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Abstract: TPB, The Swedish Library of Talking Books and Braille, has 

requested a study to investigate the organization and content 
of a possible future Swedish web portal for users with 
reading disabilities. 

 
The aim of this thesis is to conduct such a study, with an 
emphasis on knowledge organization. The main aspects 
studied are formal description, representation, search and 
retrieval, document retrieval, and additionally also aspects 
related to content. 
 
The following questions are answered in this thesis: 
• How are web portals, online databases and Internet 

libraries for users with reading disabilities constructed, 
from an organization of knowledge point of view? 

• How can these solutions for knowledge organization be 
incorporated into a possible Swedish web portal? 

• With regards to content, which additional aspects are 
present in the studied web portals, online databases and 
Internet libraries? 

 
 The questions are addressed through a detailed study of ten 

web portals, online databases and Internet libraries from 
Nordic and Anglo-American parts of the world. 

 
 The conclusion contains useful suggestions for the 

organization of a future Swedish web portal. Such a portal 
would benefit users with reading disabilities by improving 
their independent search capabilities and making document 
retrieval easier and more accessible. It would be useful for 
both educational and recreational purposes. 

 
Nyckelord: läshandikapp, lässvårigheter, synnedsättning, 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Läshandikappade är en grupp som kan uppleva svårigheter med att tillgodogöra sig 
information på Internet. Många webbplatser är heller inte anpassade för personer med 
lässvårigheter, som kan innebära allt ifrån synnedsättning och dyslexi till 
funktionshinder och konvalescens. I Sverige finns Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
som bland annat tillhandahåller litteratur på alternativa medier för att möta 
läshandikappade användares speciella behov. 
 
Jag introducerades till detta ämne genom kontakt med Bitte Kronkvist på Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket, TPB. TPB var intresserade av en förstudie till en svensk portal 
för studenter med läshandikapp. Jag fick i uppdrag att utföra en sådan studie. Uppdraget 
beskrevs på följande sätt: 
 

”Göra en förstudie till en portal för studenter med läshandikapp. 
Liknande den som presenterades i Danmark i höstas men vår skulle 
vara för studenter med läshinder. Kolla 
www.e17.dk/portalen/hjem/hjem.aspx  
Se rapporten Arkiv för lokalt inlästa talböcker en förstudie gjord av 
Karin Ohrt och Ann-Sofie Zettergren. Rapporten finns på 
http://www.tpb.se/verksamhet/hogskolelitteratur/bibliotek/  
 
En portal som innehåller fria programvaror, information till studenter, 
arkivet för lokalt inläst material m m . Studenten måste ha behörighet 
för att få tillgång till dessa resurser.  
 
Förstudien ska innehålla idéer och förslag på innehåll, hur den 
organiseras, vem som organiserar.”1 
 

Efter en närmare granskning visade sig inte skillnaderna vara särskilt stora mellan 
studenters och andra användares behov, och därför utvidgades denna studie till att gälla 
alla läshandikappade användare. Läshandikappade är precis som andra 
biblioteksanvändare intresserade av både facklitteratur och skönlitteratur. Läsningen 
görs både i rekreations- och utbildningssyfte. Läshandikappade som studerar söker 
däremot information specifikt relaterade till studierna, och de behöver ofta få tillgång 
till denna information snabbt. Inläsning av litteratur görs ofta lokalt på de olika 
högskole- och universitetsbiblioteken, vilket beskrivs närmare i kapitlet om tidigare 
forskning. Men själva organisationen av dokumenten skiljer sig inte lika mycket åt 
mellan de olika grupperna, och alla kan ta del av samma tänkta portal. Behovet av en 
portal finns också för alla läshandikappade användare, inte enbart studenter. 
 
TPB eftersökte speciellt idéer för vad en portal kan innehålla och hur den ska 
organiseras, och för att komma fram till detta studerar jag redan befintliga portaler i de 
nordiska och angloamerikanska länderna ur en mer kunskapsorganisatorisk synvinkel. 

                                                 
1 Se bilaga. 
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Formell beskrivning, representation, klassificering och indexering, dokumentåtkomst, 
sökning och återvinning, samt innehållsmässiga tjänster är några av de områden som 
undersöks i denna studie. 
 
TPB är en statlig myndighet som bland annat har till uppgift att förse personer med 
läshandikapp litteratur på alternativa medier som exempelvis talböcker, 
punktskriftsböcker och e-textböcker. Inläsning av böcker är även något TPB hjälper till 
med. Tidigare forskning, som presenteras senare i uppsatsen under rubriken med samma 
namn, visar att olika grupper av läshandikappade användare ofta upplever svårigheter 
med att få tag på information och material. På uppdrag av Bibsam, Kungliga 
bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling, gjordes också 2005 en 
förstudie kallad Arkiv för lokalt inlästa talböcker, vilken är tänkt att underlätta framför 
allt studenters litteraturanskaffning.2 Det är denna som det refereras till i uppdraget från 
TPB. Men ännu är inte en gemensam webbportal för läshandikappade realiserad, och 
denna studie ämnar därför undersöka på ett mer kunskapsorganisatoriskt plan hur en 
sådan kan ordnas. 
 
För att komma fram till detta tänker jag studera redan befintliga portaler och 
nätbibliotek i Sverige och i andra länder. I diskussionen ges sedan förslag på hur 
resultaten kan användas för en tänkt svensk webbportal för läshand ikappade. 
 
 

1.2 Problemformulering och avgränsningar 

I dagsläget finns TPB:s egen bibliotekskatalog sökbar via webben. Böcker på 
alternativa medier kan beställas via hembiblioteket och i vissa fall direkt från TPB. En 
mer självständig litteraturåtkomst för läshandikappade finns däremot inte. En specifik 
ämnesportal, gärna även med direktåtkomst till nerladdningsbara dokument, skulle 
kunna vara till stor hjälp för läshandikappade. Hur en sådan portal skulle kunna 
realiseras ur en främst kunskapsorganisatorisk synvinkel är således vad denna studie 
ämnar undersöka. 
 
För att ta reda på detta görs en undersökning av redan befintliga ämnesportaler och 
Internetbibliotek. Fokus i denna studie läggs på nordiska och angloamerikanska 
ämnesportaler och nätbibliotek. Denna avgränsning är dels rent språkligt begränsad, 
svenska och engelska är två språk jag behärskar till fullo. Dels är det spridda 
geografiska läget intressant. Olika länder kan ha nått fram till olika lösningar, vilket kan 
vara av stort värde för denna studie. Jag utgår även från en idé om att de nordiska och 
angloamerikanska länderna har kommit längre än många andra när det gäller service för 
just läshandikappade biblioteksanvändare. Detta är inte något jag lyckats bekräfta, men 
jag har heller inte hittat något som motbevisar denna idé. Därför begränsas denna studie 
till att gälla webbportaler, nätbibliotek och online-databaser i Sverige, Danmark, Norge, 
Finland, Storbritannien, Kanada, USA och Australien. Jag tittade på andra 
engelsktalande länder och områden som exempelvis Sydafrika och Hong Kong, men 
hittade inte något som jag tyckte motsvarade de tjänster som fanns tillgängliga via 
webben i de ovanstående länderna. 

