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Abstract  The aim of this Master’s thesis is to describe the information behaviour of six 

adults with dyslexia with focus on how they handle information problems. The 
data consists of literature and interviews with six persons  with dyslexia. The 
theoretical framework used in this study is Anders Hektor’s theory about human 
information behaviour as well as concepts and theories from the library and 
information science field. Ten information activities are used to describe the 
informants ’ information behaviour. Answers are sought to the following 
questions: 

  
• How do the informants describe their backgrounds and their reading- and 

writing disabilities?  
• What problems do the informants meet in the context of information in their 

everyday lives with reference to ten particular information activities? 
• How do the informants solve these problems?  

 
The study showed that the main problems for the informants appeared to be 
difficulties with reading and spelling, problems with the appearance of the 
information, lack of time and stress while reading and writing as well as problems 
with lack of awareness about dyslexia. The strategies used to solve problems 
mostly involved oral communication with other people, by asking for help, 
discussing or delegating work to others. Other strategies used were hiding their 
difficulties and avoiding reading and writing. The informants also used different 
aids, for example a tape recorder and talking books. The result also showed that 
although the informants used strategies to handle written information they often 
missed information. 
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1 Inledning 
 
Många ser det som en självklarhet att kunna läsa och skriva. I skolan är målet att man ska 
inhämta kunskaper genom läsning och skrivning och i arbetslivet ställs det idag krav på läs- 
och skrivförmåga inom nästan alla yrken. Det krävs också att man ska kunna ta till sig 
skriftlig information på fritiden. Man ska kunna läsa och förstå information från myndigheter, 
kunna söka information på Internet och bibliotek, tolka information på skyltar, hitta 
information i telefonkatalogen och så vidare. I Sverige räknar man med att 5- 10 procent av 
befolkningen har så kallade specifika läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. Dessa personer 
har svårt att uppfylla de krav som dagens informationssamhälle ställer. 
 
1. 1 Val av ämne, problembeskrivning och avgränsningar 
 
När jag hörde i ett radioprogram att dyslexi är ett av de vanligaste handikappen i Sverige 
började jag fundera över hur dessa personer klarar av de krav som ställs på läs- och 
skrivförmåga i vardagslivet. Vilka problem uppstår för dem i informationssammanhang och 
hur gör de för att hantera dessa problem? Jag bestämde mig därför för att skriva min uppsats 
om hur några personer med dyslexi hanterar skriftlig information i sitt vardagsliv. Mitt val av 
ämne grundar sig på att jag hade liten kunskap om dyslektikers situation och jag var 
intresserad av att veta mer om deras villkor. Jag tyckte också det kändes angeläget att 
redogöra för hur saker som man själv tar för givet kan innebära stora svårigheter för andra. 
 
1990 förklarades dyslexi som ett handikapp. Enligt Nationalencyklopedin definieras detta på 
följande sätt: ”Handikapp är något som ‘uppkommer’ i mötet mellan en funktionsnedsättning 
och en brist eller ofullkomlighet i miljön eller i organiserad verksamhet” (NE, 1992, band 8, s. 
382). Detta innebär att orsaken till handikappet inte enbart läggs hos individen utan att dennes 
vardag kan underlättas om miljön runtomkring anpassas efter dennes behov. Idag utestängs 
funktionshindrade personer från stora delar av samhällslivet. I rapporten Funktionshindrades 
tillgång till kultur: kartläggning och handlingsprogram (Statens kulturråd, 1998) görs en 
kartläggning av statliga kulturinstitutioner utifrån deras tillgänglighet för funktionshindrade. 
För dyslektiker menar man att delar av kulturlivet inte är tillgängligt, och tar upp exempel 
såsom textad utländsk film och utställningar med mycket skriven information (s. 36).  
 
Utmärkande för ett demokratiskt samhälle är att alla medborgare ska ha lika tillgång till 
information och vara delaktiga på samma villkor. Utifrån min yrkesroll som bibliotekarie och 
förmedlare av information anser jag att det är speciellt viktigt att ha detta i åtanke. Biblioteket 
är en offentlig institution och ska vara öppen för alla samhällsmedborgare. Enligt 
bibliotekslagen ska biblioteken vara tillgängliga för alla och funktionshindrade ska ägnas 
särskild uppmärksamhet (SFS 1996: 1596, 8 §). I Rapporten Bibliotekens särskilda tjänster: 
kartläggning och analys av biblioteksservice till äldre och funktionshindrade (Statens 
Kulturråd 1999:2) menar dock författarna att biblioteken behöver anpassas inom flera 
områden för att bli tillgängliga, till exempel servicen och den information som sprids. De 
anser bland annat att en viktig del i arbetet med att tillgängliggöra biblioteket ligger i 
kunskapen om funktionshinder och vad det innebär. Författarna understryker att det inte 
räcker med en positiv attityd, all personal behöver grundläggande kunskaper om olika 
funktionshinder och om till exempel bemötande (s. 70).  
 
Genom att försöka se med användarens ögon vill jag uppmärksamma de problem som 
specifikt dyslektiker ställs inför i sin vardag samt undersöka hur de går tillväga för att lösa 
dessa problem. Med en kunskap om och förståelse för hur denna grupp hanterar information 
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och vilka hinder för informationsanskaffning som kan uppstå i den enskildes vardagsliv har 
man en möjlighet att utveckla effektivare informationssystem som kan underlätta i mötet 
mellan informationssystem och användare.  
 
Denna uppsats skrivs inom ramen för kollegium tre, användarperspektivet. Jag hade från 
början tänkt undersöka hur dyslektiker söker information på bibliotek. När jag upptäckte att 
det redan skrivits en del användarstudier om dyslektiker och bibliotek, till exempel Ann- 
Sofie Klasson kandidatuppsats På vilket sätt kan biblioteken vara användarvänliga för 
människor med dyslexi? (2002) och Ragnhild Borängs magisteruppsats Tillgänglighet och 
verksamhet för dyslektiker på folkbibliotek i Södermanland (2003), väcktes mitt intresse till 
att göra en mer omfattande undersökning, att studera hur dyslektiker hanterar skriftlig 
information inte bara på bibliotek utan också i relation till arbete, skola och fritid.  
 
Det har tidigare skrivits studier om svårigheter som vuxna dyslektiker möter i sitt vardagsliv 
samt hur de väljer att lösa dessa problem, bland annat inom pedagogikforskning, psykologi 
och beteendevetenskap. Exempel på detta är Sidsel Skaalviks studie Hverdag, arbeid og 
utdannig: en studie av voksne med lese- og skrivevansker (1999) skriven inom vid Norsk 
voksenpedagogogisk forskningsinstitutt vid universitetet i Trondheim, samt Anna-Lena 
Eriksson Gustavssons doktorsavhandling Att hantera läskrav i arbetet: om industriarbetare 
med läs- och skrivsvårigheter (2002) utförd vid institutionen för beteendevetenskap vid 
Linköpings universitet. Därtill kommer en rad författare som beskriver dyslektikers 
vardagliga erfarenheter ut ifrån personliga berättelser. Jag väljer att utgå från några av dessa 
studier i mitt kapitel om tidigare forskning.  
 
Jag har avgränsat min studie till att enbart behandla vuxna dyslektiker över 20 år. De senaste 
årtiondena har det skrivits mycket inom ämnet. Det mesta handlar dock om barn och vad man 
kan göra i skolorna för att avhjälpa och åtgärda dyslexi. Jag var intresserad av hur det är att 
leva med handikappet som vuxen. En annan orsak till att jag valde vuxna med dyslexi framför 
yngre är att jag antog att de i större utsträckning hade bearbetat och uppmärksammat sina läs- 
och skrivsvårigheter och därför hade lättare att tala om dem. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Syfte med denna uppsats är att undersöka vuxna dyslektikers informationsbeteende1 med 
fokus på de problem de ställs inför i informationssammanhang samt de lösningar som de 
använder i sammanhanget. Jag vill också beskriva mina informanters bakgrund samt redogöra 
för deras läs- och skrivsvårigheter. Mina frågeställningar är: 
 

• Hur beskriver informanterna sin bakgrund och sina läs- och skrivsvårigheter? 
• Vilka problem möter informanterna i informationssammanhang i sitt vardagsliv i 

relation till tio informationsaktiviteter? 
• Hur gör informanterna för att hantera eller lösa dessa problem?  

 
Syftet vill jag besvara genom kvalitativa intervjuer med sex personer med dyslexi samt med 
hjälp av olika informationsaktiviteter. De tio informationsaktiviteter som jag valt ut och avser 
använda mig av i uppsatsen är följande: läsa och skriva i skolan, läsa och skriva i arbetet, läsa 
                                                 
1 I uppsatsen utgår jag ifrån Anders Hektors definition på informationsbeteende: ”informationsbeteende 
betecknar alla de mänskliga handlingar, aktiviteter, uppträdanden och strategier som är associerade med 
information” (2001, s. 11) 
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och skriva myndighetsinformation, läsa tidningar, söka information på skyltar, söka 
information i telefonkatalogen, söka information på Internet, söka information på bibliotek, 
läsa skönlitteratur samt läsa textremsan på TV och film. Dessa aktiviteter motiveras och 
förklaras närmare i avsnitt 6.1. 
 
1. 3 Uppsatsens disposition 
 
Efter denna presentation av problembeskrivning, syfte och frågeställningar följer en 
beskrivning av min valda metod samt min informationssökning. För att underlätta läsningen 
av uppsatsen inleder jag med en disposition. 
 
I kapitel två beskriver jag fenomenet dyslexi. Här tar jag bland annat upp 
begreppsproblematiken och de olika åsikter som finns om handikappet. Jag redogör även för 
problem som kan förekomma vid dyslexi samt för olika strategier som kan användas för att 
hantera olika svårigheter. Kapitlet avslutas med en beskrivning av några aktörer och 
hjälpmedel som finns för dyslektiker.  
 
I kapitel tre följer ett avsnitt om litteratur och tidigare studier angående hur dyslektiker 
hanterar problem i olika vardagssituationer. Kapitlet inleds med en beskrivning av några 
studier som gjorts om vuxna med dyslexi inom biblioteks- och informationsvetenskap. I 
kapitel fyra redogörs för de teoretiska utgångspunkter som jag valt att utgå ifrån i uppsatsen. 
Här presenteras även Anders Hektors modell på mänskligt informationsbeteende.  
 
I kapitel fem motiveras och förklaras valet av mina informationsaktiviteter varefter jag 
presenterar intervjuresultatet. I kapitel sex sammanfattas resultatet av intervjuerna utifrån 
Hektors modell och mina valda informationsaktiviteter. I kapitel sju följer en analys utifrån 
Hektor och teoretiska utgångspunkter.  
 
I kapitel åtta presenterar jag kort resultatet relaterat till frågeställningarna och till tidigare 
forskning. I kapitel nio, slutdiskussion, reflekterar jag över detta resultat samt min valda 
metod, teori och analys. Uppsatsen avslutas med en sammanfattning i kapitel tio. 
 
1. 4 Metod och urval 
 
Nedan presenterar jag min valda metod. Jag beskriver också hur jag gick tillväga då jag valde 
ut informanterna samt hur jag genomförde mina intervjuer. Kapitlet avslutas med en kort 
presentation av min analysmetod.  
 
1.4.1 Kvalitativ metod   
 
Då jag vill undersöka mina informanters informationsbeteende ansåg jag det lämpligt att 
använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod. Enligt Repstad handlar en kvalitativ metod 
om att karaktärisera framträdande drag eller egenskaper hos ett fenomen. Genom ett nära 
förhållningssätt går man på djupet och studerar några få miljöer eller personer (1993, s. 8f). 
Jag ville försöka se på världen utifrån mina informanters perspektiv, för att därigenom få en 
uppfattning av deras informationsbeteende.  
 
Enligt Holme och Solvang har den kvalitativa metoden ett förstående snarare än ett 
generaliserande syfte. Materialinsamlingen präglas främst av möjligheten att få en djupare 
förståelse av det problem som studeras än att finna generella drag (1997, s. 14). Genom 
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kvalitativa intervjuer med sex personer med läs- och skrivsvårigheter ville jag undersöka om 
jag i mina informanters beskrivningar av sitt informationsbeteende kunde finna mönster av 
olika slag, genom att lägga vikt vid deras känslor och erfarenheter. 
 
En kvalitativ metod kännetecknas också av flexibilitet. Detta innebär att det finns utrymme 
för att ändra på upplägget under själva genomförandet av undersökningen (Holme & Solvang, 
1997, s. 80). Dessa ändringar kan gälla till exempel innehållet eller ordningsföljden på 
intervjufrågor eller omformulering av frågeställningar. När jag intervjuade mina informanter 
använde jag mig av en manual med frågor som jag höll mig relativt öppen till, en så kallad 
semistrukturerad intervju (Denscomb 2000, s. 135). En öppen intervjumetod ger bland annat 
möjlighet att ställa följdfrågor och att gå tillbaka och göra förtydliganden, något som inte en 
kvantitativ metod tillåter (Holme & Solvang 1997 s. 25f.). Mina intervjufrågor var inte exakt 
likadana vid varje intervjutillfälle, eftersom jag ville ha en möjlighet att utveckla dem från 
gång till gång. Under intervjuandets gång tog jag bort eller omformulerade överflödiga frågor. 
Ibland ledde jag in samtalet på rätt spår då jag ansåg att informanternas svar kom för långt 
ifrån själva syftet med min undersökning.  
 
Styrkan i en kvalitativ intervju är att undersökningssituationen liknar ett vanligt samtal där 
forskaren strävar efter att inom tematiska ramar låta den intervjuade styra samtalets 
utveckling (Holme & Solvang 1997, s. 99). Detta faktum kan dock ge en illusion av enkelhet, 
då forskaren kan få en slapp inställning till planering och förberedelse av intervjuerna vilket 
kan innebära ett misslyckande med dessa (Denscomb 2000, s. 131). Jag strävade efter att vara 
så noggrann som möjligt i planeringen av mina intervjuer genom att jag  grundligt läste in mig 
på området innan jag genomförde dem.  
 
Holme och Solvang talar om vikten av att få en så tillförlitlig återgivning som möjligt av de 
fenomen som studeras. De menar att det bör finnas med direkta citat i en rapport som visar 
informanternas egna uttryckssätt (1997, s. 93). Av denna anledning har jag valt att använda 
mig av en del citat då jag presenterar mitt resultat. 
 
1. 4. 2 Urval av informanter och genomförande av intervjuer  
 
För att få tag på informanter vände jag mig till två kontaktpersoner på två orter inom 
förbundet FMLS (funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter). Jag valde orter som för 
min del låg nära till geografiskt. Jag berättade att uppsatsen skulle handla om hur personer 
med dyslexi upplever problem med skriftlig information i sitt vardagsliv och att jag sökte 
vuxna män och kvinnor med dyslexi. I en första förfrågning fick jag fick namn och 
telefonnummer till fyra personer. När jag ringde upp dem berättade jag kort om uppsatsens 
syfte och alla tillfrågade var villiga att ställa upp på intervju. Under arbetets gång upptäckte 
jag dock att fyra informanter kändes som ett litet antal för en magisteruppsats. Jag ringde då 
upp den andra kontaktpersonen och fick telefonnummer till ytterligare två informanter. 
Informanterna är tre kvinnor och tre män mellan trettio och sextio år.  
 
Eftersom dyslektiker inte är en homogen grupp och det finns många variationer av 
handikappet kan inte detta urval ses som representativt. Mitt syfte var dock inte att 
generalisera utan att belysa den enskilda personens upplevelser av sitt handikapp. I urvalet av 
mina informanter har jag inte krävt att de ska ha en fastställs diagnos på sin dyslexi. Genom 
att jag valde informanter via FMLS förutsatte jag att dessa personer själva upplever att de har 
ett funktionshinder. En fördel med att välja informanter från FMLS är att de medvetet har 
funderat över sina svårigheter. De kan antagligen beskriva sina svårigheter mer öppet och 
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ingående än vad en person som inte riktigt har erkänt eller tagit tag i sitt handikapp kan göra. 
En nackdel är att urvalet inte innefattar just dessa som döljer sitt funktionshinder, vilket 
säkerligen skulle ge en mer nyanserad bild.  
 
Alla intervjuerna utom en genomförde jag på platser som informanterna önskade. Två av 
intervjuerna gjordes i FMLS lokaler, en i ett grupprum på en skola, en på ett café, en hemma 
hos informanten och en via telefon. Orsaken till att jag gjorde den sista intervjun per telefon är 
att informanten föredrog detta framför en intervjusituation ansikte mot ansikte. Intervjun på 
cafét genomfördes där på grund av att jag vid tillfället inte hade tillgång till FMLS lokaler. 
Även om jag upplevde att alla intervjuer skedde ostört är det möjligt att det faktum att 
intervjuerna skedde under olika former kan ha påverkat resultatet. De informanter som blev 
intervjuade i enskilda rum kanske kan ha haft lättare att öppna sig än den informant som jag 
intervjuade på ett café, där det även befann sig andra människor. Den informant som blev 
intervjuad i hemmet kanske kände sig mer avslappnade för att hon befann sig i en välkänd 
miljö. Även den sista intervjun som skedde via telefon kan ha påverkat resultatet, det är 
möjligt att informanten skulle ha svarat annorlunda om jag intervjuat honom öga mot öga. 
Denscomb menar dock att det inte finns någon anledning att tro att data insamlade per telefon 
skulle ha mindre giltighet än en intervjusituation ansikte mot ansikte (2000, s. 16).  
 
Jag inledde varje intervju med att be informanterna berätta om sin bakgrund samt ge en 
beskrivning av sina läs- och skrivsvårigheter, därefter lät jag deras berättelser styra 
ordningsföljden på frågorna. Det kan vara svårt att endast genom en intervju fånga in alla 
delar av en persons informationsbeteende, speciellt då detta är något som de flesta människor 
inte direkt reflekterar över utan något som ofta sker omedvetet. För att underlätta för mina 
informanter valde jag att ställa frågor kring olika informationsaktiviteter, till exempel läsa 
skönlitteratur eller söka information på Internet. Detta för att jag skulle ha något konkret att 
utgå ifrån som informanterna själva kunde relatera till och som kunde hjälpa till att fånga in 
deras informationsbeteende.  
 
Alla intervjuer utom den via telefon spelades in på bandspelare. Fördelen med att använda 
bandspelare var att jag slapp sitta och anteckna under tiden, jag kunde istället koncentrera mig 
på vad informanten sade vilket gjorde det lätt att komma med uppföljande frågor (Repstad, 
1993,  s. 63). Nackdelen med att spela in intervjuerna är att detta kan ha hämmat 
informanterna i deras berättelser och påverkat resultatet. Detta var dock inte något som jag 
uppfattade i intervjusituationen. Även om jag valde att genomföra den sista intervjun per 
telefon upplevde jag att jag fick med relevant information även i denna. Denna intervju blev 
dock betydligt kortare än de andra vilket tyder på att en intervjusituation ansikte mot ansikte 
hade varit att föredra. Fördelen med telefonintervjun var att jag befann mig i mitt eget hem 
och direkt efteråt kunde renskriva mina anteckningar på datorn medan jag hade intervjun i 
färskt minne.  
 
En brist i mitt resultat är att en del frågor blev relativt kortfattat besvarade och att jag ibland 
nöjde mig med detta. Vissa av svaren kanske skulle ha utvecklats mer om jag hade ställt fler 
följdfrågor och jag skulle då ha kunnat dra fler säkra slutsatser i mitt resultat. Det är dock 
svårt att avgöra om jag hade fått mer uttömmande svar av mina informanter om jag fortsatt 
fråga. Även om de var väldigt öppna om sitt handikapp var jag osäker över hur pass 
djupgående de egentligen ville vara i sina svar. Att berätta om sina läs- och skrivsvårigheter 
kan vara känsligt och jag ville inte gå för hårt fram i mina frågor. Om jag hade haft mer tid på 
mig kunde jag också ha använt en fastare manual med likadana frågor samt följt upp vissa av 
intervjuerna. Jag kunde också ha koncentrerat mig på färre informationsaktiviteter, då jag 
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skulle ha haft en möjlighet att analysera dessa mer djupgående. Syftet med min undersökning 
var dock att ge en mer allmän bild av de svårigheter som kan uppstå i den enskildes 
vardagsliv. 
 
Intervjuerna varade mellan 40 och 90 minuter och alla informanter blev informerade om att de 
skulle vara anonyma i uppsatsen. Intervjuerna skrevs ut ordagrant för att ge en översikt av 
materialet och därigenom underlätta bearbetningen. Ingen av informanterna önskade att få 
läsa igenom intervjuerna efter utskrift. För att inte avslöja informanternas identitet är de 
presenterade med fingerade namn i uppsatsen. 
 
1.4.3 Analysmetod 
 
I uppsatsen använder jag mig av Anders Hektors modell på mänskligt informationsbeteende 
som huvudteori. Jag har valt att dela upp materialet tematiskt efter tio av de 
informationsaktiviteter som var mest förekommande i informanternas berättelser. Hektors 
modell har främst fungerat som ett verktyg till att strukturera och tydliggöra resultatet. I 
analysen kände att jag saknade vissa delar i Hektors modell och valde därför att komplettera 
denna med teorier från olika biblioteks- och informationsforskare.  
 
1. 5 Informationssökning 
 
När jag började söka information om dyslexi upptäckte jag att det fanns väldigt mycket 
material i ämnet, speciellt från det senaste årtiondet. Jag började med att söka i Borås 
högskolebiblioteks katalog Voyager, där jag fann ett antal titlar. Det flesta av detta material 
behandlade dock barn och dyslexi. Jag fortsatte med LIBRIS, där jag fann ytterligare material. 
Jag gick vidare med att söka på dessa träffar i Göteborgs universitetsbibliotekskatalog 
GUNDA, där Pedagogiska biblioteket hade ett flertal titlar om dyslexi och vuxna. Jag sökte 
även efter tidskriftsartiklar i databaserna nordiskt BDI- index, LISA och ERIC. Där fann jag 
inte så mycket relevant material, dock en del om dyslektiker och bibliotek i nordiskt BDI- 
index. För att skaffa mig en överblick av ämnet sökte jag också till en början information på 
Internet, främst via söktjänsten Google. Där hittade jag bland annat intressant information om 
olika föreningar och organisationer för dyslektiker. Jag använde mig också av artiklars och 
böckers referenslistor i mina sökningar, så kallade kedjesökningar, med lyckat resultat.  
 
De söktermer jag använde mig av var främst dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, ordblindhet, 
specifika läs- och skrivsvårigheter, speciella svårigheter, läshandikappade, lässvaga, 
läsförmåga samt dessa termer i kombination med termerna vuxna, funktionshinder, handikapp 
och information. Jag sökte också motsvarande termer på engelska. Eftersom det inte finns 
några enhetliga begrepp för vare sig dyslexi eller läs- och skrivsvårigheter och det faktum att 
olika forskare och författare har olika syn på orsaker och lösningar var det svårt att finna 
samstämmig litteratur i ämnet. I följande uppsats kommer jag dock använda mig av 
begreppen dyslexi och läs- och skrivsvårigheter synonymt när jag talar om handikappet. 
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2 Dyslexi   
 
I följande kapitel ger jag en bakgrund till ämnet dyslexi. Jag beskriver problemet med en 
enhetlig definition av dyslexi och redogör också för två olika ståndpunkter i dyslexifrågan. 
Slutligen tar jag upp dyslektikers läs- och skrivförmåga samt vad dyslexi kan innebära för 
individen.  
 
2.1 Vad är dyslexi?  
 
Ordet dyslexi kommer ifrån grekiskan och är en sammansättning av ”dyx” och ”lexia” som 
betyder svårigheter med ord (Gillberg2 & Ödman3 1994, s. 15). Dyslexi förklarades 1990 som 
ett handikapp, bland annat på grund av att läsforskningen gått framåt det senaste decenniet. 
Det innebar att personer med grava dyslektiska problem fick rätt till olika stödåtgärder och 
tekniska hjälpmedel. Stödorganisationer för dyslexi fick också rätt att söka bidrag från staten 
(Strömbom4, 1999, s. 35). Enligt Socialstyrelsen är det läkare och logoped som har rätt att 
ställa diagnos och skriva ut intyg om dyslexi (Persson5 & Ödman, 1997, s. 31).  
 
Dyslexi brukar också kallas specifika läs- och skrivsvårigheter. Detta innebär att dyslexi inte 
är samma sak som läs- och skrivsvårigheter, men att det visar sig som en speciell typ av läs- 
och skrivsvårigheter (ibid, s. 30). Beteckningen läs- och skrivsvårigheter är ett samlingsnamn 
för alla typer av svårigheter med att läsa, stava och skriva (ibid, s. 65). Dessa svårigheter kan 
uppstå på grund av allmänna inlärningssvårigheter, till exempel till följd av sen 
språkutveckling eller traumatiska upplevelser (Andersson6 & Holtsberg7 1995, s. 91). Det är 
numera klarlagt att dyslexi inte har något med intelligens att göra, dyslexi förekommer på alla 
intelligensnivåer (Stadler8, s. 27). 
 
Det finns ingen enhetlig definition av begreppet dyslexi. Forskare och författare använder 
olika definitioner vilket är förvirrande och gör litteraturen svårgenomtränglig. Britta Ericson9 
menar att en orsak till detta kan vara att intresset för problemet finns inom flera olika 
yrkesgrupper till exempel medicinska, pedagogiska, psykologiska, lingvistiska och 
neurofysiologiska, vilka alla har olika utgångspunkter (2001, s. 53ff). Man kan särskilt 
urskilja två ståndpunkter angående orsakerna till dyslexi samt hur man ska gå tillväga för att 
finna lösningar. Det ena lägret utgår ifrån en medicinsk förklaringsmodell och det andra en 
pedagogisk. För att tydliggöra denna splittring ger jag en kortfattad beskrivning i nästa 
avsnitt. Beskrivningen syftar dock inte till att vara heltäckande. 
 

                                                 
2 Christopher Gilberg är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet samt överläkare vid 
Barnneuropsykiatriska kliniken, Östra Sjukhuset, Göteborg. 
3 Maj Ödman är medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet och filosofie hedersdoktor vid Stockholms 
universitet. I många år har hon arbetat som medicinjournalist. 
4 Margareta Strömbom är själv dyslektiker och har skrivit en självbiografisk bok i ämnet: Dyslexi visst går det 
att besegra: En dyslektikers upplevelser och reflexioner.  
5 Bertil Persson är medlem i styrelsen för Svenska Dyslexiföreningen och en av projektledarna för 
”Läsutveckling i Botkyrka”. 
6 Bodil Andersson är legit imerad logoped och har bred erfarenhet av arbete med läs- och skrivsvårigheter.  
7 Anders Holtsberg är teknisk doktor i matematik. Han medverkade i utvecklingen av rättstavningsprogrammet 
Stava Rätt för dyslektiker.  
8 Ester Stadler har lång erfarenhet av arbete med läs- och skrivsvårigheter då hon arbetat som lågstadielärare, 
speciallärare, grundvuxlärare och metodiklektor inom lärarutbildningen.   
9 Britta Ericson är filosofie doktor och tidigare universitetslektor i pedagogik samt föreståndare vid 
Läspedagogiska Institutet EMIR.  
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2.1.1 Två olika ståndpunkter i dyslexifrågan  
 
De två olika ståndpunkter som man kan finna i dyslexifrågan är hämtade ifrån skriften Dyslexi 
i arbetslivet, skriven av C- G Lindell10 och Helene Thornbladh11. Enligt författarna utgår den 
ena ståndpunkten från en så kallad neuropsykologisk medicinsk inriktning och den andra från 
en reform- eller normaliseringspedagogisk inriktning. Här kallar jag dem för enkelhetens skull 
neuropsykologisk respektive reformpedagogisk inriktning. Enligt den neuropsykologiska 
inriktningen är dyslexi biologiskt orsakat och beror på avvikelser i hjärnan som kan vara 
ärftliga. Det innebär att hjärnan organiserar, lagrar och bearbetar informationen på ett 
annorlunda sätt hos den som är dyslektiker (Lindell, 1998, s.12). Stadler menar dock att man 
inte ärver dyslexin i sig utan de genetiska anlag som kan ge upphov till svårigheter som 
dyslexi (1994, s. 71). Inriktningen representeras i huvudsak av hjärn- och språkforskare och 
dyslexiföreningar och de definierar dyslexi som ett läsproblem som grundar sig på otillräcklig 
förmåga att urskilja språkljud (Lindell 1998, s. 15).  
 
För att diagnostisera dyslexi använder man utredningar och tester. Som lästräningsmetoder 
har man ofta en stavelseorienterad pedagogik, där man tränar ord- ljudsförståelsen (fonem) 
och orddelar (morfem) (ibid, s. 13). Enligt denna inriktning är det nödvändigt att ge en 
diagnos av dyslexi för att förstå graden och arten av läs- och skrivsvårigheter och för att 
kunna ge individanpassad träning. Eftersom dyslexi är klassat som funktionshinder kan man 
då genom diagnos ge en möjlighet till stödresurser (ibid, s. 12f). Ur ett barnperspektiv ses 
diagnosen enligt denna inriktning som frigörande, då barnet får en förklaring till sina 
svårigheter och slipper bli utpekad som lat eller dum (Zetterqvist-Nelson12 2000, s. 21).   
 
Den reformpedagogiska inriktningen anser att dyslexi orsakas av sociala, emotionella och 
pedagogiska förhållanden och företräds främst av pedagogikforskare och representanter för 
lärare och lärareutbildare13. De är kritiska mot dyslexibegreppet och mot diagnosen i sig och 
menar att orsaken bland annat är en bristande skolmogenhet, vilket kan resultera i svaga 
prestationer, dålig motivation och dåligt självförtroende. De anser att dessa elever inte ska 
särbehandlas utan att läs- och skrivsvårigheter kan åtgärdas genom ökad specialpedagogik och 
kompetens. Vid läsinlärning används helordsläsning i stället för ljudning av stavelser (Lindell, 
1998, s. 13ff.).  
 
Pedagogerna ser negativt på diagnostisering, eftersom orsakerna till läs- och 
skrivsvårigheterna läggs hos individen och att omgivningen då fråntas ansvar. Diagnosen ses 
som en stämplig för livet som kan innebära hinder när man söker arbete eller studier (Lindell, 
1998, s. 13ff.). För barnet finns det en risk att en diagnos blir en självuppfyllande profetia, att 
denne försöker leva upp till ett förväntat beteende som dyslektiker (Zetterqvist-Nelson, 2000, 
s. 21). För att tydliggöra de olika ståndpunkterna presenteras dessa på nästa sida i en modell.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10Carl –Gustav  Lindell möter dagligen barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter på Läs- och 
skrivpedagogiskt centrum i Brunnsvik. 
11 Helene Thornbladh är verksam på arbetarskyddsnämnden.  
12 Karin Zetterquist-Nelsson är legitimerad psykolog och filosofie doktor på tema Barn vid Linköpings 
universitet. 
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Figur 1. Modell av de två olika ståndpunkterna i dyslexifrågan. Delvis omarbetad från Lindell (1998, 
s. 14). För att tydliggöra har jag lagt till ”Företräds av” samt ”Diagnos”. 
 
2.2 Hur många har dyslexi i Sverige? 
 
Gillberg och Ödman menar att oavsett vilka siffror som åberopas är dyslexi ett av 
västvärldens vanligaste funktionshinder som leder till handikapp (1994, s. 39). Stadler anser 
att det inte går att besvara säkert hur många som har dyslexi i Sverige på grund av att det inte 
finns någon klar definition av symtomen eller någon allmänt accepterad metod för att mäta 
dem (1994, s. 16). De flesta författare anger dock att mellan 5- 10 procent av befolkningen har 
detta handikapp. Läsforskaren Ingvar Lundberg14  menar till exempel att detta antal av 
befolkningen har en så allvarlig form av dyslexi att de har stora problem med att klara av de 
skriftliga krav som ställs i arbetsliv, utbildning och i samhället i stort (NE 03-06-12). I olika 
undersökningar har man också kommit fram till att dyslexi är tre till fyra gånger så vanligt 
bland pojkar som bland flickor. Detta är en siffra som har ifrågasatts av vissa forskare. 
Ericson menar att denna skillnad kan bero på att pojkar har en senare språkutveckling än 
flickor (2001, s. 47).  
 
Den första internationella undersökningen av vuxnas förmåga att förstå och använda skriftlig 
information genomfördes under 1994 och 1995 och kallades International Adult Literacy 
Survey (IALS). Sex andra länder förutom Sverige deltog i undersökningen. Syftet med 
studien var att beskriva läsförmågan hos hela befolkningen i dessa länder (Eriksson-
Gustavsson15 1997, s. s. 41f.). Termen literacy innebar att kunna läsa och förstå olika slags 
texter samt texter av olika svårighetsgrad. Det innebar också att man skriftligt skulle besvara 
frågor och göra numeriska beräkningar grundade på uppgifter från verkliga och vardagliga 
situationer (ibid. s. 12f). Begreppet literacy, läsförmåga, definierades på följande sätt i 
studien:   
 

• att fungera i samhället och uppfylla kraven i olika vardagssituationer  
• att tillgodose sina personliga behov och personliga mål 
• att öka sina kunskaper och utvecklas i enlighet med sina 

förutsättningar” (ibid. s. 42)  
 
Totalt intervjuades 68755 personer i åldrarna 16- 65. Den svenska delen av undersökningen 
visade att vuxna svenskar läste mycket bra vid en jämförelse mellan de andra länderna. De 
                                                 
14 Ingvar Lundberg har forskat om läsning och läs- och skrivsvårigheter under flera decennier. Idag ingår han i 
ett forskningsprogram om kommunikation och handikapp vid Göteborgs universitet. 
15 Anna-Lena Eriksson Gustavsson gör i sin licentiatavhandling Att läsa: ett behov, ett krav, en nödvändighet en 
analys av den svenska delen av resultatet från IALS - undersökningen.  
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deltagande rapporterade att de ofta skrev och läste i samband med arbete och på fritiden. Men 
resultatet visade också att cirka en fjärdedel av den svenska befolkningen mellan 16 och 65 år 
inte uppnådde den nivå på läsförmåga som krävs i det dagliga livet (ibid. s. 5).  
 
