstugan finns hjälpmedel för
dyslektiker i vilka det är möjligt att ändra textstorlek samt bakgrundsfärg. Där finns
möjlighet att få tillgång till en väl utvecklad stavningskontroll.

Ingen av dyslektikerna, jag intervjuat, använder sig av bibliotekskatalogen för att finna
litteratur. Detta trots att Maria Melin förklarat att de haft de svaga grupperna i åtanke när
bibliotekskatalogen utformades. Antingen söker dyslektikerna, jag intervjuat, själva
litteratur genom att gå bland hyllorna och leta på måfå eller så frågar de bibliotekarien om
hjälp. Jag anser, precis som Maria Melin, att bibliotekskatalogen är svår att söka i för en
dyslektiker. För att han/hon måste kunna stava rätt för att få fram information samt kunna
överblicka den information som visas. Det vore troligtvis enklare för dyslektiker om det
fanns talsyntes kopplad till bibliotekskatalogen, så dyslektiker kan höra informationen. I
Göteborgs stadsbiblioteks läs- och skrivstuga finns programmet Svenska ordboken. Detta
program, eller en ordbok, kan ge dyslektiker hjälp vid sökning i bibliotekskatalogen. Ingen
av dyslektikerna, jag intervjuat, nämner Svenska ordboken. Detta tror jag beror på att de
inte känner till det, vilket kan bero på otillräcklig marknadsföring av det.

7.4.3 Marknadsföring och image

Informationen om bibliotekens särskilda tjänster är viktigare än den mer generella
informationen om biblioteket. Detta beror på att många av de människor som har behov av
bibliotekens särskilda tjänster inte har kännedom om dessa. Biblioteket borde informera
dyslektiker som inte använder sig av biblioteket, om dess resurser (Rutledge 2000, s. 277).
Dyslektiker kan ha svårt att ta del av information. Därför måste marknadsföringen av
bibliotekets tjänster ske på ett genomtänkt sätt. Biblioteket skulle kunna skicka ut
broschyrer om bibliotekens tjänster i stor stil eller som lättläst information, för att göra
biblioteket attraktivt för dyslektikerna. Det kan vara svårt för bibliotekarier att informera
om bibliotekets resurser. Detta beror bland annat på tidsbrist och minskade resurser på
bibliotek (Bibliotekens särskilda tjänster 1999:2, s. 166-167). Maria Melin upplever
marknadsföringen som tidskrävande. Det är svårt för henne att få tid att arbeta med detta
eftersom hon inte arbetar heltid.

Det kan vara så att Göteborgs stadsbibliotek tidigare hade en negativ image hos
dyslektiker. Därför att bemötandet, vilket är en viktig del i interaktionen mellan bibliotek
och användare, ansågs vara negativt enligt de dyslektiker jag intervjuat. Bemötandet har
ändrats idag, anser dyslektikerna som intervjuats, och därigenom borde imagen ha
förbättrats.

7.5 Kulturpolitiska styrdokument

I FN:s standardregel tio i paragraf tre nämns att litteraturen ska göras tillgänglig för
funktionshindrade genom den särskilda teknikens utveckling och användning, detta är av
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vikt för dyslektiker (Handikappombudsmannen 2003, s. 24). Detta överensstämmer med
folkbiblioteksmanifestet där det står att ”Samlingar och tjänster skall omfatta alla slag av
lämpliga medier, förmedlade genom modern teknologi såväl som traditionellt material”
(UNESCO:s folkbiblioteksmanifest 1994, s. 18). Denna idé att göra litteraturen tillgänglig
för funktionshindrade genom den särskilda tekniken återkommer även i Bibliotekslagen.
Göteborgs stadsbibliotek lever upp till sitt ansvar i och med att de erbjuder dyslektiker läs-
och skrivstugan samt andra hjälpmedel.