                                                 
2 Ohrt & Zettergren 2005. 
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Det finns även länder med flera portaler och nätbibliotek för olika sorters läshandikapp. 
Då valde jag främst dem som riktade sig till en uttalat bred målgrupp som så nära som 
möjligt passade den beskrivna målgruppen för denna uppsats. Detta gjordes för att få så 
jämförbara resultat som möjligt. 
 
Det finns portaler riktade speciellt till barn, som exempel kan nämnas Kanadas 
Children’s Discovery Portal. Det är även tänkbart med en undersökning av mer 
specialiserade nätbibliotek för läshandikappade användare. Men denna studie fokuserar 
på bibliotek riktade till en mer allmän användargrupp. Portalerna, online-databaserna 
och nätbiblioteken i denna undersökning ska erbjuda ett brett spektrum av 
ämnesområden för olika åldersgrupper. Detta är för att göra dem så jämförbara som 
möjligt, samt att göra denna studie så allmängiltig som möjligt. 
 
Det finns utförliga beskrivningar för hur webbsidor bör utformas rent tekniskt för att bli 
så användarvänliga som möjligt, och det finns även litteratur om anpassning för 
läshandikappade grupper. Detta är också mycket intressant, men mycket forskning har 
redan gjorts, och det faller dessutom lite utanför denna studie. Därför berör jag det bara 
i korthet, och då främst om det inverkar på organisationen av webbportalen. 
 
Under kapitlet Tidigare forskning ingår flertalet magisteruppsatser. Då det fanns så 
mycket skrivet om läshandikappade grupper valde jag därför att inte redovisa äldre 
uppsatser, vilka kan anses vara mindre aktuella. Det finns också sammanställningar av 
regler för copyright, men jag valde att inte skriva om dessa eftersom denna uppsats är 
tänkt att visa möjligheter för en tänkt svensk portal, inte begränsningar. 
 
 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Efter kontakt med TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, fick jag i uppdrag att göra 
en förstudie till en webbportal för läshandikappade. Sådana portaler finns redan i en del 
andra länder. I Sverige finns böcker på alternativa medier sökbara via TPB:s katalog, 
och en portal knuten till denna katalog skulle kunna underlätta den självständiga 
informationssökningen för läshandikappade. De delar TPB speciellt vill ha hjälp med är 
innehållet samt organisationen av en tänkt portal. För att komma fram till detta ämnar 
jag studera redan befintliga portaler, online-databaser och nätbibliotek i andra länder. 
 
Syftet med denna studie är att utreda hur redan befintliga webbportaler, online-
databaser och nätbibliotek för läshandikappade grupper är utformade, så att 
rekommendationer sedan kan ges för en tänkt svensk portal. Frågeställningarna blir 
således följande: 
 

• Hur utformas webbportaler, online-databaser och nätbibliotek för 
läshandikappade ur en kunskapsorganisatorisk synvinkel? 

 
• Hur kan dessa kunskapsorganisatoriska lösningar implementeras i en tänkt 

svensk portal för läshandikappade? 
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• Vilka tjänster finns knutna till de undersökta webbportalerna, online-databaserna 
och nätbiblioteken? 

 
 

1.4 Ordförklaringar 

Dessa ordförklaringar är både en sammanställning av uttryck som frekvent förekommer 
i denna studie, samt en kort genomgång av de vanligaste böckerna och hjälpmedlen för 
läshandikappade användare. Denna sammanställning har gjorts för att ge en bakgrund 
till de valda webbportalerna, online-databaserna och nätbiblioteken, och de dokument 
som erbjuds. 
 
 

1.4.1 Uppsatsspecifika ordförklaringar 

Kunskapsorganisation 
 
Kunskapsorganisation är en term som kan tolkas något olika beroende på hur snävt 
uttrycket används. Birger Hjörland beskriver kunskapsorganisation på två olika sätt. 
Den bredare tolkningen handlar om hur kunskap organiseras på ett mer generellt plan. 
Några av de exempel som ges är kunskap som ordnas i lexikon, ordlistor, genrer, 
ämnesindelningar och forskningsdiscipliner. I en mer traditionell biblioteks- och 
informationsvetenskaplig bemärkelse används kunskapsorganisation däremot smalare. 
För att göra dokument sök- och återfinningsbara på ett effektivt sätt registreras de i 
databaser och kataloger. Kunskapsorganisation handlar då främst om den information 
som görs till bibliografisk data.3 
 
Min egen användning av kunskapsorganisation baseras på systematiken bakom ISO 
TC46SC3, som ligger till grund för en internationell terminologistandard för 
information och dokumentation. Denna standard finns publicerad på bland annat 
webbsidan TERON 2, vilken samlar biblioteks- och informationsvetenskaplig 
terminologi i tesaurusformat.4 De delar som berör organisation av kunskap har jag sedan 
använt för att konstruera metoden för analysen i denna studie. Detta innebär formell 
beskrivning, representation, dokumentåtkomst, samt sökning och återvinning. 
 
 
Läshandikapp 
 
Läshandikapp är en bredare term för många olika läs- och skrivsvårigheter och innebär 
en svårighet att läsa tryckt text. Det finns olika sätt att uttrycka denna svårighet, och 
läshandikapp är ett ofta förekommande ord. Enligt TPB är synskada och dyslexi 
vanligast, men även rörelsehinder, neurologisk skada och konvalescens kan ge ett 
läshandikapp. Den som har ett läshandikapp i Sverige har enligt lag rätt att låna 

                                                 
3 Hjørland 2006. 
4 TERON 2 1999. 
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talböcker utan att behöva visa upp ett intyg, och TPB uppger att ungefär fyra procent av 
invånarna anses vara talboksberättigade.5 
 
Handikapp är enligt Världshälsoorganisationen WHO hur individen upplever en 
funktionsnedsättning när den möter vardagliga sysslor.6 Ett handikapp finns således när 
funktionshindret upplevs som en begränsning. Handikapp är enligt denna definition 
miljörelaterat och inte individrelaterat. En vardaglig syssla som kan upplevas som en 
svårighet eller ett handikapp är bokläsning, härav det svenska ordet läshandikapp. Detta 
ord används även i flera av de nordiska länderna som en sammanfattande term för 
många olika grupper med lässvårigheter. En jämförbar engelsk term är reading 
disabilities. 
 
Ordet handikapp kan uppfattas negativt, men jag använder ändå ordet läshandikapp 
eftersom det är en vedertagen term som används av TPB och många andra svenska 
organisationer.  
 
 
Portal 
 
Detta är ett uttryck som kommer från engelskans gateway, även om web portal ofta 
också används. Webbportal och ämnesportal är andra svenska uttryck för samma 
fenomen. 
 