2.3 Dyslektikers läs- och skrivförmåga 
 
För att ge en bild av de svårigheter och problem som kan uppstå för dyslektiker med läsning 
och skrivning ger jag här några exempel. Eftersom dessa problem ofta varierar från person till 
person ska inte dessa exempel ses som allmängiltiga. Vissa personer kastar endast om vissa 
bokstäver medan andra har väldigt stora problem med att läsa och skriva.  
 
Kännetecken på dyslexi, som kan känneteckna även andra läs- och skrivsvårigheter, kan vara 
en långsamt, trevande eller hackig läsning eller en alltför snabb läsning där man gissar sig 
fram eller stannar upp och läser om (Stadler 1994, s. 22). Det kan förekomma svårigheter med 
att läsa in alfabetet i rätt ordning, att tolka långa och sammansatta ord som sammanhängande, 
betydelsebärande enheter samt att urskilja ordens enskilda delar. Problem med stavningen kan 
innebära svårigheter att skilja mellan till exempel d-b och p-b. Det finns även en tendens att 
utlämna bokstäver i ord eller placera dem i fel ordning. Att tolka och förstå innehållet i texter, 
att bearbeta och klassificera information och problem med uttalet kan också uppstå. Dessa 
svårigheter kan även resultera i en motvilja mot att lösa högt och mot bokläsning över 
huvudtaget (Olsson 16& Olsson 17 1998, s. 175).  
 
Lässvårigheterna kan skapa ytterligare problem. Eftersom det är krävande och tar så lång tid 
för dyslektiker att avkoda en text innebär det också en försämrad förståelse av det lästa 
(Stadler, 1994, s. 23). En del personer med dyslexi kan även ha problem med matematik, så 
kallad dyskalkyli. Det kan till exempel innebära problem med att skriva siffror i rätt ordning 
(Malmer18 & Adler19, 1996, s. 25).  
 
2.4 Vad innebär dyslexi för individen? 
 
Dyslexi kan även föra med sig andra problem. Här beskriver jag några konsekvenser som kan 
förekomma i samband med dyslexi, såsom dåligt självförtroende och problem i arbetslivet. 
Jag redogör också för hur en del dyslektiker utvecklat kompenserande strategier för att 
hantera sitt handikapp.  
 
Sigrid Madison20 menar att det största handikappet för många dyslektiker är det dåliga 
självförtroendet. Eftersom dyslexi inte syns på samma sätt som ett fysiskt handikapp kan det 
innebära att individen känner sig missförstådd och ensam (1988 s. 7). Negativa erfarenheter 
från skolåren sitter ofta kvar hela livet. Om ett barn inte fått det stöd och den hjälp det behövt 
i skolan, finns det en risk för att barnet som vuxen har svårt att klara av de krav som samhället 
ställer på läs- och skrivförmåga. Genom långtidsuppföljning av dyslektiker har man i de flesta 
fall upptäckt att problemen finns kvar hela livet (Gillberg & Ödman 1994, s. 81). Torbjörn 

                                                 
16 Kurt Olsson är gymnasielärare i filosofi, religion och svenska. 
17 Britt- Inger Olsson är utbildad i specialpedagogik samt metodiklärare.  
18 Gudrun Malmer har bred pedagogisk erfarenhet från arbete som klasslärare, speciallärare och skoledare. Hon 
har även undervisat i specialpedagogik vid Lärarhögskolan i Malmö.   
19 Björn Adler är barnpsykolog vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken vid lasarettet i Trelleborg. Han har 
flerårig erfarenhet från barnpsykiatri, skola och socialtjänst. 
20 Sigrid Madison är lärare och språkkonsult i Lund. Under många år har hon behandlat människor med dyslexi. 
Hon har också skrivit böcker och föreläst i ämnet.  
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Lundgren21 skriver att dyslexi i de flesta fall medför ett dåligt självförtroende: ”om än dold 
bakom en yttre pajasfasad, en verbal smidighet, upproriskhet eller blyghet” (1991, s. 34). 
Känslan av misslyckande gör att många med dyslexi undviker yrken och situationer där 
läsning och skrivning ingår (Strömbom 1999,  s. 25).  
 
Dyslexi kan även innebära hinder i arbetslivet. För 100 år sedan kunde människor fungera 
socialt och vara duktiga yrkesmän utan att kunna läsa och skriva vilket nästan är en 
omöjlighet idag (Olsson & Olsson, 1998, s. 170). Lindell och Thornbladh menar att dyslexi är 
en av flera orsaker till att förändringar i arbetslivet går trögt och att människor säger upp sig 
eller byter jobb. Det är också en dold orsak till långtidssjukskrivningar (1998, s. 26). Genom 
att människor med läs- och skrivsvårigheter till exempel inte klarar av att arbeta vid en dator, 
blir de utklassade, drabbade av datastress och begär omplacering. Många skäms för att säga 
som det är och uppger ofta fysiska orsaker, till exempel ont i ryggen eller huvudvärk 
(Madison 1990, s. 141).  
 
David McLoughlin22, Gary Fitzgibbon och Vivienne Young beskriver andra problem som kan 
uppstå i arbetslivet för dyslektiker. Vissa personer med dyslexi kan till exempel ha svårt med 
att organisera information, att passa tider, att följa instruktioner eller att återge ett 
telefonmeddelande (1994, s. 69). En del kan ha problem med att schemalägga sitt eget och 
andras arbete eller glömma att fullgöra en uppgift. Detta kan ge felaktiga signaler till 
omgivningen och missuppfattas från arbetsgivare (ibid. s. 76). Det kan även förekomma 
problem med kommunikationen, till exempel svårigheter med att hitta rätt ord i en 
konversation. Vissa personer med dyslexi kan ha svårt att koncentrera sig när andra talar runt 
omkring (ibid. s. 79).  
 
Hur personer med dyslexi väljer att lösa de problem de ställs inför i vardagslivet var också av 
intresse för mig. David  McLoughlin, Gary Fitzgibbon och Vivienne Young menar att många 
personer med läs- och skrivsvårigheter i vuxen ålder, medvetet eller omedvetet, har utvecklat 
kompenserande strategier för att hantera de läs- och skrivkrav som finns i samhället. På grund 
av detta visar sig inte svårigheterna förrän senare i livet (1994, s. 78). Vilka strategier som 
utvecklas beror på individens förhållningssätt till sina läs- och skrivsvårigheter. Via kontroll 
kan individen undvika de situationer där läsning och skrivning förekommer men också 
medvetet kompensera sina svårigheter. Enligt Fowler23 och Scarborough24 sker detta speciellt 
i samband med de läskrav som uppstår i arbetet (1999, s.57). 
 
De som bäst lyckas hantera sina läs- och skrivsvårigheter har ofta ett bra självförtroende och 
är mycket målinriktade, de har accepterat svårigheterna och utvecklat strategier för att 
övervinna dessa. (ibid. s.57). De personer som öppet erkänner sitt handikapp har istället vänt 
svagheterna till en styrka. Från att ha varit väldigt oorganiserad kan de komma över detta 
genom att till exempel anstränga sig att bli disciplinerade (Fitzgibbon & O’ Connor25, 2002, s. 
69). De söker aktivt hjälp från sin omgivning och tar reda på vilket stöd de kan få och vilka 
rättigheter samhället kan erbjuda (Skaalvik26, 1999, s. 391ff). De som däremot döljer sina 
svårigheter lägger istället mycket kraft och energi på lämpliga bortförklaringar för att komma 
                                                 
21 Torbjörn Lundgren är själv dyslektiker har skrivit flera böcker i ämnet.  
22 David McLoughlin, Gary Fitzgibbon och Vivienne Young är legitimerade psykologer och har tillsammans 
skrivit boken Adult Dyslexia- Assesement, Counselling & Training (1994), som ses som den första betydande 
boken om vuxendyslexi.   
23 Anne Fowler är adjunkt i psykologi vid Yale University, hon intresserar sig för språkproduktion.  
24 Hollis Scarbourough är Phd i psykologi. Hennes forskningsintresse ligger i språkets utveckling genom livet.  
25 Brian O’connor är legitimerad psykoterapeut och rådgivare och har en bakgrund inom undervisning.   
26 Sidsel Skaalvik är norsk forskare inom pedagogik.  
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undan situationer där man måste läsa och skriva. Detta begränsar möjligheterna till att 
kompensera och bearbeta läs- och skrivsvårigheterna och innebär mycket oro och osäkerhet 
för individen. (Skaalvik, 1999, s. 391ff). I kapitel 3, tidigare forskning, tar jag upp några 
studier som behandlar hur några personer med dyslexi hanterar olika läs- och skrivproblem.  
 
2.5 Aktörer och hjälpmedel  
 
I detta kapitel belyser jag några olika aktörer, till exempel föreningar och organisationer, som 
arbetar för personer med dyslexi. Jag beskriver också några av de hjälpmedel som kan vara 
användbara för dyslektiker.  
 
FMLS står för Funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter och  bildades1979 av 
personer som själva hade läs- och skrivsvårigheter. Sedan 1990 är det den enda erkända 
handikapporganisationen för personer med dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Föreningen har 
cirka 5000 medlemmar i lokalföreningar över hela Sverige och arbetar bland annat med att 
organisera och stötta barn, ungdomar och vuxna med läs- och skrivsvårigheter. De arbetar 
även för att vuxna med läs- och skrivsvårigheter ska ha rätt till bra vuxenutbildning och för att 
samhällets tolerans mot dessa personer ska bli större. Föreningen sprider information på 
skolor och arbetsplatser och bedriver också Skrivknuten, där de bland annat ger tips om olika 
hjälpmedel (FMLS, 2004).  
 
Svenska dyslexistiftelsen och Svenska dyslexiföreningen kan ses som nationella grenar av 
The Rodin Remedation Academy, vilket är ett internationellt vetenskapligt samfund för 
dyslexiforskning. Stiftelsen består av svenska forskare inom dyslexiområdet, såsom 
språkvetare, psykologer, ärftlighetsforskare, neuroforskare och pedagoger. De arbetar i 
samverkan med FMLS. Föreningen är en stödförening till stiftelsen och är öppen för alla som 
arbetar med dyslexi, bland annat speciallärare, logopeder, talpedagoger och specialpedagoger. 
De samverkar med FMLS och med Föreningen för Dyslektiska barn. Föreningen arbetar för 
att sprida kunskap och skapa medvetenhet om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter och syftar 
också till att omsätta aktuell forskning i pedagogisk verksamhet och tillvarata läs- och 
skrivhandikappades intressen. De har en kontinuerlig dialog med myndigheter och med parter 
inom arbetsmarknaden. De ger ut tidskriften Dyslexi- aktuellt om läs- och skrivsvårigheter 
samt anordnar utbildningar och stödjer projekt kring läs- och skrivsvårigheter (Persson & 
Ödman, 1997, s. 88f.). 
 
TPB Talboks- och punktskriftsbiblioteket är en statlig myndighet som har ansvar för att i 
samverkan med andra bibliotek tillgodose läshandikappades behov av litteratur. De 
producerar och lånar ut talböcker på kassett och på DAISY och ger även information och råd. 
Talbok på kassett är en bok inläst på band som ligger i ett plastemballage med sex eller åtta 
kassetter i varje (Ahlén, 1998, s. 16). DAISY är en förkortning av Digitalt Audiobaserat 
Informationssystem och är en standard för digitala talböcker där den tryckta bokens struktur 
återskapas. Det är meningen att DAISY i framtiden ska ersätta talböckerna på kassett. 
Fördelen är att det får plats 50 timmars inspelat tal på en enda skiva. En bok av normallängd 
får plats och kan läsas i pc eller cd - rom enhet eller i en särskild uppspelningsapparat. 
DAISY- talböckerna är inspelade med mänskligt tal. Man kan bland annat sätta bokmärken 
och hoppa mellan bokens rubriker (Frågor och svar om daisy, 2001, s. 2ff). 
 
Talböcker kan lånas på alla folkbibliotek och skolbibliotek och de titlar som inte finns 
tillgängliga inom kommunen kan lånas in från TPB eller länsbiblioteken (Önnestam, 2000, s. 
123). Enligt avtal med författarförbundet får alla som har någon form av handikapp som gör 
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att de inte kan läsa tryckta böcker låna talböcker. Det krävs inte något speciellt intyg, 
biblioteken har inte rätt att kräva bevis på att en person är talboksberättigad (Ahlén 1998, s. 
42f). Facklitteratur, skönlitteratur och barn- och ungdomsböcker finns som talböcker. TPB har 
också en särskild service till högskolestuderande med läshandikapp som kan få sin 
kurslitteratur inspelad (Sutinen, 2004). 
 
Centrum för lättläst gör nyhetsinformation och litteratur tillgänglig för människor som har 
lässvårigheter. De ger ut LL-böcker och annan lättläst information, till exempel den lättlästa 
nyhetstidningen 8- sidor. Målgruppen är främst personer med utvecklingsstörning, men även 
andra grupper såsom personer med autism, afasi, läs- och skrivsvårigheter, barndomsdöva, 
äldre, invandrare och skolbarn kan ta del av LL-böcker. Cirka 30 nya böcker produceras varje 
år (Centrum för lättläst, 2004). LL-böckerna är lätta att läsa och förstå, språket är enkelt, utan 
krångliga ord och långa meningar. Stilstorleken och radavståndet är ofta lite större än i andra 
böcker och det är många illustrationer kring texten. Man använder korta, målande, konkreta 
ord och håller ofta en gräns vid sju bokstäver (Ahlén, 1998, s. 45).  
 
Folkbiblioteken är den mest spridda kulturinstitutionen i Sverige. Det finns cirka 1500 lokala 
bibliotek i 286 kommuner. De flesta huvudbibliotek erbjuder anpassad litteratur till bland 
annat personer med läs- och skrivsvårigheter. De har ett utbud av talböcker på kassett och 
DAISY, lättlästa böcker samt bok och band för de som vill träna på sin läsning samtidigt som 
de lyssnar på boken. Folkbiblioteken erbjuder också utlån av talboksspelare (Statens kulturråd 
1998:3, s. 74ff.). Vissa folkbibliotek har även inrättat datoriserade hjälpmedel för 
läshandikappade. Exempel på sådana är förstoringsprogram, scanner, talsyntes och 
skärmläsare. Ett förstoringsprogram kan förstora upp texter. En scanner kan läsa in tryckta 
textsidor på datorn. Med hjälp av en så kallad talsyntes eller skärmläsare kan man sedan 
omvandla datorlagrad text till syntetiskt tal, vilket gör att man både kan lyssna och läsa på 
samma gång. På så sätt kan bibliotekets skriftliga material bli läsbart även för personer med 
läshandikapp (Ahlén, 1998, s. 38ff.).  
 
Handikappombudsmannen (HO) är en myndighet som bevakar frågor som rör 
funktionshindrades rättigheter och intressen. Målet är att skapa full delaktighet i samhället och 
jämlikhet i levnadsvillkor. I uppdraget ingår att följa forskning och utveckling, att följa 
lagstiftningen om funktionshindrade plus brister i denna, att ha kontakter med 
funktionshindrade och organisationer samt att informera. Enskilda personer kan göra 
anmälningar om de känner sig diskriminerade. Varje år skickar HO in en rapport till 
regeringen (Statens kulturråd 1999:2, s. 48f.).  
 
Hjälpmedelsinstitutet (HI) är en ideell förening som har staten, Landstingsförbundet och 
Kommunförbundet som huvudmän. Målet är att förbättra livskvaliteten för funktionshindrade 
genom bra hjälpmedel och ökad tillgänglighet i samhället. HI arbetar med forskning, 
utprovning, utveckling och standardisering av hjälpmedel samt med information och 
utbildning (Statens Kulturråd 1999:2, s. 48).  
 
Samordnare för högskolestudenter med funktionshinder finns på alla högskolor och 
universitet i Sverige. De ser till att studenter får den hjälp de behöver i studierna genom att till 
exempel ordna lektörshjälp, stödundervisning och anteckningshjälp. Lektörshjälp innebär att 
någon läser högt för studenten eller läser in en text på kassett ur de texter som inte TPB 
producerar, till exempel stenciler, kompendier och urval ur böcker. Lektören är ofta en 
studiekamrat som får lön från högskolan för sitt arbete. En del högskolor har även ett rum 
med tekniska hjälpmedel fö r funktionshindrade studenter (Hasselrot, 2004). 
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3 Tidigare forskning 
 
På grund av att jag är intresserad av vuxna dyslektikers informationsbeteende i vardagslivet, 
vilka problem med läsning och skrivning som uppstår och vilka lösningar de använder för att 
hantera dessa problem har jag valt ut några studier som tar upp dessa frågor. Eftersom detta är 
en uppsats inom biblioteks- och informationsvetenskap inleder jag dock med att redogöra för 
några undersökningar som behandlar biblioteket som institution relaterat till dyslektikers 
situation.  
 
3. 1 Vuxna dyslektiker och bibliotek 
 
Det har skrivits några magister- och kandidatuppsatser om dyslektiker och bibliotek inom 
ämnet biblioteks- och informationsvetenskap. Jag väljer här att ta upp fyra uppsatser som 
skrivits om specifikt vuxna dyslektiker. Jag tar också upp två andra studier som jag ansåg 
relevanta i sammanhanget.   
 
Tuula Nylund har skrivit magisteruppsatsen Läshandikappade i informationssamhället: En 
studie om läshandikapp, bibliotek och informationsteknologi (1997). Genom intervjuer med 
en synskadad person, en rullstolsbunden person och en person med dyslexi undersöker hon 
hur bibliotekens service till läshandikappade låntagare kan förbättras med hjälp av 
informationsteknologi En av frågeställningarna handlar om vilka hjälpmedel hennes 
informanter skulle vilja ha på bibliotek (s. 3). Kvinnan med dyslexi har bland annat svårt att 
läsa på bokryggarna på talböckerna. Hon föreslår att talböckerna kan utrustas med 
streckkodsetiketter som kan läsas med hjälp av en talande streckkodsläsare. En talsyntes som 
kan läsa upp markerad text på någon av datorerna samt ett program med ordlistor är också av 
vikt för henne. Hon framhåller dock att det viktigaste är att personalen får en ökad kunskap 
om dyslektikers specifika problem. Det idealiska för henne vore om hon på sitt 
högskolebibliotek fick en särskild bibliotekarie som visste vem hon var och som kände till 
hennes problem (s. 47). 
 
I kandidatuppsatsen På vilket sätt kan biblioteken vara användarvänliga för människor med 
dyslexi? (2002) fokuserar Ann-Sofie Klason på hur sex vuxenstuderande med dyslexi 
upplever folkbiblioteket. I studien kommer hon fram till att hennes informanter ofta upplever 
svårigheter när de söker information på bibliotek. På grund av felstavningar inträffar problem 
med att hitta i katalogen. Problem med att läsa på bokryggarna gör att det tar tid och energi att 
hitta olika media. Informanterna har också varit med om dåligt bemötande från bibliotekarier 
vilket gör att de känner sig osäkra i mötet. Att talböcker inte har någon illustrerad framsida, 
dålig ljudkvalitet på dessa samt för kort lånetid är ytterligare hinder som förekommer. Klason 
menar att tekniska hjälpmedel och en bättre organisation av det skriftliga materialet skulle 
göra biblioteket till en mer användarvänlig miljö för dyslektiker. Tillämpat material såsom 
talböcker gör att dyslektiker kan använda biblioteket i en större utsträckning. Det är också 
viktigt att personalen har ett trevligt och empatiskt bemötande. Hon anser också att 
biblioteken behöver marknadsföra sig mer för att nå denna grupp (s. 27).  
 
Magisteruppsatsen Tillgänglighet och verksamhet för dyslektiker på folkbibliotek i 
Södermanland (2003) är skriven av Ragnhild Boräng. Genom enkäter till ett trettiotal olika 
bibliotek samt intervjuer med fyra bibliotekarier undersöker hon i vilken utsträckning det 
förekommer anpassade medier och datoriserade hjälpmedel för dyslektiker på biblioteken. 
Hon tar också reda på om det finns någon verksamhet för dyslektiker på de olika biblioteken 
samt vilka hinder som finns för en fungerande sådan. Hon undersöker också i vilken 
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utsträckning bibliotekspersonalen har kunskap och medvetenhet om denna grupp. Boräng 
kommer fram till att de undersökta biblioteken tillhandahåller relevanta medier för 
dyslektiker. Datorbaserade hjälpmedel är dock mindre förekommande. De aktiviteter som 
finns för dyslektiker varierar väldigt mellan de olika biblioteken men kunskapen och 
medvetenheten om dyslexi är relativt god bland personalen. De hinder som förekommer är 
främst svårigheter att nå gruppen samt att personalen har för lite tid till förfogande för detta  
(s. 51) 
 
Åsa Jönnerstigs magisteruppsats har titeln Servicekvalitet på Göteborgs stadsbibliotek utifrån 
dyslektikers perspektiv  (2003). Hon vill dels undersöka hur dyslektiker definierar 
servicekvaliteten vid Göteborgs Stadsbibliotek utifrån vilka hjälpmedel som finns tillgängliga 
och dels utifrån kulturpolitiska styrdokument studera vilket ansvar Göteborgs stadsbibliotek 
har gentemot dyslektiker. Genom intervjuer med fyra dyslektiker, en bibliotekschef samt en 
speciallärare visar Jönnerstigs studie att alla fyra dyslektiker upplever att servicekvaliteten på 
Göteborgs Stadsbibliotek är tillfredsställande. Även bibliotekets ansvar gentemot dyslektiker 
visade sig vara tillfredsställande, genom att de på olika sätt erbjuder anpassad litteratur och 
andra hjälpmedel till denna grupp (s. 51f ).  
 
Staffan Ekegren har med stöd från Statens Kulturråd skrivit boken Det var ju inte dum jag 
var: 13 dyslektiker begär ordet (1996). Bakgrunden till undersökningen är att människor med 
läs- och skrivsvårigheter sällan besöker biblioteket. Författaren menar att detta beror på att 
många dyslektiker känner en skräck för biblioteket eftersom det påminner dem om skoltiden 
och svårigheterna där. På biblioteket blottar sig deras handikapp som tydligast och de få som 
ändå tar sig dit vågar ofta inte be om hjälp. Gunilla 48 år uttrycker sig på följande vis: 
 

Skräckens Hus brukar jag kalla biblioteket. För att det luktar gamla 
böcker, det där elaka från småskolan, lukten av att jag aldrig fick 
chansen. Som skvallrar om att jag är dum. (s. 31) 

 
I boken har Ekegren intervjuat 13 vuxna personer med läs- och skrivsvårigheter som har fått i 
uppgift att besöka ett bibliotek var och sedan redogöra för sina upplevelser. I undersökningen 
bemöts vissa av informanterna på ett bra sätt medan andra blir ifrågasatta när de vill låna 
talböcker och uppmanas om särskilt intyg på att de är dyslektiker. De vittnar om dålig service 
baserat på okunskap och oförståelse om handikappet och om svårigheter att läsa på 
bokryggarna på talböckerna. Några av informanterna ger förslag på förbättringar. En kvinna 
föreslår att man kan ha en person som tar emot i biblioteket och slussar folk rätt. Hon menar 
att biblioteken kan ha öppet hus oftare för olika grupper samt att föreningar och bibliotekarier 
kan lära känna varandra över en fika (s. 33).  
 
I Rapporten Bibliotekens särskilda tjänster: kartläggning och analys av biblioteksservice till 
äldre och funktionshindrade (Statens Kulturråd 1999:2) undersöks biblioteken i tjugo svenska 
kommuner utifrån deras service till bland annat läshandikappade. Författarna menar att 
biblioteken behöver anpassas inom flera områden för att kunna möta denna grupps behov. De 
anser bland annat att hänsyn bör tas till funktionshindrades behov vid till exempel 
utformningen av webbsidor, bibliotekskataloger, terminaler och låneautomater som används 
av allmänheten. Serviceautomater bör bland annat ha tydlig utformning på både text och 
grafik och möjligheter till personlig service måste alltid finnas som komplement (s. 132). De 
menar också att läshandikappade kan behöva mer hjälp och tid att hitta information och välja 
böcker, vilket kan komma i skymundan om biblioteket har många besökare i förhållande till 
bemanningen (s. 186). Författarna påpekar att det fortfarande förekommer att 
läshandikappade nekas låna talböcker. De menar att en anpassad IT med god handledning 
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skulle ge tillgänglighet till biblioteket. Tidskrifter, uppslagsverk, bibliotekskataloger och 
information på Internet blir då läsbara för läshandikappade. Hinder som författarna ser för 
utveckling är de höga kostnaderna för utrustning, bristande teknikkunskaper samt stora 
personalresurser i inledningsskedet (s. 132f.).  
 
3.2 Enskilda individers berättelser om sin dyslexi 
 
I litteraturen om dyslexi finns det många skildringar och personliga berättelser om 
erfarenheterna av att leva med dyslexi. Även om en del av dessa texter i egentlig mening inte 
kan ses som vetenskapliga studier anser jag att de är relevanta för min undersökning eftersom 
de tar upp problem som dyslektiker möter i sin vardag samt beskriver hur de hanterar dessa 
problem. Denna litteratur innehåller ofta fakta om dyslexi som ett handikapp kombinerat med 
utdrag ur berättelser från olika personer med dyslexi, till exempel Maj Ödman27 och 
Christopher Gillbergs 28 bok Dyslexi: Vad är det? (1994). Där berättar läkaren Eva 40 år om 
sina läs- och skrivsvårigheter. Eva märkte att hon hade problem först på högstadiet då de 
började med högläsning i skolan. Hon hade problem med att läsa högt och läste väldigt 
långsamt till skillnad från de andra i klassen. Även idag är det tidskrävande för henne att läsa 
och det tar mycket energi. Vad gäller skrivning har Eva till exempel svårt att fylla i blanketter: 
”Om man snabbt ska läsa texten och fylla i ett svar, kan det vara mycket irriterande om folk 
står bredvid och undrar varför man aldrig blir färdig. Då skäms man” (s. 42).  
 
Med medverkan av Bertil Persson29 har Maj Ödman också skrivit boken Även en vuxen kan 
ha svårt att läsa och skriva: En skrift om dyslexi (1997). Boken är utgiven på initiativ av 
Svenska dyslexistiftelsen. Författarna varvar fakta om dyslexi med personliga berättelser från 
vuxna dyslektiker. De berättar där om sina läs- och skrivsvårigheter, hur de lidit av sitt 
handikapp, om dåliga erfarenheter från skolåren samt hur de tvingats sluta på arbeten som 
datoriserats. Apropå datoriseringen i arbetslivet uttrycker sig en man på följande sätt:  
 

”Hela livet bromsades plötsligt upp när dom satte mig framför en dator. Där 
skulle jag skriva protokoll och allt möjligt sånt som jag tidigare hade haft en 
sekreterare att skriva ut. Om jag skulle skriva på datorn såg dom ju precis 
vilka stavfel jag gjorde” (s. 14f).  

 
Margareta Strömbom30 har utifrån sina egna erfarenheter som dyslektiker skrivit boken 
Dyslexi: visst går det att besegra: En dyslektikers upplevelser och reflexioner (1999). Med sin 
berättelse vill hon visa att dyslexi går att övervinna och att dyslektiker kan klara sig minst lika 
bra som andra i livet. I boken skildrar hon sin egen uppväxt, svårigheter som uppstod i skolan, 
oförstående lärare och felaktig pedagogik samt dåligt självförtroende till följd av detta. Hon 
berättar: ”Efter ett par år i läroverket kändes det inte längre som om läs- och 
skrivsvårigheterna var det största problemet, utan den vilsenhet och det totala knäckta 
självförtroendet mina misslyckanden och lärarnas attityd gentemot mig skapat” ( s. 58). Hon 
berättar även om lärare som hjälpt henne på olika sätt, hur hon kompenserat sin dyslexi och 
hur hon lyckats skaffa sig en gedigen karriär trots sina läs- och skrivsvårigheter. Idag ser 
Strömbom inte längre sin dyslexi som ett hinder i sitt dagliga liv. Hon menar att fem faktorer 
varit avgörande för hur hon kommit över och accepterat sina svårigheter. Den första var att 
                                                 
27 Se not nummer 3, s. 11. 
28 Se not nummer 2, s. 11. 
29 Se not nummer 5, s. 11. 
30 Margareta Strömbom har doktorerat i internationell historia och politik. Under många år har hon arbetat 
internationellt, bland annat på WHO i Genéve. Hon har också skrivit en populärvetenskaplig bok, Bexells 
talande stenar. 
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hon hade en hobby utanför skolan, ridning, som gjorde att hon kände att hon dög något till 
och som gav henne självförtroende och vänner. Hästintresset resulterade också i att hon 
började läsa böcker i ämnet. Den andra faktorn var att hon fick diagnosen dyslexi då hon var 
16 år vilket förklarade hennes misslyckande i skolan. Med ett intyg på att hon var ordblind 
fick hon förståelse från föräldrar och lärare. En tredje faktor var hennes starka motivation att 
lära sig läsa. Med envishet, hårt arbete och disciplin kompenserade hon sitt handikapp. Den 
fjärde faktorn var att professorerna på universitetet hade överseende med att hon stavade fel 
då hon studerade och istället tog fasta på innehållet. Den femte faktorn var hennes egna 
studiemetoder. Hon gick regelbundet på föreläsningar och koncentrerade sig på ett ämne i 
taget (s. 103ff.).  
 
Ulf Carlsson, Lena Källberg, Christina Bergum och Erik Öhman berättar ingående om sina 
erfarenheter som dyslektiker i antologin Vuxnas kamp för att erövra språket i skrift: Om att 
övervinna läs- och skrivsvårigheter och få tillgång till det skrivna ordet (1996). De har först i 
vuxen ålder fått en möjlighet att bearbeta sina läs- och skrivsvårigheter. Ulf Carlsson berättar 
om problem som uppstod när han som mentalskötare blev tvungen att skriftligt redovisa 
dagens arbete. För att komma undan detta låtsades han vara upptagen med olika sysslor vid 
dagens slut. Det slutade med att han blev tvungen att flytta och söka nytt arbete för att slippa 
avslöja sina svårigheter, han berättar: ”Rädslan att  framstå som dum eller osmart tar överhand 
och man flyr i god tid innan det kan uppenbaras och man måste erkänna att man inte kan läsa 
och skriva” (1996, s. 56). Till slut började Ulf läsa på komvux och fick reda på att han hade 
läs- och skrivsvårigheter. Detta blev vägen till hans bearbetning av problemen. Lena Källberg 
berättar hur hon på grund av sin dyslexi inte följde med i samhällsdebatten:   
 

Jag visste inte vad som hände i samhället annat än det jag hörde av 
andra. Det var en isolerad, begränsad och skyddad värld. Jag visste 
inte mycket. Jag hade mitt jobb, mitt hem och min kille som skötte allt 
annat. Jag behövde aldrig ta ansvar. (s. 67) 

 
Christina Bergum arbetar som lärare och fick möjlighet att bearbeta sin dyslexi först i 50- års 
ålder. Hon berättar hur hon tidigt utvecklade nödvändiga kompensatoriska strategier för att 
hantera olika läs- och skrivuppgifter i vardagen. Hon fick jobba hårt för att få information 
utan att läsa och skriva. Då hon inte kunde läsa instruktioner av olika slag frågade hon istället 
andra människor om hur saker och ting skulle gå till: ” Gick diskmaskinen sönder åkte jag till 
reparationsverkstaden och fick den kunskap jag behövde. När vi skulle installera en 
varmvattenberedare tog jag kontakt med en rörmokare som beskrev i detalj med nipplar och 
allt hur man tätade och skarvade rör” (s. 82). På liknande sätt tog hon reda på handlingen i 
böcker som hon skulle redovisa i skolan. Hon gick runt och frågade sina klasskamrater vad de 
tyckte om boken för att sedan kunna svara på frågorna i klassen (s. 84). Erik Öhman drömde 
om att läsa till veterinär men tvivlade på sin förmåga. I gymnasiet fick han specialanpassad 
undervisning där delar av kurslitteraturen och proven var inspelade på band och där han fick 
ett eget rum att skriva proven i. Detta gjorde att han förbättrade sina provresultat (s. 113). 
Dock hade han fortfarande svårt med att skriva vilket gjorde att han sedan sökte sig till 
utbildningar som han innehöll mindre skriven text (s. 115). Under fyra år gick han hos Maja 
Witting  och lyckades förbättra sin läsning med hjälp av den så kallade Wittingmetoden, han 
beskriver sin förbättring så här:  
 

Själv kunde jag aldrig leka med orden tidigare. Eftersom de inte var naturliga för 
mig. De var förvisso naturliga eftersom de var skapade av naturliga individer. 
Men eftersom jag inte kunde röra mig obehindrat med orden framstod de som 
konstlade. Nu förstår jag att skriva är en förlängning av mig själv. (s. 118) 
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3.3 Tre studier angående problem och strategier vid dyslexi 
 
Här tar jag upp tre olika studier som beskriver problem som dyslektiker stöter på i 
vardagslivet samt hur de går till väga för att lösa dessa. I samma bok som ovan redovisar 
Maja Witting31 utifrån tidigare studier och intervjuer med cirka 100 vuxna med läs- och 
skrivsvårigheter deras tankar om innebörden av att ha läs- och skrivsvårigheter. 80 av dessa 
har också bearbetat sina svårigheter och beskriver hur de övervunnit dem. Informanterna är 
komvuxstuderande, högskolestuderande och yrkesverksamma inom skilda yrken. Flera av 
Wittings informanter uttrycker att själva känslan av att inte kunna läsa och skriva skapar 
frustration och dåligt självförtroende. Känslan av att inte kunna fylla i blanketter, att inte 
hinna läsa den text som krävs på en studiedag, att inte kunna hänga med i allsångshäftet på en 
fest och så vidare, leder till att de censurerar sig själva och blir hämmade. Konkreta problem 
som uppstår för informanterna är att de läser långsamt, hoppar över vissa ord, förväxlar 
bokstäver, läser halva ord med mera. Detta gör bland annat att de inte får något sammanhang 
när de läser. Problem med att skriva yttrar sig i att de stavar fel, har problem med bindeord 
och meningsbyggnad (s. 12ff.).  
 