I FN:s standardregler nämns också att samhället skall vara tillgängligt för funktionshindrade
när det gäller olika aktiviteter, service, dokumentation och information
(Handikappombudsmannen 2003, s. 8). I FN:s standardregler framkommer att de personer
som ger service eller stöd eller förmedlar information i samhället bör försöka se till att deras
verksamheter görs tillgängliga för människor med funktionsnedsättningar (ibid., s. 27-28).
Jag anser att Göteborgs stadsbibliotek gör sin verksamhet tillgänglig för människor med
funktionsnedsättningar genom att de erbjuder olika datorbaserade hjälpmedel. I FN:s
standardregler nämns att det är viktigt att vissa verksamheter gör tillgängliga för
funktionshindrade, detta är ett återkommande tema i Lindqvists nia. Därför att Lindqvists nia
(SOU 1999:21) tar upp vikten av myndigheters och andra organs bemötande av
funktionshindrade (Handikappombudsmannen 2003, s. 31). Göteborgs stadsbiblioteks
anställda har förbättrat sitt bemötande, som är bra idag, gentemot dyslektiker enligt de
dyslektiker jag intervjuat.

Statens Kulturråds rapporter - Funktionshindrades tillgång till kultur samt Bibliotekens
särskilda tjänster – anser jag är nödvändiga att följa. Göteborgs stadsbibliotek följer dessa
rapporter i och med att:

-personalen får utbildning om funktionshinder
-biblioteket samarbetar med handikapporganisationer
-vissa personer arbetar med tillgänglighetsfrågor
-biblioteket erbjuder lämplig teknisk utrustning
(Funktionshindrades tillgång till kultur 1998:3, s. 123f).

Funktionshindrade nämns inte i Göteborgs stads kulturpolitiska strategi, detta urholkar
möjligtvis de funktionshindrades rättigheter. Enligt min åsikt bör strategin förtydligas och
vidareutvecklas genom att man beskriver hur funktionshindrade ska få tillgång till kultur i
Göteborg (Kulturpolitisk strategi 1999).

Enligt Rutledge var det endast 6% av biblioteken som hade en skriven policy om dyslexi
(Rutledge 2000, s. 115, 118). Göteborgs stadsbibliotek har ingen skriven policy om den
service som riktas till dyslektiker. Detta finner jag märkligt då biblioteket vunnit
tillgänglighetspriset. Dessutom har biblioteket som mål att bli ”Sveriges ledande bibliotek
när det gäller att göra sitt utbud tillgängligt för funktionshindrade” (Atlestam 1997, s.
295). Göteborgs stadsbibliotek arbetar i år med en ny policy. Jag anser att det är av vikt att
Göteborgs stadsbibliotek i sin nya policy nämner på vilket sätt servicen och tjänsterna till
dyslektiker ska utformas.

7.6 Bibliotekslagen
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I Bibliotekslagens paragraf 8 står att: ”Folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild
uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter bland annat
genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till
dessa gruppers behov (SFS 1996:1596)”.

Både Harald och Bo anser att Bibliotekslagen skulle kunna utvecklas. Jag anser också att
Bibliotekslagen borde utvecklas särskilt när det gäller tillgängligheten för
funktionshindrade. Av de dyslektiker, som intervjuats, som besökt biblioteket ofta anser
samtliga att stadsbiblioteket följer lagen. Två dyslektiker, som intervjuats, förklarar att
biblioteket följer lagen för att de erbjuder läs- och skrivstugans verksamhet för dyslektiker.
Jag anser också, precis som Anita Sindler, att denna lag inte kan påverka
biblioteksverksamhet i särskilt stor utsträckning. Men det är viktigt att den existerar. Det
är nödvändigt att paragraf åtta i Bibliotekslagen tydliggörs. För att bibliotekens
verksamhet för dyslektiker därigenom skulle kunna förbättras.

På senare år har det skett ekonomiska neddragningar i biblioteksverksamheten i hela
Sverige. Därför kanske man inte vill satsa ekonomiska medel på de särskilda tjänsterna.
Bibliotek är en viktig del i samhället eftersom de tillhandahåller information i många olika
former. Dyslektiker ska ha lika rätt till information som andra människor.

Min uppfattning är att det är av vikt att dyslektiker får samma möjligheter till utbildning,
fortbildning eller läsning som alla andra människor i samhället. Genom att bibliotek
erbjuder anpassade hjälpmedel som underlättar läsningen för dyslektiker ges de större
möjligheter att komma in i samhället på samma villkor som andra människor. Enligt min
uppfattning bör biblioteksverksamheten erbjuda teknisk utrustning. För att dyslektiker ska
kunna få tillgång till likvärdig service som andra människor.