Portaler har ofta länkar, söktjänster och andra funktioner för användare intresserade av 
specifika ämnesområden. Från att mest ha använts för att underlätta sökningar i olika 
databaser, innehåller portaler allt oftare både ny forskning, resurser, e-postfuktioner, 
diskussionsforum och nyheter. Även betaltjänster kan ingå i en portal.7  
 
 
Nätbibliotek och online-databaser 
 
Nätbibliotek används i denna uppsats för att beskriva de bibliotek som tillhandahåller 
webbfunktioner och sökbara kataloger. Ofta går det även att beställa material direkt via 
webbsidan, samt ibland även direktnerladda dokument. Internetbibliotek är ett annat 
uttryck. Online-databaser används för att beskriva bibliotekskataloger som gjorts 
sökbara via webben. Den här uppsatsen gör annars inga tydliga distinktioner mellan 
webbportaler, nätbibliotek och online-databaser, då det inte finns exakta och 
standardiserade kriterier för vad var och en av dem ska innehålla. 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2006, Om läshandikapp. 
6 World Health Organization, Selected health indicators, avsnitt C4.1. 
7 Craver 2002, s. 87. 
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1.4.2 Böcker i alternativa format 

Det finns flera olika alternativa format, och de studerade webbportalerna, nätbiblioteken 
och online-databaserna använder sig av dessa i varierande grad. Nedan följer en 
genomgång av de vanligaste formaten. 
 
 
Talböcker och ljudböcker 
 
Talböcker är böcker som antingen läses in manuellt eller skannas in till digitalt format i 
en speciell skanner, vilket skapar en syntetiskt uppläst text. De manuellt inlästa 
böckerna finns antingen på kassett- eller CD-ROM-format, och numera även i MP3-
format. 
 
Ljudböcker är i Sverige kommersiellt utgivna böcker som finns för försäljning i 
handeln. Därför skiljer de sig från talböcker, som tillverkas med stöd av 
upphovsrättslagen för utlåning på bibliotek till läshandikappade användargrupper.8 En 
ändring i upphovsrättslagen 2005 ger dock läshandikappade personer rätt att köpa 
talböcker för privat bruk. De får då vända sig till det lokala biblioteket som gör en 
beställning från TPB.9 
 
 
Talböcker i DAISY-format 
 
Digital Accessible Information SYstem, DAISY, är en svensk uppfinning som numera 
är ett internationellt talboksformat. DAISY Consortium har bildats för att utveckla 
DAISY-standarden för digitala talböcker.10 Det som är speciellt med dessa böcker är att 
de är strukturerade med kapitel, underkapitel och sidnumrering, vilket gör att läsaren 
själv kan välja i vilken ordning boken ska läsas, samt bläddra och hoppa till önskade 
delar. Läshastigheten är också varierbar för att passa individuella inställningar. För 
DAISY i CD-ROM-format används speciella läsprogram på datorn eller DAISY-
spelare. Vanliga MP3-spelare går att använda för det nyare MP3-formatet.11 
 
DAISY-böcker finns i dagsläget i några olika format som kombinerar inläst ljud med 
elektronisk text i varierande grad. En sådan elektronisk text kan läsas med hjälp av 
skärmläsare, punktskriftsdisplay eller talsyntes, se nedan.12 
 
 
Punktskriftsböcker 
 
Punktskriftsböcker är som namnet visar till för de personer som behärskar blindskrift. 
Det finns även möjlighet att läsa punktskrift digitalt genom en användning av 
punktskriftsdisplay som kopplas till datorn. Det engelska ordet för punktskrift är Braille. 
 
 
                                                 
8 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2006, Frågor och svar. 
9 Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2006, Köpa talböcker. 
10 Daisy Consortium 2006. 
11 Talboken 50 år! 2005, s. 124f. 
12 Svenska DAISY konsortiet 2006, Typer av DAISY-bok. 
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E-böcker 
 
E-böcker är elektroniska böcker som i de flesta fall kan läsas med hjälp av talsyntes 
eller punktskriftsdisplay. 
 
 

1.4.3 Hjälpmedel och teknologiska förutsättningar 

Talsyntes 
 
Talsyntes är en programvara som används för att få text på webbsidor uppläst med 
syntetiskt tal. Böcker kan också skannas in för uppläsning med hjälp av talsyntes. 
 
En utveckling och förbättring av det syntetiska talet pågå r, och i nuläget finns det flera 
olika röster på olika språk att tillgå. Ett exempel på hur en syntetisk text kan låta finns 
hos Hjälpmedelsinstitutet.13 Nyare versioner baseras på mänskliga röster, och 
utvecklingen går hela tiden framåt för att göra det konstgjorda talet mer lättlyssnat. 
 
 
Punktskriftsdisplay 
 
En text som finns i elektroniskt format kan läsas upp med hjälp av en 
punktskriftsdisplay som kopplas till datorn. Texten läses med fingertopparna direkt på 
punktskärmen. 
 
 
Skärmläsare 
 
Detta är en programvara som översätter texten på skärmen till information, och behövs 
därför för att talsyntes och punktskriftsdisplay ska fungera. Informationen från 
skärmläsaren läses sedan upp i en talsyntes eller visas på en punktskriftsdisplay. 
Webbstandarder spelar en viktig roll när det gäller skärmläsarens funktionalitet.14 
Sådana webbstandarder beskrivs mer ingående i kapitel 3. 
 
 
Förstoringsprogram 
 
Det finns även förstoringsprogram till datorn i hårdvaru- eller mjukvaruform. Dessa 
program förstorar det som syns på datorskärmen, vilket bland annat inkluderar 
dokument och webbsidor. 
 
 
Skanner 
 
En skanner kan konvertera texten på ett papper till elektronisk information som sedan 
läses upp med hjälp av talsyntes eller punktskrift, beroende på användarens hjälpmedel. 

                                                 
13 Hjälpmedelsinstitutet, Surfa utan hinder 2004, Talsyntes. 
14 Hjälpmedelsinstitutet, Surfa utan hinder 2004, Skärmläsare. 
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2 Tidigare forskning 

2.1 Inledande beskrivning 

Det finns mycket tidigare forskning som behandlar olika grupper av läshandikappade, 
samt deras informationsbehov. På flera håll har det gjorts studier, och högskolors och 
universitets magisteruppsatser har också berört detta ämnesområde. Även 
webbstandarder har behandlats i magisteruppsatser. Nedan följer en genomgång av 
några av de studier jag anser viktigast för denna uppsats. Jag har valt att koncentrera 
mig på de delar av undersökningarna som är relevanta för min egen studie, och berör i 
första hand dessa. Fokus i många av uppsatserna och undersökningarna ligger speciellt 
på användarintervjuer, och de problem informanterna ställdes inför i sin 
informationssökning. Eftersom min egen undersökning är så pass omfattande har jag 
valt att inte ha ett långt och detaljerat kapitel om tidigare forskning. Mycket av 
forskningen har också koncentrerats på användbarhet av webbsidor, vilket faller utanför 
denna studie. Jag har också ansett att användarstudier för svenska användare är 
lämpligast, eftersom den tänkta portalen ska rikta sig till en svensk publik. 
Problemområden som existerar i Sverige idag kändes därför mest relevanta för studien. 
 