Högskolestudenterna talar om stora påfrestningar. De hinner till exempel inte umgås med 
familj eller vänner på grund av att studierna tar så mycket tid i anspråk. En del vittnar om 
starka känslor av otillräcklighet och många har svårt att förstå sig på sin egen förmåga (s. 19 
ff). Flera betonar misslyckanden och känner en stark begränsning i sättet att uttrycka sig i 
skrift, en kvinna konstaterar att på grund av det outvecklade språket blir hon tvungen att 
använda ett kort torftigt och korrekt språk (s. 14). Några menar att de blir beroende av andras 
insatser, till exempel makens, föräldrars eller kompisars. (s. 21ff.). Flera av komvuxeleverna 
berättar att de inte har kunnat välja det yrke de velat på grund av sina läs- och 
skrivsvårigheter. De har inte kunnat behålla sina arbeten eller kunnat ta ett arbete som krävt 
läsning och skrivning. De har haft stora svårigheter med att avancera inom yrket. En del av 
Wittings informanter säger att de medvetet undvikit förtroendeuppdrag i arbete (s. 16f.).  
 
Informanterna beskriver också hur de försöker klara sig ur svårigheter och hur de använder 
olika strategier. Vissa undviker ord som de är osäkra på, någon skyller på något annat när det 
ska skrivas och så vidare. Högskolestudenterna använder mycket kraft till att kompensera sina 
svårigheter, till exempel genom att vara extremt noggranna, ha med bandspelare på 
föreläsningar, få muntliga förhör istället för skriftliga samt lära sig texter utantill (s. 14ff.). I 
beskrivningen av arbetet med att övervinna läs- och skrivsvårigheterna menar flera 
informanter att de genom att lära om har lärt sig att behärska språket. De förstår innehållet i 
texter, de märker felläsningar och tycker att det blivit roligt att läsa. De hoppar inte lägre över 
stavelser eller bokstäver utan läser hela orden. Det tar inte lika lång tid att läsa längre och 
även stavningen fungerar bättre. Flera informanter vågar idag skriva ( s. 24ff.).  
 
Sidsel Skaalvik32 har skrivit studien Hverdag, arbeid og utdannig: en studie av voksne med 
lese- og skrivevansker (1999). Där undersöker hon sex personers upplevelser av sina läs- och 
skrivsvårigheter, konsekvenserna av dessa samt vilka strategier de använder för att klara av 
vardagen. Utifrån teorier kring självuppfattning, motivation och försvar fokuserar hon på 
informanternas dagliga aktiviteter, deras arbete och utbildningssituationer (s. 29). Skaalvik 
inleder sin undersökning med att redogöra för informanternas upplevelser av sin skolgång, där 

                                                 
31 Maja Witting har arbetat med läs- och skrivfrågor i skilda sammanhang sedan 40- talet. I samarbete med 
elever har hon utvecklat en läs- och skrivinlärningsmetod, Wittingmetoden.  
32 Sidsel Skaalvik är forskare vid Norsk voksenpedagogogisk forskningsinstitutt vid universitetet i Trodheim.  



 23 

flera berättar om dåligt självförtroende och rädslan för att verka dumma. Dessa erfarenheter 
har gett djupa spår och påverkat informanterna även i vuxenlivet (s. 213ff.).   
 
Vid dagliga göromål som inte är knutna till arbete eller utbildning upplever Skaalviks 
informanter störst problem med att läsa och fylla i dokument av olika slag samt post- och 
bankgiroblanketter. De har också problem med att använda telefonkatalogen och att skriva 
ansökningar. Svårigheter uppstår även vid läsning av skyltar, scheman, bruksanvisningar, 
tidningar och text på TV. Det förekommer att de missförstår vad de läser i tidningen. I 
samband med läsning och skrivning har de också problem med tidspress, till exempel då de 
befinner sig på offentliga kontor (s. 304f.).  
 
Svårigheter som förekommer i arbetet härrör sig ofta till situationer då informanterna behöver 
hålla sig ajour. Stresskänslor, svårigheter med att skriva arbetsrapporter, minskad möjlighet 
att avancera i arbetet och problem med att berätta om svårigheterna för kollegor inträffar (s. 
310ff.). I samband med utbildning i vuxen ålder menar en av informanterna att hans läs- och 
skrivsvårigheter påverkat vilken utbildning han valde efter gymnasiet. Flera valde även 
högskoleutbildning efter hur stora kraven var på läsning och skrivning. Problem med att 
anteckna, läsa kurslitteratur och skriva tentor förekommer för informanterna i 
utbildningssituationer (s. 334). 
 
Enligt Skaalvik använder sig hennes informanter av en rad strategier för att undvika eller lösa 
problem. Vid dagliga göromål tar informanterna bland annat hjälp av tiden och arbetar på 
egen hand, till exempel genom att fylla i blanketter hemma istället för på offentliga kontor. 
Att pröva sig fram istället för att läsa bruksanvisningar av olika slag är också en strategi, till 
exempel vid matlagning eller installering av video. En annan strategi är att undvika läs- och 
skrivsituationer då den möjligheten finns, till exempel läsning av skönlitteratur, vilket ingen 
av hennes informanter gör på fritiden, eller att välja bort aktiviteter som har med läsning och 
skrivning att göra. Informanterna överlåter också läs- och skrivuppgifter på sin omgivning om 
det är möjligt. Då informanterna läser tidningen läser de främst rubrikerna. De använder sig 
också av så kallade omvägslösningar, där de underlättar läsningen och skrivningen genom 
användning av olika hjälpmedel, till exempel rättstavningsprogram och talböcker (s. 386f.).  
 
I arbetet upptäcker Skaalvik främst tre huvudstrategier som hennes informanter använder sig 
av för att behärska läs- och skrivkraven. Dessa är: att ta god tid på sig för att utföra en uppgift 
och göra sitt bästa, att undvika de situationer där läs- och skrivuppgifter uppkommer, till 
exempel fackligt engagemang, samt att aktivt be om hjälp från omgivningen och berätta om 
sina läs- och skrivsvårigheter. Strategier i utbildningssituationer innebär för informanterna 
bland annat att berätta för lärare, att  läsa selektivt, att få muntlig examen samt att använda sig 
av tekniska hjälpmedel (s. 370). Utifrån sitt resultat finner Skaalvik även två sociala strategier 
hos informanterna. Dessa innebär att informanterna: (a) döljer sina läs- och skrivsvårigheter 
för sin omgivning och (b) att de berättar om dem och använder sig av sitt sociala nätverk 
(386ff.). Dessa sociala strategier kopplar Skaalvik till så kallade positiva och negativa 
kontrollstrategier. Negativ kontroll går ut på att dölja svårigheterna och undvika läs- och 
skrivsituationer. Detta leder inte till någon problemlösning för informanterna utan resulterar 
istället i känslor av osäkerhet och rädsla för att bli avslöjade samt att informanterna få r mindre 
tid till sociala aktiviteter. Positiv kontroll innebär att informanterna försöker lösa problemen 
själva med hjälp av sin närmaste omgivning (389ff.).  
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En svensk studie som beskriver problem som dyslektiker stöter på i arbetslivet och hur de 
väljer att lösa dessa problem är Anna-Lena Eriksson-Gustavssons 33 doktorsavhandling  Att 
hantera läskrav i arbetet - om industriarbetare med läs- och skrivsvårigheter (2002). Hennes 
syfte är att med hjälp av intervjuer och dagböcker från åtta industriarbetare med läs- och 
skrivsvårigheter få kunskap om läs- och skrivkrav i arbetet. Hon vill undersöka hur dessa krav 
upplevs och strategiskt hanteras av den enskilde individen (s. 26). Enligt informanternas 
berättelser fungerar den dagliga läsningen oftast bra i arbetet, men detta gäller dock oftast de 
situationer där de känner till de uppgifter som ska lösas och där de är ofta förekommande. 
Genom att informanterna hela tiden stöter på dessa i arbetet har uppgifterna blivit 
automatiserade. När det kommer nya och okända läs- och skrivuppgifter kan det däremot 
innebära problem. Informanterna kan då känna sig stressade, osäkra och oroa sig för att göra 
fel, vilket också ibland inträffar. Det största problemet som uppstår är främst att texterna är 
långa, att det tar tid att läsa dem samt att de inte känner igen vissa ord (s. 178ff.). På fritiden 
uppger informanterna att läsningen oftast inte innebär några problem, det som informanterna 
läser mest är tidningar och tidskrifter. Böcker läses sällan. Störst svårigheter har de med 
information från företag och myndigheter samt med instruktionstexter och blanketter (s. 
192f.).  
 
Eriksson Gustavsson finner två huvudstrategier som hennes informanter använder sig av i 
mötet med läs- och skrivuppgifter i yrkeslivet. Dessa kallar hon undvikande- och bearbetande 
strategier. Undvikningsstrategin innebär att individen försöker lösa sina arbetsuppgifter utan 
att läsa och skriva trots att det finns krav på detta. Det vanligaste sättet att undvika läsning är 
för hennes informanter att fråga andra arbetare som de har förtroende för och som praktiskt 
kan förklara och visa hur en uppgift kan lösas (s. 196ff.). De bearbetade strategierna utmärks 
av att individen bearbetar läs- och skrivuppgifter på olika sätt för att kunna utföra arbetet. De 
läser till exempel det mesta läsmaterialet på egen hand och försöker själva eller med hjälp av 
omgivningen lösa de läs- och skrivkrav som uppstår (s. 208ff.). Om andra problem uppstår i 
vardagen med läsning och skrivning fungerar omgivningen ofta som en hjälp. Informanterna 
får till exempel hjälp med formuleringar och stavning när de ska skriva personliga brev eller 
läsa skriftlig information från myndigheter och institutioner (s. 192f.). Eriksson Gustavsson 
kommer fram till att läsning och skrivning är nödvändigt att behärska för att kunna hantera de 
olika uppgifter som förekommer i industriarbetet.  
 
Denna genomgång visar att problem uppstår i många olika situationer för personer med 
dyslexi. Vad gäller de undersökta biblioteken så visar resultaten att de behöver anpassas inom 
flera områden för att göras tillgängliga för personer med läs- och skrivsvårigheter. Detta 
gäller både den skriftliga informationen i sig och bemötandet. De övriga studierna visar hur 
dyslektiker ofta lider av dåligt självförtroende på grund av sina läs- och skrivsvårigheter och 
att detta kan resultera i  olika strategier för att slippa avslöja dessa. Olika tillvägagångssätt 
visar också hur dyslektiker hanterar svårigheter som de möter i sin vardag. Här framkommer 
även berättelser angående hur vissa har kommit över många av sina problem. Med denna 
litteraturgenomgång som bakgrund vill jag skildra mina informanters erfarenheter. I nästa 
avsnitt beskriver jag min valda teori.  
 

 
 
                                                 
33  Anna-Lena Eriksson Gustavsson har arbetat både med barn och vuxna med läs- och skrivsvårigheter. Hon har 
en bakgrund som förskolelärare och speciallärare, hon har också arbetat som lärarutbildare. De senaste åren 
doktorerar hon inom beteendevetenskap, där hon utforskat skriftspråkets form och funktion. 
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4 Teoretiska utgångspunkter  
 
Då jag vill beskriva några dyslektikers informationsbeteende presenterar jag här ett urval av 
tidigare forskning och teorier kring detta. Jag redogör för begrepp som informationskällor, 
informationsbehov och social kontext. Varför jag väljer att ta upp just dessa begrepp beror på 
att jag vill jag sätta in informanterna interaktion med information i ett större sammanhang. 
Det finns ofta flera orsaker till varför människor söker information. Ett behov av information 
styr vilka informationskällor en person väljer att använda sig av. Kontexten, det sammanhang 
individen befinner sig i, har ofta en stor betydelse för vart man vänder sig för att finna 
information. Jag vill också förklara begreppet informationsbeteende genom att presentera två 
forskares modeller på ett sådant, varav jag avser att använda en av dem som min 
huvudmodell. Dessa begrepp och modeller kan förhoppningsvis hjälpa till att ringa in 
informanternas informationsbeteende och förklara varför och hur de söker information, vilka 
hinder de stöter på och hur de gör för att komma över dessa hinder.  
 
4.1  Informationskällor 
 
Ett sätt att beskriva mina informanters informationsbeteende är att undersöka vilka 
informationskällor de använder sig av i sitt vardagsliv. Genom att studera vart informanterna 
vänder sig för att söka information i olika situationer vill jag se om det finns några likheter 
eller mönster i deras informationsbeteende. Biblioteks- och informationsforskarna Lars 
Höglund och Olle Persson kallar summan av tryckta eller muntliga informationskällor ett 
informationsutbud. De talar om olika informationskällor inom främst organisationer och delar 
in dessa i formella och informella källor. Enligt dem är formella källor ofta tryckt material 
som till exempel statistik, tidskrifter och monografier. Informella källor är huvudsakligen 
muntlig information, till exempel mellan personer, via föredrag, konferenser, mässor och så 
vidare. Författarna framhåller att flera undersökningar av olika gruppers informationsintag 
visar att användningen av speciellt informella källor är av stor betydelse.  Detta förekommer 
till exempel då information i tryckt form inte finns att tillgå eller som ett nödvändigt 
komplement till formella skriftliga källor. Författarna skiljer också mellan primära, sekundära 
och tertiära källor. Primära källor är information i dess ursprungliga form, till exempel 
böcker, sekundära källor används som hjälpmedel vid informationssökning och kan vara till 
exempel citeringsindex som hänvisar till primära källor. Tertiära källor kan vara olika 
vägledare till de primära och sekundära källorna, till exempel informationskonsulter och 
hänvisningstjänster (1985, s. 46).  
 
4.2 Informationsbehov 
 
Informationsbehov är ett begrepp som ofta används av forskare inom biblioteks- och 
informationsvetenskap. Olika behov gör att vi söker information men forskare definierar 
informationsbehov på olika sätt. Höglund och Persson menar att det är svårt att direkt mäta ett 
behov av information, men att det kan härledas från en analys av de problemsituationer som 
uppstår. De delar in behoven i objektiva och subjektiva behov där objektiva behov står för vad 
som utifrån anses nödvändigt för att lösa vissa uppgifter. Subjektiva behov står för de behov 
som individen själv upplever att den har. För att visa på olika typer av behov delar de in dessa 
i regelbundna och tillfälliga behov. Regelbundna behov innebär att hålla sig uppdaterad inom 
vissa ämnen som berör en personligen, till exempel via nyhetsbevakning, kataloger och 
handböcker. Även stimulans i form av idéer och uppslag och reaktioner på ens eget arbete via 
kommunikation med andra hör hit. Tillfälliga behov kan uppstå när man behöver veta mer om 
ett specifikt område, när man har behov av att få råd från experter eller då man vill ta reda på 
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vad som gjorts tidigare inom ett område. Författarna anser att det är viktigt att skilja på olika 
slags behov av information eftersom de ställer olika krav på informationsservice och 
informationssystem (1985, s. 44f.). Se modell nedan. 
 
                REGELBUNDNA BEHOV         TILLFÄLLIGA BEHOV 

 
Aktuell bevakning: att hålla sig ajour 
med nyheter 
 
Informations för dagligt bruk: att få tag 
i uppgifter som behövs löpande, t.ex. 
via handböcker, tekniska data etc  
 
Stimulans: att få uppslag och idéer 
 
Återkoppling: att få reaktioner på eget 
arbete från kollegor 

 
Retrospektiva sökningar: att lära känna 
tidigare arbeten inom området 
 
Instruktion: att skaffa sig ny kompetens 
eller friska upp gamla kunskaper  
 
Konsultation: att få färdiga lösningar eller 
expertråd 

 Figur 2. Olika typer av informationsbehov (Källa: Orr, se Höglund & Persson 1985, s. 45). 
 
Höglund och Persson talar också om olika barriärer, hinder, som kan stoppa upp ett behov av 
information. Dessa barriärer varierar beroende på vilka informationskällor, användare och 
problemsituationer det handlar om. Hämmande faktorer kan vara tillgängligheten, alltså 
informationens fysiska åtkomlighet, informationens relevans och informationens form, till 
exempel språkhinder. Informationsmättnad och etablerade vanor och attityder till information 
kan också hindra användaren, liksom användarens kunskaper om informationskällor. Till sist 
kan konkurrerande källor även verka som en barriär, då dessa ibland kan vara lika bra eller 
bättre än de system som användarna möter (1985, s. 50f.).   
 
Många faktorer kan påverka hur en individ väljer att söka information, till exempel den 
sociala och kulturella kontext som denne fungerar i. Kontexten påverkar individens val av 
informationskällor och har betydelse för vilka svårigheter och möjligheter individen upplever 
då denne söker eller använder information. Viktoria Pendleton och Elfreda Chatman talar om 
kontextens betydelse för ett informationsbehov och menar att det är omöjligt att svara på ett 
behov av information om man inte har en förståelse för de kontexter dessa behov uppstår i. De 
diskuterar hur en kulturell värld sätter standard för informationssökningsbeteendet och talar 
om livet i den ”lilla världen”, där verkligheten delas av andra som befinner sig inom samma 
värld. Denna värld representeras av rutin och informationsbehoven bestäms av gemensamma 
normer och regler vilka också styr mottagligheten för information utifrån. De som befinner 
sig i den lilla världen väljer att ignorera information utifrån om de märker att de klarar sig 
utan den, de intresserar sig mest för information som rör dem personligen (1998, s. 733ff).   
 
Författarna ger exempel från en studie av en bar där information används för att upprätthålla 
social kontroll och sociala värden. I baren finns ett socialt system av belöningar, 
vänskapsband och världssyner där information accepteras enbart för att de inblandade litar på 
varandra. Den omgivande miljön ser på dessa personer som mindre värda vilket resulterar i att 
de inte är intresserade av information från världen utanför. Denna sociala barriär förhindrar då 
tillgängligheten till information från omvärlden. Författarna kallar detta first- and second- 
level knowledge, där first- level står för information som härrör till den lilla världen och 
second- level till den stora. För att förbättra tillgängligheten till information för dessa små 
världar menar Pendelton och Chatman att det behövs en större förståelse för hur 
informationsbeteenden fungerar inom sociala system och hur man inom dessa löser olika 
problem. De talar om att klassificera människor i olika typer eller kategorier. Genom att 
undersöka människor som liknar varandra socialt och kulturellt kan man uttala sig 
generaliserande om samhället i stort och därigenom underlätta utformningen av 
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informationssystem (s. 733). Med termen informationsbeteende, istället för användarbeteende, 
vill de ha en bredare syn på information i människors vardagsliv, där dessa ”små världar” 
ingår.  Mitt val av informanter, vuxna dyslektiker, kan ses som en form av klassificering av 
användare.  
 
4. 3 Informationsbeteende  
 
Termen informationsbeteende är ett ganska nytt begrepp inom biblioteks- och 
informationsvetenskapen. Individers informationsbeteende har dock varit av intresse för 
forskare i över 40 år. Den tidiga forskningen behandlade främst biblioteksanvändning men de 
senaste 30 åren har det funnits ett ökat intresse för en mer generell modell över 
informationsbeteende. Tidigare begrepp som forskare använt för att beskriva detta har bland 
annat varit användarbehov och informationssökningsbeteende (1995, s. 39). Termen 
informationssökningsbeteende användes bland annat av Tom Wilson, som är professor i 
biblioteks- och informationsvetenskap vid University of Sheffield i Storbritannien. Senare 
valde han istället att använda sig av begreppet informationsbeteende. Jag inleder med att 
redogöra för hans syn på informationsbeteende och beskriver sedan min valda huvudteori, 
Anders Hektors modell på mänskligt informationsbeteende. 
 
I artikeln ”On User Studies and Information Needs” (1981) skriver Tom Wilson bland annat 
att ett informationsbehov kan vara flera saker, även de grundläggande behoven hos 
människan; fysiska, känslomässiga och kognitiva behov, påverkar individen i 
informationssökningsbeteendet. Dessa kan vara till exempel behov av mat, vatten och bostad, 
behov av kunskap och herravälde samt behov av planering och av att lära sig. Behoven menar 
han uppstår från de roller individen spelar i det sociala livet, till exempel arbetsrollen (s. 7ff).  
1995 utvecklade Tom Wilson sina idéer från 1981 tillsammans med Christina Walsh i artikeln 
”Information Behaviour: an Inter-Diciplinary Perspective”. I denna har han ersatt termen 
informationssökningsbeteende med det mer övergripande begreppet informationsbeteende, 
eftersom detta även omfattar andra beteenden och inte enbart informationssökning. Enligt 
Wilson behöver en generell modell över informationsbeteende omfatta minst tre 
beståndsdelar: informationsbehov och dess drivkrafter, de faktorer som påverkar individens 
reaktioner i uppfattningen av ett behov samt de processer eller handlingar som är inblandade i 
dessa reaktioner (s. 39). Wilsons modell från 1981 omfattade de två första faktorerna och var 
enligt honom otillräcklig som modell. Artikeln från 1995 består av en sammanställning av 
forskning och teorier kring informationsbeteende hämtade från andra discipliner än 
informationsvetenskap, främst från psykologi och sociologi. Sammanställningen kan enligt 
Wilson uppmärksamma användbara modeller, teoretiska koncept och forskningsinstrument 
som sedan kan användas i framtida informationsforskning. Utifrån sammanställningen gör 
han en modell för att visa hur ett informationsbeteende kan se ut och vilka omständigheter 
som påverkar ett sådant. Modellen presenteras och redovisas på nästa sida. 
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         Figur 3. Wilsons modell över informationsbeteende. (1995, s. 47. Min översättning). 
 
Modellen visar att informationsbehovet uppstår i en kontext där olika faktorer sätter igång 
sökningen. Aktiveringsmekanismer kan utlösa ett informationssökningsbeteende, till exempel 
teorin om stress och coping som står för ett förhållande mellan informationsbehov och 
handling. Stress betyder bland annat ”påfrestning” (Norstedts engelska ordbok 1997, s. 801) 
och innebär ett förhållande mellan individen och den omgivande miljön som enligt individen 
upplevs som ansträngande eller som överträffar dennes resurser och riskerar välbefinnandet 
(Wilson 1995, s. 41). Coping står för ”klara av”, ”gå i land med” (Norstedts engelska ordbok 
1997, s. 175) och är de beteendemässiga och kognitiva effekter som används för att minska de 
inre och yttre krav som skapas av stressfyllda situationer (Wilson 1995, s. 41). Informations-
behovet kan också påverkas av olika variabler, till exempel olika barriärer, såsom brister i 
miljön, till exempel tidsbrist eller speciella karaktärer på källan, till exempel dess trovärdighet 
eller tillgänglighet. Även attityder hos andra människor kan fungera som en barriär, vilket 
Wilson kallar en rollrelaterad eller social barriär. Denna innebär att människors attityder i 
vissa situationer kan påverka huruvida en informationsökning kommer till stånd eller inte (s. 
42ff.). Den så kallade risk/vinst teorin kan också påverka ett informationsbehov. Detta innebär 
att ett handlingsbeslut påverkas av vilka risker och vinster som finns med själva handlingen. 
Om vinsten i en handling är högre än risken kommer individen att handla, om risken är högre 
än vinsten låter individen bli att handla (s. 46). Informationssöknings-processen kommer 
därefter i gång och sedan användningen.  
 
4.4 Anders Hektors modell över informationsbeteende 
 
En forskare som har inspirerats av Wilsons modell över informationsbeteende är Anders 
Hektor som är sociolog vid institutionen Tema Teknik och Social förändring vid Lindköpings 
universitet. I sin studie What’s the use? Internet and Information behaviour in Everyday life 
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(2001) undersöker han människors vardagliga användning av Internet i relation till andra 
informationssystem. Detta gör han genom intervjuer med tio informanter i olika åldrar samt 
genom att ta del av deras informationsdagböcker, där de under en veckas tid skrivit ned hur 
mycket tid som lades på varje informationsaktivitet. Hektors syfte med studien är att utveckla 
en teoretisk ram över informationsbeteende i vardagslivet, som kan beskriva och kategorisera 
individens informationsaktiviteter i relation till olika informationssystem (ibid, s. 11). I 
studien kommer Hektor fram till att hans informanter använder Internet på flera olika sätt, 
bland annat som ett komplement till andra informationssystem (ibid, s. 289). Även om Hektor 
har funnit en inspirationskälla i Tom Wilsons teorier så kritiserar han Wilsons syn på 
individen som en isolerad informationsanvändare. Hektor menar att en individ hela tiden 
påverkas av sin omgivning och inte går att isolera. Det sker ständigt en interaktion mellan 
individen och den sociala kontext hon eller han befinner sig i och de människor som finns i 
individens omgivning (s. 59ff). Wilson har också fokuserat på informationssökning i sin 
modell medan Hektor anser att även informationsaktiviteter som förmedling och utbyte av 
information bör ingå. I studien har Hektor utvecklat en egen modell över 
informationsbeteende, där han plockat olika delar från forskare inom 
informationsvetenskapen. 
 
Jag har valt att använda mig av Hektors modell över informationsbeteende som huvudteori. 
Jag anser dock att Hektors kritik av Wilsons syn på människan som en isolerad 
informationsanvändare inte riktigt stämmer. Jag uppfattar det som om Wilson har en 
helhetssyn på användaren som informationsanvändare, bland annat genom att han tar stor 
hänsyn till den enskilda individens kontext. Hektors modell anser jag ändå är användbar till 
att klarlägga och tydliggöra mina informanters informationsbeteende i vardagslivet. Min 
fokusering ligger på informationssökning, men liksom Hektor anser jag att 
informationsbeteendet även innefattar andra informationsaktiviteter, såsom utbyte och 
förmedling av information.  
 
Enligt Hektor innefattar termen informationsbeteende alla de mänskliga handlingar, 
aktiviteter, uppträdanden och strategier som är associerade med information (2001, s. 11). 
Han utgår i sin modell på mänskligt informationsbeteende ifrån teorier från fyra forskare inom 
biblioteks- och informationsvetenskapen. Detta är Tom Wilsons modell och teorier om 
informationsbeteende, Carol Kuhlthaus teori om informationssökningsprocessen, David Ellis 
teori om informationssökningsmönster samt Robert S. Taylors teori om 
informationsanvändningsmiljöer (2001, s. 20). Hektor har plockat olika delar ur dessa torier 
och skapat en egen modell som han anser skiljer sig från de övriga genom att den innehåller 
alla de delar som härrör sig till en individs informationsbeteende. Han ser det mänskliga 
informationsbeteendet som en process där han kopplar individen till miljön och omgivningen, 
till informations- och kommunikationsteknik, till olika informationsaktiviteter samt till de 
resultat och konsekvenser som denna process eventuellt leder till. Enligt Hektor har detta 
endast studerats separat i tidigare forskning (s. 59f.).  
 
Hektor framhåller även andra faktorer i sin modell som han anser skiljer sig från tidigare 
modeller. Hans modell hanterar användningen av alla slags informationssystem, den påverkas 
av olika omständigheter i individens vardagsliv, den innefattar förekomsten av andra 
människor och den behandlar alla typer av informationsaktiviteter, inte enbart sökande och 
samlande av information (s. 59f.). Genom modellen förtydligas varför och hur ett 
informationsbehov uppstår, vart individen vänder sig för att hitta informationen och hur 
individen gör för att ta del av den samt vad processen leder till. Modellen redovisas på 
följande sida.   
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           Figur 4. Modell över det mänskliga informationsbeteendet (Hektor 2001, s.  61) 
 
Enligt Hektor relaterar individen till en omgivning (environment) som består av olika 
sammanhang, där aktiviteter och andra människor erbjuder förutsättningar för 
informationsaktiviteter. Enligt Hektor kan en omgivning ses som ett hushåll och dess 
medlemmar, men innefattar i ett vidare perspektiv också andra platser där individen är aktiv. 
En omgivning består av fyra delar: grupper av människor, sammanhang, problem och 
lösningar (s. 63). Dessa förklaras nedan. 
 
Hektor pekar på betydelsen av social interaktion och den påverkan den sociala kontexten har 
på individen. Människorna är de som förutom individen relaterar till omgivningen, som 
medlemmar av ett hushåll eller som andra personer i dennes närhet. Människorna påverkar 
individens informationsbeteende. Sammanhang (setting) är enligt Hektor individens 
vardagsliv, vilket härrör sig till vardagliga livsaktiviteter som att hålla rent i hemmet, laga mat 
och fostra barn. I sammanhangen finner man också de informationssystem som individen 
använder sig av. Det är också här individens värderingar och världssyn skapas och formuleras. 
I Hektors modell innefattar sammanhang inte individens arbetsliv. Problem ingår i det som 
gör att människor engagerar sig i olika informationsaktiviteter. Det behöver dock inte finnas 
någon lösning på problemet utan problem står här för ett behov, en önskan, en avsaknad, ett 
krav och en begäran på information. Problemen är en del av individens vardagsliv och är med 
andra ord något som gör att man söker information. Lösningar är de positiva och negativa 
resultat som informationsanvändningen leder till (s. 63ff.).  
 
Hektor gör i sin studie en indelning av vardagslivet med hjälp av olika kategorier som han 
kallar livsaktiviteter. Dessa består av så kallade Nivå 1- och Nivå 2- kategorier som är 
indelade i sju underavdelningar. Se modell nedan. 
 
Nivå 1- kategorier Nivå 2-kategorier 
Visa omsorg om sig själv Äta/ Sova/ Personlig hygien/ Gå ut – Komma hem 
Visa omsorg om andra Föda andra/ Klä andra/ Hygien/ Leka/ Umgås/ Natta/ 

Hjälpa och Fostra 
Ta hand om hushållet Städa/ Laga kläder och saker/ Hushållsadministration/ 

Inköp/ Trädgårdsarbete/ Byggarbete  
Reflektion och Rekreation Social avkoppling (underhålla gäster, tala i telefon)/ 

Personlig avkoppling (läsa, titta på TV, lyssna på musik, 
ägna sig åt en hobby) 

Transport Transportera sig själv 
Inhandla och bereda mat Förvärva/ Förbereda/ After-work  
Anställning Arbeta 

Figur 5. Hektors livsaktiviteter (Hektor 2001, s. 68). 
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Dessa livsaktiviteter är enligt Hektor lika för människor i olika livssituationer och kulturer 
och de behandlar de fysiska aktiviteter som sker i vardagslivet. De olika dimensionerna på 
aktiviteter är enligt Hektor två sidor av samma mynt och följer av varandra. Livsaktiviteterna 
kan i sin tur sedan kopplas till olika informationsaktiviteter. Ur ovanstående fysiska 
livsaktiviteter uppstår enligt Hektor problem. Problemen kan vara av två typer: omedelbara 
(immidiate) eller fördröjda (deferred). Om problemet är omedelbart krävs det en snabb 
lösning, individen behöver skaffa information direkt. Vid ett fördröjt problem finns inte 
samma behov av snabba lösningar, informationsbehovet ligger mer latent och kan 
tillfredsställas vid ett senare tillfälle, då individen kan återvända till problemet och finna 
information mer av en slump. Projekt är de aktiviteter som syftar till att lösa ett problem. Ett 
projekt kan vara vad som helst, från att skriva ett brev till att organisera ett allmänt val (s. 
70ff.). Problem och projekt behöver inte enbart angå individen utan kan även beröra någon i 
individens omgivning (s. 76).  
 
Projekten kan vara allmänna eller specifika. Allmänna projekt är gemensamma för alla 
medlemmar i en omgivning, medan specifika projekt är vanligast för en individ eller en 
mindre grupp i omgivningen. En annan skillnad mellan dessa är att specifika projekt uppstår i 
olika former, något Hektor kallar för förändringsprojekt (change- project) och pågående 
projekt (pursuit projects). Förändringsprojekt sker medvetet och leder till en specifik 
förändring i individens liv, till exempel att byta jobb eller planera att skaffa barn. Projektet är 
begränsat i tid och riktat till att etablera en ny ordning och det krävs då ett omedelbart behov 
av information. Ett pågående projekt är inte begränsat i tid utan pågår under en längre period. 
Det krävs inte samma behov av omedelbar information eller en färdig plan, individen tar del 
av informationen då hon finner den. Pågående projekt sker ofta omedvetet och ingår i 
individens vardagliga vanor och handlingar (s. 76). 
 
IKT- sammanhang (ICT-setting) är det sammanhang där individen samspelar med 
informations- och kommunikationsteknik (s. 61). Individen erbjuds här fysisk tillgång till 
information via olika informationssystem. I Hektors studie fokuserar han främst på datorer 
och Internet, men han relaterar även till andra informationssystem, såsom telefon, TV, böcker, 
referenslitteratur, anteckningar, video, radio och tidningar (s. 79). Hektor inkluderar även den 
personliga kontakten mellan människor (s. 26).  
 