Jag håller med Grönroos om att kundens upplevelser påverkar hans/hennes helhetsintryck
av servicekvaliteten på biblioteket (Grönroos 1992, s. 39). För att uppnå ett gott
helhetsintryck är det av vikt att dyslektikerna erbjuds en bra biblioteksservice och att de får
ett positivt bemötande. Dessutom är det viktigt att miljön i biblioteket är god och att
personalens kunskaper är adekvata. Därutöver är det av vikt att utbudet är tillfredsställande
och att biblioteket har en positiv image.

8. Slutsatser

Dyslektikerna konstaterar att det är en nödvändighet att biblioteket erbjuder datorbaserade
hjälpmedel för att kunna följa Bibliotekslagen. Enligt min uppfattning är det av vikt att
biblioteket erbjuder datorbaserade hjälpmedel. För att dessa är till hjälp för dyslektikerna
när de söker information. Dyslektikerna har i stort sett olika åsikter om vilka hjälpmedel
de har behov av. När det gäller DAISY är Harald den enda informant som uttrycker sig i
positiva ordalag. Endast hälften av informanterna anser att talböcker är tillfredsställande
som hjälpmedel vid läsning. Dyslektikerna har i stort sett har olika åsikter om vilka
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hjälpmedel som bör finnas på biblioteket. Därför är det av vikt att biblioteket fortsätter att
erbjuda ett rikt utbud av hjälpmedel samt att de utvecklas kontinuerligt.

Det dyslektikerna ansåg vara viktigast, när det gällde servicekvaliteten på Göteborgs
stadsbibliotek, var att få god service och ett positivt bemötande. Servicekvaliteten som
erbjuds dyslektiker på Göteborgs stadsbibliotek är tillfredsställande enligt dyslektikerna.
För att biblioteket erbjuder ett tillräckligt stort utbud av hjälpmedel. Bibliotekariernas
bemötande av dyslektikerna har även förbättrats nuförtiden anser dyslektikerna jag
intervjuat. Detta blir tydligt vid en jämförelse mellan dyslektikernas, jag intervjuat, åsikter
var för 2-3 år sedan och idag. Dessutom anser dyslektikerna att de får en god service.
Bibliotekarierna ger inte alltid dyslektikerna tillräckligt med tid för att ställa frågor under
referenssamtalet. Trots detta upplever dyslektikerna att de erbjuds en god service.

Göteborgs stadsbibliotek bör ge dyslektikerna mer tid för frågor vid referenssamtalen
mellan bibliotekarierna och dyslektikerna. För att dyslektikerna ska få likvärdig service
som andra människor får. Göteborgs stadsbibliotek bör anpassa bibliotekskatalogen för
dyslektiker för att nå de mål stadsbiblioteket har.

Göteborgs stadsbibliotek har som ansvar att ge dyslektiker samma tillgång till kultur och
lika rätt till biblioteksservice som andra människor. Detta framkommer i, i stort sett, alla
kulturpolitiska styrdokument. Göteborgs stadsbibliotek lever upp till det tidigare nämnda
ansvaret. För att de erbjuder teknisk utrustning samt ett omfattande utbud av hjälpmedel i
övrigt.

Då Anita Sindler och Maria Melin anser att det är viktigt att ge funktionshindrade tillgång
till kultur tyder detta på att de har medvetenhet om innebörden i de kulturpolitiska
styrdokumenten. Detta kan vara en förklaring till den goda biblioteksservicen för
funktionshindrade. Dyslektikerna upplever att Bibliotekslagen ger ett bra stöd åt deras
behov. Samtliga kulturpolitiska styrdokument bör förtydligas. För att de inte är så
detaljerade att bibliotek kan utveckla fullständig verksamhet för dyslektiker utefter dessa.
Göteborgs stadsbiblioteks mål bör förtydligas. Men en ny policy är under arbete.

8.1 Fortsatt forskning

I mitt empiriska material har det framgått att dyslektikerna, jag intervjuat, är av den åsikten
att det skett en förändring i bemötandet mellan bibliotekarien och dyslektikern. Det skulle
därför vara intressant att studera vad denna möjliga förändring på bibliotek under senare år
kan bero på.