Den tidigare forskningen är presenterad i kronologisk ordning, med de nyaste 
dokumenten först. 
 
 

2.2 Rapporter och uppsatser 

2.2.1 Arkiv för lokalt inlästa talböcker 

Bakgrund 
 
Inom Biblioteksdirektionen vid Lunds universitet gjordes 2005 en förstudie på uppdrag 
av Bibsam, Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling. 
Den ville undersöka möjligheterna för en nationell databas för lokalt inläst kursmaterial, 
vilken skulle förbättra servicen till studenter med läshandikapp. Meningen med studien 
var också att ge förslag på lämpliga lösningar för en sådan databas.15 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
En inventering av hur arbetet med lokala inläsningar görs i dagsläget utfördes genom att 
samla in material från ett antal högskolor och universitet som ingår i 
Handikappsamordnarnas region syd. Kompletteringar gjordes också med Uppsala 
universitet. En genomgång av juridiska problem som inverkar på en önskad databas för 
inläst material utfördes också. Sedan gavs även förslag på en databas för lokalt inläst 
kursmaterial med en portal knuten till denna, samt arbetsflödet kring detta. 

                                                 
15 Ohrt & Zettergren 2005. 
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Resultat och slutsatser 
 
Studien konstaterar att både TPB och de lokala biblioteken i dagsläget själva gör 
inläsningar av kurslitteratur, något som ofta kan upplevas som krångligt och tidsödande 
av de lokala biblioteken. Studien slår fast att en nationell databas således skulle göra 
dessa inläsningar och anskaffning av kurslitteratur lättare tillgängligt för andra 
studenter, både från den egna skolan och från andra skolor. 
 
Studien föreslår att en webbportal knyts till databasen med det inlästa materialet, och att 
denna bör ligga under TPB:s Högskoleservice.16 Detta skulle ge studenter med 
läshandikapp möjlighet att antingen ladda ner det material de önskar direkt via webben, 
eller fjärrlåna via sitt lokala bibliotek om upphovsrättsligt skyddat material kräver det. 
Studien föreslår också att bibliotekarier på respektive lärosätes bibliotek kan bidra med 
metadata. En önskan om tjänster knutna till portalen presenteras också. Dessa skulle 
bland annat kunna innebära en DAISY-generator. Sökning av böcker i både TPB:s 
katalog och det lokalt inlästa materialet skulle också göras möjliga. Annan information 
riktad speciellt till målgrupperna är också önskvärd, föreslår studien, och bland 
förslagen nämns diskussionsgrupper, e-postlistor och information om upphovsrätt. 
 
 

2.2.2 E-handel under nya villkor – portal för synskadade 

Bakgrund 
 
Sara Wirström gjorde 2005 ett examensarbete i medieteknik på Kungliga Tekniska 
Högskolan gällande synskadades tillgång till information via Internet, speciellt med 
tonvikt på kommunikation så som handel av varor och ifyllning av blanketter och 
formulär.17 Syftet är att förbättra användbarheten för synskadade, samt att visa att även 
andra användare kan tillgodogöra sig förbättringar som gynnar synskadade. 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
För att belysa de svårigheter som synskadade ställs inför vid kommunikation över 
Internet utfördes en litteraturstudie, intervjuer med organisationer för synskadade samt 
användbarhetsorganisationer. En validering av webbsidor enligt W3C:s riktlinjer för att 
undersöka användbarheten har också utförts.18 Utöver uppsatsen gjordes även en 
prototyp för en användarvänlig portal. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 TPB har en speciell avdelning för studentrelaterade frågor som heter Högskoleservice. Denna 
avdelning handhar de speciella problem och krav som läshandikappade studenter ställs inför. 
17 Wirström 2005. 
18 W3C beskrivs mer ingående i kapitel 3.2. I studien E-handel under nya villkor – portal för synskadade 
gjordes en validering och testning av dokument via The W3C markup validation service. 
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Resultat och slutsatser 
 
Wirström redogör för hur en portal bör vara utformad när det gäller bland annat bilder, 
multimedia, blanketter, navigeringsverktyg, ramar och länkar.19 Länkar som säger ”läs 
mer” är inte bra eftersom de inte innehåller någon information om vart länken leder, 
vilket försvårar för en blind person. Vissa webbplatser använder sig också av länkar 
som inte är understrukna, vilket kan försvåra för en person med nedsatt synförmåga. 
Skärmläsare läser också rad för rad i tabeller, vilket kan göra dem svårtolkade. ALT-
texter underlättar läsningen av bilder.20 Även användbarheten för färgblinda kan 
förbättras genom att inte göra funktioner i sidan beroende av färger. Exempel som 
nämns är ”fyll i det blå formuläret” eller ”tryck på den gröna knappen”.21 Kontraster är 
även de viktiga för läsbarheten. Svart på vit botten föreslås som det bästa alternativet, 
men här finns det individuella skillnader. 
 
Sammanfattningsvis beskrivs konkreta regler för att göra en webbsida så lättläst som 
möjligt. Dessa inbegriper bland annat ett undvikande av kursiv, spärrad eller 
understruken text, samt versaler. Blinkande rörlig text och flash-animationer är mycket 
svåra för en synskadad att extrahera information från. Detsamma gäller för webbsidor 
som uppdaterar sig automatiskt med jämna mellanrum, eftersom detta tvingar 
skärmläsaren att läsa om hela texten på sidan från början igen. Fördelen med webbsidor 
som inte har i förväg bestämda mått beskrivs också. På förhand fixerade storlekar och 
pixelvärden gör att förstoringar och personliga upplösningar inte fungerar ordentligt. 
Detta kan dock lösas genom att låta webbsidan ta upp en mindre del av skärmen, så att 
den fungerar i olika upplösningar.22 
 
Resultaten av användarvänlighetsundersökningen av webbplatser visade att det även 
behövs användarundersökningar där synskadade själva får utvärdera och komma med 
förslag. 
 
 

2.2.3 Vuxna dyslektikers informationsbeteende 

Bakgrund 
 
Vuxna dyslektikers informationsbeteende : En undersökning av hur sex personer med 
dyslexi hanterar informationsproblem är en magisteruppsats från Bibliotekshögskolan i 
Borås från 2004 av Maria Tjernström.23 Syftet med uppsatsen är bland annat att ge en 
ökad förståelse för de problem som en dyslektiker möter i vardagen, samt titta på hur 
individerna löser dessa problem. 
 