Informationsaktiviteter kallar Hektor de aktiviteter som har med förmedlad eller icke- 
förmedlad kommunikation av information att göra. Informationsaktiviteter är det beteende 
som människor visar upp i sin interaktion med information. Enligt Hektor är tre faktorer 
grundläggande för att informationsaktiviteter ska bli en del av vardagslivet. Det första är den 
fysiska tillgången till informationssystemen, det andra är individens erfarenhet av 
informationssystemet, till exempel skillnaden mellan en erfaren och en oerfaren användare. 
Det tredje är vilka konsekvenser som uppstår och hur användningen av teknologin ser ut: till 
exempel hur, när och av vem informationssystemen används (s. 79f.). Informationsaktiviteter 
skiljer sig från livsaktiviteter genom att de är riktade mot information snarare än mot fysisk 
aktivitet. Hektor beskriver informationsbeteende som ett sökande, samlande, 
kommunicerande och givande av information. Dessa beteenden relateras till åtta olika 
informationsaktiviteter som förklaras närmare på nästa sida i modell och text. Informations-
aktiviteterna verkar ofta samtidigt och kan vara svåra att skilja åt eftersom de i allmänhet 
kommer efter varandra (s. 88). För att underlätta läsningen har jag översatt 
informationsaktiviteterna till svenska i texten. Översättningarna kan i vissa fall glida i 
betydelse, varför man inte bör se dem som exakta tolkningar av orden. 
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      Figur 6. Modellen visar relationen mellan beteende och aktivitet (Hektor, 2001, s. 81). 

 
  Söka & återfinna (Search & Retrieve) innebär ett aktivt och styrt sökande efter information i 
ett bestämt syfte. Informationssökningen är en process som innefattar flera steg och strategier 
beroende på sökningens syfte och sammanhang. Sökningen sker ofta vid olika tillfällen och 
tidpunkter och via olika informationssystem. Söka & återfinna kan vara att söka information 
på gula sidorna eller i en sökkatalog på ett bibliotek (s. 82). 
 
  Planlös informationssökning (Browse) innebär att orientera sig i ett informationssystem för 
att eventuellt hitta något av intresse. Det kan vara ett planlöst sökande inom ett område man är 
intresserad av eller mer målinriktat. Planlös informationssökning kan vara till exempel att 
surfa på Internet eller att skumma igenom en bok (s. 82f). 
 
  Regelbunden informationssökning (Monitor) betyder att man regelbundet skaffar sig 
information via välkända källor, till exempel genom att läsa morgontidningen, eller titta på 
frukost- TV. Denna informationssökning är både bestämd och slumpmässig. Bestämd genom 
de informationssystem man vänder sig till och slumpmässig via den information man finner 
(s. 83 f.).  
 
  Aktiv informationssökning (Unfold) innebär att aktivt ta del av innehållet i ett speciellt 
informationssystem, till exempel genom att lyssna på radio eller läsa en bok. Att använda 
Aktiv informationssökning kan vara både nöjes- och nyttobetonat. För att ta del av denna 
informationsaktivitet måste man först ha använt aktiviteterna Söka & återfinna, Planlös 
informationssökning eller Regelbunden informationssökning (s. 84f.). 
 
  Utbyta (Exchange) står för ett ömsesidigt utbyte av information mellan två eller flera 
personer om samma ämne. Det kan vara att tala i telefon, ansikte mot ansikte eller till 
exempel via en chatt på Internet (s. 85.). 
 
  Förmedla (Dress) är en informationsaktivitet där tankar, idéer, fakta och kunskap kläds i 
tecken eller symboler för att delas med andra eller formuleras, till exempel via ett föredrag. 
Om Aktiv informationssökning ses som information- input så kan Förmedla ses som 
information-output genom att man förmedlar den insamlade informationen till andra (s. 86f.). 
 
  Anvisa (Instruct) innebär ett givande av information med viljan att åstadkomma något. 
Anvisa är envägskommunikation och har en affärsliknande och administrativ karaktär där 
motparten är anonym. Anvisa kan vara till exempel att beställa en resa eller betala räkningar 
på Internet (s. 86f.).   
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  Publicera (Publish) är ett givande av information med syfte att skapa någon slags dialog via 
en bestämd källa. Aktiviteten skiljer sig från Anvisa genom att den är mer personlig och 
utförlig. Publicera kan vara ett uttryck för en grupp eller en enskild person via till exempel en 
webbsida eller en kontaktannons.   
 
Utfall & förändring (Outcome & Change) är de följder som kommer från de olika 
informationsaktiviteterna. Utfall är de tankar, känslor och handlingar som denna process ger 
upphov till. De är mindre stabila och kan förändras från en gång till en annan. De tankar, 
känslor och handlingar som är mer bestående kan leda till en förändring i individens 
informationsbeteende, till exempel användandet av ett helt nytt informationssystem (s. 93ff.). 
 
4.4.1 Modell över informanternas informationsbeteende  
 
För att åskådliggöra sina informanters informationsbeteende sätter Hektor in dem i tabeller 
med utgångspunkt från informationsaktiviteterna. Genom en bearbetning av denna tabell 
kommer jag på liknande sätt presentera mitt intervjuresultat. Detta genom en översättning av 
Hektors begrepp till svenska samt genom att rubricera tabellerna efter mina valda 
informationsaktiviteter. För att tydligare åskådliggöra informanternas informationsbeteende 
har jag även valt att använda Hektors informationsaktiviteter i tabellen. Även hans så kallade 
livsaktiviteter anser jag går att applicera då han i dessa inkluderat kategorierna anställning och 
arbete. Hektors livsaktiviteter fokuserar dock främst på fysiska aktiviteter i hemmet och 
hushållet medan jag även har inkluderat mer utåtriktade aktiviteter i min undersökning, till 
exempel läsa och skriva i arbete och skola. Till skillnad från Hektor kommenterar jag 
tabellens olika delar i löpande text nedanför varje tabell. Hektor redovisar livsaktiviteterna i 
tabellen medan jag enbart redogör för dem i texten nedanför.  
 
I min översättning av Hektors begrepp i tabellen består omgivningen av informant 
(respondent), livsaktivitet (life-activity), omedelbara och fördröjda problem (immidiate, 
deferred problems) och förändringsbara och pågående projekt (pursuit, change projects). 
Detta är placerat i ett IKT- sammanhang (ICT-setting), vilket leder till en 
informationsaktivitet (information-activity) som sedan utvärderas genom utfall och förändring 
(outcome and change). I övrigt utgår jag liksom Hektor ifrån att mina informanter i sin vardag 
ställs inför problem som uppstår ur olika livsaktiviteter. De uppfattar sitt behov av 
information som ett projekt, de samspelar med informations- och kommunikationsteknik och 
de använder olika informationsaktiviteter. Utfall står för de positiva och negativa lösningar 
som informanterna väljer att använda i olika sammanhang och involverar individens tankar, 
känslor och handlingar. Förändring är konsekvenserna av dessa lösningar. Informanternas 
tankar, känslor och handlingar tolkar jag utifrån deras berättelser. Deras känslor och tankar 
framkommer i somliga fall i deras redogörelser, till exempel då vissa talar om stress och 
osäkerhet, men är inte alltid uttalat i ord. Jag har ändå valt att ha med denna kategori, där jag 
utifrån vad informanterna själva berättat tolkat de tankar och känslor från de situationer de 
vittnat om. På samma sätt är det med kategorierna utfall och förändring, det är sällan 
informanterna konkret uttalat att det skett en förändring i deras informationsbeteende, även 
om jag anser att det gjort det utifrån deras berättelser, varför denna kategori ändå är 
inkluderad. Tabellen kommer att se ut som på följande sida men ifylld med informanternas 
svar. 
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Omgivning: Utfall 
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Figur 7. Min bearbetning av Hektors tabell (se Hektor 2001, s. 338ff). 

 
5 Presentation av intervjuresultat 
 
I följande kapitel presenterar jag mitt intervjuresultat utifrån intervjuer med sex personer med 
dyslexi. Jag inleder med att motivera och redogöra för mina valda informationsaktiviteter. 
 
5.1 Presentation och motivering av tio informationsaktiviteter 
 
För att få en uppfattning av mina informanters informationsbeteende valde jag som jag 
tidigare nämnt att ställa frågor kring olika informationsaktiviteter. I min presentation och i 
redovisningen av materialet har jag valt att utgå ifrån tio av dessa. Eftersom jag valt så många 
olika aktiviteter blir det ingen djupgående beskrivning av dessa. Detta var från början inte 
heller mitt syfte, utan jag ville snarare ge en bild av de problem som kan uppstå i den 
enskildes vardag samt hur de går till väga för att lösa dessa. Eftersom frågorna förändrades 
från gång till gång, då jag ville utgå ifrån varje informants berättelse, är inte alla 
informanterna alltid representerade under varje informationsaktivitet. Informations-
aktiviteterna är som jag tidigare nämnt följande: läsa och skriva i skolan, läsa och skriva i 
arbetet, läsa och skriva myndighetsinformation, läsa tidningar, söka information på skyltar, 
söka information i telefonkatalogen, söka information på Internet, söka information på 
bibliotek, läsa skönlitteratur samt läsa textremsan på TV och film.  
 
Orsaken till att jag valde just dessa informationsaktiviteter är att jag ansåg att det var 
företeelser som de flesta personer stöter på i sitt vardagsliv. Informationsaktiviteterna syftade 
också till att innefatta informanternas vardagsliv genom att de behandlade händelser i arbete, 
skola och på fritiden. Några av informationsaktiviteterna som jag valt ut är dock inte helt 
uteslutande, läsa och skriva i skolan och läsa och skriva i arbetet är mer omfattande kategorier 
än de övriga och innefattar även andra kategorier, till exempel Internet och telefonkatalogen. 
Trots detta valde jag denna framställning i min presentation för att visa en mer enhetlig bild 
av användarens kontext, alltså var svårigheterna kan uppstå i den enskildes vardagsliv. Nedan 
motiverar jag kort valet av informationsaktiviteterna.  
 
Läsa och skriva i skolan: Utifrån litteraturen om dyslexi kan man finna många personliga 
beskrivningar om dyslektikers erfarenheter av sin skolgång. Flera har dåliga upplevelser av 
sin skoltid vilket har påverkat dem också i vuxenlivet. Jag ville ta reda på hur mina 
informanter upplevde sin grundskoletid samt undersöka vilka problem som uppstod och 
uppstår med läsning och skrivning för informanterna vid eftergymnasiala studier och vilka 
lösningar de använder i sammanhanget.  
 
Läsa och skriva i arbetet: Mycket av den litteratur som jag tagit upp i min bakgrund beskriver 
också de svårigheter som dyslektiker råkar ut för i arbetslivet. Många försöker till exempel 
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dölja sina svårigheter för sin omgivning genom olika strategier. Jag vill beskriva hur mina 
informanter hanterade och hanterar läs- och skrivproblem på arbetet.  
 
Läsa och skriva myndighetsinformation: Att kunna ta del av myndighetsinformation av olika 
slag är en medborgerlig rätt och även en skyldighet. Jag var intresserad av att ta reda på hur 
mina informanter upplever myndighetsinformation, vilka problem som uppstått och uppstår i 
samband med det och vad de gjort för att lösa dem. 
 
Läsa dagstidningar: Läsning av dagstidningar är ett sätt att följa med i samhällsdebatten och 
att hålla sig uppdaterad om nyheter. Jag funderade på om det förekommer problem för 
informanterna vid dagstidningsläsning och hur de i sådana fall går till väga för att lösa dessa 
 
Söka information på textade skyltar: Att kunna söka information på textade skyltar krävs 
bland annat för att kunna orientera sig i samhället och för att bli medveten om faror. Jag 
undrade om informanterna upplevde några svårigheter med detta. 
 
Söka information i telefonkatalogen: Att ha en möjlighet att hitta samhällsinformation, en 
adress eller ett telefonnummer i telefonkatalogen underlättar vardagen. Att finna information i 
telefonkatalogen kan vara krångligt även för den som inte har läs- och skrivsvårigheter, jag 
ville veta hur det är för mina informanter. 
 
Söka information på Internet: Informationssökning på Internet är ett allt vanligare sätt att 
finna information på. Många företag och organisationer uppmuntrar användare till detta 
framför personlig kontakt och telefonkontakt. Det är ett sätt att spara tid och även underlätta 
för användaren. Jag undrade hur mina informanter som har läs- och skrivsvårigheter upplever 
informationssökning på Internet. 
 
Söka information på bibliotek: Personer med läs- och skrivsvårigheter undviker många gånger 
bibliotek eftersom de inte fått upp ett intresse av att läsa eller att de har dåliga erfarenheter 
från dessa. På många bibliotek finns det dock anpassade medier som kan underlätta läsningen 
för dyslektiker, till exempel talböcker. Jag var intresserad av mina informanters erfarenheter 
och upplevelser av att söka information på bibliotek.  
 
Läsa skönlitteratur: Till skillnad från läsning av facklitteratur, som jag anser ingår i kategorin 
läsa och skriva i skola och arbete, sker läsning av skönlitteratur oftast på fritiden. Det kan 
finnas många orsaker till att människor inte läser skönlitteratur, en orsak kan vara att man inte 
har fått in en vana eller ett intresse för detta. Att läsa skönlitteratur kan vara avkopplande och 
skapa en känsla för språket. Jag undrade vilka erfarenheter informanterna hade av läsning av 
skönlitteratur. 
 
Läsa textremsan på TV och film: Dyslektiker kan ha svårt att hinna läsa textremsan på TV 
och film vilket innebär en minskad förståelse av innehållet i till exempel utländska program 
och filmer. Jag ville veta om detta kunde innebära svårigheter för informanterna. 
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5.2 Presentation av informanter  
  
I detta avsnitt presenteras de sex informanterna var för sig och varje presentation inleds med 
en beskrivning av deras bakgrund samt deras läs- och skrivsvårigheter. Resten av 
presentationen utgår ifrån de ovan nämnda informationsaktiviteterna i den ordning jag ansåg 
lämplig. Alla informationsaktiviteterna ovan är dock inte representerade under varje 
informant. Detta på grund av att frågorna förändrades från intervju till intervju och att alla 
informanter då inte uttalade sig i alla frågor. För att ge en personlig röst till informanterna har 
jag valt att använda mig av en del citat. Detta gäller dock inte i Henriks fall, då intervjun med 
honom skedde via telefon. Vissa av informanterna har uttryckt sig mer utförligt och 
djupgående än andra vilket märks i framställningen.  
 
5. 2.1 Marianne  
 
Marianne är i femtioårsåldern och fick reda på att hon hade läs- och skrivsvårigheter när hon 
var 15 år efter ett test hos en talpedagog. Hon säger att det är omöjligt för henne att ta del av 
all skriftlig information som hon omges av i vardagslivet. Hennes huvudproblem är att hon 
inte har något bra synminne för text, när hon ser ett ord så kommer hon inte ihåg hur det 
stavas. Hon har också väldigt stora problem med att känna igen talspråkligt ljud och 
närliggande ljud. Det handlar ofta om två olika alternativ som hon har svårt att skilja mellan, 
till exempel Lidköping och Linköping eller Afghanistan och Pakistan, som för de flesta känns 
helt olika. Hon har även väldigt svårt att komma ihåg vad människor heter. Idag vet hon 
mycket om sitt eget problem och kan därför möta det. Men varje ord är en kamp, hon kan inte 
härma ord, utan måste förstå orden själv på ett djupare plan. När hon sitter och pratar så måste 
hon alltid tänka lite framåt. Om hon inte hittar ett ord så måste hon antingen hitta ett annat ord 
eller beskriva ordet, för om hon börjar leta efter det så fastnar hon. Marianne har haft psykiska 
problem på grund av sina läs- och skrivsvårigheter, där bakgrunden var en djup depression 
som började när hon var sju år i samband med att hon inte kunde lära sig läsa.  
 
I grundskolan fick Marianne BC i Svenska vilket innebar att hon inte hade behörighet att läsa 
vidare. Hon började då studera på en folkhögskola och klarade sig genom att mycket byggde 
på det muntliga och att hon fick lyssna. Marianne hade en dröm om att bli sjuksköterska men 
insåg att hon inte skulle klara av det eftersom det skulle bli omöjligt för henne att komma ihåg 
alla latinska namn inom till exempel anatomin. Hon sökte lite ströjobb och kom sedan in på 
en målarskola. Eftersom Marianne egentligen ville läsa vidare sökte hon till en kurs i 
konstvetenskap. Hon hade från början inte tänkt ta några betyg, utan ville bara sitta med och 
lyssna. På grund av att hon deltog mycket i diskussionerna på föreläsningarna kom lärarna 
efter ett tag och undrade om hon inte skulle tentera. Första gången gick det bra, men andra 
gången gick det sämre. Lärarna fick reda på att hon tyckte att det var jobbigt att läsa och 
ordnade då en liten grupp som jobbade tillsammans. Innan de började en kurs var det en 
person som skrev kompendier på böckerna åt Marianne. Under inläsningsperioderna satt de 
och gick igenom texterna muntligt och sen fick hon muntliga förhör. Hon fick också stor hjälp 
av sin bror som kunde förklara teoribildningar och liknande för henne som hon sedan kunde 
presentera för gruppen. Marianne läste också mycket i böckerna så mycket hon hann och 
orkade.  
 

”…  men det tog mig nästan från en kvart till en halvtimme att läsa en 
sida, och då skulle ju jag läsa nästan 2000 sidor i månaden” 
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Hon läste upp till C- nivå, men kunde inte fortsätta upp till D eftersom hon då skulle skriva 
uppsats enskilt om ett ämne, vilket hon inte klarade av själv.  
 
Marianne har haft mycket ströjobb på grund av att det hela tiden kom tillbaka till att hon 
skulle läsa eller skriva i arbetet. En gång var hon ledare i ett arbetslag och det fungerade 
jättebra i ett halvår tills arbetsgivaren plötsligt ville att hon skulle skriva ned vad de gjorde. 
Ibland gjorde hon bort sig när hon skulle ta telefonmeddelanden till chefen. Namn som 
Larsson och Svensson gick bra men andra namn kunde vålla problem. Marianne tyckte det var 
obehagligt och jobbigt att hela tiden konfronteras med detta i arbetslivet. Eftersom det fanns 
gott om jobb slutade hon och gick vidare till något annat. Under en sex- års period hade 
Marianne cirka 15 olika jobb. När hon arbetade hade hon alltid högar med papper som låg 
överallt och även om det fanns avsatt tid för att läsa sådant så hade hon ingen möjlighet att 
göra det, men det ingick i jobbet och förväntades av henne. 
 

”… och så säger de: ’kan du inte läsa?’ Det är klart jag kan, ’ja men då 
kan du ju göra det’. Ja det kan jag, om jag får lov att använda fyra 
timmar” 

 
Idag är Marianne arbetslös men innan arbetade hon med att vägleda personer med läs- och 
skrivsvårigheter till jobb och utbildningar. Hon säger att myndigheter ofta har svårt att förstå 
hennes svårigheter eftersom hon uttrycker sig väl och har en utbildning bakom sig. När hon 
sökte arbete hade hon problem med att läsa de långa jobblistorna på arbetsförmedlingen. Det 
var omöjligt för henne att gå igenom de små rutorna med namn på företag och 
telefonnummer. Det slutade alltid med att hon kastade listorna i papperskorgen. Hon tog 
istället reda på var det fanns jobb genom vänner och bekanta och var jättenoga med att de fick 
berätta vad de gjorde, vad de tyckte var bra och om de trivdes, så att hon kunde se om jobbet 
var något för henne. 
 
Biblioteket besöker Marianne gärna och ofta, men hon måste nästan alltid fråga om hjälp. 
Mängden eller att titel eller författare inte stavas exakt som hon tänkt sig, gör att hon ofta inte 
hittar det hon söker. Hon vet ungefär hur katalogsystemet är uppbyggt, men även om hon vet 
titeln på boken kan det innebära problem. Om hon börjar slå i katalogen efter en bok så hittar 
hon den nästan aldrig, hon vänder på bokstäver eller stavar fel. Tidigare har Marianne haft en 
del problem med bemötandet från bibliotekarier. En gång berättade hon för en bibliotekarie 
att hon hade svårt att läsa och frågade efter en talbok av Wittgenstein. Bibliotekarien svarade 
då att den var alldeles för svår för Marianne att förstå och brydde sig sedan inte ens om att 
titta efter boken. Marianne blev arg och ledsen och gick därifrån utan att säga ifrån. När hon 
kom hem ringde hon till TPB som hjälpte henne hitta flera titlar om författaren och hans verk. 
Hon har även tampats med bibliotekarier som vid talbokslån bland annat krävt att hon ska visa 
intyg på att hon är dyslektiker. Idag tycker hon dock att hon får ett mycket bättre bemötande 
på biblioteket.  
 
Vid användning av Internet kommer hon ofta ingen vart. Hon skriver in ett sökord och så 
märker hon att det är något som är fel. Hon använder sig då av uppslagsboken och går igenom 
varenda bokstav var för sig, men ibland hjälper inte det heller. När hon har tid så kan hon gå 
ifrån en timme och när hon kommer tillbaka ser hon ibland vad felet är. 
 

”så är det en bokstav som man har vänt på, alltså jag har bytt m och n, 
eller nåt annat sånt, och jag ser det inte och jag försöker då börja om 
igen”  
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När hon läser tidningen kan det ta lång tid eftersom hon har svårt att skumläsa. Hon har lärt 
sig hur hon ska läsa för att bilda sig en uppfattning genom att läsa rubriker och genom att hon 
vet att vissa saker finns på speciella sidor. Men även om hon vet viken sida det är på kan det 
innebära problem. Hon kan sitta och titta på en artikel och missa den, eftersom hon läser fel 
på rubriken på ett eller annat sätt.  
 
Marianne läser mycket talböcker och även kassettböcker på engelska. När hon läser vanliga 
böcker föredrar hon skönlitteratur framför facklitteratur. Vid läsning av facklitteratur kan hon 
inte på samma sätt som vid läsning av skönlitteratur förstå av sammanhanget vilket ord det 
ska vara, hon måste då veta det exakta ordet. Vissa författare har hon väldigt svårt för, till 
exempel Harry Martinsson och Strindberg, genom att de använder många egenord. Andra 
författare har enligt Marianne ett lättare språk.  
 

”Per Lagerkvist är jättelätt, underbar, därför han går bara efter det enkla 
språket, med ett mycket stort innehåll”  

 
När det gäller att läsa information på skyltar så tar Marianne inte till sig texten automatiskt. 
När hon kör bil går det ganska bra eftersom de flesta skyltar har ett utseende. Däremot kan det 
bli problem första gången hon kör en ny väg, hon måste då vara oerhört observant och köra 
väldigt långsamt. Men Marianne kan inte läsa alla textade skyltar som hon går förbi för då 
kommer hon ingen vart. Eftersom hon måste stanna upp och verkligen säga åt sig själv att läsa 
blir det ofta att information går henne förbi. 
 

” Så om det står en skylt, alltså rasrisk eller nåt annat, det ser inte jag”  
 
Marianne hinner inte med att läsa textade TV- program, hon hinner läsa lite, men vid textad 
TV går det cirka hundra ord per minut och Marianne läser cirka 60, 70 ord per minut. Hon har 
också svårt att förstå förkortningar som används på TV eftersom hon ofta hör ordet som det 
låter och oftast som enskilda bokstäver.  
 
5.2.2 Axel 
 
Axel är i femtioårsåldern och fick reda på att han hade läs- och skrivsvårigheter för tretton år 
sedan. Ett år tidigare blev han sjukpensionerad på grund av arbetsskador vilket gjorde att han 
bestämde sig för att börja på komvux och ta i tu med sin svenska. En dag kom representanter 
från FMLS och föreläste och då förstod han att han hade läs- och skrivsvårigheter. Axel läser 
och skriver ganska sakta, men han ser inte längre sina läs- och skrivsvårigheter som ett hinder. 
Han skäms inte för sina svårigheter idag och han är inte rädd för att göra bort sig. Axel har 
insett att han hela tiden måste hålla igång sitt läsande och idag kan han läsa öppet för 
människor som han inte ens känner. Innan dess så läste han inte alls eftersom han tyckte det 
var jobbigt. Axels största problem är idag skrivandet, speciellt att skriva med en vanlig penna. 
För att själv se vad han har skrivit bokstaverar han, men om det är mycket som ska skrivas så 
fungerar det inte. Då går det bättre att skriva på datorn, det tar tid, men han får ned det som 
han vill ha sagt. 
 
Axel hade en jobbig tid i skolan där han främst misslyckades med svenskan och engelskan, 
vilket har resulterat i att han fortfarande har svårt med engelskan. Han förstod inte varför han 
hade problem, han hamnade i hjälpklass där de var färre elever men det var ingen som visste 
något om läs- och skrivsvårigheter. I högstadiet fick han börja i en vanlig klass, men där fick 
han inte heller någon förståelse för sina problem. För att komma undan skolan började han 
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arbeta, främst inom praktiska yrken. Men även där behövde han läsa och skriva. När han blev 
tillsagd att skriva arbetsrapporter försökte han slinka undan för att undgå att avslöja sina 
svårigheter för omgivningen. Han bad ibland verkmästaren att skriva rapporter och liknande 
åt honom, men ibland blev han ändå tvungen att skriva själv. Han stannade då ofta kvar en 
stund på arbetsplatsen och slog i kataloger för att se vad saker och ting hette. Det hände att 
han vände på bokstäver, det blev till exempel b istället för d. Idag arbetar Axel ideellt inom en 
förening och har förbättrat sin läsförmåga avsevärt. Genom sitt jobb blir han tvungen att 
skriva en del, han tänker sig då noga för innan han skriver vissa ord som han vet att han har 
problem med.  
 

”jag menar bara ett sånt ord som styrelse, som man ofta skriver, jag vet 
inte hur många gånger jag glömmer te:t, det börjar komma nu att det 
sätter sig ” 

 
När Axel fick reda på hur vanligt det var med läs- och skrivsvårigheter började han prata om 
det i sin familj. Hans barn förstod då varför han aldrig läste sagor och sånt för dem när de var 
mindre. Detta berodde på att Axel skämdes när de började kunna läsa själva och de läste 
bättre än han. Det blev naturligt för honom att slinka undan och det blev istället hans fru som 
fick ta hand om läsningen. Axel läser idag en del facklitteratur om dyslexi för att han är 
intresserad av ämnet, men han har fortfarande svårt att ta tag i en skönlitterär bok.  
 

”… jag har väl bara läst en och en halv bok i mitt liv …”  
 
Axel tycker att det finns en större förståelse för läs- och skrivsvårigheter idag bland 
myndighetspersoner och han har inga problem med att berätta att han själv har det. Trots detta 
stöter han på människor som inte förstår svårigheterna. 
 

”… att de säger: ’ja du kan ju fylla i den här lappen’, då har de ju inte 
förstått vad det handlar om” 

 
Axel är lite försiktig med Internet men han är ute och tittar ibland. Hans största problem är 
engelskan. Om det är något engelskt ord som han inte förstår brukar han be sin son om hjälp. 
För att hitta information i telefonkatalogen bokstaverar han sig fram, eftersom han ibland har 
problem med att alfabetet flyter ihop. Om han ska skicka informationsmaterial om föreningen 
till någon kan han bli osäker med stavningen, det kan se lite konstigt ut när han skriver ned ett 
namn eller en adress och han får då slå upp det. 
 

”… för man vill ju skicka rätt då, och då slår jag i katalogen ofta och 
försöker hitta personen för att verkligen se att det blir rättstavat och 
gatan och namnet, men det tar en jädra tid”  

 
Axel försöker läsa hela tiden för att träna och hålla läsandet igång. Hans bästa stund är på 
morgonen då han fikar och läser morgontidningen. Innan han tog tag i sina svårigheter läste 
han i regel bara rubrikerna och ingresserna. När han började ta tag i sina läs- och 
skrivsvårigheter och förbättrade sin läsning märkte han att han omedvetet tog till sig text som 
han inte gjort tidigare. Han kom på sig själv med att läsa skyltarna på en reklampelare  
 

”… det har jag ju aldrig gjort förut. Det var liksom också för att smaka på 
orden…” 
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5.2.3 Linda 
 
Linda är runt trettio år och studerar för närvarande på komvux. Hon förstod att hon hade läs- 
och skrivsvårigheter för sex år sedan. När hon blev arbetslös hade facket en kurs dit det kom 
en speciallärare som föreläste om läs- och skrivsvårigheter och då förstod hon orsaken till sina 
svårigheter. Linda har problem med att läsa in text och att förstå den. Hon kan läsa samma 
sida tio gånger innan hon förstår. Hon skriver relativt bra, men har ibland svårt att veta om det 
ska vara till exempel ett eller två m och ord som är längre än sex bokstäver blir oftast 
komplicerade. Det tar lång tid för henne att plugga till ett prov, först att läsa in det och sedan 
att få ned det på papper. Hon har också problem med matematik. De fyra räknesätten går bra, 
men när det blir alldeles för, som Linda säger "overkligt" inom matten, när hon inte ser vilka 
områden hon ska ha det på, så blir det problem. Hon har också problem med att hon vänder på 
siffror.  
 
I skolan, främst i lågstadiet, fick Linda extrahjälp och fick sitta i en liten grupp vid sidan av 
med en lärare. Detta försvann dock någonstans i fjärde, femte klass. I gymnasiet upplevde hon 
att lärarna inte hade någon förståelse för att det gick dåligt för henne i skolan. Hon fick ingen 
extrahjälp och hon fick höra att hon var lat och ovillig att lära sig. Lärarnas oförståelse 
resulterade i att hon revolterade mot dem istället.  
 

”det gick ut på att hata alla lärare och vara så jobbig som möjligt” 
 
När Linda började på komvux valde hon att berätta själv om sina läs- och skrivsvårigheter för 
alla lärare. Där får hon längre tid på sig att läsa och att lämna in texter och skriftliga arbeten, 
annars hinner hon inte göra dem. Trots detta är det väldigt mycket kopierat material som hon 
inte hinner läsa igenom. Linda känner sig säkrare i att uttrycka sig muntligt och vet att många 
i klassen tycker att hon alltid har något att säga. Hon förstår text väldigt mycket med bilder, 
när hon antecknar i skolan brukar hon rita bilder vid sidan av som rela terar till texten som en 
hjälp att komma ihåg orden. När hon läser hemma brukar hon lägga en färgad plastficka över 
texten. Linda gjorde en gång ett grupparbete tillsammans med en skolkamrat på komvux som 
också var dyslektiker och som kunde läsa in och förstå texter väldigt bra. Eftersom Linda har 
lättare för att skriva så kunde hon ta hand om den biten istället. Linda vill ändå ta åt sig 
skrivna saker eftersom hon vill träna upp sitt skrivande, men ibland känner hon sig som en 
bromskloss, att folk blir irriterade för att hon inte hunnit skriva allt. 
 

”… ja då pressar man sig och skriver ned och så blir det liksom inte så 
man har tänkt sig, för man vill få fram det då” 

 
Linda kan ha svårt att förstå skriftlig information ifrån myndigheter. Hon har ett intyg på att 
hon har läs- och skrivsvårigheter, men det har hon ännu inte visat fram än för någon 
myndighetsperson. Hon har känt sig stressad av att det har varit för ”okänt folk” eller att det 
har varit kö bakom och att hon känt att folk stått och lyssnat. För ett tag sedan var hon inne på 
posten och frågade efter postgiro, och kassörskan sade att hon kunde fylla i blanketten medan 
hon tog en kund emellan. Lindas klarade inte av pressen att skriva ned något på plats. 
 

”Och hade jag då behövt fråga om någonting jag skulle fylla i, så 
hade inte det gått. Så det blir ju det, jag kan få åka många turer fram 
och tillbaka” 

 
Hon tycker att det är lättare att säga att hon har läs- och skrivsvårigheter till 
myndighetspersoner via telefon. En gång ringde hon till skattemyndigheterna och bad dem 
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förklara informationen på en blankett och kvinnan som hon talade med skrev till och med ned 
ett brev som hon översatte från myndighetsspråk till vanligt språk. I kontakt med 
försäkringskassan, har hon ibland bett dem att läsa genom det hon skrivit så att det blivit rätt.  
 
När Linda lånat böcker till skolarbeten har hon frågat och fått mycket hjälp av 
bibliotekarierna på sitt lokala bibliotek. Hon har svårt att hitta själv i hyllorna, eftersom 
systemet är uppbyggt på alfabetet. Linda har lånat talböcker, men hon tycker att det har varit 
jobbigt då boken inte funnits inne samtidigt, eftersom hon vill träna på sin läsning samtidigt 
som hon lyssnar.  
 
Internet har Linda blivit van att söka på sedan hon började studera. Hon tycker det är lätt att 
använda om hon söker rätt, eftersom det finns mycket färger, symboler och bilder som 
förklarar innehållet. Ibland kan hon ha problem med att skriva in rätt sökord. En gång sökte 
hon på ordet bok- recensioner.  
 

”Men jag satt där och höll på att bli tokig, för den sa bara, det finns 
inga träffar på det du söker, jag tänkte det måste det ju finnas, flera 
hundra tusen” 

 
Det är ofta de långa orden som blir krångliga. När hon ska tänka på hur ordet stavas så har 
hon glömt av de första bokstäverna när hon kommer till mitten eller slutet av orden. Hon 
använder sig ofta av ordboken, men eftersom den är uppbygd på alfabetet kan det ta tid att 
hitta även där.  
 
Linda kommer främst ihåg skyltar med bilder, till exempel reklamskyltar där texten ofta är 
kombinerad med bilder och färger. Om reklamen är ironisk förstår hon inte alltid eftersom 
hon tyder ord för ord och då inte får med hela sammanhanget. Textade skyltar kommer hon 
ihåg om hon känner igen namnet, men hon kan läsa väldigt fel 
och det kan falla bort bokstäver. Hon börjar läsa i början av ordet och sen så fortsätter hon 
inte att läsa hela ordet utan lägger till lite själv.  Henne sambo får ofta svara på frågor om 
skriftlig information 
 

”Ja, det är liksom, jag kan ju fråga honom vad som helst, det kan vara 
hur dumt som helst, så därför litar jag mig till det då” 

 
På skolan får hon Aftonbladet gratis. Hon tycker det är kul att läsa tidningen eftersom det ofta 
är mycket bilder och inte bara text, men det kan ta tid. Beroende på hur hon är den dan, kan 
det ta nästan upp till två timmar för henne att läsa en tidning.  
Telefonkatalogen kan hon ha problem med att hitta i eftersom hon inte kommer ihåg vilken 
ordning bokstäverna kommer i, texten tycker hon är alltför plottrig. Varje gång hon ska slå 
upp något så får hon rabbla alfabetet. Gula sidorna tycker hon är bra för att det är lättare för 
henne att läsa på färgat papper. 
 