Det skulle också vara intressant att studera hur bibliotek kan förbättra och utveckla sina
bibliotekskataloger. För att de ska kunna bli så användarvänliga som möjligt för
funktionshindrade.
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Jag anser att det vore intressant att undersöka hur DAISY- talböcker som hjälpmedel för
läsning skulle kunna vara till hjälp för dyslektiker. Det vore intressant att studera hur detta
hjälpmedel skiljer sig från andra hjälpmedel och detta hjälpmedels för- respektive
nackdelar.

På vilket sätt skulle Bibliotekslagens paragraf åtta kunna förbättras och utvecklas för
funktionshindrade? Det är också nödvändigt med undersökningar av hur lagen fungerar
idag och om det skett någon förändring efter det att lagen fastställdes 1996.

Det nya yrket läs- och skrivtekniker och dess framtida påverkan på biblioteksyrket i
allmänhet skulle kunna undersökas. Börjar bibliotek utvecklas till informationscentra med
olika specialister inom olika områden? Hur påverkar det nya yrket läs- och skrivtekniker
biblioteksyrket?
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9. Sammanfattning

Denna uppsats har utgått ifrån två syften. Det första syftet har varit att utifrån
dyslektikernas egen synvinkel studera om Göteborgs stadsbiblioteks servicekvalitet
fungerade på ett tillfredsställande sätt. Jag har undersökt den service samt det utbud av
hjälpmedel, som riktar sig till dyslektiker som finns på Göteborgs stadsbibliotek. Det
andra syftet har varit att utifrån kulturpolitiska styrdokument studera vilket ansvar
Göteborgs stadsbibliotek hade gentemot dyslektiker. Mina frågeställningar lyder:

1. Vilken servicekvalitet får dyslektiker vid Göteborgs stadsbibliotek och är denna
tillfredsställande enligt dem själva?
2. Vilket ansvar har Göteborgs stadsbibliotek gentemot dyslektiker sett utifrån
kulturpolitiska styrdokument?

I bakgrunden förklarades att dyslexi är ett dolt handikapp. I bakgrunden nämndes att det är
svårt för dyslektiker att klara av informationssamhällets krav. Även dyslexikampanjens
uppkomst och utveckling beskrevs kortfattat.

Den metod jag använt mig av är kvalitativa intervjuer. Jag har genomfört fyra kvalitativa
intervjuer med dyslektiker. Jag har utfört en intervju med bibliotekschefen Anita Sindler,
samt en med läs- och skrivteknikern Maria Melin, båda arbetar på Göteborgs
stadsbibliotek. Den kvalitativa metoden har valts för att den ger djup förståelse för
dyslektikerns behov. Metoden valdes för att belysa det sätt på vilket
biblioteksverksamheten för dyslektiker började och hur den ser ut idag.

I kapitlet dyslexi förklaras att dyslexi är läs- och skrivsvårigheter som inte kan förklaras av
brister i allmänbegåvning, ogynnsamma sociala eller pedagogiska omständigheter. Dyslexi
handlar om störningar i att överföra bokstavstecken till språkljud. Med detta menas att
man uppfattar ordet i dess skrivna form. Dyslexi kan ses utifrån dels det
neuropsykologiska, dels det reform- eller normaliseringspedagogiska perspektivet. Det
förstnämnda perspektivet ser dyslexi som en svaghet eller brist i en del av det språkliga
systemet, särskilt fonologin. Företrädare för det reform- eller normaliseringspedagogiska
perspektivet är kritiska till dyslexibegreppet som sådant. Företrädare för det sistnämnda
perspektivet är kritiska till att ställa diagnosen dyslexi. Dyslexi kan vara antingen visuell
eller auditiv. Den visuella dyslexin har med synen att göra. Den auditiva dyslexin har med
hörseln att göra. Jag tar därefter upp både läs- och skrivutvecklingen generellt sett och hur
svårigheter med detta ofta ger emotionella men för dyslektiker.