 

                                                 
19 Wirström 2005, s. 17. 
20 En ALT -text används som alternativ beskrivning av bilder. Om webbläsaren är inställd på att inte visa 
grafik syns istället en textrad som beskriver bildens innehåll. Denna textrad är också ofta synlig om 
markören hålls över bilder på en webbsida. För användare med skärmläsare läses alltså texten upp och 
underlättar således förståelsen av bild- och sidinnehållet. 
21 Wirström 2005, s. 18. 
22 Ibid., s 18. 
23 Tjernström 2005. 
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Tillvägagångssätt 
 
Som titeln visar intervjuas sex personer med dyslexi om hur de hanterar skriftlig 
information i sitt vardagsliv. Resultatet analyseras sedan utifrån en 
informationsbeteendemodell. 
 
 
Resultat och slutsatser 
 
Författaren kommer fram till att flera av informanterna har problem med att söka och 
finna information på Internet.24 Dels är det problem med stavningen av sökord. Det blir 
fel och relevanta dokument återvinns inte. Några av informanterna upplever problem 
med vissa bakgrundsfärger till texter, vilket kan komplicera läsningen. Andra beskriver 
hur läsförståelsen underlättas med bilder och färger25. Men färger kan även försvåra 
läsningen.26 Att många webbsidor inte är anpassade för personer med dyslexi upplevs 
som ett hinder. 
 
Vid tidningsläsning beskrivs hur rubriker och typsnitt är viktiga för läsförståelsen, och 
de dyslektiker som hade problem med alfabetet tyckte till exempel att telefonkatalogen 
var besvärlig att slå i. 27 Samma problem med alfabetet stod att finna även vid 
biblioteksbesök, där böckerna finns ordnade enligt SAB-systemet som är uppbyggt av 
mestadels bokstäver.28 Detta återspeglar också katalogiseringen av böckerna, vilket kan 
upplevas som ett problem för dyslektiker som vill tillfredsställa sitt informationsbehov 
på egen hand. Bibliotekariehjälp behövdes i många fall. Problem med att läsa vanlig 
litteratur och att skriva gjorde också att några inte valde den utbildning som ledde fram 
till drömyrket.29 En informant beskriver hur han använder talsyntes på arbetsplatsen och 
på så sätt kan upptäcka de felstavningar han gjort.30 
 
En informant anser att bankärenden via telefon är att föredra framför bankkontoret och 
Internet, då blanketter och myndighetsspråk upplevs som svårt.31 En osäkerhet i att 
berätta för exempelvis myndighetspersoner om sina läs- eller skrivsvårigheter upplevdes 
hos informanterna. Alla har inte heller förståelse eller kunskap om vad det innebär att ha 
läs- och skrivsvårigheter. Dessutom upplevs en stress när personer bakom står i kö och 
väntar.32 
 
 
 
 

                                                 
24 Ibid., s. 52. 
25 Ibid., s. 41. 
26 Ibid., s. 46. 
27 Ibid., s. 45. 
28 Ibid., s. 41, 45, 51. 
29 Ibid., s. 45. 
30 Ibid., s. 42. 
31 Ibid., s. 45. 
32 Ibid., s. 55. 
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2.2.4 På vilka sätt kan bibliotek vara användarvänliga för 
människor med dyslexi? 

Bakgrund 
 
Ann-Sofie Klasons kandidatuppsats från Bibliotekshögskolan i Borås fokuserar på 
vuxna dyslektiker i en utbildningssituation.33 På vilka sätt kan bibliotek vara 
användarvänliga för människor med dyslexi? är titeln. 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
Genom användarstudier undersöker Klason hur dyslektiker upplever biblioteket, samt 
hur biblioteket kan tillmötesgå dem ur användarvänlighetssynpunkt. 
 
 
Resultat och slutsatser 
 
Informanterna hon har varit i kontakt med upplever en svårighet med att söka i 
katalogen, eftersom det krävs att stavningen blir rätt. Över lag upplevs datoriserade 
kataloger som svårt, eftersom det inte finns en person att fråga om något är oklart.34 
 
En informant beskriver hur bokens framsida är viktig för honom när han ska välja bok, 
och att framsidan främst är det som avgör om han lånar boken eller inte. Men han 
beskriver samtidigt hur talböckerna varken har en illustrerad fram eller baksida, vilket 
gör att han måste välja bok genom att titta på en lista över befintliga talböcker. Detta 
upplevs därför av informanten som en brist.35 Att läsa på bokryggarna upplevdes också 
som en svårighet36. 
 
Det ges också förslag i uppsatsen om hur ett besök på biblioteket skulle kunna 
underlättas genom ett informationsblad över det innehåll och möjligheter biblioteket har 
att erbjuda. En informant lyfter också fram idén om ett bokställ med ett urval av de mest 
lästa böckerna.37 
 
Uppsatsen beskriver också att enskilda avdelningar för människor med läs- och 
skrivsvårigheter kan både vara bra och dåligt, beroende på om den enskilda användaren 
vill avslöja sitt problem eller inte.38 
 
 
 
 
 

                                                 
33 Klason 2002. 
34 Ibid., s. 27. 
35 Ibid., s. 27. 
36 Ibid., s. 28. 
37 Ibid., s. 28. 
38 Ibid., s. 28. 
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2.2.5 Synskadad i informationssamhället 

Bakgrund 
 
Synskadad i informationssamhället : En studie av synskadades tillgång till information 
är en magisteruppsats skriven vid Umeå universitet av Synneva Byrkjeland.39 Uppsatsen 
undersöker synskadades tillgång till information. 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
Sex synskadade personer utfrågas om tillgången till information. Författaren grupperar 
resultaten av intervjuerna under de två rubrikerna ”Informationskällor och 
informationsförmedlare”, samt ”Barriärer som hindrar tillgången till information”. 
 
 
Resultat och slutsatser 
 
Radion en viktig informationskälla för flera av de intervjuade synskadade i uppsatsen. 
Det går också att få dagstidningar via RATS-system, vilket står för RAdiosända 
TalSyntestidningar som tas emot via hemdatorn, samt radiotidningar.40 Det beskrivs 
också hur Västerbottensbandet kommer kostnadsfritt med posten en gång i veckan, 
vilket är en kassett med nyheter, talbokstips, lokal information med mera. En 
genomgång av andra tidningar på alternativa medier görs också i anslutning till detta.41 
 
Att kommunicera med andra via e-post upplevs som mycket viktigt av de intervjuade.42 
En informant använder e-post för att skriva till beslutsfattare och tidningar, något han 
inte tror att han kunnat göra utan en dator med anpassningar hemma. Stavningen 
kontrolleras med punktskriftsdisplay eller talsyntes. En annan informant berättar att 
viktig information på arbetsplatsen sprids via e-post, vilket gör att det är viktigt att 
kunna ta del av den skriftliga informationen. En tredje informant säger att datorn med 
Internet, talsyntes, punktskrift och skanner hemma är mycket viktig. För henne betyder 
den ”allt, fullständigt allt”, ”Plötsligt så kan vi lite grand spela på samma plan som alla 
andra”.43 Andra informanter anser dock inte att dator med Internet är lika viktigt. Alla 
har heller inte anpassade datorer hemma.44 
 