Skönlitteratur försöker Linda läsa för nöjes skull, för att komma ifrån det torftiga språket i 
kurslitteraturen. Hon tycker att det är lättare att läsa skönlitterära böcker eftersom de skapar 
bilder i huvudet, i facklitteraturen står det bara helt kliniskt vad det är. Linda har stött på både 
tegelstenar som har varit svårt att ta sig igenom och andra som varit lättare 
 

”… och sen kan man hitta en lättläst bok som liksom, man svischar 
igenom och då får man liksom det här självförtroendet då” 
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Linda känner att hon får mycket information genom TV. Hon tycker om att se på 
debattprogram och känner att hon hänger med i samhällsdebatten genom dessa. Ibland kan 
hon ha svårt att höra ljuden i orden och om till exempel en person på TV talar med för mycket 
dialekt kan hon ibland uppfatta orden helt fel. Hon frågar därför sin sambo mycket. Linda 
tycker om att se film, men föredrar helst svenska filmer. Hon hinner till största delen läsa 
textremsan till utländska filmer men tycker det är mer avkopplande att se svensk film 
eftersom hon hör sitt eget språk och slipper titta på en textremsa.  
 
5.2.4 Henrik 
 
Henrik är i trettioårsåldern och arbetar som skolkurator. Han var 28 år när han fick reda på att 
han hade dyslexi. Henrik känner sig idag trygg i och med att han vet vad hans läs- och 
skrivsvårigheter beror på. Hans största problem är förståelsen, avkodningen av texten när han 
läser. Han kan också ha svårt att läsa det han själv skrivit. Han säger att det tar fem gånger 
längre tid för honom att läsa än för ”normalläsare”. Han kan läsa en till två sidor och förstå 
om han inte är stressad. Att komma ihåg namn, tiden och siffror kan innebära problem för 
Henrik. Han är medveten om att detta är saker som han aldrig kommer att lära sig. Han får 
vara extra noga med sådant som han har svårt med och hela tiden förklara sig för människor. 
Henrik har även svårt med multiplikationstabellen, månader, höger och vänster och alfabetet. 
 
I femte klass fick Henrik höra genom föräldrasamtal att han var lågpresterande, lat och 
lässvag och att han ”kunde om han ville”. Han fick ont i magen av stressen att aldrig nå fram i 
skolan. Henrik struntade då i att läsa och klarade att behålla självkänslan genom att bli lite tuff 
istället. Han hade en dröm om att bli jägmästare och läste in gymnasiet på komvux. När han 
började läsa på högskolan märkte han ganska snabbt att han inte skulle klara av att läsa all 
kurslitteratur och det slutade med att han hoppade av. Kort därefter såg han ett tv- program 
om dyslexi och kände för första gången igen sig i det han hörde. Han började då läsa på 
grundvux och engagerade sig även i föreningen FMLS. Därefter gick han en kurs för 
dyslektiker och läste sedan till socialpsykolog på högskolan. På högskolan klarade sig Henrik 
bra genom att han lyssnade noga på föreläsningarna och ibland spelade in dem på band. Han 
talade också om för vissa lärare att han hade svårigheter.  
 
Henrik lever med stressen att allt ska dokumenteras i arbetet men får försöka hitta andra 
vägar. När han var yngre sökte han sig till arbeten som inte krävde läs- och skrivförmåga. Han 
sade hellre upp sig än avslöjade för omgivningen hur dåligt han skrev och han var hela tiden 
rädd för att bli uppfattad som dum. Henriks arbete är idag ganska fritt och han åker runt 
mycket på skolor. Det tar längre tid, men han får jobba med det som han är bra på. Det är 
mycket lösa papper, men han har blivit bra på att sortera. Han har lärt sig olika strategier för 
att hantera sina svårigheter, till exempel att säga ifrån och förklara att det tar längre tid för 
honom att läsa igenom papper och dylikt. I och med att han inte skriver ned saker och ting har 
han utvecklat ett bra minne. På jobbet har Henrik arbetsplatsanpassning, han använder 
ordbehandlare och en talsyntes som läser upp texten och han märker då när det blir felstavat.  
 
För att skaffa sig en uppfattning om vad som händer i samhället läser Henrik rubrikerna i 
tidningen. Kombinerat med mycket information via radio och TV tycker han att han hänger 
med bra i samhällsdebatten. Han använder aldrig Internet eftersom han aldrig hittar något när 
han söker. Eftersom Henrik inte hinner läsa texten på TV så har han blivit tvungen att lyssna 
på engelska filmer och program istället och har på så sätt blivit väldigt bra på språket. Detta 
gjorde också att han inte hade några problem med att läsa kurslitteraturen på engelska då han 
studerade.  
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5.2.5 Erik 
 
Erik är i trettioårsåldern och har en bakgrund som byggnadsarbetare och lagerarbetare. För 
tillfället är han arbetssökande. När han var 23 år gick han efter en misslyckad provanställning 
och undersökte sig hos en logoped och det visade sig då att han var dyslektiker. Erik tycker att 
det var en lättnad att få reda på att han hade dyslexi, han hittar sina fel lättare när han vet vad 
det beror på. När han skriver för hand kan han upptäcka att det saknas en del ord. Men när han 
läser igenom vad hans skrivit ser han oftast sina fel och kan rätta dem när han renskriver. Det 
kan också hända att han vänder på bokstäver. Erik tycker rättstavningsprogrammet på datorn 
är en bra hjälp när han skriver, men han skriver alltid för hand först. Läsningen tycker han 
fungerar bra. Erik håller på att ta körkort och har just klarat teorin. Han får längre tid på sig 
och får frågorna muntligt samtidigt som han kan läsa dem själv.  
I grundskolan misstänkte Eriks föräldrar att något var fel. Lärarna försökte så gott de kunde, 
men det visste inte vad själva problemet var. Han fick gå åt sidan till en hjälplärare vissa 
gånger och klarade sig med nöd och näppe. Erik tog ett sabbatsår efter gymnasiet och började 
därefter på bygglinjen. Där var det mycket ritningsläsning och han klarade sig bra. Ett tag 
hade Erik tankar på att plugga vidare, men insåg att tempot på högskolan inte skulle fungera 
för honom. Idag vet han att han kan få jobb, bara han hittar en förstående arbetsgivare 
 
Erik har idag inga problem i kontakt med myndigheter. Han skäms inte längre för sitt 
handikapp eller för att säga som det är. Han har slutat skämmas för sina frågor. Erik upplever 
att han får mer hjälp när han säger som det är, att han har problem med vissa saker. När det 
gäller myndigheter försöker han vara lite extra påstridig och förklara som det är.  
 

”Jag kan vara lite grinig och så och ’hörrö du, du måste förstå att alla 
förstår inte’, så säger jag varför då, och då blir det tyst på andra sidan, 
’oj ursäkta’ säger de då tillslut”  

 
Erik besökte bara biblioteket under grundskoletiden. När han var yngre och de skulle låna 
böcker i skolan tyckte han att det var en pina att hitta i hyllorna. Han frågade oftast istället för 
att leta själv.  
 
Internet tycker Erik är en bra källa till information. Ibland tar det lite längre tid att söka än vad 
han räknat med men han hittar oftast det han söker. Han tycker det är bra att det finns 
möjlighet att gå in på olika företags hemsidor och titta efter information då han söker jobb 
 
Erik läser nästan aldrig skönlitteratur och han säger att det mest beror på att han inte har fått 
upp intresset. Det finns några böcker som han känner för att läsa, till exempel Sagan om 
ringen-böckerna, men han tycker att det tar emot. Om han väl läser en bok blir det om ett 
ämne som tilltalar honom, det blir alltid bättre resultat då. Det kan ta lång tid att läsa en 
skönlitterär bok för Erik, beroende på hur stor text det är. Han fördrar böcker med lite större 
text och han väljer böcker efter berättelsen, inte hur tjock den är. När han låg i lumpen läste 
han tre böcker som han lånade av en kompis men sen skulle han ha tillbaka dem, så Erik hann 
inte läsa klart alla.  
 

”Och det var ju synd för jag plöjde igenom tre böcker på tre månader, 
de är ju ganska tjocka, sånna pocketböcker, det var mycket för mig” 

 
Erik har inga större problem med att följa textremsan på TV. När det är engelska program 
eller filmer lyssnar han och tittar på textremsan när han inte förstår. Tidningen är han vad vid 
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att läsa eftersom hans familj har haft morgontidning under hela hans uppväxt. Han läser alltid 
rubriktexten först och om det intresserar honom så läser han hela artikeln.  
 
5.2.6 Cecilia 
 
Cecilia är 30 år och arbetar som universitetsadjunkt. Hon fick reda på att hon hade dyslexi 
redan i andra klass då hennes mamma märkte att hon vände på siffror och skrev sitt namn 
baklänges. Cecilia läser långsamt och stavar dåligt, men i och med att hon har varit medveten 
om sina problem från början så kan hon tackla dem. Hennes omgivning accepterar att hon 
stavar konstigt ibland. Cecilia har även svårt med höger och vänster och att höra vad folk 
säger i en bullrig miljö. Det kan också vara svårt för henne att förstå när människor använder 
ett invecklat språk.  
 
I grundskolan fick Cecilia stödundervisning någon timme i veckan. På högstadiet slapp hon 
läsa ett andra språk och fick istället stödundervisning i svenska. Under hela sin grundskoletid 
fick hon hjälp av sin mamma med läxorna. I gymnasiet valde hon en ”lätt” utbildning och 
klarade sig genom att hon var envis och pluggade mycket. Eftersom eftermiddagarna gick åt 
till att plugga fick hon avstå från att umgås med vänner och hamnade på så sätt lite utanför. 
Efter gymnasiet läste Cecilia till dietist på universitetet. Där klarade hon sig bra tack vare att 
hon gick på lektionerna. Hon hade också all kurslitteratur inspelad på band. Cecilia hann dock 
inte alltid med att skriva ned allt på föreläsningarna och hon hittade ofta halva meningar i sina 
anteckningar. Hon fick då hjälp av sin rumskamrat som läste samma utbildning och som 
lånade ut sina anteckningar till henne. Ibland satte hon igång diskussione r med sina 
studiekamrater på rasterna när hon tyckte att hon missat viktiga fakta. Själv satt hon tyst och 
lät de andra prata för att få informationen ytterligare en gång.  
 

”Likaså om det var konstiga uttal i böckerna jag inte begrep så, för 
det är ju lite facktermer inom medicinområdet och så, det är inte alltid 
det lättaste” 

 
Cecilia har en skärmläsare på jobbet som läser upp markerar text och det är till stor hjälp för 
henne. Trots det märker hon att det är mycket information som går henne förbi, information 
som hon läser fel eller inte läser alls. På grund av att hon läser långsamt så hinner hon inte 
läsa allt. Hon väljer därför ut det som hon måste läsa. Hon är medveten om att hon missar en 
del information men om hon skulle läsa allt skulle hon inte hinna sköta undervisningen. 
Ibland läser hon högt för sig själv för att underlätta. Hon stryker också under mycket i 
böckerna. Om det är något som Cecilia inte hunnit eller kunnat läsa på arbetet så låtsas hon 
ibland att hon har missat det.  

 
”… man drar nån liten lögn egentligen, för att hantera situationen…” 

 
Cecilia söker information mera muntligt än skriftligt på arbetet. Hon vänder sig i första hand 
till någon arbetskamrat och frågar om det är något hon undrar över. Om hon har fått skriftlig 
information så vill hon gärna få den bekräftad muntligt av sina arbetskamrater, så att hon vet 
att hon uppfattat den rätt. Cecilia är öppen med sin dyslexi. När hon har en ny klass har hon 
förklarat att hon har problem med att stava, vilket eleverna då har förståelse för. Men hon 
tycker att det kan vara jobbigt att behöva ta upp i varenda situation. När hon undervisar säger 
hon det en gång och låter det sedan vara. Ibland när det blivit fel i något hon skrivit till 
studenterna låtsas hon att ”datanisse” varit framme.   
 



 45 

Som lärare måste hon söka mycket information och hon håller sig ajour med nya artiklar och 
böcker via Internet och bibliotek. Det blir ofta problem när hon söker i olika sökmotorer, 
eftersom hon inte kan stava så finner hon aldrig det hon söker. Ännu svårare blir det om 
texterna är på engelska. Om hon får information om till exempel möten eller datum via 
Internet kontrollerar hon ofta med någon jobbarkompis. Samhällsinformation söker hon aldrig 
via Internet och om det är något som hon ska boka så gör hon det aldrig via webben, eftersom 
hon är rädd för att göra fel. Då söker hon hellre information muntligt direkt eller via telefon. 
Om inte det går så försöker hon få sin man att göra det. 
 
Cecilia går aldrig till ett bibliotek för nöjes skull. Det tog flera år innan hon började använda 
ett bibliotek, och då var det egentligen bara i jobbsyfte. Detta beror på att hon har haft 
negativa erfarenheter av bibliotek när hon var yngre. Om det är något hon letar efter går hon 
alltid till informationsdisken och frågar, hon sätter sig aldrig vid en dator och söker själv i 
katalogen. Dels för att hon känner en press att det finns flera som vill komma till datorn och 
dels att hon inte förstår sig på systemet hur böcker är sorterade. 
 
I kontakt med myndigheter tycker Cecilia att det är ett stort problem att läsa papper och fylla i 
rätt på blanketter. Hennes man får alltid ta hand om den biten. Om hon måste göra det själv så 
läser hon minsta möjliga för att förstå. Om det bara handlar om en blankett som ska fyllas i så 
fyller hon i den innan hon ställer sig i kön. Men om det gäller sådana saker som att söka lån 
och dylikt så har hon alltid sin man med sig. Beroende på vad det är för situation så drar sig 
inte Cecilia för att säga varför hon inte klarar av att läsa eller skriva, men det inte det första 
hon gör.  
 

”... då kanske man får återkomma, eller nä det går inte, ja ha, då efter 
tre fyra försök på andra sätt så får man ju ta steget då och gå vidare 
och tala om varför” 

 
Istället för att till exempel välja en vanlig bank eller Internet så väljer Cecilia mycket hellre 
telefonbanken, där hon får personlig kontakt och där hon får tid på sig.  
 
Cecilia läser tidningen när hon har tid och då krävs det gott om tid. Hon har bara haft 
dagstidning i ett halvår för hon aldrig känt att det varit nödvändigt förut. Hon tycker ändå att 
det är skönt att ha den för att kunna hänga med i vad som händer och få ett bredare utbud än 
vad man får på tv. Hon läser i första hand rubrikerna, någon gång i veckan läser hon en hel 
artikel om det är något hon vet är intressant. Men det är många gånger hon missar 
information. Hon väljer för det mesta efter typsnittet i informationen såsom rubriker, bilder 
och bildtexter. Smånotiser och liknande går hon ofta miste om. 
 
Cecilia läser inte mycket skönlitteratur. I och med att hon måste läsa mycket i jobbet så orkar 
hon inte läsa böcker vid sidan av. Hon läser högst en till två skönlitterära böcker per år. När 
hon väl läser får det inte ta för lång tid eftersom hon måste kunna komma ihåg vad som 
händer i boken. Det måste vara så pass spännande och intressant att hon läser vidare och då 
sträckläser hon hellre. Om det är någon bok hon tycker är bra så läser hon hellre om den, då 
krävs det mindre kraft. Men hon kan ändå tycka att det är skönt att läsa och skulle vilja läsa 
mer eftersom hon vill kunna läsa för sin nyfödda dotter när hon blir äldre. Det bästa för 
Cecilia är att både höra boken och samtidigt följa med i texten. När hon väljer litteratur väljer 
hon i första hand efter ämnet 
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”... om det är ett ämne och ett språk som passar mig så avskräcks jag 
inte från att läsa en bok med liten text eller långa meningar eller så. 
Men man får ju räkna med att det tar ett tag” 

 
När Cecilia ska tyda skyltar är det utseendet som styr, men det är ändå namnet hon läser först. 
Hon letar ut några bokstäver och så tror hon att det står någonting. Ibland kör hon åt helt fel 
håll, men för det mesta går det bra. Om hon ska hitta en specifik gata tittar hon i kartan innan 
och memorera vägarna.  
 
Telefonkatalogen använder Cecilia väldigt sällan. Som dyslektiker har hon gratis 
nummerupplysning. Om hon ändå måste använda den vanliga telefonkatalogen så använder 
hon aldrig gula sidorna, för det klarar hon inte. Hon söker istället direkt på företagets namn. 
 

” Men sen är det samma sak där, jag vet vad företaget heter men jag 
vet inte hur det stavas, och i och med att man har svårt att kunna 
alfabetet och sånt där, så” 

 
Cecilia hinner inte läsa textremsan på TV, hon blir begränsad till svenska eller engelska 
program. Ibland läser hennes man textremsan för henne, men det är inget som han kan göra 
jämt. Bioutbudet blir också begränsat på grund av detta eftersom hon undviker att se film som 
inte är på svenska och engelska. Hon tycker ändå att hon får ut det viktigaste via TV, såsom 
nyheter på svenska. 
 
5.3 Sammanfattning av informanterna 
 
Informant 
 

Utbildning Sysselsättning Läs- och skrivsvårigheter 

 
Marianne 

Akademisk 
examen 

Arbetslös  Svårt att både läsa och skriva 

 
Axel 

Grundskola 
Komvux 

Arbetar ideellt inom en 
förening 

Läser relativt bra, svårigheter med att 
skriva 

 
Linda 

Grundskola, 
komvux 

Studerar på komvux Skriver relativt bra, svårare med 
läsningen 

 
Henrik 

Grundskola 
Grundvux 
Akademisk 
examen 

Arbetar som skolkurator Svårt att både läsa och skriva 

 
Erik 

Grundskola 
Bygglinjen 

Arbetslös  Läser och skriver relativt bra 

 
Cecilia 

Akademisk 
examen 

Universitetsadjunkt Svårt att stava 

Figur 8. Sammanfattning av de sex informanterna. 
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6 Sammanfattning av resultatet via Hektors modell  
 
I detta kapitel redovisar jag intervjuresultatet utifrån Anders Hektors modell över mänskligt 
informationsbeteende. Inspirerad av Hektors tabell sätter jag in informanternas svar i liknande 
tabeller (se figur 7, s. 33). Dessa utgör främst en illustration till texten nedan. De av mig valda 
informationsaktiviteterna, till exempel läsa och skriva i arbetet, kopplas till olika 
livsaktiviteter ur vilka problem uppstår. På grund av att jag främst har fokuserat på de 
problem informanterna ställs inför i informationssammanhang är inte alla informanter 
representerade under varje informationsaktivitet. I redovisningen använder jag mig både av 
informanternas erfarenheter av informationshantering i sitt nuvarande liv, men även av 
erfarenheter som det gjort tidigare i livet, därför är en del informanter representerade flera 
gånger under vissa aktiviteter. Detta för att tydligare visa på förändringar i informanternas 
informationsbeteende. Jag ser problemen som antingen omedelbara och/eller fördröjda. 
Projekten ses som förändringsbara och/eller pågående. Kategorin IKT- sammanhang är de 
informationssystem som informanterna använder sig av i sina projekt. Hektors 
informationsaktiviteter syftar till att beskriva informanternas aktiviteter närmare via söka & 
återfinna, planlös informationssökning, regelbunden informationssökning, aktiv 
informationssökning, utbyta, förmedla, anvisa och publicera. Utfall är de tankar, känslor och 
handlingar som informanterna direkt eller indirekt uttryckt i sina berättelser. Förändring är 
följden eller resultatet av ovan nämnda informationsaktiviteter.  
 
6. 1 Läsa och skriva i skolan  
 

Omgivning Utfall  Förändring 

Problem Projekt Informant 
Livsaktivitet Omedelbart/  

Fördröjt 
Förändring/ 
Pågående 

IKT -
sammanhang 

Informations- 
aktivitet 

Tankar 
Känslor 
Handlingar 

Följd av händelser 

Axel 
När han gick i 
grundskolan… 

O/F…misslyckades 
han med svenskan 
& engelskan 

F: Sluta skolan 
så fort som 
möjligt 
 

Skolmaterial 
Lärare 
Hjälpklass 

Söka & 
återfinna 
Aktiv info-sökn. 

Jobbig tid 
Oförmåga 
Oförståelse  
Slutade skolan 

Började arbeta 
inom praktiska 
yrken 

Marianne 
När hon 
började studera 
konst-
vetenskap… 

O: …klarade hon 
inte av att skriva 
tentorna 

P: Klara av 
studierna 

Kurslitteratur 
Kompendier 
Arbetsgrupp, bror 
och lärare 
Muntliga förhör 

Söka & 
återfinna 
Aktiv info-sökn. 
Utbyta 
 

Oförmåga 
Besvikelse 
Lättnad  
Hjälp av omgivning  

Marianne klarade 
av studierna, dock 
ej att skriva D-
uppsats  
 

Linda 
På komvux… 

F: …hinner hon inte 
läsa och skriva allt 
som krävs  

P: Hinna läsa det 
viktigaste 

Kurslitteratur 
Kopierat material 
Föreläsningar 
Anteckningar 
Studiekamrater 
Grupparbete 

Söka & 
återfinna 
Aktiv info-sökn. 
Utbyta 
 

”Bromskloss” 
Stress 
Ritar bilder till 
anteckningar 
Färgad plastficka 

Får längre tid på 
sig. Hinner ej läsa  
eller skriva allt ändå 
Uttrycker sig helst 
muntligt 

Henrik 
När han läste 
till jägmästare 

O:…kunde han inte 
läsa  all 
kurslitteratur 

P: Klara av 
studierna 

Kurslitteratur 
Föreläsningar 

Aktiv info-sökn. Oförmåga 
Besvikelse 
 

Klarade ej av 
studierna- hoppade 
av. Sökte sig till 
praktiska yrken 

Henrik 
När han läste 
till 
skolkurator… 

O:…hann han inte 
läsa all 
kurslitteratur 

P: Klara av 
studierna 

Kurslitteratur 
Föreläsningar 
Bandspelare 
Lärare 

Söka & 
återfinna 
Aktiv info-sökn. 
Utbyta 
 

Anv. bandspelare 
Lyssnade noga på 
föreläsningar 
Berättade för vissa 
lärare Lättnad 

Klarade av 
studierna    
  

Cecilia 
När hon läste 
till dietist… 

O:…hann hon inte 
alltid anteckna på 
föreläsningarna 

P: Hinna få med 
all relevant 
information 

Föreläsningar 
Anteckningar 
Studiekamrater 
Inspelad 
kurslitteratur 

Förmedla 
Utbyta 
 

Oförmåga 
Osäkerhet  
Gick på alla 
föreläsningar 
Kopierade 
anteckningar  
Startade 
diskussioner 

Klarade av 
studierna  

Figur 9. Informationsaktivitet läsa och skriva i skolan 



 48 

Omgivning: Informationsaktiviteten läsa och skriva i skolan kan utgå ifrån livsaktiviteterna 
omsorg om sig själv och anställning. Målet med studierna kan för informanterna vara att klara 
av dem för sin egen skull och eventuellt för att i framtiden kunna få ett arbete.  
 
Problem med att läsa och skriva i skolan uppstod främst för informanterna innan de visste vad 
deras svårigheter berodde på, till exempel för Axel och Henrik. Detta kan ses som ett 
omedelbart problem. Vid högre studier, som för till exempel Marianne, uppstod också 
omedelbara problem som hon behövde lösa för att kunna klara av studierna. Även för Henrik 
blev problemet omedelbart då han inte kunde läsa kurslitteraturen liksom för Cecilia som inte 
hann anteckna på föreläsningarna. Linda har problem med att hinna läsa allt skriftligt material 
i skolan vilket kan ses som ett fördröjt problem eftersom hon klarar sig ändå. Projekten blir 
både förändringsbara och pågående. Förändringsbara för Axel då han slutade skolan tidigt för 
att komma undan läsning och skrivning. Pågående för de andra då målet blir att klara av 
studierna och hinna läsa allt relevant material.  
 
IKT- sammanhang: I skolkontexten förekom och förekommer skriftliga informationssystem i 
form av kurslitteratur, anteckningar, kompendier och kopierat material samt muntliga 
informationssystem såsom föreläsningar, studiekamrater lärare och familj. 
Informationssystemen i skolan innefattar också bandspelare och talböcker.  
 
Informationsaktivitet: söka & återfinna och aktiv informationssökning används vid läsning av 
kurslitteratur och annat skolmaterial. Den främsta informationsaktiviteten är i 
skolsammanhang utbyta, eftersom flera av informanterna tog och tar hjälp av sin omgivning 
då det uppstår problem.  
 
Utfall: Tankar angående informanternas egen oförmåga i skolan utlöste olika händelser. Axel 
kände sig missförstådd av lärare i grundskolan. Han fann ingen lösning på sina problem utan 
slutade skolan så fort han kunde för att rädda sin självkänsla. Marianne och till viss del även 
Cecilia tog hjälp av sin omgivning i skolarbetet. Cecilia var mån om att gå på alla 
föreläsningar och kopierade anteckningar. Linda ritar bilder till anteckningarna och 
underlättar läsningen genom att använda en färgad plastficka. Henrik spelade in föreläsningar 
på band samt berättade om sina svårigheter för vissa lärare. Dessa händelser skapade bland 
annat känslor av osäkerhet, frustration, stress, lättnad, besvikelse och optimism. Linda kände 
sig ibland som en bromskloss då hon till exempel arbetade i grupp.   
 
Förändring: Följden av händelserna var i Axels fall att han började arbeta inom praktiska 
yrken för att komma undan skolan. Även Henrik sökte sig till praktiska arbeten då han först 
misslyckades med sina studier på högskolan. När han fått reda på sina svårigheter gick det 
bättre med studierna, bland annat med hjälp av bandspelare.  Marianne och Cecilia lyckades 
klara av sina studier med hjälp av lärare, familj och studiekamrater. Marianne klarad däremot 
inte av att skriva D- uppsats och fick därför ingen examen. Linda fick till följd av sina 
svårigheter längre tid på sig att lämna in arbeten och dylikt. Trots detta hann hon inte läsa allt 
skriftligt material i skolan. Hon uttryckte sig hellre muntligt. 
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6.2  Läsa och skriva i arbetet  
 
 

Omgivning:   Utfall  Förändring 

Problem Projekt Informant 
Livsaktivitet 

Omedelbart/ 
Fördröjt 

Förändring/ 
Pågående 

IKT- 
sammanhang 

Informations- 
aktivitet 

Tankar 
Känslor 
Handlingar 

Följd av händelser 

Axel 
När han blev 
tillsagd att skriva 
arbetsrapport… 

O:.. kände han 
att han inte 
kunde 

P: Komma undan 
eller skriva 
rapporten 
 

Kollegor  
Kataloger 
Chef 
 

Söka & 
återfinna 
Aktiv info-sökn. 
 
 

Oförmåga 
Osäkerhet 
Skyllde på annat  
Lät någon annan 
skriva  
Skrev själv  
Slog i kataloger 

Det hände att han 
vände på bokstäver  

Axel 
Efter att han 
förbättrat sin 
läsning skriver han 
en del i arbetet… 

O:…men han 
har problem 
med vissa ord  

P: Få rätt 
stavning 

Skriftlig 
redovisning 

Förmedla Osäkerhet 
Tänker sig noga 
för  
 

Glömmer 
stavningen på vissa 
ord 
Stavar rätt om han 
är noggrann 

Marianne 
När hon skulle 
skriva &läsa 
arbetsmaterial… 

O:…kunde & 
hann hon inte 
läsa och skriva 
allt 

P: Läsa och 
skriva det som 
krävs i arbetet 
 

Dokument 
Telefon-
meddelanden 
Skriftlig 
redovisning  
Arbetsgivare 

Söka och 
återfinna 
Aktiv info-sökn. 
Förmedla 

Oförmåga 
Stress 
Osäkerhet 
Obehag 
Skam 
Gjorde fel 

Klarade inte av 
pressen, bytte jobb 

Henrik 
All skriftlig 
information på 
arbetet… 

O: …hinner & 
kan han inte ta 
del av 

P: Läsa allt 
relevant material 

Ordbehandlare 
Talsyntes 
Kollegor 
Chef 

Söka och 
återfinna 
Aktiv info-sökn. 
Utbyta 

Oförmåga 
Stress 
Ta sig tid 
Säger ifrån  
Anv. talsyntes  

Utvecklat bra minne  
Blivit bra på att 
sortera  

Cecilia 
Trots användning 
av skärmläsare… 

O: …är det 
mycket 
information hon 
missar 

P: Läsa allt 
relevant material 

Dokument  
Litteratur 
Skärmläsare  
Kollegor 
Studenter 
 

Söka & 
återfinna 
Aktiv info-sökn. 
Utbyta 
 

Oförmåga 
Osäkerhet 
Läser selektivt 
Läser högt 
Stryker under i 
böckerna 
Anv. skärmläsare 

Berättar om 
svårigheter för 
studenter  
Får info bekräfta av 
kollegor  
Låtsas att hon 
missat info 

Figur 10. Informationsaktivitet läsa och skriva i arbetet. 
 
Omgivning: Det behov som uppstår i samband med läsning och skrivning i arbetet kan för alla 
informanter utgå ifrån ett behov av att utföra sina arbetsuppgifter och utgår då ifrån den 
livsaktivitet som rör personens anställning. Behovet kan också utgå från livsaktiviteten 
omsorg om sig själv, genom att informanterna vill behålla och klara av sitt jobb.  
  
Problemen på arbetet är ofta omedelbara eftersom de kräver en snabb lösning. Problemen är 
främst att informanterna inte kan eller hinner läsa allt arbetsmaterial som krävs, till exempel 
Marianne som inte klarade av den skriftliga redovisningen. Problem med tidsbrist 
förekommer också för Henrik och Cecilia. Projekten blir för alla informanter pågående. Detta 
eftersom problemen är av en sådan art att informanterna, på grund av sina läs- och 
skrivsvårigheter, riskerar att stöta på dem åtskilliga gånger i arbetslivet. De kan till exempel 
behöva förklara sina svårigheter för en eventuellt ny arbetsgivare varje gång de söker nytt 
jobb eller för sina arbetskamrater, för att få förståelse.   
 
IKT- sammanhang: Att ta del av skriftligt material på arbetet innebär för informanterna 
användning av flera olika slags informationssystem, till exempel enskilda dokument, Internet, 
ordbehandlare, skärmläsare, talsyntes, kataloger och meddelanden. Axel, Cecilia och Henrik 
anger även andra personer som viktiga informationskällor i arbetslivet, till exempel kollegor. 
 
Informationsaktivitet: Söka & återfinna och aktiv informationssökning används i första hand 
av informanterna när de tar del av skriftligt material i arbetet, därefter är utbyta den främsta 
informationsaktiviteten. Axel använde sig av söka & återfinna för att hitta rätt stavning när 
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han skrev arbetsrapporter. Marianne misslyckades med förmedla då hon inte kunde skriva 
telefonmeddelanden eller redovisa arbetet skriftligt. Axel använde förmedla när hans skrev i 
arbetet. Utbyta sker genom att flera informanter idag frågar om hjälp eller förklarar sina 
svårigheter för sin omgivning.  
 
Utfall: Problemsituationerna gör att informanterna på grund av sina läs- och skrivsvårigheter 
känner sig oförmögna att hantera vissa skriftliga situationer i arbetet. Cecilia och Henrik 
hanterar dessa problem genom att de berättar om sina svårigheter för omgivningen. Tidigare 
var detta något som de flesta undvek att göra på grund av att de skämdes för sina svårigheter, 
till exempel Axel och Marianne. Detta innebar också att de försökte komma undan läsning 
och skrivning så mycket som möjligt. Henrik tar sig tid att utföra arbetsuppgifterna eller 
använder sig av tekniska hjälpmedel, vilket också Cecilia gör. Axel slog i kataloger för att 
finna rätt stavning. Idag tänker han sig noga för när han skriver. Marianne klarade inte av de 
skriftliga krav som ställdes i arbetet, hon gjorde bort sig och skrev ofta fel. Tankar och 
känslor som uppstår och uppstod för informanterna i arbetet är skam, osäkerhet, stress, 
obehag och frustration.  
 
Förändring: Följden av ovanstående handlingar är att Axel, trots att han använde sig av 
kataloger för att få rätt stavning, vände på vissa bokstäver när han skrev arbetsrapporter. Även 
idag har han problem med att stava till vissa ord. Marianne tvingades sluta på arbetet då det 
blev för många läs- och skrivuppgifter. Henrik har blivit bra på att sortera allt skriftligt 
material han omges av på arbetet och han har på grund av sina svårigheter utvecklat ett bra 
minne. Cecilia berättar om sina svårigheter för studenterna om det krävs eller låtsas att det 
blivit fel. För att få information bekräftad frågar hon ofta sina kollegor.  
 
6. 3 Söka information på bibliotek 

 
Omgivning:  Utfall Förändring 

Problem Projekt Informant 
Livsaktivitet 

Omedelbart/ 
Fördröjt 

Förändring/ 
Pågående 

IKT- 
sammanhang 
 

Informations- 
aktivitet 

Tankar 
Känslor 
Handlingar 

Följd av 
händelser 

Marianne 
När hon söker i 
katalogen… 
 

O:… skriver 
hon ofta fel 
sökord,  finner 
ej information 

P: Finna 
information 

Bibliotekskatalog 
Bibliotekarier 

Söka & återfinna 
Utbyta 
 

Finner ej info 
Frustration 
Frågar personalen 

Hon måste alltid 
fråga personalen 

Marianne 
När hon ville låna 
talböcker… 

O:…blev hon  
nekad 

F: Få låna 
talböcker 

Bibliotekarier 
Telefonkontakt 
med TPB  

Utbyta Ilska 
Förödmjukelse 
Ringde TPB Lättnad 

Idag får hon låna 
talböcker 

Linda 
När hon söker 
efter en bok… 

O:…hittar hon 
inte i SAB- 
systemet 

P: Finna litteratur SAB- system 
Bibliotekarier  

Söka & återfinna 
Utbyta 

Finner ej bok 
Osäkerhet 
Frågar personalen 

Behöver hjälp för 
att finna litteratur 

Erik 
När han letade 
efter en bok på 
skolbiblioteket.. 