Som teoretisk ram i denna uppsats har Grönroos teori om servicekvalitet valts.
Servicekvalitet kretsar kring modellen upplevd totalkvalitet. Denna utgår från kundens
sammanlagda upplevda kvalitet. Kundens sammanlagda upplevda kvalitet består av två
delar. De två delarna utgörs av den förväntade kvaliteten och den upplevda kvaliteten.
Sanningens ögonblick består av de tillfällen då biblioteket får chansen att visa upp sin
service och sitt utbud. Personalens bemötande är också av vikt vid dessa tillfällen.

Göteborgs stads kulturpolitiska strategi beskriver hur kulturen ska kunna göras tillgänglig
för alla människor. Detta är även ett återkommande tema i de övriga kulturpolitiska
styrdokumenten som behandlats i uppsatsen. Göteborgs stadsbibliotek har för närvarande
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som mål att erbjuda ett tillfredsställande utbud åt funktionshindrade. Stadsbiblioteket
arbetar med att utforma en ny policy som snart beräknas vara färdig.

Göteborgs stadsbibliotek har utifrån olika projekt arbetat med att erbjuda olika hjälpmedel.
För att få dyslektiker och synskadade att lättare kunna tillgodogöra sig skriven
information. De hjälpmedel som erbjuds på Göteborgs stadsbibliotek är: talböcker,
lättlästa- böcker, DAISY samt datorbaserade hjälpmedel.

Eftersom jag endast intervjuat sex personer sammanlagt kan jag inte dra några generella
slutsatser. Men det finns återkommande teman i litteraturen och bland mina informanter. I
det empiriska materialet anser dyslektikerna att de nuförtiden erbjuds en god service på
biblioteket. Idag upplever alla dyslektiker, jag intervjuat, att de blir bemötta på ett positivt
sätt av bibliotekarierna. Samtliga dyslektiker är av åsikten att bibliotekarierna oftast tar sig
tid för att ge dem hjälp.

I analysen framkom att det skett en förbättring av bibliotekariers bemötande av
dyslektiker, enligt dyslektikerna jag intervjuat. Detta beror troligtvis på Dyslexiåret. Att
Göteborgs stadsbibliotek har tillfredsställande service kan bero på deras målformulering
”Göteborgs stadsbibliotek ska vara Sveriges ledande bibliotek när det gäller att göra sitt
utbud tillgängligt för funktionshindrade”. Ingen av dyslektikerna söker i
bibliotekskatalogen. Trots att bibliotekskatalogen utformats med de svaga grupperna i
åtanke. Detta innebär troligtvis att den är svår att söka i. Dyslektikerna konstaterar att det
är av vikt att biblioteket erbjuder datorbaserade hjälpmedel. Därför bör biblioteket fortsätta
erbjuda ett rikt utbud av hjälpmedel. Göteborgs stadsbibliotek bör även utveckla dessa
kontinuerligt. Servicekvaliteten som erbjuds dyslektiker på Göteborgs stadsbibliotek är
tillfredsställande enligt dyslektikerna. Dyslektikerna har i stort sett olika åsikter om vilka
hjälpmedel som bör finnas på biblioteket. Göteborgs stadsbibliotek har som ansvar att ge
dyslektiker samma tillgång till kultur och biblioteksservice som andra människor har.
Detta framkommer i, i stort sett, alla kulturpolitiska styrdokument. Göteborgs
stadsbibliotek lever upp till detta ansvar. För att de erbjuder läs- och skrivstugan och dess
datorbaserade hjälpmedel samt ett, i övrigt, omfattande utbud av hjälpmedel.
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Bilaga 1
Intervjuguide till läs- och skrivteknikern Maria Melin

Frågor

Dyslexi
1. Vad är dyslexi?
2. Vad tror du att dyslektiker har för behov av litteratur och service?
3. Hur många av era låntagare har specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi?
4. Hur många låntagare har ni totalt sett ?

Bibliotekets ansvar
5. Hur använder ni er av Bibliotekslagen?
6. Vad anser du om Bibliotekslagen? Varför?
7. Hur tycker du att ni ska göra för att nå ut till dyslektiker som aldrig använt sig av
bibliotekets tjänster?
8. Vilken roll har biblioteket anser du när det handlar om att ge service till dyslektiker?