Författaren säger sig uppleva att informanterna i hennes undersökning är beroende av 
att människor i deras närhet förmedlar information. Författaren fortsätter vidare med att 
beskriva hur viktigt informanterna tycker det är att inte behöva vara beroende av 
andra.45 
 

                                                 
39 Byrkjeland 2002. 
40 Darub sköter servicen av RATS-mottagarna, samt studiotekniken vid de flesta av landets 
radiotidningar, och på deras webbsida finns en lista över tidningar som ges ut i RATS-formatet. 
41 Byrkjeland 2002, s. 32ff. 
42 Ibid., s. 34f. 
43 Ibid., s 35. 
44 Ibid., s. 38. 
45 Ibid., s. 35. 
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Den andra delen av uppsatsen behandlar de av informanterna upplevda barriärer som 
hindrar tillgången till information. Ekonomiska aspekter är en del av detta. Både 
punktskriftsdisplayer och talsynteser är mycket dyra för enskilda personer. En 
punktskriftsdisplay kostar enligt författaren vid tiden för uppsatsen cirka 100 000 
kronor, och en talsyntes närmare 17 000.46 
 
Dålig webbdesign är också en barriär. En informant beskriver att skärmläsaren kan få 
”vansinnesutbrott” om en webbsida har animerade bilder. Då går inte sidan över huvud 
taget att öppna.47 För de informanter som har en synnedsättning är kontraster viktiga.48 
 

2.3 Sammanfattning av problem för läshandikappade 
användare 

Som visats ovan har tidigare studier rett ut på vilka sätt olika läshandikappade grupper 
har problem med läsbarhet. När det gäller seende eller synsvaga talas det bland annat 
om vikten av kontrasterande bakgrund, att själva få välja färger, typsnitt och storlek på 
text, och vikten av illustrationer och bilder. Speciellt för de dyslektiker som tycker att 
ord och bokstäver tenderar att flyta ihop. Dessa önskningar varierar från användare till 
användare, och kan vara väldigt individuella. Många dyslektiker beskriver också en 
svårighet med att söka i bibliotekets katalog med tanke på rättstavning. Användare med 
funktionshinder kan behöva större ikoner för att lättare kunna klicka sig fram till den 
information de eftersöker. Alla webbsidor är inte skapade för lägre upplösningar och går 
inte att ställa in, vilket skapar problem för vissa användare. De användare som behöver 
få sidinnehållet uppläst får stor hjälp även av en sådan funktion. Det som framgick av 
de olika studierna är som sagt att de individuella behovsskillnaderna är stora. 
 
Läshandikappade studenter är en grupp av användare som använder sin läsning i en 
utbildningssituation. Intervjuer med läshandikappade studenter visar på ett antal 
problemområden. Läshandikappade studenter möts av en mängd svårigheter vid 
anskaffandet av studiematerial. När inte den vanligt förekommande pappersboken eller 
kurskompendiet är ett lämpligt alternativ, så sker anskaffningen av kurslitteratur på 
andra vägar. En del väljer att skanna in boken via en talsyntes, vilket tar tid. Speciellt 
om texten är omfattande. Andra väljer att beställa boken i uppläst format via TPB eller 
det lokala biblioteket. En process som ibland kan ta veckor om boken inte sedan tidigare 
finns inläst. Om boken finns som talbok i DAISY-format går även denna att låna. 
Problemet är dock att anskaffandet av kurslitteratur är en process som ibland är krånglig 
och tar tid. Läshandikappade upplever sig ofta stressade över sin studiesituation, och 
behöver vara ute i god tid för att anskaffa kurslitteraturen. När litteraturlistor ändras 
med kort varsel kan detta skapa svårigheter. 
 
Det finns även upphovsrättsliga svårigheter, vilket gör att högskolebiblioteken inte kan 
spara sina inläsningar av kurslitteratur. Studenter kan inte heller låna från andra 
högskolebibliotek. Lagar och regler håller på att ses över, men idag är systemet för 
låning av kurslitteratur krångligt och omständligt. 

                                                 
46 Ibid., s. 38f. 
47 Ibid., s. 41. 
48 Ibid., s. 33. 
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3 Webbstandarder 

3.1 Allmänt om webbstandarder 

Det finns mycket skrivet om webbdesign, och många riktlinjer och hjälpmedel för hur 
en webbsida kan utvärderas för att bedöma användbarheten. Tyngdpunkten ligger dock 
ofta på tekniska aspekter och inte i första hand på kunskapsorganisation. Nedan finns en 
kort genomgång av internationella webbstandarder, därefter följer svenska alternativ. 
 

3.2 W3C och WAI 

W3C är förkortningen för World Wide Web Consortium, och nästan alla som talar om 
användbarhet refererar någon gång till W3C.49 Detta är ett konsortium som består av 
medlemmar och organisationer på en internatione ll nivå, och de arbetar sedan ett flertal 
år tillbaka med att utveckla webbstandarder. Målet med W3C är att utveckla protokoll 
och riktlinjer som utnyttjar webben till sin fulla potential. W3C arbetar med något de 
själva kallar interoperabla teknologier, det vill säga specifikationer, riktlinjer, 
programvara och verktyg. 50 
 
Det finns således ett flertal standarder för användarvänlighet utvecklade av W3C. Dessa 
beskriver ingående hur bland annat webbsidor ska vara uppbyggda för att vara så 
kompatibla som möjligt, och ger också förslag på hur dessa kan utvärderas ur en 
tillgänglighetssynvinkel.  
 
WAI är en del av W3C:s verksamhet som kallas för Web Accessibility Initiative.51 
Detta är en speciell sektion som behandlar användarvänlighet för personer med olika 
hinder. WAI uppdaterar sina riktlinjer med jämna mellanrum, och informerar samtidigt 
om hur en webbsida kan bli användbar även för användare med hinder. Det finns 
utförliga beskrivningar, men även tio snabba och konkreta tips som sammanfattar det 
viktigaste.52 Eftersom dessa ger tydliga exempel på WAI:s rekommendationer redogör 
jag här kortfattat för dem. 
 
 

1. Bilder och animationer ska vara beskrivna med förklarande ALT-text.53 
2. Image maps, på svenska kallat bildkartor eller klickbara bilder, ska vara 

utformade enligt speciella regler. 
3. Multimedia görs förståelig genom en beskrivning av innehållet i textform. 

Ljudfiler och videofiler blir beskrivna på detta sätt, men referenser av innehållet 
ord för ord uppmuntras också i de fall multimediafilen är nödvändig för 
kontexten. 

                                                 
49 World Wide Web Consortium, 2006. 
50 World Wide Web Consortium, About W3C, 2006 . 
51 Web Accessibility Initiative (WAI), 2006. 
52 World Wide Web Consortium, WAI, Quick tips to make accessible web sites, 2006. 
53 Detta har  blivit diskuterat mer ingående i kapitel 2.2.2 E-handel under nya villkor – portal för 
synskadade. 
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4. Länkar ska vara beskrivande. ”Klicka här” är exempel på en länk som försvårar 
förståelsen. 