O:…hittade han 
inte i  hyllan 

P: Finna litteratur SAB- system 
Bibliotekarier  

Söka & återfinna 
Utbyta 

Finner ej bok 
Osäkerhet 
Frågade personalen 

Behövde hjälp för 
att finna bok 

Cecilia 
När hon söker 
litteratur & 
artiklar… 

O:…har hon 
svårt att hitta i 
SAB- systemet, 
känner press 
när hon söker i 
katalogen 

P: Finna litteratur 
och artiklar 

Bibliotekskatalog 
Bibliotekarier  

Söka & återfinna 
Utbyta  

Finner ej info 
Stress 
Frågar personalen 

Behöver hjälp för 
att hitta 
information 

Figur 11. Informationsaktivitet söka information på bibliotek 
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Omgivning: Att söka information på bibliotek kan ha sin grund i livsaktiviteten omsorg om 
sig själv eftersom informanterna söker efter information för sina egna personliga behov. 
Informationsbehoven kan också uppstå ur livsaktiviteten anställning, då till exempel Cecilia 
ofta söker information till sitt arbete på bibliotek, eller livsaktiviteten rekreation och 
reflektion, då den erhållna informationen kan ha som syfte att vara personligt avkopplande, 
till exempel läsning av skönlitteratur.   
 
De problem som uppstår för informanterna då de besöker biblioteket är främst problem med 
att hitta i SAB- systemet och i bibliotekshyllorna. Cecilia och Marianne har också svårigheter 
med att söka i katalogdatabasen, eftersom det krävs att man stavar rätt om man ska hitta 
något. Cecilia upplever att det stressar henne när det står folk bakom i kö och väntar på sin 
tur. Problemen blir omedelbara då de påverkar individen i stunden, de hittar ingen 
information. Projekten blir pågående eftersom dessa problem är återkommande för 
informanterna. Projektet kan också vara förändringsbart, till exempel Mariannes projekt att få 
låna talböcker.  
 
IKT- sammanhang: Det primära informationssystemet som används när informanterna söker 
information på bibliotek är bibliotekspersonalen. I ett inledningsskede försöker vissa av 
informanterna även använda SAB- systemet och katalogdatabasen. Marianne ringde vi ett 
tillfälle till TPB för att få information om talböcker. 
 
Informationsaktivitet: Alla informanter utom Marianne inleder sin informationssökning med 
söka & återfinna. På grund av svårigheter med att finna information och känslor av stress, 
övergår detta efterhand i utbyta via kommunikation med bibliotekarier.  
 
Utfall: När informanterna inte finner den information de är ute efter på biblioteket känner de 
frustration, osäkerhet och stress. Dessa känslor och tankar resulterar i att alla informanter 
frågar personalen om hjälp då de inte hittar information. Marianne kände sig förödmjukad och 
arg när hon inte fick låna den talbok hon ville. Då hon fick hjälp från TPB kan hon ha känt 
lättnad. 
 
Förändring: På grund av att flera informanter misslyckades med att använda SAB- systemet 
och katalogdatabasen som informationssystem blev följden av händelserna och lösningen på 
problemen att informanterna fick be om hjälp från bibliotekspersonalen för att finna 
information. Marianne fick tillslut lov att låna talböcker, vilket hon först blev nekad. 
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6. 4 Söka information på Internet  
 

Omgivning:  Utfall  Förändring 

Problem Projekt Informant 
Livsaktivitet 

Omedelbart/ 
Fördröjt 

Förändring/ 
Pågående 

IKT- 
sammanhang 

Informations- 
aktivitet 

Tankar 
Känslor 
Handlingar 

Följd av händelser 

Axel 
När han söker 
info på 
Internet… 

O/F: …har han 
problem med att 
läsa engelska 
ord 

P/F: Finna 
information 

Internet 
Son 

Söka & återfinna  
Planlös info-
sökn. 
Utbyta 

Svårt med 
engelskan 
Osäkerhet  
Ber  son om hjälp  

Lite försiktig med 
Internet 

Marianne 
När hon söker 
information på 
Internet… 

O/F: …stavar 
hon ofta fel när 
hon söker 

P/F: Finna 
information 

Internet 
Sökmotor 
Uppslagsbok 

Söka & återfinna 
Planlös info-
sökn. 

Frustration 
Anv. ordbok 
Går ifrån datorn 

Tar lång tid att finna 
information  
Kommer ingen vart 
 

Linda 
När hon sökte 
efter bok-
recensioner… 

O/F: .. stavade 
hon fel och fann 
ingen 
information 

P/F: Finna 
information om 
bokrecensioner 

Internet 
Sökmotor 
Ordbok 

Söka & återfinna 
Planlös info-
sökn. 

Frustration  
Anv. ordbok  

Tar ibland tid att 
finna information.  
 

Henrik 
När han söker  
Information… 

O/F: …stavar 
han fel och hittar 
aldrig någon 

P/F: Finna 
information 

Internet 
Sökmotor 

Söka & återfinna Oförmåga 
Frustration 

Har slutat anv.  
Internet 

Cecilia 
När hon söker 
information 
hemma & på 
arbetet… 

O/F: …har hon 
problem med att 
stava rätt & finna 
information 

P/F: Finna 
information 

Internet  
Sökmotor 
Kollegor 
Telefon  
Man  

Söka & återfinna 
Utbyta 

Oförmåga 
Frustration 
Tar hjälp av man 
& kollegor Bokar 
ej saker 

Söker hellre info 
muntligt 
Låter sin man söka 
info på Internet 
 

Figur 12. Informationsaktivitet söka information på Internet. 
 
Omgivning: Det är svårt att säga vilken livsaktivitet som informationsbehovet har sitt 
ursprung i då informanterna söker information på Internet eftersom de flesta uttalade sig 
generellt angående hur de sökte. Linda hade en specifik sökfråga då hon letade efter 
bokrecensioner, vilket kan ses som omsorg om sig själv. Cecilia använde Internet på arbetet 
vilket utgår ifrån livsaktiviteten anställning. 
 
Ett problem som gäller fyra av informanterna när de söker information på Internet är 
svårigheter med att skriva in rätt sökord. Eftersom flera har problem med stavningen tar det 
ofta lång tid för dem att finna information. Problemen kan vara både omedelbara eller 
fördröjda beroende på vilket informationsbehov som uppstår och vad informanterna ska ha 
informationen till. Det är omedelbart eftersom det påverkar informanten i stunden. I 
Mariannes fall kan det vara fördröjt eftersom hon ibland lättare kunde urskilja sina fel om hon 
gick ifrån datorn en stund. Projekten kan vara både pågående och förändringsbara beroende 
på sökningens syfte.  
 
IKT-sammanhang: Vid informationssökning på Internet ingick informationssystem som 
Internet, sökmotor, ordbok, familj, telefon och kollegor. 
 
Informationsaktivitet: När informanterna söker information på Internet använder de sig alla 
först av söka och återfinna. Marianne och Linda använder sig av uppslagsboken för att få rätt 
stavning, vilket kan ses som planlös informationssökning. Axel och Cecilia tog hjälp av sin 
omgivning via utbyta. 
 
Utfall: Informanternas oförmåga att finna information på Internet skapar frustration och 
osäkerhet. Axel frågar sin son om hjälp då han inte kan läsa engelska ord. Marianne går ifrån 
datorn ett slag eftersom hon då lättare ser sina felstavningar. Både hon och Cecilia använder 
sig ofta av ordböcker för att finna rätt stavning på sökorden. Cecilia undviker att boka saker 
på Internet och hon tog hjälp av sin man och sina kollegor på arbetet då det uppstod problem. 
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Förändring: Följden av att inte Henrik fann vad han sökte då han använde sig av Internet blev 
att han slutade använda det som informationssystem. Axel är lite försiktig med att använda 
Internet. Marianne kommer ofta ingen vart då hon söker och det tar lång tid att finna 
information för henne. Linda tycker Internet är ett bra sätt att söka information, men även för 
henne kan det vara tidskrävande att söka. Cecilia söker hellre information muntligt än på 
Internet.  
 
6. 5 Söka information i tidningar 

 
Omgivning:  Utfall  

 
Förändring 

Problem Projekt Informant 
Livsaktivitet Omedelbart/ 

Fördröjt 
Förändring/ 
Pågående 

IKT- 
sammanhang 

Informations- 
aktivitet 

Tankar 
Känslor 
Handlingar 

Följd av händelser 

Axel 
Tidigare … 

F…läste han 
bara rubriker & 
ingresser 

P: Läsa dags-
tidningen 

Dagstidning 
Rubriker 
Ingresser  
Artiklar 

Söka & återfinna 
Regelbunden info-
sökn. 
 

Missade info 
Förbättrade sin 
läsning 

Idag läser han 
tidningen varje dag 

Marianne 
När hon letar 
efter tex en 
artikel… 

O: …har hon 
problem med 
att hitta & att 
skumläsa  

P: Finna tex 
en artikel 

Dagstidning 
Rubriker 
Artikel 

Söka & återfinna 
Regelbunden info-
sökn. 
 

Oförmåga 
Frustration Läser 
ibland fel på 
rubriker 

Hittar ofta inte det 
hon söker 
Tidskrävande att läsa 

Linda 
När hon läser 
Aftonbladet…  

O: …tar det 
lång tid  

P: Läsa 
Aftonbladet 

Aftonbladet 
Artiklar 

Söka & återfinna 
Regelbunden info-
sökn. 

Tålamod  
Tar sig tid  

Tidskrävande 
Behållning av läsning 
p.g.a. mycket bilder 

Cecilia 
Vid läsning av 
dagstidning… 

O: …tar det tid,  
hon missar 
smånotiser 

P: Läsa dags-
tidningen 

Dagstidning 
Artiklar 

Söka & återfinna 
Regelbunden info-
sökn. 

Tålamod  
Tar sig tid, väljer 
efter typsnitt 

Vill hålla sig ajour via 
tidning trots 
tidskrävande 

Figur 13. Informationsaktivitet söka information i tidningar  
 
Omgivning: Ett behov av att läsa en tidning kan uppstå ur livsaktiviteterna omsorg om sig 
själv, reflektion och rekreation. Det är ett sätt att följa med i samhällsdebatten, sätta sig in i 
specifika nyheter eller enbart koppla av. 
 
Problem som uppstår vid tidningsläsning är att det är tidskrävande, som för Linda och Cecilia 
och att det kan vara svårt att hitta vissa saker på grund av felläsningar, som för Marianne. 
Cecilia missar ofta smånotiser. Problemen kan vara både omedelbara och fördröjda beroende 
på vad informanterna ska ha informationen till. Projekten är pågående och innebär att hitta 
speciell information eller bara hålla sig ajour.  
 
IKT- sammanhang: Läsning av artiklar, rubriker och ingresser i dagstidningar och 
Aftonbladet. 
 
Informationsaktivitet: Att söka information i tidningen kan vara ett sätt att hålla sig ajour, 
såsom för Cecilia, vilket kan ses som informationsaktiviteten planlös informationssökning. 
Söka och återfinna används för att finna specifik information, där till exempel Cecilia väljer 
efter typsnittet i informationer. Marianne försöker använda planlös informationssökning, men 
har problem med att skumläsa.   
 
Utfall: Axel förbisåg tidigare information då han läste tidningen. Linda och Cecilia 
prioriterade tid för tidningsläsning. Cecilia väljer efter typsnittet i informationen. Känslor som 
uppstår är frustration, då det kan förekomma problem med att hitta specifik information, och 
tålamod, för att det kan ta tid att läsa. Marianne känner ofta en oförmåga att hitta till exempel 
en specifik artikel i en tidning eftersom hon läser fel på till exempel rubriker. 
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Förändring: Idag då Axel har förbättrat sin svenska läser han tidningen varje dag och istället 
för bara rubriker och ingresser läser han hela artiklar. Trots att det för Linda och Cecilia tar tid 
att läsa tidningen och att de ibland missar information, fortsätter de att använda sig av 
tidningen som informationssystem. Cecilia vill följa med i vad som händer i samhället och 
Linda tycker om att läsa Aftonbladet eftersom den innehåller mycket bilder och inte bara text. 
Marianne läser ofta fel  på rubriker vilket gör att hon inte finner det hon söker. 
 
6. 6 Söka information i telefonkatalogen 
 

Omgivning:  Utfall  
 

Förändring 

Problem Projekt Informant 
Livsaktivitet 

Omedelbart/ 
Fördröjt 

Förändring/ 
Pågående 

IKT -
sammanhang 

Informations- 
aktivitet 

Tankar 
Känslor 
Handlingar 

Följd av händelser 

Axel 
När han söker 
efter en 
adress… 

O:...händer det 
att alfabetet flyter 
ihop 

P: Finna 
adress 

Telefonkatalogen Söka & återfinna 
Planlös info-sökn. 

Frustration 
Bokstaverar 

Tidskrävande att 
söka information 

Linda 
När hon söker 
info i 
telefonkatalog
en… 

O:... kommer 
hon ej ihåg 
ordningen i 
alfabetet, texten 
är plottrig  

P: Finna 
information 

Telefonkatalogen 
Gula sidorna 

Söka & återfinna 
Planlös info-sökn. 

Frustration 
Rabblar alfabetet 

Använder helst gula 
sidorna 

Cecilia 
När hon söker 
info i telefon-
katalogen… 

O:…har hon 
svårt att hitta 
information  

P: Finna 
information 

Telefonkatalogen 
Företagsdelen  
Gratis nummer-
upplysning 
 

Söka & återfinna 
Planlös info-sökn. 

Frustration  
Söker i 
företagsdelen 
Ringer nummer- 
upplysningen 

Använder sällan 
telefonkatalogen 
  

Figur 14. Informationsaktivitet söka information i telefonkatalogen 
 
Omgivning: Ett behov av att söka information i telefonkatalogen kan ha sin grund i 
livsaktiviteterna anställning, omsorg om sin omgivning och omsorg om sig själv. Axel var till 
exempel angelägen om att informationsmaterial från hans arbete skulle skickas till rätt adress. 
Behoven kan också utgå ifrån att för sin egen skull finna en viss adress eller telefonnummer.  
 
De problem som uppstår i samband med informationssökning i telefonkatalogen uppkommer 
återigen på grund av att informanterna har svårigheter med alfabetet. Det flyter ihop för Axel 
och Linda tycker att texten är plottrig och har svårt att komma ihåg ordningen. Även Cecilia 
har svårt att hitta. Detta gör att det är svårt att finna information och att det tar tid. Problemet 
är omedelbart eller fördröjt beroende på informationsbehovets omfattning. Projektet blir 
pågående eller förändringsbart beroende på informationssökningens syfte.  
 
IKT- sammanhang: Telefonkatalogen, gula sidorna, företagsdelen och nummerupplysning 
används som informationssystem vid informationssökning i telefonkatalogen. 
 
Informationsaktivitet: Informanterna använder sig av söka & återfinna och planlös 
informationssökning, även om det innebär svårigheter. Cecilia använder hellre utbyta via 
gratis nummerupplysning,  
 
Utfall: När inte informanterna hittar information i telefonkatalogen känner de frustration. 
Handlingar som de då utför är i Axels och Lindas fall att de rabblar eller bokstavera sig fram i 
alfabetet. Cecilia ringer hellre nummerupplysningen än letar i katalogen. Om hon måste göra 
det tycker hon att det är enklare att finna information på företagssidorna. Tålamod krävs från 
informanternas sida eftersom det är tidskrävande att finna information i telefonkatalogen. 
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Förändring: Resultaten av händelserna ovan är att Cecilia sällan använder sig av 
telefonkatalogen som informationssystem. Linda använder helst gula sidorna eftersom hon 
tycker det är enklare att hitta information där, då dessa är på färgat papper. För Axel är det 
tidskrävande att finna information i telefonkatalogen. 
 
6. 7 Läsa och skriva myndighetsinformation 
 

Omgivning:  Utfall  
 

Förändring 

Problem Projekt Informant 
Livsaktivitet 

Omedelbart/ 
Fördröjt 

Förändring/ 
Pågående 

IKT- 
sammanhang 

Informations- 
aktivitet 

Tankar 
Känslor 
Handlingar 

Följd av händelser 

Axel 
I kontakt med  
myndigheter… 

O:… förstår de 
ibland inte hans 
svårigheter 

P/F: Få förståelse 
och hjälp 

Myndighets-
person 

Utbyta Oförståelse 
Frustration 
Berättar om 
svårigheter 

Får idag en större 
förståelse  

Marianne 
I kontakt med  
Myndigheter… 

O: förstår de ofta 
inte hennes 
svårigheter  

P/F: Få förståelse Myndighets-
personer 

Söka & återfinna  
Aktiv info-sökn. 
Utbyta 

Oförståelse 
Frustration 
Försöker förklara 

Blir ofta ej betrodd 
eftersom hon 
uttrycker sig väl 

Marianne 
När hon sökte 
arbete … 

O…kunde hon 
inte läsa 
annonserna på 
arbets-
förmedlingen 

P/F: Få reda på  
utannonserade 
arbeten 

Annonser 
Vänner och 
bekanta 

Söka & återfinna 
Aktiv info-sökn. 
Utbyta 

Frustration  
Slängde 
annonser 
Tog hjälp av 
omgivning 

Hittade arbete via 
bekantas 
beskrivningar 

Linda 
När hon får skriftlig 
information från 
myndigheter… 

O: …har hon 
svårt att förstå & 
vill inte alltid 
berätta att hon 
har svårigheter. 
 

P/F: Förstå 
informationen och 
fylla i rätt på 
blanketter 

Blanketter 
Myndighets-
person  
Telefon 

Söka & återfinna 
Aktiv info-sökn. 
Utbyta 
 

Oförmåga 
Osäkerhet 
Stress  
Fyller i blanketter  
hemma 
Ber om hjälp via 
telefon 

Fick hjälp via 
telefonen och 
förenklad blankett 
Ber myndighets-
person läsa igenom 

Erik 
I kontakt med  
myndigheter… 
 

O:…har det hänt 
att de inte förstår 
svårigheterna 

P/F: Få förståelse Myndighets-
personer 

Utbyta Irritation 
Är lite grinig 
Förklarar 
svårigheter 

Myndighetspersoner 
förstår svårigheter 
när han förklarar 

Cecilia 
När hon får 
blanketter från 
myndigheter… 
 
 

O: Har hon 
problem med att 
läsa 
informationen & 
fylla i blanketter 
 
 

P/F: Läsa och 
fylla i blanketter 
 

Blanketter 
Myndighets-
person  
Man 
Telefonbanken  
 
 

Söka & återfinna 
Aktiv info-sökn. 
Utbyta 

Stress  
Läser minsta 
möjliga 
Fyller i blankett 
innan kö 
Anv. telefonbank  
Tar hjälp av man 

Berättar om 
svårigheter, men bara 
om hon är tvungen 

Figur 15. Informationsaktivitet läsa och skriva myndighetsinformation 
 
Omgivning: Informanterna kan behöva uppsöka eller kontakta en myndighet av flera olika 
orsaker och det kan då utgå ifrån de flesta livsaktiviteter. Marianne uppsökte till exempel 
arbetsförmedlingen då hon sökte arbete vilket kan ha med livsaktiviteten anställning att göra. 
Det kan också ha att göra med livsaktiviteterna omsorg om sig själv och omsorg om andra, 
eftersom det kan vara viktigt för individen själv och personer i dennes omgivning att till 
exempel blanketter och dylikt blir rätt ifyllda.   
 
De problem som uppstår i kontakt med olika myndigheter kan kopplas både till den skriftliga 
informationen i sig, till miljön och till personerna som arbetar inom en specifik myndighet. 
Flera av informanterna uppger svårigheter med att läsa den text som finns på blanketter av 
olika slag och därefter fylla i dem rätt. Cecilia och Linda kände sig stressade av denna 
anledning, främst då de skulle fylla i blanketter på plats och det stod folk bakom i kö och 
väntade på sin tur. Vissa av informanterna har stött på myndighetspersoner som inte har 
kunskap eller förståelse för deras svårigheter med att läsa och skriva. Problemen blir 
omedelbara eller fördröjda beroende på syftet med informationssökningen. Projekten blir 
pågående eftersom myndighetskontakter krävs av den enskilde individen i dennes vardagsliv 
och genom att informanterna hela tiden riskera att stöta på personer som inte har någon 
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kännedom om dyslexi/läs- och skrivsvårigheter. Projekten kan även bli förändringsbara om 
myndighetskontakten innebär en konkret förändring i informantens liv och om det då krävs ett 
omedelbart behov av information.  
 
IKT- sammanhang: I samband med att läsa och skriva myndighetsinformation ingår 
informationssystem såsom myndighetspersoner, blanketter, telefon, telefonbanken samt 
personer i informantens omgivning. 
 
Informationsaktivitet: Informationsaktiviteterna sker via aktiv informationssökning, genom att 
informanterna tar del av den skriftliga informationen samt utbyta via personlig kontakt med 
myndighetspersoner eller närstående i omgivningen. 
 
Utfall: Axel, Marianne och Erik har varit med om att myndighetspersoner inte förstår deras 
svårigheter vilket skapat irritation och frustration. Detta resulterar i att de försöker berätta om 
sina svårigheter, de förklarar vad de inte förstår och ber om hjälp. När Marianne sökte arbete 
frågade hon istället sin omgivning om jobb när hon inte kunde läsa annonserna på 
arbetsförmedlingen. Linda känner sig ibland pressad och osäker i kontakt med myndigheter 
eftersom hon inte vill tala om att hon har svårigheter, till exempel på posten. Hon fyller därför 
hellre i blanketter och liknande hemma och använder hellre telefonen som 
informationssystem. Cecilia känner sig också mindre stressad då hon använder sig av 
telefonbanken istället för en vanlig bank. Hennes man får sköta de myndighetskontakter som 
hon inte klarar av.  
 
Förändring: Den primära följden av dessa händelser är att några av informanterna, till 
exempel Axel och Erik, berättar om sina svårigheter då det uppstår problem med läsning och 
skrivning i myndighetssammanhang och att de då får förståelse. Cecilia och Linda undviker 
dock att berätta om de inte känner sig tvungna. Marianne känner att hon ofta inte får förståelse 
eftersom hon uttrycker sig väl. Tidigare sökte hon istället arbete via sina bekantas 
beskrivningar av olika jobb än tog hjälp av arbetsförmedlingen. Linda fick en förenklad 
blankett av en myndighetsperson då hon via telefon förklarade sina problem. Hon bad också 
att en myndighetsperson på försäkringskassan skulle läsa igenom en blankett så att den blev 
rätt ifylld.  
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6. 8 Läsa skönlitteratur  
 

Omgivning:  Utfall  
 

Förändring 

Problem Projekt Informant 
Livsaktivitet Omedelbart/ 

Fördröjt 
Förändring/ 
Pågående 

IKT- 
sammanhang 

Informations- 
aktivitet 

Tankar  
Känslor 
handlingar 

Följd av händelser 

Axel 
Hans barn ville att 
han skulle läsa 
sagor för dem… 

O:…men han 
läste sämre än 
dem 

P: Läsa 
sagobok 

Sagobok 
 

Aktiv info-sökn. 
 

Oförmåga 
Skam 
Smet undan 
 

Hans fru fick läsa 

Marianne 
När hon läser 
skönlitteratur… 

O:… har hon 
problem med 
att förstå vissa 
författare 

P: Läsa 
litteratur 

Skönlitteratur 
Talböcker 
Kassettböcker 

Aktiv info-sökn. 
 

Svårt språk 
Frustration 
Väljer  ”lättare” 
författare 

Läser mycket 
skönlitteratur, 
även på talbok och 
kassett 

Linda 
När hon läser 
skönlitteratur…  

O:…kan hon 
stöta på 
”tegelstenar” 

P: Läsa 
skönlitteratur 

Skönlitteratur Aktiv info-sökn. Svårt att förstå 
innehållet 
Väljer en lättläst bok 

Stärkt självförtroende 
Ger ”bilder” i huvudet. 

Erik 
När han läser 
skönlitteratur… 

O:…tar det 
emot eftersom 
det tar lång tid 

P: Läsa 
skönlitteratur  
 
 

Skönlitteratur 
Talbok 

Aktiv info-sökn. Motvillighet  
Väljer böcker med 
större text och 
intressant innehåll 

Läser sällan, känner 
för att läsa tex Sagan 
om ringen på talbok 

Cecilia 
Skulle vilja läsa mer 
skönlitteratur för sitt 
barns skull… 

P:…men läser 
sällan eftersom 
det är 
tidskrävande & 
för att hon läser 
mycket i arbetet  

P: Läsa 
skönlitteratur 

Skönlitteratur  
Bok & band 

Aktiv info-sökn. 
 

Tidskrävande 
Ansträngande  
Tålamod  
Skönt att läsa 
Väljer bok efter 
ämne, språk och 
tjocklek  
Bäst med bok & band 

Läser helst samma 
bok flera gånger 
och helst utan 
uppehåll 
 
 
 

Figur 16. Informationsaktivitet läsa skönlitteratur 
 
Omgivning: Ett behov av att läsa skönlitteratur kan uppstå ur livsaktiviteterna rekreation och 
reflektion samt omsorg om sig själv. Läsningen kan ses som personlig avkoppling, men i detta 
fall också som en träning för vissa informanter, till exempel för Cecilia som i framtiden vill 
läsa för sitt barn.  
 
De problem som uppstår i relation till läsning av skönlitteratur kan i Marianne och Lindas fall 
kopplas till deras eget val av litteratur, då de upplever vissa författare som ”svåra” och helst 
undviker dessa. Innan Axel tog tag i sina läs- och skrivsvårigheter undvek han att läsa för sina 
barn då han tyckte att han läste sämre än dem. För Erik och Cecilia är det tidskrävande att läsa 
skönlitteratur varför de oftast undviker detta. Problemen är oftast pågående eftersom det vid 
läsning av skönlitteratur till skillnad från läsning av facklitteratur ofta inte finns något yttre 
krav på att individen ska läsa, som till exempel i skolan eller på arbetet. En skönlitterär bok 
som man läser på fritiden kan man också återvända till, man behöver inte läsa den omedelbart. 
Projekten blev och blir att läsa skönlitteratur och dessa kan ses som både pågående och 
förändringsbara, beroende på om individen läser skönlitteratur eller inte. 
 
IKT- sammanhang: De informationssystem som informanterna använder sig av i samband 
med läsning av skönlitteratur är skriftlig skönlitteratur och sagoböcker samt talböcker och 
kassettböcker.  
 
Informationsaktivitet: Aktiv informationssökning används eftersom informanterna tar del av 
ett informationssystem genom att läsa eller lyssna på en bok.  
 
Utfall: Axel kände skam när han inte kunde läsa sagor för sina barn vilket resulterade i att han 
smet undan. Linda och Marianne föredrog lättlästa böcker som informationssystem eftersom 
de ansåg att vissa författare använde ett svårare språk, vilket minskade förståelsen och 
skapade frustration. För Erik och Cecilia tar det emot att läsa skönlitteratur eftersom det tar 
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lång tid och är ansträngande. Om Erik väl läser väljer han böcker med större stil än normalt, 
ämnet måste också vara intressant för honom. Cecilia har liknande resonemang, hon kan tycka 
det är skönt att läsa om boken tar upp intressanta ämnen, men hon får ha tålamod. Hon väljer 
efter språk och tjocklek och hon läste hellre böckerna rakt igenom eftersom det underlättar 
hennes förståelse. Bäst går det när hon kan lyssna på boken och läsa samtidig 
 
Förändring: Följden av att Axel smet ifrån sagoläsningen för sina barn blev att hans fru fick 
läsa istället. Marianne läser mycket skönlitteratur, även på talbok och kassettbok. Linda 
känner att hon får stärkt självförtroende då hon läst en skönlitterär bok. Erik läser sällan men 
det finns vissa böcker han skulle vilja läsa, till exempel Sagan om Ringen-trilogin. Cecilia 
läser hellre en bok flera gånger och helst utan uppehåll, då får hon bäst förståelse. 
 
6. 9 Söka information på skyltar  
 

Omgivning  Utfall  
 

Förändring 

Problem Projekt Informant 
Livsaktivitet Omedelbart/ Fördröjt Förändring/ 

Pågående 

IKT- 
sammanhang 

Informations- 
aktivitet 

Tankar 
Känslor 
Handlingar 

Följd av 
händelser 

Axel 
Tidigare läste 
han ej info på 
skyltar… 

O/F:…eftersom han 
inte kunde 

F: Läsa på skyltar Skyltar 
Reklampelare  

Söka & 
återfinna 
Aktiv info-sökn. 

Förbättrade sin 
läsning 

Tog omedveten 
till sig info på  
olika skyltar 

Marianne 
När hon 
promenerar & 
kör bil… 

O/F:…har hon inte 
tid med att stanna 
upp och läsa på alla 
skyltar 

P/F: Finna t. ex 
destination 

Vägskyltar 
Varningsskyltar 

Söka & 
återfinna 
Aktiv info-sökn. 

Oförmåga 
Struntar i att 
läsa  
Är observant & 
kör långsamt 

Går efter skyltens 
utseende 
Missar ofta 
information på 
varningsskyltar 

Linda 
När hon läser 
på textade 
skyltar… 

O/F:..kan hon läsa 
fel, hon förstår inte 
alltid ironi 

P/F: Läsa och 
förstå textade   
skyltar 

Textade skyltar 
Reklamskyltar 
Sambo  

Söka & 
återfinna 
Aktiv info-sökn. 

Oförmåga 
Osäkerhet  
Tar hjälp av 
sambo 

Kommer ihåg 
vissa skyltnamn 
Kan läsa fel 

Cecilia 
När hon läser 
på 
vägskyltar… 

O/F:…händer det att 
hon läser fel 

P/F: Finna t. ex 
destination 

Vägskyltar Söka & 
återfinna 
Aktiv info-sökn. 

Osäkerhet  
Tittar i karta 
Memorerar 
vägar  

Skyltens 
utseende styr 
Hittar oftast rätt, 
men ibland kör 
hon fel 

Figur 17. Informationsaktivitet söka information på skyltar 
 
Omgivning: Ett behov av att söka information på skyltar kan utgå ifrån livsaktiviten transport, 
till exempel då Marianne och Cecilia kör bil och ska hitta till en bestämd destination genom 
att följa vägskyltar. Det kan också ha att göra med omsorg om sig själv och/eller andra då det 
gäller att läsa på varningsskyltar, som för Marianne.  
 
När informanterna ska läsa information på skyltar kan det uppstå problem eftersom det ibland 
händer att de läser fel. När Cecilia kör bil och ska orientera sig händer det ibland att hon kör 
fel för att hon läser fel på vägskyltar och liknande. Marianne orkar inte stanna upp och läsa på 
varje skylt hon stöter på eftersom det skulle ta så lång tid. Linda förstår inte alltid ironi på till 
exempel reklamskyltar eftersom hon tyder ord för ord. Axel läste inte på skyltar tidigare. 
Problemen kan vara både omedelbara och fördröjda. Omedelbara då det krävs att man kan 
läsa på skyltar om man till exempel behöver orientera sig eller förstå varningsskyltar. 
Fördröjda, till exempel då Linda och Axel läser på reklamskyltar och kanske inte har ett direkt 
behov av att förstå budskapet. Projekten blir förändringsbara eller pågående beroende på 
syftet med informationssökningen. För Axel blir projektet förändringsbart på grund av att han 
tidigare inte kunde läsa på skyltar.  
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IKT- sammanhang: I samband med att läsa information på skyltar uppgav informanterna 
informationssystem som textade vägskyltar, varningsskyltar, reklamskyltar och kartor. 
 
Informationsaktivitet: Söka & återfinna används då informanterna till exempel söker efter en 
viss destination, på vägskyltar eller i en karta. Informanterna tar del av informationssystemen 
genom aktiv informationssökning.   
 
Utfall: Att inte kunna läsa på skyltar av olika slag kan skapa frustration och osäkerhet. 
Marianne struntar oftast i att läsa på skyltar. Hon försöker vara observant och köra långsamt 
för att hitta till olika färdmål då hon kör bil. Även Cecilia klarar oftast av att orientera sig utan 
att läsa på skyltar, hon memorerar vägarna utifrån en karta. Linda tar hjälp av sin sambo när 
hon inte förstår informationen. Axel förbättrade sin läsning. 
 
Förändring: Marianne missar ofta information på varningsskyltar. Hon kan känna igen vissa 
skyltar på grund av deras utseende. Utseendet på skylten styr även för Cecilia. Linda kan läsa 
fel på skyltar, men känner igen vissa namn. Axel tar idag omedveten till sig information på 
skyltar. 
 
6. 10 Läsa textremsan på TV och film  
 

Omgivning:  Utfall  
 

Förändring 

Problem Projekt Informant 
Livsaktivitet 

Omedelbart/  
Fördröjt 

Förändring/ 
Pågående 

IKT- 
sammanhang 

Informations- 
aktivitet 

Tankar 
Känslor 
Handlingar 

Följd av 
händelser 

Marianne 
När hon ser på 
TV… 
 

O:…hinner hon inte 
läsa textremsan, 
svårt att skilja på 
förkortningar & 
närliggande ord 

F/P: Förstå 
innehållet i  

Textad TV  
 

Regelbunden 
info-sökn. 
Aktiv info-sökn. 
 