Bibliotek och utbud
9. Varför har ni fått tillgänglighetspris och hur löd motiveringen?
10. Vilket var syftet eller grundidén med läs- och skrivstugan?
11. Hur anser du att den fungerar?
12. Har ni några ytterliggare projekt eller evenemang som är för dyslektiker?
13. Kan du berätta om historiken bakom er verksamhet för dyslektiker på Göteborgs
stadsbibliotek?
14. Vad har ni haft för syfte med verksamheten riktade till dyslektiker?
16. Har ni tagit hänsyn till dyslektiker när ni utformade bibliotekskatalogen och
låneautomaterna?
17. På vilket sätt i så fall?
18. Hur mycket ekonomiska medel har Göteborgs stadsbibliotek att tillgå när det gäller
service och utbud åt dyslektiker?
19. Vilka hjälpmedel tillhandahåller Göteborgs stadsbibliotek för dyslektiker (ex teknisk
utrustning, talböcker, lättlästa böcker, bok och band)? Och på vilka avdelningar finns
dessa?
20. Hur tycker du att arbetet fungerar praktiskt, exempelvis servicen ni ger?
21. Vilken sorts böcker efterfrågas mest av dyslektiker?

Service
22. Vad tycker du är viktigt när det gäller att ge service?
23. Hur viktigt är det att människor kan lita på biblioteket som organisation?
24. Hur viktig är viljan att ge service?
25. Hur viktig är tillgängligheten?
26. Hur viktigt är det att ha en förståelse för kunden?
27. Hur fungerar ert kösystem?
28. På vilket sätt använder du dig av den sakkunskap du har som bibliotekspersonal i ditt
arbete?
29. Vad tycker du om öppettiderna?
30. Vad är viktigt med telefonservicen (ex snabbhet, rätta svar, kort väntetid)?
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31.Vilken attityd till användarna tycker du man ska inta? (ex vänlighet, artighet,
tillmötesgående)och Varför?
32. Vilken slags bild eller image anser du att Göteborgs stadsbibliotek förmedlar till
biblioteksanvändare generellt?
33. Vilken slags bild eller image anser du att Göteborgs stadsbibliotek förmedlar till
dyslektiker?
34. Hur många dyslektiker brukar låna litteratur eller hjälpmedel (bok och band, talböcker,
LL-böcker med mera) hos er ungefär?
35. Anser du att Göteborgs stadsbibliotek ger en bra service åt dyslektiker vid jämförelse
med andra biblioteksanvändare med särskilda behov?
36. Kan servicekvaliteten förbättras och i så fall hur?

Marknadsföring och mål
37. Vad har biblioteket för mål vad gäller servicen, utbudet och hjälpmedlen till
dyslektiker?
38. Hur marknadsförs Göteborgs stadsbibliotek?
39. Anser du att marknadsföringen fungerar bra eller inte?
40. Finns det någonting som du vill tillägga?
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Bilaga 2
Intervjuguide till Göteborgs stadsbiblioteks chef Anita Sindler

Frågor

Utbildning?

Dyslexi
1.Vad är dyslexi?

Biblioteket
2. Hur ser bibliotekets organisation ut? Hur många anställda har ni?
3. Vilka målgrupper har ni?

Bibliotekslagen
4. Hur använder ni er av Bibliotekslagen? ( paragraf 8).
5. Vad anser du om Bibliotekslagen? Varför?

Ekonomi och budget
6. Hur mycket ekonomiska medel har Göteborgs stadsbibliotek att tillgå när det gäller
service och utbud åt dyslektiker?
7 Vilka är det som bestämmer de ekonomiska ramarna till er verksamhet?
8. Hur mycket ekonomiska medel fick ni till hela Göteborgs stadsbibliotek i år? –Och till
talboksavdelningen?
9. Hur fördelas bugeten till dyslektiker i jämförelse med till andra grupper?
10. Varför?