5. Organisationen av sidan är viktig, och konsistent struktur efterfrågas. Likaså 
tydlig beskrivning av innehåll och uppmärkning av kod. 

6. Diagram och grafer ska vara sammanfattade och beskrivna enligt speciella 
attribut. 

7. Det bör finnas mer lättillgängliga alternativ till plug- in program, scrip ts och 
applets som exempelvis flash-animationer. Antingen genom att sidan fungerar 
bra även när dessa funktioner stängs av, men annars genom att erbjuda en 
alternativ version av sidan som fungerar utan dessa funktioner. 

8. Ramar ska konstrueras på specifika sätt, och ges beskrivande titlar. 
9. Tabeller ska vara läsbara rad för rad för att bli begripliga. Även dessa kan 

sammanfattas för ökad läsbarhet. 
10. Validering av webbsidor kan göras på olika sätt. WAI länkar till en sida under 

W3C för utförliga regler.54 
 
Följande bild kan sedan användas på validerade webbsidor.55 
 

 
Bilden hämtad 2006-05-10. 
 
Det finns en svensk översättning av WAI:s riktlinjer tillgänglig via den svenska 
avdelningen av W3C.56 
 

3.3 Svenska rekommendationer 

Det finns svenska institutioner som erbjuder hjälp med användbarhet på webben. Det 
finns också standarder som svenska företag och organisationer följer. 
 
Hjälpmedelsinstitutet erbjuder en webbsida med information kallad Surfa utan hinder57. 
Den refererar till WAI:s riktlinjer på ett lättförståeligt och beskrivande sätt, samt samlar 
länkar till sidor och program som testar användbarheten. 
 
Funka Nu är ett företag som analyserar webbplatser ur ett tillgänglighetsperspektiv58. 
Det utvecklar också tillgängliga webbplatser, samt utbildar och uppför 
kravspecifikationer. Kunderna är allt ifrån kommuner och statliga organisationer till 
privata företag. Funka Nu erbjuder också regler och tips via sin webbsida. Även på 
denna finns det en lista på tio tips för ökad tillgänglighet. Exempel på förslag är att 
prova att surfa på webbsidan genom att enbart använda tangentbordet, samt att skriva ut 
webbsidan i svartvitt och se om det går att lokalisera länkarna.59 

                                                 
54 Chisholm, Vanderheiden & Jacobs 1999. 
55 World Wide Web Consortium, Level triple-A conformance to web content accessibility guidelines 1.0, 
1999. 
56 Chisholm, Vanderheiden & Jacobs, översättare Hjelm, 1999. 
57 Hjälpmedelsinstitutet, Surfa utan hinder, 2004. 
58 Funka Nu. 
59 Funka Nu, 10 tips för en tillgängligare webbplats. 



 
 

22 

4 Metod 

4.1 Beskrivning av metod och utförande 

För att ta reda på hur en webbportal för läshandikappade kan utformas studerar jag 
redan befintliga ämnesportaler, online-databaser och nätbibliotek för läshandikappade 
målgrupper i nordiska och anglosaxiska länder. En studie av dessa skulle ge värdefulla 
inblickar i hur kunskapsorganisatoriska problem kan lösas, och ligga till grund för en 
tänkt portal i Sverige. Metoden innebär således att gå igenom vissa 
kunskapsorganisatoriska problem och se hur de har lösts i de ämnesportaler och 
nätbibliotek som studeras. 
 
Att just nordiska och anglosaxiska länder studeras beror som tidigare skrivits både på 
rent språkliga orsaker, men samtidigt görs ett antagande att dessa områden har kommit 
längst när det gäller utvecklingen av service för läshandikappade användare via webben. 
Jag har sökt för att hitta belägg för detta antagande, men inte funnit något som varken 
styrker eller motbevisar det. IFLA, International Federation of Library Associations and 
Institutions, har en webbsida som sammanställer blindbibliotek i världen, och det är 
många som inte har webbsidor med sökbara bibliotekskataloger.60 När det gäller 
engelsktalande Sydafrika och Hong Kong har dessa också undersökts, men jag har inte 
hittat något som motsvarar de portaler, online-databaser och nätbibliotek som beskrivs 
nedan. 
 
Genom att systematiskt undersöka och redovisa vissa kriterier vill jag ta reda på hur 
redan befintliga bibliotekskataloger och databaser är organiserade. Resultatet redovisas 
först i tabellform, och sedan med utförligare beskrivning och förklarande text. Fokus 
ligger på innehåll, form och organisation. I diskussionen dras sedan slutsatser utifrån 
resultatredovisningen i samband med tidigare forskning. Detta görs eftersom ett förslag 
på organisationen av en tänkt svensk webbportal för läshandikappade är vad TPB 
önskar få utrett. Dock är denna studie tänkt att ge olika möjliga förslag, inte bara ett 
enda bästa förslag. 
 
Studien av webbportalerna genomförs genom att undersöka vissa kriterier, vilka sedan 
redovisas och diskuteras. 
 
 

4.2 Undersökta kriterier 

Kriterierna som har valts är i huvudsak baserade på och inspirerade av systematiken 
bakom ISO TC46SC3, en internationell terminologistandard för information och 
dokumentation. TERON 2 är en webbsida där termerna finns uppförda i tesaurusformat, 
och denna ligger till grund för de valda kriterierna i denna studie.61 Vissa av termerna 

                                                 
60 International Federation of Library Associations and Institutions, International Directory of Libraries 
for the Blind, 4th edition. 
61 TERON 2, 1999. 
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var lämpligare än andra att använda, och jag har valt ut de som är mest relevanta. Vissa 
är också omskrivna för att bättre passa ämnet. Som exempel kan nämnas ”Länkade 
access points” och ”Länk till serie” under ”Formell beskrivning” nedan. TERON 2 
beskriver access points och serie, men jag har valt att titta på just länkade sådana, då jag 
ansåg att de var av större intresse för denna undersökning. Dessa har undersökts genom 
att studera ett stort antal katalogposter från flera olika ämnesområden inom både 
skönlitteratur och facklitteratur. Detta för att uppskattningen ska bli så rättvis och 
jämförbar som möjlig. 
 
Egna kriterier konstruerades också. Detta gjordes för att undersökningen så tydligt som 
möjligt ska passa syftet och besvara frågeställningarna. Jag valde kriterier som jag 
ansåg vara av intresse för målgrupperna i denna studie. Här återfinns också vissa 
funktioner som kan vara till hjälp för bibliotekarier och andra yrkespersoner som 
använder sig av katalogtjänsten. I listan nedan framgår det vilka kriterier som är mina 
egna. 
 
Det kan finnas fler infallsvinklar av intresse, eller andra listor än TERON 2 och 
systematiken bakom ISO TC46SC3 att använda sig av. Men jag anser att de kriterier jag 
har valt ligger till grund för en utförlig och genomtänkt analys. Flera av de egna 
kriterierna lades till under arbetets gång då jag insåg att behov fanns. De egna 
kriterierna är också delvis förankrade i tidigare forskning där behov och önskemål har 
uttryckts. Ett närmare resonemang kring varför de nedanstående kriterierna är valda 
görs i samband med resultatredovisningen och analysen. 
 