Oförmåga 
Frustration 
Läser bara 60 ord 
per minut 

Hinner ej läsa  
textremsan 

Linda 
När hon ser på 
TV… 

O:…kan hon ibland 
ha svårt att hinna 
läsa textremsan  

F/P: Förstå 
innehållet 

Textad TV  
Sambo 

Regelbunden 
info-sökn. 
Aktiv info-sökn. 
Utbyta 

Oförmåga 
Frustration  
Får hjälp av 
sambo 
 

Föredrar svensk 
film 

Henrik 
När han ser på 
textad film och 
TV… 

O:…hinner han inte 
läsa textremsan  

F/P: Följa med 
i handlingen 

Textad film och 
TV 

Regelbunden 
info-sökn. 
Aktiv info-sökn. 
 

Oförmåga 
Frustration 
Lyssnar på 
engelska filmer & 
program 

Blivit bra på 
engelska språket 
 

Erik 
När han ser på 
textad film och 
TV… 

O:…hinner han inte 
alltid läsa 
textremsan 

F/P: Följa med 
i handlingen 

Textad film & 
TV 

Regelbunden 
info-sökn. 
Aktiv info-sökn. 
 

Lyssnar och titta 
på textremsan 

Hinner läsa och 
få en uppfattning 

Cecilia 
När hon ser på 
utländsk film… 

O:…hinner hon inte 
läsa textremsan 

F/P: Följa med 
i handlingen 

Textad film & 
TV 
Man 

Regelbunden 
info-sökn.  
Aktiv info-sökn. 
Utbyta 

Frustration  
Man läser högt 

Undviker ofta 
utländsk film på 
bio 

Figur 18. Informationsaktivitet läsa textremsan på TV och film. 
 
Omgivning: Ett behov av att ta del av information på TV och film kan uppstå ur de flesta 
livsaktiviteter beroende på hur informationsbehovet ser ut. Behovet kan utgå ifrån 
livsaktiviteten rekreation och reflektion om informationen på TV och film syftar till att vara 
underhållande. Informanterna uttryckte sig dock generellt i denna fråga.  
 
För Marianne, Henrik och Cecilia är problemen omedelbara eftersom de inte hinner läsa 
textremsan på utländska TV- program och filmer. Marianne har också problem att skilja på 
närliggande ord och förkortningar. Erik och Linda hinner läsa textremsan ibland. Projekten 
blir för alla att följa med i handlingen och att förstå innehållet. De blir pågående eller 
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förändringsbara beroende på vilken situation det gäller, om det krävs ett direkt behov av 
information eller om man kan återvända till denna vid ett senare tillfälle.  
 
IKT- sammanhang: Informationssystemen är i detta sammanhang textad och o- textad film 
och TV samt personer i omgivningen.  
 
Informationsaktivitet: Regelbunden informationssökning används till exempel om 
informanterna ser på nyheter, det blir ett sätt att hålla sig ajour. Aktiv informationssökning 
nyttjas av alla informanter eftersom de tar del av innehållet i ett informationssystem, i detta 
fall TV och film. Cecilia och Linda använder utbyta, då deras omgivning ibland läser 
textremsan högt eller förklarar innehållet.  
 
Utfall: Att inte kunna följa med i handlingen i en film eller i ett TV-program kan upplevas 
frustrerande. Marianne känner en oförmåga att läsa textremsan på film och TV. Cecilia och 
Linda tar hjälp av sin man respektive sambo som förklarar ord och ibland läser texten högt för 
henne. Erik läser lite på textremsan och lyssnar på språket vid engelsktalande film och TV, 
Henrik lyssnade bara på engelska språket.  
 
Förändring: De konsekvenser som följer av att flera av informanterna inte hinner läsa på 
textremsan på TV och film är i Cecilias fall att hon undviker att se på utländska TV- program 
och filmer. Linda ser hellre på svensk film än på utländsk eft ersom hon då slipper koncentrera 
sig på en textremsa. Henrik har blivit mycket bra på engelska då han blivit tvungen att lyssna 
på språket. Erik hinner få sig en uppfattning av innehållet genom att både läsa texten och 
lyssna på språket. Marianne hinner inte läsa textad film eller TV. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

7 Informanternas informationsbeteende - analys utifrån 
teoretiska utgångspunkter  
 
Här analyserar jag mitt material utifrån Hektor samt de teoretiska utgångspunkter som jag tog 
upp i kapitel fem. Jag beskriver mina informanters informationsbeteende utifrån deras 
informationsbehov, den sociala kontextens betydelse för dessa behov och de problem och 
projekt som uppstår för informanterna i relation till de tio informationsaktiviteterna. Jag 
redogör också för det IKT-sammanhang informanterna verkar i, de informationskällor de 
använder och de informationsaktiviteter de utför. Jag behandlar slutligen de lösningar 
informanterna använder i sammanhanget samt möjliga förändringar i deras 
informationsbeteende.  
 
7. 1 Informanternas informationsbehov  
 
Genom att koppla de av mig valda tio informationsaktiviteterna till Hektors livsaktiviteter (se 
avsnitt 5.4, s. 31) kunde jag i vissa fall spåra informanternas informationsbehov. Utifrån 
informanternas berättelser tolkar jag det som om de problem som informationsbehoven 
bottnar i oftast utgår ifrån livsaktiviteten omsorg om sig själv. Detta på grund av att de 
informationsaktiviteter som informanterna utför oftast har individens personliga behov som 
utgångspunkt, till exempel gällande en skol- eller arbetsuppgift. Informationsbehoven 
förekommer även inom ramen för Hektors motsvarande nivå till omsorg om sig själv; gå ut- 
komma hem, till exempel i samband med skola, arbete, besök hos myndigheter, 
informationssökning på skyltar och så vidare. En annan livsaktivitet som informanternas 
informationsbehov kan utgå ifrån är kategorin anställning, vilket kan härledas både till 
informationskategorin läsa och skriva i arbetet, läsa och skriva i skolan, söka information på 
bibliotek och i telefonkatalogen samt läsa och skriva myndighetsinformation, till exempel då 
Marianne försökte läsa jobbannonserna på arbetsförmedlingen. I de fall där informationen 
syftar till att vara avkopplande för individen kan ett behov av information även kopplas till 
livsaktiviteten rekreation och reflektion, till exempel i samband med läsning av skönlitteratur, 
informationssökning på bibliotek, informationssökning i tidningar, informationssökning på 
Internet, samt vid informationssökning på TV och film. Att söka information på vägskyltar 
kan utgå ifrån ett behov av att ta sig till en viss destination, till exempel som i två av 
informanternas beskrivningar, via bilkörning. Behovet utgår då ifrån livsaktiviteten transport. 
Då det gäller att söka information på varningsskyltar eller söka myndighetsinformation, kan 
det också ha att göra med livsaktiviteten omsorg om andra, liksom att söka information i 
telefonkatalogen som Axel gjorde då han var angelägen om att skicka informationsmaterial 
till rätt adress.   
 
För att tydliggöra informanternas informationsbeteende vill jag utveckla diskussionen om 
behov genom att relatera till Höglund och Perssons indelning av behov i objektiva och 
subjektiva behov (1985, s. 44ff.). I informanternas berättelser kan jag se tendenser till att 
problem ofta uppstår då de inte kan uppfylla de utifrån ställda kraven på läsning och skrivning 
i relation till skola och arbete. Dessa objektiva informationsbehov utgår då till exempel ifrån 
lärares och chefers krav på att informanterna ska lösa bestämda skriftliga uppgifter i arbete 
och skola. I sådana situationer verkar det som om vissa av informanterna också känner krav 
på sig själva att hantera läs- och skrivuppgifter, då skapat ur ett subjektivt behov av 
information. Exempel på detta är när Marianne fick sluta på sitt arbete för att hon inte klarade 
av läs- och skrivuppgifter. När informanterna lyckats klara av olika läs- och skrivkrav har de 
även uppfyllt sina egna uppställda krav, till exempel då Henrik och Marianne lyckades med 
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sina studier. Ett subjektivt behov av information kan vara utgångspunkten även vid andra 
typer av informationshantering i vardagen, till exempel relaterat till skönlitteratur, Internet, 
myndighetsinformation, informationssökning i tidningen och vid läsning av textremsan på TV 
och film.  
 
Jag kan även se tecken på att problem med informationshantering i vardagslivet oftare uppstår 
för informanterna i samband med tillfälliga behov av information än vid regelbundna 
informationsbehov (Höglund & Persson, 1985, s. 44). Då informanterna har ett tillfälligt 
informationsbehov och söker efter information om ett specifikt område, via till exempel 
bibliotek, facklitteratur, Internet eller myndigheter, är det en större risk att problem uppstår. 
Detta främst på grund av deras läs- och skrivsvårigheter men det kan också bero på att de har 
mindre kunskap om dessa informationssystem än de som används vid mer regelbundna behov. 
De har alltså inte utvecklat strategier eller en vana vid hur de ska hantera problem i samband 
med dessa. Vid mer rege lbundna behov har informanterna skaffat sig erfarenhet angående hur 
de ska hantera sina läs- och skrivsvårigheter, till exempel då de läser tidningen, textade 
skyltar, tittar på TV eller kommunicerar med kollegor på arbetsplatsen. De har en större 
kunskap om informationssystemen och användandet av strategier innebär en högre grad av 
kontroll för informanterna. Nedan ger jag exempel på situationer då informanterna utgår från 
regelbundna och tillfälliga behov. 
 
                        REGELBUNDNA BEHOV                        TILLFÄLLIGA BEHOV 

 
Aktuell bevakning: Följa nyheter i tidningar 
& på TV 
 
Information för dagligt bruk : Slå i kataloger, 
ordlistor, telefonkatalogen, läsa på skyltar 
 
Stimulans: Kommunikation med omgivning  
 
Återkoppling: Kommunicera med kollegor & 
studiekamrater 

 
Retrospektiva sökningar: Läsa facklitteratur i 
arbete & skola  
 
Instruktion: Föreläsningar  
 
Konsultation: Informationssökning på bibliotek 
& myndigheter  

            Figur 19. Exempel på informanternas regelbundna och tillfälliga behov.  
 
7.1.1 Den sociala kontextens betydelse för informanternas informationsbehov 
 
Hektor menar att det sker en ständig interaktion mellan en individ, den sociala kontext han 
eller hon befinner sig i och människor i individens omgivning. Individen går inte att isolera 
från sin omgivning (59ff.). Även Wilson och Pendleton och Chatman talar om den sociala 
kontextens betydelse för individens informationsbehov. 
 
Mina informanter är inte en homogen grupp, som likt den tidigare refererade studien om 
relationer på en bar, styrs av gemensamma normer och regler (Pendleton och Chatman, 1998, 
se avsnitt 5.2, s. 26). Dock kan man urskilja liknande mönster i deras informationsbeteende. 
Det som förenar mina sex informanter socialt är deras begränsade förmåga att ta till sig vissa 
skriftliga informationskällor samt att de till viss del är beroende av sin omgivning för att 
kunna ta till sig skriftlig information i vardagslivet. Den sociala kontext som mina 
informanter befinner sig i är alltså av stor betydelse för hur de upplever sitt behov av 
information. Istället för att ta del av den skriftliga informationen i sig använder sig flera av 
informanterna av sitt sociala nätverk om de behöver läsa eller skriva något. Om det uppstår 
problem med skriftliga informationskällor tar de hjälp av, diskuterar eller ställer frågor till 
bland annat vänner, familjemedlemmar och kollegor. Detta sociala nätverk underlättar 
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säkerligen informanternas vardag. Att använda sin omgivning som en första källa till 
information, med Pendelton och Chatmans begrepp så kallad first- level- knowledge, 
information som hör till den lilla världen (1998, s. 733ff.), är antagligen inte unikt för mina 
informanter, men för normalläsare finns alltid alternativet att gå till de skriftliga 
informationskällorna. Mina informanter har ofta inget annat val.  
 
7. 2 Problem som uppstår för informanterna i relation till tio 
informationsaktiviteter  
 
Utifrån informanternas berättelser är de problem som de ställs inför i relation till de av mig 
valda informationsaktiviteterna ofta likartade. Enligt Hektors uppdelning av problem i 
omedelbara eller fördröjda är problemen i samband med arbete och skola ofta omedelbara 
eftersom det krävs en snabb lösning av individen för att klara av skol- eller arbetsrelaterade 
uppgifter, till exempel då Marianne inte klarade av att skriva tentor. När informanterna söker 
information på bibliotek och på Internet kan problemen vara både omedelbara och fördröjda 
beroende på syftet med sökningen och på informationsbehovets omfattning, liksom vid 
informationssökning i tidningar, på skyltar, i telefonkatalogen, vid läsning och skrivning av 
myndighetsinformation och vid läsning av textremsan på TV och film. I samband med läsning 
av skönlitteratur ser jag problemen som fördröjda eftersom det ofta inte finns något yttre krav 
att läsa skönlitteratur. För att tydliggöra de faktorer som innebär problem för informanterna i 
vardagslivet listar jag nedan de svårigheter som uppstår för informanterna i relation till de tio 
informationsaktiviteterna.  
 
Informationens form: I mina informanters fall är en informationskällas tillgänglighet starkt 
kopplad till dess form, vilket även Höglund och Persson tar upp som en möjlig barriär till 
informationsinhämtning (1985, s. 50). Problem med att ta till sig informationskällor av olika 
slag sker till exempel då texter är små och plottriga som i telefonkatalogen, i arbetsannonser 
och i smånotiser i tidningen. Detta innebär att de kan vara svåra att upptäcka och läsa. Cecilia 
missade till exempel ofta smånotiser i tidningen. Eftersom flera av informanterna har problem 
med alfabetet, till exempel Linda, förekommer också svårigheter med att hitta skönlitteratur i 
hyllsystemet på bibliotek. Problem med att läsa texter med ett svårare språk, till exempel 
information från myndigheter eller viss skönlitteratur uppträder också. När informanterna ska 
hantera information från olika myndigheter uppstår också problem med att läsa och fylla i rätt 
på blanketter av olika slag.  
 
Tidsbrist: En annan barriär som uppstår för mina informanter i informationssammanhang är 
tidsbrist, som även Wilson tar upp som ett hinder i sin modell på informationsbeteende (1995, 
s. 42ff.). På grund av sina läs- och skrivsvårigheter behöver informanterna ofta längre tid på 
sig att läsa och ta till sig skriftlig information än ”normalläsare”. Många upplever också att de 
inte hinner ta del av all information som de omges av i vardagslivet. Svårigheter med att hinna 
läsa olika slags texter uppstår främst i skola och arbete. I skolan förekom till exempel problem 
för Henrik och Cecilia med att hinna anteckna på föreläsningar. Även på fritiden kan det ta 
lång tid att läsa och hitta information i vissa texter, till exempel i tidningar, i telefonkatalogen 
och skönlitteratur, vilket gör att informanterna ofta missar information. Flera av 
informanterna upplever även svårigheter med att hinna läsa textremsan vid textad utländsk 
film och TV. Tidsbristen kan också påverka informanterna i den mån att de måste offra andra 
saker i sitt vardagsliv för att hinna läsa och skriva. Till exempel då Cecilia fick försaka sitt 
sociala liv för att klara av sina studier.  
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Stress: På grund av tidspressen drabbas informanterna ofta av stress, till exempel Marianne, 
Linda och Henrik som inte hinner läsa allt skriftligt material i arbete och skola. Stress 
förekommer också då informanterna blir uppmanade att läsa eller skriva i samband med besök 
på myndigheter eller bibliotek. Detta kan härledas till en av Wilsons så kallade aktiverande 
mekanismer för ett informationssökningsbeteende, teorin om stress och coping. Stress innebär 
ett förhållande mellan individen och den omgivande miljön som upplevs ansträngande, 
överträffar dennes resurser och riskerar dennes välbefinnande (1996, s. 41). Coping är de 
beteendemässiga och kognitiva effekter som används för att minska de inre och yttre krav 
som skapas av stressfyllda situationer  (1995, s. 41). Om stressnivån upplevs som för hög 
kommer det inte till stånd någon informationssökning. Exempel på detta är då Linda låter bli 
att fråga postpersonalen om hjälp då det står folk bakom i kö och väntar. Även Cecilia blir 
stressad då hon ska prestera skriftlig information i myndighetssituationer, vilket hon då ofta 
inte gör. Hon känner också stress då andra vill använda katalogdatabasen på bibliotek.  
 
Felstavningar: Det händer att informanterna stavar fel och vänder på bokstäver då de söker 
information på till exempel Internet och i bibliotekskatalogen på bibliotek, till exempel 
Marianne och Linda. Felstavningar innebär i dessa sammanhang en förminskad tillgänglighet 
till information på grund av att informanterna ofta inte finner vad de söker. Tillgängligheten, 
alltså informationens fysiska åtkomlighet, nämner både Wilson (1995, s.42ff.) och Höglund 
och Persson (1985, s. 50f) som en möjlig barriär som kan stoppa upp ett informationsbehov 
Det är även mycket material som informanterna inte kan hantera på grund av sina läs- och 
skrivsvårigheter, till exempel då Marianne stavade fel på telefonmeddelanden till sin chef 
eller kände sig oförmögen att skriftligt dokumentera sitt arbete. Det förekommer också 
svårigheter för informanterna då de ska stava till vissa ord. 
 
Felläsningar: Informanterna har också svårigheter med att läsa vissa ord. Vid läsning på bland 
annat skyltar av olika slag händer det att de läser fel eller inte förstår budskapet, vilket kan 
resultera i att de inte hittar till ett specifikt färdmål eller inte uppfattar varningsskyltar. På 
grund av felläsningar i tidningen hittar informanterna ofta inte det de söker, till exempel 
Marianne. Det förekommer också problem med att skilja på närliggande ord och svårigheter 
med att förstå vissa dialekter. Precis som vid felstavningar  innebär felläsningar en 
förminskad tillgänglighet till information för informanterna. 
 
Omgivningens okunskap (bemötande): I skolan samt i samband med besök på bibliotek och 
myndigheter har informanterna varit med om att bibliotekarier, lärare och myndighetspersonal 
inte förstått deras svårigheter vilket inneburit en barriär för informanterna, till exempel då 
Marianne inte fick låna talböcker på bibliotek eller då flera av informanterna inte fick 
tillräcklig hjälp i skolan. Enligt Wilsons kan man kalla detta en rollrelaterad- eller social 
barriär, vilket betyder att andra människors attityder kan fungera som ett hinder vid 
informationssökning (s 42ff.). 
 
7. 3 Informanternas projekt 
 
I de flesta fall kan de projekt som informanterna använder sig av för att lösa ovanstående 
problem med Hektors termer ses som specifika projekt som till skillnad från allmänna projekt 
är vanligast för en mindre grupp i en omgivning (2000, s. 76). På grund av informanternas läs- 
och skrivsvårigheter blir dessa projekt liksom problemen ofta likartade. Projekten är antingen 
förändringsbara eller pågående. Eftersom informanterna hela tiden riskerar att stöta på 
problem med att läsa och skriva i olika sammanhang är projekten för informanterna i de flesta 
fall pågående. Det innebär att de pågår under en längre tidsperiod och ofta sker omedvetet. 
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Pågående projekt kan äga rum vid läsning av skönlitteratur, informationssökning i tidningar 
och på skyltar, vid läsning och skrivning i skola och arbete med mera. Förändringsbara 
projekt är tidsbegränsade och leder ofta till en medveten konkret förändring i individens liv. I 
detta sammanhang kan man säga att Axels beslut att sluta skolan så fort han kunde ses som ett 
förändringsbart projekt, liksom hans projekt att förbättra sin läsning.  
 
7. 4 Informanternas IKT- sammanhang 
 
Hektors kategori IKT- sammanhang syftade till att förklara det sammanhang där individen 
samspelar med informations- och kommunikationsteknik. Via olika informationssystem får 
individen då tillgång till information av olika slag. De informationssystem som informanterna 
samspelar med i sammanhanget med de tio informationsaktiviteterna är främst den skriftliga 
informationen i sig i form kataloger, dokument av olika slag, telefonmeddelanden, 
kurslitteratur, kompendier, anteckningar, uppslagsböcker och ordböcker. Här återfinns även 
dagstidningar, kvällstidningar, telefonkatalogen i form av gula sidorna och företagsdelen, 
blanketter, skönlitteratur, textade skyltar samt textad TV och film. Som informationssystem i 
detta sammanhang räknar jag även in bibliotek, SAB- system, katalogdatabas, Internet, 
sökmotorer, skärmläsare, talsyntes, föreläsningar och bandspelare samt telefon, 
nummerupplysning, talböcker och kassettböcker. Informationssystemen innefattar för 
informanterna även till stor del muntlig kontakt med andra människor. Denna sker via 
familjemedlemmar, vänner, kollegor, studiekamrater, lärare, bibliotekarier och 
myndighetspersoner.  
 
7. 5 Informanternas informationsaktiviteter 
 
De informationsaktiviteter som informanterna använder sig av i relation till de tio 
informationsaktiviteter som jag valde att utgå ifrån är enligt Hektors indelning främst söka & 
återfinna, aktiv informationssökning och utbyta. Söka & återfinna kännetecknas av att den 
som söker information gör detta aktivt och till viss del vet vad hon eller han är ute efter. I 
mina informanters fall används denna aktivitet ofta i en första fas, för att finna information via 
olika informationssystem, till exempel via Internet och ordböcker. Informanterna använder 
också aktiv informationssökning, vilket innebär att de tar del av ett informationssystem, till 
exempel genom att läsa fack- eller skönlitteratur eller tidningar. Om det uppstår problem med 
denna informationsaktivitet blir en vanlig lösning att använda sig av utbyta som var den 
informationsaktivitet som utfördes mest. Detta innebär ett utbyte av information och sker 
genom att informanterna muntligt diskuterar, ber om hjälp eller frågar andra människor. I 
vissa sammanhang används regelbunden informationssökning, det vill säga att informanterna 
skaffar sig regelbunden information via välkända källor, till exempel via tidningsläsning och 
TV-tittande. Även informationsaktiviteten planlös informationssökning kan förekomma, alltså 
att orientera sig i ett informationssystem för att eventuellt hitta något av intresse, bland annat 
då informanterna läser textremsan på TV och film, på Internet, i tidningen eller i en ordbok. 
Förmedla, att klä bland annat fakta i ord, användes av Marianne då hon skrev 
telefonmeddelanden till chefen på arbetet, vilket hon misslyckades med.  
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7. 6 Utfall av informationsaktiviteterna – informanternas tankar, känslor & 
handlingar 
 
I Hektors kategori utfall tolkar jag informanternas känslor, tankar och handlingar utifrån deras 
berättelser. Stress och frustration är de främsta känslor som jag kan urskilja i relation till olika 
problemsituationer. Även känslor kring osäkerhet, obehag, oförståelse, ilska, irritation, 
besvikelse, förödmjukelse, skam och misströstan kan förekomma. Positiva känslor, såsom 
lättnad, optimism, tacksamhet och självsäkerhet kan också urskiljas i berättelserna, främst då 
informanterna klarar av att uppfylla de olika krav som ställs i relation till läsning och 
skrivning i samband med studier. Jag tolkar det som om informanternas känslor och tankar är 
intimt förknippade och följer av varandra. I relation till de olika informationsaktiviteterna ger 
informanterna främst uttryck för tankar angående sin oförmåga att ta till sig skriftlig 
information i olika sammanhang, till exempel tankar kring tålmodighet eller uppmärksamhet. 
Positiva tankar kan ha uppkommit då informanterna lyckades hantera olika läs- och 
skrivuppgifter.  
 
Resultatet visar också att informanterna använder sig av olika handlingar för att hantera 
problem som uppstår vid läs- och skrivsituationer. De främsta handlingar eller strategier som 
informanterna använder sig av för att hantera de olika problemen är följande: 
 
Undvika läs- och skrivsituationer: De handlingar som informanterna utför för att hantera olika 
läs- och skrivproblem ser lite olika ut innan de har accepterat sina svårigheter och efter. 
Tidigare undvek flera av informanterna läs- och skrivsituationer som kunde innebära problem. 
Detta skedde främst innan de fått reda på orsaken till sina läs- och skrivsvårigheter eller då de 
skämdes för att berätta om dem för sin omgivning. De försökte då på olika sätt dölja detta 
genom att smita undan olika läs- och skrivuppgifter, till exempel Axel som försökte slippa 
ifrån rapportskrivning på jobbet eller sagoläsning för sina barn. Marianne slutade på sina 
arbeten så fort det blev tal om skriftlig redovisning. Henrik sökte sig till arbeten som var 
praktiskt inriktade. En del av informanterna undviker idag informationssystem som de inte 
klarar av eller använder dessa så lite som möjligt, till exempel Henrik angående Internet och 
Cecilia och Linda beträffande textad utländsk TV och film. Eftersom det tar så lång tid för 
många att läsa eller skriva undviker de många gånger detta om det inte finns ett yttre krav, till 
exempel läsning av skönlitteratur, som få av informanterna gjorde på fritiden. Att undvika läs- 
och skrivsituationer kan utifrån Wilsons modell på informationsbeteende ses som en coping- 
strategi som används för att minska stress, det vill säg de beteendemässiga och kognitiva 
effekter som används för att minska de inre och yttre krav som skapas av stressfyllda 
situationer (Wilson 1995, s. 41). Ett annat exempel på detta är då Linda hellre ringer och 
frågar efter en förenklad blankett än fyller i den på plats eller då Cecilia hellre frågar 
personalen om hjälp än söker själv i katalogen på bibliotek.  
 
Öppenhet om handikappet: De handlingar som informanterna utför idag visar på en större 
öppenhet om handikappet. Genom att muntligt berätta om sina svårigheter, till exempel för 
myndighetspersoner, lärare eller kollegor hanterar de olika läs- och skrivsituationer.  
Istället för att de som tidigare kommer med undanflykter för att undvika läs- och 
skrivuppgifter och slippa berätta om sina svårigheter ser flera informanter idag ofta vinsterna 
med att berätta om dem i olika situationer, till exempel Kjell och Erik som berättade att de 
hade läs- och skrivsvårigheter för myndighetspersoner och då fick förståelse. Detta kan 
kopplas till Wilsons teori om risk/vinst, då informanternas handlingsbeslut påverkas av vilka 
risker och vinster som finns med själva handlingen (1995, s.46). Idag då informanterna i 
högre grad än tidigare kan vara öppna och berätta om sina problem innebär det ofta en ökad 
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förståelse från omgivningen och de får hjälp att fullfölja sin informationssökning, vilket kan 
ses som en vinst för informanterna. Henrik berättar till exempel om sina svårigheter för sina 
kollegor för att undvika att bli för stressad över allt skriftligt material i arbetet, istället för att 
som tidigare hålla tyst om sina problem. Utifrån informanternas berättelser förekommer det 
dock även idag att vissa undviker att berätta om sina svårigheter om de inte är tvungna till det, 
till exempel Linda och Cecilia i samband med besök hos myndigheter. Riskerna med detta ses 
då som högre än vinsterna. 
 
Använder olika hjälpmedel: Då informanterna har problem med att ta del av de textade 
primärkällorna, som enligt Höglund och Persson är information i ursprunglig form (s. 45), är 
en strategi som informanterna använder sig av i skola, arbete och på fritiden att använda 
sekundära eller tertiära informationskällor. De sekundära informationskällorna fungerar för 
informanterna ofta som ett hjälpmedel vid informationssökning i olika sammanhang genom 
att de hänvisar till de primära källorna (1985, s. 46). Cecilia och Henrik använder till exempel 
skärmläsare och talsyntes i arbetet, Marianne läser talböcker, Linda ritar bilder till 
anteckningarna på komvux och använder en färgad plastficka för att underlätta läsningen. 
Cecilia använder sig ofta av en kartbok för att hitta rätt destination då hon kan ha problem 
med att läsa på vägskyltar. Linda fick en förenklad myndighetsblankett då hon hade problem 
att läsa informationen på primärblanketten. Cecilia hade all kurslitteratur inspelad på band då 
hon studerade.  
 
Ta hjälp från omgivning: Som jag tidigare nämnt är den sociala kontext som informanterna 
verkar i av stor betydelse för hur de löser problem. Via informanternas berättelser kan jag se 
tydliga tendenser till att de främst använder sig av informella muntliga källor framför formella 
skriftliga källor då de söker information i vardagslivet (Höglund & Persson 1985, s. 46). När 
problem uppstår med skriftliga informationskällor fungerar i hög grad informanternas 
omgivning som en källa till information. Detta sker främst via familjen, till exempel då Linda 
och Cecilia ofta frågar sin sambo respektive man om hjälp då det uppstår svårigheter. Även 
kollegor på arbetet, lärare, bibliotekarier och studiekamrater fungerar ibland som en hjälp för 
informanterna. Dessa källor kan med Höglund och Perssons begrepp ses som tertiära 
informationskällor, genom att de på olika sätt vägleder informanterna till de primära och 
sekundära källorna (1985, s. 46). Flera av informanterna överlåter också läs- och 
skrivuppgifter som de inte klarar av på sin närmaste omgivning. Kjell lät sin fru läsa sagor för 
sina barn, han överlät rapportskrivandet på sin kollega i arbetet, Cecilias man fick oftast ta 
hand om myndighetskontakterna.  
 
Ta sig tid och tänka sig för: Handlingarna innebär också att informanterna tar sig tid att läsa 
och skriva även om det är ansträngande, till exempel då Linda läser tidningen eller då Cecilia 
för att undvika stress hellre fyller i myndighetsblanketter hemma istället för på plats på till 
exempel posten eller banken. Detta kan ses som en slags coping- strategi, liksom då Linda och 
Cecilia mycket hellre använder telefonen som informationssystem, där de får personlig hjälp, 
slipper köer och där det kan ta den tid det tar. Andra handlingar yttrar sig i att informanterna 
är extra uppmärksamma i situationer där de brukar ha svårigheter, till exempel Axel, gällande 
vissa ord eller då Marianne kör en ny väg och ska läsa på skyltar.  
 
7. 7 Förändringar i informanternas informationsbeteende  
 
Enligt Hektor kan de tankar, känslor och handlingar som individen erfar i olika 
problemsituationer ibland vara bestående och leda till en varaktig förändring i dennes 
informationsbeteende. Följden av olika händelser kan ibland resultera i användandet av ett 
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nytt informationssystem. Utifrån informanternas berättelser kan man skönja en del sådana 
förändringar, de flesta mindre och några mer omfattande. I samband med att läsa och skriva i 
skolan förekommer några av de mer omfattande förändringarna, då till exempel Axel slutade 
skolan för att komma undan detta och istället började arbeta. Även Henrik slutade plugga då 
han insåg att han inte hann läsa all kurslitteratur. Den skriftliga skolundervisningen som 
informationssystem ersattes då av det mer praktiskt inriktade arbetet. En liknande förändring 
skedde då Marianne blev tvungen att sluta på sitt jobb då hon inte kunde uppfylla kraven på 
läsning och skrivning i arbetet, hon valde istället arbeten som inte hade samma krav på 
läsning och skrivning.  
 
Mindre omfattande förändringar i informanternas informationsbeteende skedde till exempel 
för Axel då han förbättrat sin läsning. Idag fungerar tidningar och skyltar i högre grad som 
informationssystem än tidigare. För Henrik har det engelska språket blivit ett ersättande 
informationssystem då han inte hinner läsa textremsan på TV och film, i stället för att läsa 
remsan lyssnar han på språket och har därigenom blivit väldigt bra på engelska. Marianne 
lånar och läser mycket talböcker, vilket kan ses som en ersättning av den textade litteraturen. 
Cecilia använder hellre nummerupplysningen som informationssystem än bläddrar i 
telefonkatalogen vilket tar mycket längre tid. Linda fick en förenklad blankett från 
myndigheterna vilket underlättade hennes texthantering.  
 
Trots att informanterna genomför olika handlingar för att klara av läs och skrivuppgifter i 
vardagslivet blir följden av händelserna ofta inte någon konkret förändring i deras 
informationsbeteende. Linda får längre tid på sig i skolan men hinner trots detta inte läsa 
igenom allt skriftligt material som hon borde. Hon föredrar att uttrycka sig muntligt. Axel har 
fortfarande problem med att stava till vissa ord. Marianne hittar oftast inte information på 
Internet även om hon går ifrån och slår i ordböcker. Det är också sällan hon finner 
information som hon letar efter i tidningen. Hon, liksom Linda och Cecilia missar också ofta 
information på skyltar av olika slag. Henrik klarade inte av att söka information på Internet 
vilket innebar att han slutade använda det som informationssystem.  
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8  Resultatpresentation  
 
I detta kapitel diskuterar jag kortfattat huvuddragen i resultatet genom att relatera mina 
frågeställningar till tidigare forskning på området. Detta följs av en slutdiskussion i kapitel nio 
där jag även reflekterar över mitt val av metod, teori och analys. I uppsatsen utgick jag ifrån 
följande frågeställningar: 

 
• Hur beskriver informanterna sin bakgrund och sina läs- och skrivsvårigheter? 
• Vilka problem möter informanterna i informationssammanhang i sitt vardagsliv i 

relation till tio informationsaktiviteter? 
• Hur gör informanterna för att hantera eller lösa dessa problem?  

 

8.1  Hur beskriver informanterna sin bakgrund och sina läs- och 
skrivsvårigheter? 
 
I beskrivningen av informanternas bakgrund vittnar de flesta om hur deras misslyckande i 
skolan skapat lidande och dåligt självförtroende. De berättar om lärares okunskap och 
oförståelse, där de i grundskolan bland annat fick höra att de var lata, ovilliga att lära sig och 
lässvaga, något som påverkade deras självförtroende negativt. Detta resulterade i magont, 
depression, stress och revolt mot lärare. Wittings och Skaalviks informanter samt Strömbom 
berättar hur deras läs- och skrivsvårigheter i skolan fört med sig ett dåligt självförtroende 
baserat på en rädsla för att känna sig dum. Wittings informanter talar till exempel om hur 
själva känslan av att inte kunna läsa och skriva skapar dåligt självförtroende och frustration 
(1996, s. 19). Flera av Skaalviks informanter ger uttryck för hur deras dåliga självkänsla följt 
med dem även i vuxen ålder (213ff.). Strömboms dåliga självförtroende uppstod på grund av 
oförstående lärare och felaktig pedagogik (1999, s. 58).  
 