Kulturpolitik
11. Hur anser du att biblioteket, som kulturinstitution, kan arbeta för att ge handikappade
en jämlik tillgång till information?
12. Vem eller vilka är det som sätter upp de kulturpolitiska ramarna för er verksamhet?
(Ex kulturnämnd, policy dokument)

Bibliotekets ansvar
13. Har ni någon biblioteksplan?
14. Hur viktigt är det att människor kan lita på biblioteket som organisation? Varför?
15. Vad är servicekvalitet? (Visa Grönroos modell)
16. Vilken slags bild eller image anser du att Göteborgs stadsbibliotek förmedlar till
biblioteksanvändare generellt?
17. Vilken slags bild eller image anser du att Göteborgs stadsbibliotek förmedlar till
dyslektiker?
18. Anser du att Göteborgs stadsbibliotek ger en bra service åt dyslektiker vid jämförelse
med andra biblioteksanvändare med särskilda behov? Varför?
19. Kan servicekvaliteten förbättras och i så fall hur?

Marknadsföring och mål
20. Vad har biblioteket för mål vad gäller servicen, utbudet och hjälpmedlen till
dyslektiker?
21. Hur marknadsförs Göteborgs stadsbibliotek?
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Allmänt
22. Får jag använda mig av arkitektritningarna om jag skulle behöva i min uppsats?
23. Finns det någonting som du vill tillägga?
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Bilaga 3
Intervjuguide till dyslektiker

Frågor

Yrke

Dyslexi
1. Vad tänker du på när jag säger dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter?
2. Hur upplever du din funktionsnedsättning i samhället och till vardags?
3. Vad upplevs som mest svårt för dig när det handlar om läsning och skrivning?

Biblioteket
4. Vilka behov har du av bibliotek, (gällande utbudet med mera) ?
5. Vilka förväntningar har du på bibliotek, positiva eller negativa, och varför?
6. Är du låntagare vid Göteborgs stadsbibliotek eller har du någon gång besökt det?
7. Hur känns det för dig att besöka ett bibliotek? Varför?
8. Vad brukar du låna eller göra på bibliotek?
9. Vad tycker du om Göteborgs stadsbiblioteks lokaler (till exempel är de rymliga och lätta
att hitta i?)
10. Hur känns stämningen på biblioteket?
11. Vad tycker du om talboksavdelningen på Göteborgs stadsbibliotek?
12. Hur ser ditt drömbibliotek ut, till exempel servicen och utbudet?

Bibliotekets ansvar
13. Känner du till Bibliotekslagen och vad den säger? (Om ej läs upp lagen)
14.Tycker du att den ramlagen ger ett bra stöd åt dyslektikernas behov?
15. Tycker du att Göteborgs stadsbibliotek följt lagen?

Utbud
16. Vad tycker du är viktigt att det finns i ett bibliotek? Varför?
17. Är det viktigt att det finns teknisk utrustning?
18. Är det viktigt med talböcker?
19. Är det viktigt med lättlästa böcker?
20. Vad tycker du om läsplatser i biblioteket?
21. Är det viktigt med kompetent personal?
22. Ska biblioteket anordna föredrag tycker du?
23. Är det viktigt med en cafeteria?
24. Hur tycker du att utbudet av litteratur, talböcker, lättlästa böcker är generellt på
bibliotek?
25. Behövs det förbättras någonting i utbudet på Göteborgs stadsbibliotek och i så fall
vad?

Service
26. Vad innebär service på bibliotek för dig? (Jämför med Grönroos modell)
(Jämför med Parasuraman, Berrys samt Zeithamls nio determinanter)
27. Hur viktigt är det att du kan lita på biblioteket som organisation?
28. Hur viktig är bibliotekspersonalens vilja att ge service?
29. Hur viktigt är det med tillgängligheten? (ex öppettiderna)
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30. Hur viktigt är det att bibliotekspersonalen har en förståelse för dig som kund?
31. Hur fungerar kösystemet på biblioteket?
32. Hur tycker du att servicen du får på Göteborgs stadsbibliotek är och varför?
33. Brukar du fråga bibliotekarien om hjälp eller söka information själv? Varför?
34. Om du söker information själv, söker du i bibliotekskatalogen eller bland hyllorna?
35. Upplever du att det är positivt eller negativt för dig att söka själv?
36. På vilket sätt har du blivit bemött i informationsdisken?
37. Känner du att bibliotekarierna tar sig tid att hjälpa till eller inte?
38. Tycker du att du brukar få tillräcklig hjälp av bibliotekspersonalen?
39. Finns det någonting som du vill tillägga?