Liksom Skaalviks informanter uppger flera av mina informanter att deras läs- och 
skrivsvårigheter påverkat dem i deras val av studier och arbete (s. 334). Flera sökte sig till 
praktiska yrken och utbildningar för komma undan läsning och skrivning. Erik Öhman 
berättar i boken Vuxnas kamp för att erövra språket i skrift hur han sökte sig till utbildningar 
som innehöll mindre skriven text (1996, s. 115) och Ulf Carlsson berättar i samma bok hur 
han blev tvungen att byta jobb och flytta för att slippa avslöja att han inte kunde läsa och 
skriva (ibid. s. 56). Detsamma skedde för några av mina informanter. När de inte klarade av 
att hantera all skriftlig information i arbetet bytte de till arbeten med mindre läs- och 
skrivkrav. 
 
Vad som framgår av mina informanters beskrivningar av sina läs- och skrivsvårigheter är att 
de sinsemellan ser ganska olika ut. Materialet tyder på att vissa informanter anser sig klara sig 
ganska bra i informationssammanhang i vardagslivet, medan andra talar om stora svårigheter i 
mötet med de skrivna orden. En del har problem med att läsa medan andra har desto lättare 
med att skriva, andra läser bättre än de skriver. Flera av informanterna menar att svårigheter 
även uppstår inom andra områden, som inte har att göra med läsning och skrivning. Mc 
Loughlins (et al.) informanter berättar om bland annat problem med att organisera information 
samt problem med kommunikation och koncentration (1994, s. 69). Liknande problem 
förekommer hos vissa av mina informanter, till exempel svårigheter med tider, att hitta rätt 
ord i en konversation samt att skilja på närliggande ord. Svårigheter med att skilja på höger 
och vänster, koncentrationsproblem, problem med matematik samt svårigheter med att förstå 
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vissa dialekter uppträder också. Liksom Strömboms informanter (s. 104f.) upplevde flera av 
mina informanterna det som en befrielse att få reda på orsaken till sina problem. 
 
8. 2 Vilka problem möter informanterna i informationssammanhang i sitt 
vardagsliv i relation till tio informationsaktiviteter? 
 
Även om informanternas läs- och skrivsvårigheter sinsemellan ser olika ut kan man finna 
gemensamma mönster i deras informationsbeteende. I samband med arbete, skola och fritid 
uppkommer för informanterna liknande svårigheter som för informanterna i Eriksson-
Gustavssons, Wittings och Skaalviks studier. På arbetet inträffar problem med tidsbrist, stress 
och osäkerhet, svårigheter med att skriva rapporter, meddelanden och att läsa dokument. I 
Eriksson-Gustavssons undersökning av industriarbetare med läs- och skrivsvårigheter kom 
hon fram till att de skriftliga rutinuppgifter som hennes informanter utförde dagligen i arbetet 
fungerade bra. Däremot kunde det uppstå problem då det kom nya, okända läs- och 
skrivuppgifter (2002, s. 178ff.). Detta kunde jag även urskilja i mina informanters 
beskrivningar av problem på arbetet. 
 
Problem med tidsbrist förekommer främst i skola och arbete, eftersom det där finns ett yttre 
krav på att informanterna ska läsa och skriva. I skolan upplever flera av mina informanter, 
liksom Skaalviks, svårigheter med att hinna anteckna på föreläsningar, skriva tentor och 
problem med att hinna läsa all kurslitteratur (s. 334). En av informanterna fick till stor del 
offra sitt sociala liv för sina studier på grund av att det tog så lång tid att läsa och skriva, något 
som även Wittings informanter hade erfarenhet av (s.19ff). Även att läsa tidningen, 
telefonkatalogen och att söka information på Internet och på bibliotek kan vara tidskrävande 
för informanterna, liksom att söka information på skyltar och läsa skönlitteratur. Flera av 
informanterna har liksom Skaalviks informanter också problem med att hinna läsa textremsan 
vid textad utländsk film och TV (s. 304f.).  
 
Liksom Eriksson-Gustavssons (s. 192f.) och Skaalviks (s. 304f.) informanter har några av 
mina informanter (Linda och Cecilia) problem med att läsa och förstå textad information från 
myndigheter samt att fylla i blanketter av olika slag. Detta problem berättade även 
informanten Eva om i Ödman och Gillbergs bok Dyslexi: vad är det? (1994, s. 42). I de 
sammanhang då informanterna befinner sig på offentliga institutioner, till exempel post, bank 
och biblioteket, förekommer också problem med stress vilket även Skaalviks informanter 
upplevde (s. 304f.). Flera av informanterna har också varit med om att myndighetspersoner 
inte förstår deras svårigheter, vilket innebär ytterligare stress och osäkerhet. I Klasons (2002, 
s. 27) och Ekegrens (1996, s. 97) studier hade deras informanter erfarenheter av dåligt 
bemötande från bibliotekarier. Enligt Statens Kulturråds undersökning förekommer det till 
exempel fortfarande att dyslektiker nekas låna talböcker (1999:2, s. 132f.). Detta inträffar 
också i min undersökning, då en informant blir nekad att låna talböcker för att hon inte hade 
intyg på att hon är dyslektiker. På grund av felstavningar när informanterna söker information 
på Internet och i katalogdatabasen på bibliotek hittar de inte vad de söker. Felstavningar i 
katalogdatabasen på bibliotek förekom också för dyslektikerna i Klassons studie (2002, s 27). 
Liksom för Eriksson-Gustavssons informanter förekommer också problem med att känna igen 
vissa ord (s. 178ff.). 
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8. 3   Hur gör informanterna för att hantera eller lösa dessa problem?  
 
För att komma runt de svårigheter som uppstår i vardagslivet använder sig mina informanter 
av olika strategier. Vad som bland annat McLoughlin (et. al) kallar kompenserande strategier 
tar sig för mina informanter till exempel uttryck i olika individuella knep som de har utvecklat 
för att hantera sina läs- och skrivsvårigheter (1994,  s. 78). Dessa strategier kan till exempel 
vara att tänka sig för extra noga i sammanhang där de vet om att de brukar ha svårigheter, till 
exempel gällande vissa ord eller vid läsning på skyltar. I informanternas berättelser kan man 
finna exempel på de två sociala strategier som Skaalvik upptäckte hos sina informanter (1999, 
s. 386ff). Innan mina informanter erkänt sina svårigheter för sig själva och sin omgivning gick 
den sociala strategin ut på att dölja läs- och skrivsvårigheterna för omgivningen och att 
undvika att läsa och skriva. Denna negativa kontrollstrategi innebar att informanterna hela 
tiden riskerade att bli avslöjade, vilket var tidskrävande och skapade stress och osäkerhet. 
Efter att informanterna har fått reda på orsaken till sina svårigheter och accepterat dessa 
använder de positiva kontrollstrategier som baseras på en större öppenhet om handikappet. 
Informanterna kan idag berätta om svårigheterna om det krävs och de försöker lösa olika 
problem genom att använda sig av sitt sociala nätverk.  
 
Att använda sig av andra människor som informationssystem när de inte klarar av att ta till sig 
de skriftliga primärkällorna är ett drag som är gemensamt för alla sex informanter. Dessa 
består främst av familj, vänner och bekanta men även av andra personer i deras omgivning 
såsom kollegor på arbetet, studiekamrater, myndighetspersoner och bibliotekarier. Även 
Skaalviks informanter överlät läs- och skrivuppgifter på sin omgivning om den möjligheten 
fanns (1999, s. 386f.). Eriksson-Gustavssons informanter tog hjälp av sin omgivning då de till 
exempel behövde läsa skriftlig information från myndigheter (2002, s. 192f.). Vissa av 
Wittings informanter uppgav hur de blev beroende av andras insatser, till exempel makens, 
föräldrars eller kompisars (1996, s. 21ff.).  
 
Vad Eriksson-Gustavsson kallar undvikande och bearbetande strategier förekommer också i 
mina informanters berättelser (2002, s. 196ff.). Undvikande strategier används bland annat vid 
rapportskrivande i arbetet, men också på fritiden då det ofta inte finns några yttre krav på 
läsning och skrivning. Förutom en av informanterna läser de andra sällan eller aldrig 
skönlitteratur på fritiden. Detta gjorde inte heller Skaalviks (1999, s. 386f) eller Ericsson-
Gustavssons (2002, s. 192f.) informanter. I arbetet tog sig bearbetande strategier till uttryck 
genom att vissa läste så mycket de kunde samt tog hjälp av sin omgivning om det uppstod 
problem. Att ta hjälp av tiden och arbeta på egen hand är en strategi som används i samband 
med besök hos myndigheter, då vissa informanter hellre fyller i blanketter hemma än på 
offentliga kontor. Detta gjorde även några av Skaalviks informanter (1999, s. 386f.). 
 
Liksom Skaalviks informanter använder sig mina av så kallade omvägslösningar, där de 
hanterar olika läs- och skrivkrav i vardagslivet genom att utnyttja olika hjälpmedel, till 
exempel bandspelare, skärmläsare, rättstavningsprogram och talböcker (ibid. s. 386f.). I 
utbildningssituationer innefattar strategierna bland annat inspelningar av föreläsningar, 
muntliga förhör, att de berättar om svårigheter för lärare samt att de använder talböcker. Även 
de högskolestudenter som Witting intervjuade ansträngde sig för att kompensera sina 
svårigheter i samband med studierna (1996, s. 14ff.). Strömbom framhåller att en av 
anledningarna till att hon lyckades kompensera sin dyslexi i studiesammanhang var att hon 
var envis, disciplinerad och arbetade hårt (1999, s.105f.), vilket även var en studiestrategi för 
en av mina informanter. 
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9 Slutdiskussion  
 
Syftet med denna uppsats var att beskriva informanternas informationsbeteende genom att 
undersöka problem som uppstår för dem i informationssammanhang samt att ta reda på hur de 
går tillväga för att lösa dessa problem. Här reflekterar jag avslutningsvis över de slutsatser jag 
funnit i uppsatsen samt mitt val av metod, teori och analys.  
 
Genom att sätta mig in i hur några personer med dyslexi hanterar skriftlig information i olika 
situationer har jag fått en större kunskap om och förståelse för vad det innebär att ha dyslexi. 
Informanternas oförmåga att klara av de skriftliga krav som ställs i skola, arbete och på 
fritiden innebär mycket lidande för individen. Även om informanterna har olika grader av  
läs- och skrivsvårigheter anser jag att man kan finna mönster i deras informationsbeteende. 
De problem de stöter på och de strategier de använder för att hantera problemen ser många 
gånger likadana ut. Trots användningen av strategier händer det dock att informanterna går 
miste om information. De primära slutsatser jag kan dra av mitt resultat är att informanternas 
läs- och skrivsvårigheter i sig är det största hindret för att ta till sig skriftlig information i olika 
sammanhang. Enligt informanternas berättelser tolkar jag det som om det även är brister i 
deras omgivning och miljö som skapar problem, till exempel i samband med bemötande inom 
offentliga institutioner och i mötet med den skriftliga informationen i sig. 
 
De problem som mina informanter upplever i relation till de av mig valda informations-
aktiviteterna kan inte enbart förklaras med att de har dyslexi. I många sammanhang är det inte 
enbart hinder hos användaren som skapar problem. Definitionen av begreppet handikapp 
innefattar att detta är något som uppkommer i mötet mellan en funktionsnedsättning och en 
brist eller ofullkomlighet i miljön eller i organiserad verksamhet (NE, 1992, band 8, s. 382). 
Det innebär att hindren även ligger hos de olika informationssystemen, till exempel hos 
myndigheter, bibliotek, skolor och på arbetsplatser. De barriärer som informanterna stöter på 
vad gäller skriftlig information är också många gånger allmänna problem som kan uppstå för 
de flesta. Även om jag i denna uppsats koncentrerat mig på specifikt hur personer med dyslexi 
hanterar skriftlig information i vardagslivet så kan så klart även ”normalläsare” ha erfarenhet 
av de svårigheter som informanterna stöter på, till exempel problem med att hitta information 
i den plottriga texten i telefonkatalogen, stavfel i samband med katalogsökning på bibliotek 
och Internet eller felläsning på skyltar. För informanternas del innebär dock deras läs- och 
skrivsvårigheter att problemen uppstår i de flesta situationer. Trots att flera av informanterna 
har lärt sig att bemöta detta med olika strategier innebär deras handikapp ibland ett stort 
hinder, till exempel då de har problem med att läsa och skriva i arbete och skola.  
 
9.1 Offentliga institutioner som system 
 
I uppsatsen har jag inte specifikt fokuserat på biblioteket som institution, utan 
informationssökning på bibliotek ingår som en del i de tio informationsaktiviteterna. Flera av 
de informationssystem som jag angivit i uppsatsen kan man dock finna på många bibliotek. 
Som jag tidigare nämnt har det på vissa bibliotek i Sverige inrättats så kallade läs- och 
skrivverkstäder som gör att bland annat dyslektiker kan ta del av informationen på samma 
villkor som ”normalläsare” (Statens Kulturråd 1999:2, s. 132f). ). Inga Lundkvist har 
undersökt sådan verksamhet på tre bibliotek i Västra Götalandsregionen. En av 
frågeställningarna rörde tillgängligheten där författaren bland annat kom fram till att 
inrättandet av dessa verkstäder påverkat hela bibliotekets verksamhet på ett positivt sätt. 
Genom den tekniska utvecklingen har möjligheten för funktionshindrade att nå bibliotekets 
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information i hög grad ökat (2004, s. 60). Borängs undersökning av tillgängligheten på trettio 
folkbibliotek i Södermanland visade dock att verksamheten för dyslektiker varierade kraftigt 
mellan de olika biblioteken. Enligt hennes magisteruppsats var till exempel datoriserade 
hjälpmedel mindre förekommande (s. 51, 2003). 
 
För att skapa full delaktighet för funktionshindrade på bibliotek och följa bibliotekslagens 
paragraf om att ge särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade bör det finnas anpassade 
hjälpmedel för läshandikappade på alla huvudbibliotek i Sverige. Liknande tankar framhåller 
även Klason i sin kandidatuppsats (2002) liksom den person med dyslexi som Nylund 
intervjuade i sin magisteruppsats, som bland annat föreslog talande streckkodsläsare till 
talböckerna och talsyntes till datorerna som kan läsa upp markerad text (1997, s. 47). Detta är 
i grunden en resursfråga, men det finns även åtgärder som kan genomföras utan att det 
behöver kosta särskilt mycket, till exempel tydlig och enhetlig skyltning och en bättre service 
till läshandikappade. Eftersom det för många personer med dyslexi kan kännas motigt att 
besöka ett bibliotek är det extra viktigt med ett trevligt bemötande. Torbjörn Lundgren, som 
själv är dyslektiker, framhåller vikten av ett bra bemötande från bibliotekspersonalen:  
 

För elever med lässvårigheter är det extra viktigt att de i grunden får känna 
att de behärskar sökandet efter kunskap. Det gäller inte bara via Internet. De 
behöver också få en positiv inställning till bibliotek. De måste lära känna 
bibliotekets personal så att de vågar vända sig till en bibliotekarie om de 
”kör fast” i sitt sökande. (s. 54)  

 
I flera studier, bland annat Ekegrens och Klasons samt min egen, har det förekommit att 
dyslektiker nekas låna talböcker på bibliotek. Därför är det viktigt att all bibliotekspersonal 
får utbildning om dyslexi för att lättare kunna bemöta denna grupps behov, något som även 
Klasson och Nylund tar upp i sina studier. Författarna i Statens Kulturråds undersökning 
Bibliotekens särskilda tjänster: kartläggning och analys av biblioteksservice till äldre och 
funktionshindrade påpekar just att en viktig del av tillgängliggörandet av information för 
funktionshindrade ligger i kunskapen om och förståelsen för olika funktionshinder (1999:2, s. 
70). Detta kan ske redan på bibliotekshögskolan, genom att man till exempel bjuder in en 
person med dyslexi som kan berätta om sitt handikapp och hur denna upplever biblioteket.  
 
De informationssystem som jag tagit upp i uppsatsen kan man också finna inom andra 
offentliga institutioner, till exempel på arbetsplatser, skolor och inom myndigheter. Det är av 
stor vikt att även alla som arbetar inom sådana institutioner har en viss kännedom om och 
förståelse för olika funktionshinder samt vilka problem som kan uppstå och påverka den 
enskildes vardagsliv. Det är också viktigt att ha i åtanke att människor är olika och tar till sig 
information på olika sätt och att en del personer behöver längre tid på sig att läsa och skriva. 
Genom att erbjuda alternativa informationssystem om det uppstår hinder med de ursprungliga 
kan man medverka till ett samhälle där dessa personer känner sig likvärdiga och så lite 
handikappade som möjligt. Exempel på sådana är tekniska hjälpmedel av olika slag, lättlästa 
texter, tydlig skyltning samt användning av symboler istället för text. Sådana åtgärder 
underlättar säkerligen inte bara vardagen för personer med dyslexi utan kan förmodligen 
gynna andra användare också, till exempel en anpassning av invecklad myndighetstext till ett 
mer lättläst språk. En mer avskild plats utan köer på offentliga institutioner skulle kanske 
underlätta för dyslektiker att berätta om sina svårigheter och minska stresskänslor och 
osäkerhet. Vad gäller svårigheten för dyslektiker att hinna läsa textad film och TV har man till 
exempel i Danmark textat flera spelfilmer på ett lättläst språk. I Sverige finns vissa 
dagstidningar inlästa på band eller i elektronik form, som kan läsas med hjälp av 
förstoringsprogram eller talsyntes (Nielsen & Irvall, 2004, s. 18f.).   
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9. 2 Avslutande reflektioner över metod, teori och analys 
 
Jag anser att Anders Hektors modell på informationsbeteende har varit ett bra verktyg i min 
analys och hjälpt till att strukturera resultatet av intervjuerna. Genom att dela upp 
informanternas informationsbeteende i flera delar anser jag att man får en tydligare bild av 
deras kontext. Hektors modell på informationsbeteende har hjälpt mig att se informanternas 
informationsbeteende i ett större sammanhang där olika delar påverkar hur de söker 
information. Detta bland annat genom att koppla deras informationsaktiviteter till olika 
livsaktiviteter i vardagslivet och undersöka de behov som kan ha legat bakom dessa. Genom 
att komplettera Hektors forskning med forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap 
hoppas jag att jag ytterligare förtydligat mitt resultat.  
 
Det var ibland svårt att veta vilka livsaktiviteter mina informanter utgick ifrån då de sökte 
information, eftersom många uttryckte sig generellt i många frågor. Om jag hade gjort en 
grundligare undersökning, likt Hektor, där han använde sig av flera metoder, såsom 
uppföljande intervjuer och informationsdagböcker, hade jag kanske kunnat få ut mer 
information av mina informanter angående detta. Hektor livsaktiviteter var också mer 
centrerade kring aktiviteter i hemmet, medan mina informationsaktiviteter var av mer 
utåtriktad karaktär där jag till exempel inkluderade arbete, studier och myndighetskontakter. 
Även detta gjorde det svårare att avgöra vilken livsaktivitet behovet uppstod ur.  
 
I min studie har jag främst fokuserat på de problem som uppstod i informationssammanhang 
för informanterna och de lösningar som de använde för att hantera dessa problem. Problemen 
har jag till stor del infogat i den kategori Hektor kallar problem och försökt analysera om 
dessa varit omedelbara eller fördröjda. Det kunde ibland vara svårt att urskilja om dessa 
problem var omedelbara eller fördröja eftersom jag inte alltid fått en helt klar bild av detta 
genom intervjuerna. Även om jag tolkat det som ett omedelbart problem kanske 
informanterna skulle se det på ett annat sätt. Även projektens karaktär var ibland svåra att 
fastställa, om de var förändringsbara eller pågående, eftersom informanterna oftast inte 
kopplade informationsaktiviteterna till någon specifik situation utan uttalade sig generellt i 
många frågor. 
 
Hektor, liksom jag själv, har en ganska vid syn på informationssystem. I mitt fall kunde ett 
sådant vara till exempel tryckt information i form litteratur, anteckningar, tidningar, 
telefonmeddelanden och ordböcker. Hektor menar att även den personliga interaktionen med 
andra människor kan ses som ett informationssystem. Detta framkom tydligt i mina 
informanters fall då de ofta vände sig till andra personer i sin omgivning då det uppstod 
svårigheter med de skriftliga primärkällorna.  
 
Användandet av Hektors informationsaktiviteter avsåg mest att förtydliga mina tio 
informationsaktiviteter genom att de förklarade dessa närmare. Informationsaktiviteterna 
syftade till att belysa det beteende som informanterna visade upp i sin interaktion med 
information. Kategorin Utfall var i vissa fall svår att använda i min analys, främst i 
beskrivningen av informanternas tankar och känslor. Även om vissa informanter konkret 
beskrev en viss känsla eller tanke tolkade jag i de flesta fall informanternas känslor och tankar  
utifrån deras berättelser, något som inte ger en helt tillförlitlig bild av resultatet. Förändring 
kan i flera fall ses som de lösningar som informanterna valde att använda sig av i 
sammanhanget. Enligt Hektor står lösningar för de positiva och negativa resultat som 
informationsanvändningen leder till. I mina informanters fall ledde inte all förändring till en 
lösning av problemen eller till användandet av ett nytt informationssystem.  
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De resultat som jag kommit fram till i uppsatsen stämmer till stor del överens med tidigare 
forskning på området. De problem som uppstår för informanterna och de strategier som de 
använder sig av för att hantera skriftlig information i vardagslivet styrks av Wittings, 
Eriksson-Gustavssons och Skaalviks undersökningar samt av personliga berättelser från 
Carlsson, Bergum, Källberg, Öhman och Strömbom. På grund av att dyslektiker inte är en 
homogen grupp beror graden av svårigheter på de personer som man undersöker. Jag anser att 
man ändå kan finna gemensamma mönster i mina informanters informationsbeteende och i 
litteraturen. För biblioteks- och informationsforskningen kan denna uppsats förhoppningsvis 
bidra till en förståelse för och kännedom om dyslektikers informationsbeteende och hur denna 
grupp väljer att lösa problem. Det hade varit intressant att undersöka om yngre dyslektikers 
informationsbeteende skiljer sig från mitt resultat. De kanske har andra erfarenheter och ett 
annat förhållningssätt till sina läs- och skrivsvårigheter än mina informanter? Ett annat förslag 
på vidare studier är att ta reda på vad man inom olika offentliga institutioner gör för att 
förbättra tillgängligheten för personer med läs- och skrivsvårigheter och hur detta har slagit ut 
i praktiken. 
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10. Sammanfattning 
 
På grund av att dyslektiker består av en relativt stor grupp i samhället, 5-10 % av den svenska 
befolkningen antas ha dyslektiska problem, var jag intresserad av att ta reda på hur några 
personer med dyslexi hanterar problem med skriftlig information i sin vardag. Genom 
kvalitativa intervjuer med sex vuxna personer med dyslexi ville jag undersöka deras 
informationsbeteende, alltså de mänskliga handlingar, aktiviteter, uppträdanden och strategier 
som är associerade med information. I uppsatsen utgick jag ifrån följande frågeställningar: 
 

• Hur beskriver informanterna sin bakgrund och sina läs- och skrivsvårigheter? 
• Vilka problem möter informanterna i informationssammanhang i sitt vardagsliv i 

relation till tio informationsaktiviteter? 
• Hur gör informanterna för att hantera eller lösa dessa problem?  

 
Genom att ställa frågor till informanterna utifrån tio olika informationsaktiviteter ville jag 
beskriva de problem med läsning och skrivning som de stöter på i vardagslivet samt 
undersöka hur de väljer att lösa dessa problem. Genom detta hoppades jag få en bild av deras 
informationsbeteende. Informationsaktiviteterna syftade till att innefatta informanternas 
vardagsliv genom att de behandlade informationsproblem i arbete, skola och på fritiden. De 
informationsaktiviteter som jag valde att utgå ifrån var: läsa och skriva i skolan, läsa och 
skriva i arbetet, läsa och skriva myndighetsinformation, söka information i tidningar, söka 
information på skyltar, söka information i telefonkatalogen, söka information på Internet, 
söka information på bibliotek, läsa skönlitteratur samt läsa textremsan på TV och film. 
 
För att ge en översikt över ämnet beskrev jag i min bakgrund problematiken med att finna en 
enhetlig definition av begreppet dyslexi i litteraturen. På grund av att det även finns olika 
åsikter om orsaker till dyslexi och vad man ska göra åt det, redogjorde jag därefter för de två 
främsta inriktningarna i denna fråga, den så kallade reformpedagogiska- respektive den 
neuropsykologiska inriktningen. Därefter beskrev jag kort förekomsten av dyslexi plus en 
internationell studie som gjorts av vuxnas förmåga att förstå och använda skriftlig 
information, International Adult Literacy Survey (IALS). Jag gav också exempel på några av 
de problem med läsning och skrivning som kan uppstå för personer med dyslexi, samt beskrev 
vad dyslexi kan innebära för individen. Sist räknade jag upp några olika aktörer och 
hjälpmedel som dyslektiker kan ha nytta av, till exempel FMLS, Svenska dyslexiföreningen, 
folkbiblioteket och TPB. 
 
Därefter följde en beskrivning av tidigare forskning och litteratur på området. För att 
tydliggöra begreppet informationsbeteende gjorde jag därefter en sammanställning av teorier 
kring detta från biblioteks- och informationsforskare. Begrepp som jag redogör för är bland 
annat informationsbehov, informationsbeteende, informationskällor och social kontext. Den 
huvudteori som jag valde att utgå ifrån i uppsatsen var Anders Hektors modell på 
informationsbeteende. Denna teori stämde bra in på min problembeskrivning på grund av att 
individen ställs inför olika problem, projekt och lösningar. Hektor har en syn på individen 
som en del av sin omgivning där hon söker information utifrån olika livsaktiviteter. Ur 
livsaktiviteterna uppstår olika problem som individen försöker lösa genom olika projekt. 
Genom åtta informationsaktiviteter förklarar Hektor hur individen går tillväga. De följder som 
kommer av de olika informationsaktiviteterna kallar Hektor utfall och förändring. Vad som 
skilde min modell från Hektors var att jag även inkluderade arbete och skola i min studie. 
För att ge en personlig bild av informanterna presenterade jag dem i tur och ordning och 
beskrev deras bakgrund samt deras förhållning till de av mig valda informationsaktiviteterna. 
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Här använde jag mig av en del citat för att ge informanterna en egen röst. Via Hektors modell 
analyserade jag därefter mitt intervjuresultat genom att på samma sätt som tidigare dela upp 
informanternas informationsbeteende i olika delar utifrån mina valda informationsaktiviteter. 
De resultat jag kom fram till i analysen sammanfattade jag utifrån Hektor samt övriga 
teoretiska utgångspunkter i efterföljande kapitel 
 
Resultatet av undersökningen visade att informanterna ofta stöter på problem i relation till de 
tio informationsaktiviteterna, främst innan de fått reda på orsaken till sina svårigheter men 
även efter. I redogörelsen av sin bakgrund beskrev alla hur de haft problem i skolan och inte 
fått någon förståelse för detta. Detta förde med sig dåligt självförtroende och osäkerhet. 
Problemen som uppstod var ofta likartade för informanterna. Följande problem förekom i läs- 
och skrivsammanhang för informanterna:  
 
Informationens form: Problem med att läsa små och plottriga texter sker för informanterna vid 
läsning av till exempel artiklar i tidningen, telefonkatalogen, arbetsannonser och SAB-
systemet på bibliotek. Informanterna har också problem med att läsa texter med ett svårare 
språk, till exempel information från myndigheter eller viss skönlitteratur. Det förekommer 
också problem med att skilja på närliggande ord och svårigheter med att förstå vissa dialekter. 
 
Tidsbrist: Främst i skola och arbete uppstår svårigheter med att hinna läsa olika slags texter. 
Även på fritiden kan det ta lång tid att läsa vissa texter, till exempel tidningen, skönlitteratur 
och textremsan på TV och film, vilket gör att de ofta missar information.  
 
Stress: På grund av tidspressen drabbas informanterna ofta av stress, till exempel då de måste 
prestera skriftlig information i samband med besök på myndigheter eller bibliotek.  
 
Felstavningar: Det händer att informanterna stavar fel och vänder på bokstäver då de söker 
information, till exempel på Internet och bibliotek. Detta resulterar i att de ofta inte finner vad 
de söker. Det förekommer också svårigheter med att stava till vissa ord.  
 
Felläsningar: Informanterna har också svårigheter med att läsa vissa ord. Vid läsning på bland 
annat skyltar av olika slag händer det att informanterna läser fel eller inte förstår budskapet.  
 
Omgivningens okunskap (bemötande): I skolan samt i samband med besök på bibliotek och 
myndigheter har informanterna varit med om att lärare och personal inte förstår deras 
svårigheter vilket ytterligare förvärrat deras situation.  
 
Resultatet visar också att informanterna använder sig av olika strategier för att hantera 
problem som uppstår vid läs- och skrivsituationer. De strategier som informanterna använder 
för att hantera ovanstående problem är följande:  
 
Undvika läs- och skrivsituationer: Om möjligheten finns undviker informanterna olika läs- 
och skrivsituationer som kan innebära problem. Detta skedde främst innan de fått reda på 
orsaken till sina läs- och skrivsvårigheter eller då de skämdes för att berätta om dem för sin 
omgivning. På fritiden undviker vissa av informanterna att läsa skönlitteratur, att använda sig 
av Internet samt att titta på textad utländsk film och TV. 
  
Öppenhet om handikappet: Flera av informanterna berättar om sina svårigheter i olika 
situationer, till exempel för myndighetspersoner, kollegor och lärare, vilket underlättar deras 
informationshantering.   
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Ta hjälp från omgivning: Genom att använda sig av sitt sociala nätverk och fråga, be om hjälp 
eller diskutera med andra människor hanterar informanterna ofta sina läs- och skrivsvårigheter 
och löser problem. Detta sker via familj och kollegor på arbetet, men även med lärare, 
kollegor och studiekamrater.  
 
Använda olika hjälpmedel: En annan strategi som informanterna använder sig av i skola, 
arbete och på fritiden är att de använder sig av olika hjälpmedel, till exempel talböcker, 
skärmläsare, ordböcker och bandspelare. 
 
Ta sig tid och arbeta på egen hand: För att undvika stress skriver vissa av informanterna till 
exempel myndighetsblanketter hemma istället för på posten eller banken. En del använder i 
dessa fall mycket hellre telefonen som informationssystem. Några av informanterna tar sig tid 
att läsa tidningen trots att det är tidskrävande.  
  
Tänka sig för: En annan strategi som används är att informanterna tänker sig noga för i 
sammanhang där de vet om att det brukar uppstå problem. Detta till exempel gällande vissa 
ord eller då de kör en ny väg och ska läsa på skyltar.  
 
Överlåta läs- och skrivuppgifter på sin omgivning: Flera av informanterna överlåter läs- och 
skrivuppgifter som de inte klarade av på sin närmaste omgivning, till exempel man, fru, 
sambo och kollegor på arbetet. 
 
De slutsatser jag kunde dra av min undersökning var att trots användningen av ovanstående 
strategier förekommer det att informanterna går miste om information eller inte klarar av att ta 
till sig vissa skriftliga källor. De är starkt beroende av hjälp från sin omgivning för att lösa 
problem. En öppenhet om handikappet samt användning av hjälpmedel underlättar deras 
informationshantering i vardagslivet. Omgivningens kunskap om läs- och skrivsvårigheter 
och vilja att etablera alternativa informationssystem samt ett trevligt bemötande är också av 
stor vikt för att underlätta deras vardag, till exempel i samband med besök på offentliga 
institutioner.  
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Bilaga 1 intervjufrågor 
 
Bakgrund 
 
1. Kan du berätta lite om din bakgrund? (namn, ålder, utbildning, sysselsättning) 
 
2. När fick du reda på att du hade läs- och skrivsvårigheter? 
 
3. Vilken hjälp fick du i skolan? 
 
4. Hur ser dina läs och skrivsvårigheter ut? 
 
Arbete  
 
1. Hur var/är det att ha läs- och skrivsvårigheter på arbetet för dig? 
 
2. Vilka problem/svårigheter uppstod och uppstår där? 
 
3. Hur löste/löser du dessa problem? (Vilka strategier använde du för att lösa problemen?) 
 
Studier 
 
1. Hur var/är det att studera och ha läs- och skrivsvårigheter? 
 
2. Vilka problem/svårigheter uppstod och uppstår där? 
 
3. Hur löste/löser du dessa problem? (Vilka strategier använde du för att lösa problemen?) 
 
Fritid 
 
1. Hur är det att ha läs- och skrivsvårigheter på fritiden? ( i relation till exempelvis Internet, 
myndigheter, TV och film, tidningar, skyltar, telefonkatalogen, bibliotek och skönlitteratur 
med mera) 
 
2. Vilka problem/svårigheter uppstod och uppstår på fritiden?  
 
3. Hur löste/löser du dessa problem? (Vilka strategier använde du för att lösa problemen?) 
 
Övriga frågor 
 
Hur skaffar du dig information om det är något du undrar över? 
Vilken källa vänder du dig till i första hand? 
Vilka medium/informationskällor använder du dig av för att hålla dig a-jour? När och varför? 
Hur löser du informationsproblem? 
Hur söker du information om ett ämne som intresserar dig? Vart vänder du dig? 
Vilka medier använder du helst? 
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