De studerade kriterierna är således följande: 
 
Formell beskrivning, katalogpostens utseende 

• Valbar utförlighet (eget kriterium) 
• MARC-format (eget kriterium) 
• Länkade access points 
• Länk till serie 
• Referenser 
• Fysisk beskrivning 
• Noteringar 

 
Representation, innehållsmässig beskrivning 

• Klassifikationssystem 
• Ämnesord i katalogpost 
• Ämnesordlista, navigerbar 
• Tesaurus 
• Index, navigerbart 
• Abstract 
• Sammanfattning 
• Utdrag 
• Nyckelord 
• Bilder (eget kriterium) 
• Recension (eget kriterium) 
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Sökning och återvinning 
• Sökning i flera kataloger 
• Enkel sökning (eget kriterium) 
• Avancerad sökning (eget kriterium) 
• Stavningsförslag (eget kriterium) 
• Sökhjälp (eget kriterium) 
• Inloggningskrav för sökning (eget kriterium) 
• Information om ny litteratur 
• Boktips (eget kriterium) 
• Backup-tjänster 

 
Dokumentåtkomst 

• Inloggningskrav för lån (eget kriterium) 
• Direktåtkomst av dokument 
• Direktåtkomst av dokument off-site 
• Länk till försäljare eller annat bibliotek (eget kriterium) 
• Självständig beställning (eget kriterium) 
• Beställning via bibliotek (eget kriterium) 
• Medlemsavgift eller personlig kostnad (eget kriterium) 
• Erbjuden programvara för digitala dokument (eget kriterium) 

 
Utöver detta undersöker jag även innehållsmässiga tjänster av intresse. 
 
I de fall det är möjligt redovisas resultaten i tabellform, med utförligare förklaringar och 
beskrivningar knutna till dessa. I de fall tabellform inte är ett bra alternativ redovisas 
resultaten istället i löpande text. Kompatibilitet med användarnas speciella behov 
studeras inte speciellt, utan endast i de fall då de inverkar på aspekterna ovan. 
 
 

4.3 Undersökta webbportaler, online-databaser och 
nätbibliotek 

De webbportaler och nätbibliotek för läshandikappade användare som undersöks är 
följande: 
 
Sverige TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
 http://www.tpb.se/ 
 
Danmark E17 – Bibliotekernes motorvej til tilgængelig information 
 http://www.e17.dk 
 
Norge NLB, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 
 http://www.nlb.no/ 
 
Finland Celia 
 http://www.celialib.fi/svenska/index.html 
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Storbritannien Revealweb 
 http://www.revealweb.org.uk/ 
 
USA Bookshare 
 http://www.bookshare.org 
 
 NLS, National Library Service for the Blind and Physically 
 Handicapped 
 http://www.loc.gov/nls/ 
 
 RFB&D, Recording for the Blind & Dyslexic 
 http://www.rfbd.org/ 
 
Kanada CNIB Library for the Blind 
 http://www.cnib.ca/library/ 
 
Australien Vision Australia 
 http://www.visionaustralia.org.au/ 
 
 
Detta är de webbportaler, online-databaser och nätbibliotek för läshandikappade 
användare som jag ansåg vara mest lämpade för denna studie. I Sverige, Danmark, 
Norge och Finland är dessa de stora bibliotek som tillhandahåller material på alternativa 
media för olika grupper av läshandikappade användare. Finlands Celia finns tillgänglig 
på både finska, svenska och engelska, och jag valde då den svenska versionen. 
 
Storbritannien har ett flertal tjänster och bibliotek för läshandikappade, men Revealweb 
är den databas som samordnar sökning i dem alla. Det finns tre olika nätbibliotek och 
portaler i USA som jag funnit lämpliga för denna studie, vilka alla riktar sig till något 
olika målgrupper. Eftersom USA är ett stort land med många invånare valde jag att 
undersöka alla tre, istället för att välja ut endast en. De tre webbsidorna är så pass olika 
att en jämförelse ändå blir givande. Kanada har sitt nationella bibliotek för främst 
synskadade användare både på franska och engelska, och jag valde här den engelska 
versionen. Vision Australia är tre större bibliotek och organisationer som gått 
tillsammans till ett enda stort, och det är därför det enda i Australien som var intressant 
att studera närmare. 
 
En noggrannare presentation och genomgång av dessa tio finns i nästkommande kapitel. 
En tydlig åtskillnad mellan exakt vilka som är portaler, online-databaser och 
nätbibliotek görs inte då kriterierna för dessa ofta flyter ihop och eftersom biblioteken 
inte alltid väljer att använda sig av dessa termer i beskrivningen av sig själva. Det är 
heller inte av det största intresset att göra tydliga avgränsningar då denna studie 
fokuserar på en innehållsmässig analys av främst kunskapsorganisatoriska aspekter. 
 
Alla dessa är inte riktade till lika breda användargrupper som hos TPB i Sverige. Vissa 
av webbportalerna, online-databaserna och nätbiblioteken ovan är begränsade till främst 
synskadade som måste uppfylla vissa kriterier för att få låna litteratur på alternativa 
medier. Men de är ändå intressanta då de innehåller funktioner och lösningar som kan 
vara givande att studera inför en tänkt svensk portal. 
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Samtliga skärmbilder som används i uppsatsen för att visa innehållet och utseendet av 
webbportalerna och biblioteken är ursprungligen i upplösningen 1024 x 768, och sedan 
förminskade eller beskurna för att passa in i texten. Internet Explorer är webbläsaren 
som använts. Den är utbredd och vanligt förekommande, och jag vill också undvika 
eventuella kompatibilitetsproblem som möjligtvis kan uppstå med andra webbläsare. 
Jag förutsätter dock att webbportalerna, online-databaserna och nätbiblioteken ska vara 
kompatibla även med andra webbläsare, men väljer att inte undersöka detta mer 
ingående, då det faller utanför denna studie. 
 
 
 

5 Presentation av webbportaler, online-
databaser och nätbibliotek 

De webbportaler, online-databaser och nätbibliotek som används i denna studie beskrivs 
här inledningsvis. Detta görs för att få en känsla för utseendet och uppbyggnaden, samt 
vem det är som erbjuder tjänsterna. Presentationen blir kortfattad och allmän, och syftar 
till att ge en grundförståelse inför den fortsatta analysen, som till största del 
koncentreras på katalogen och sökningen av litteratur. Det första användaren ser är 
startsidan, därför läggs extra vikt på denna i presentationsskedet. 
 
 

5.1 Sverige: TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket 

Introduktion 
 
TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket är en statlig myndighet som tillhandahåller 
och producerar litteratur på medier som är anpassade för användare med olika sorters 
läshandikapp. Denna litteratur går att låna både via hembiblioteket, och i vissa fall även 
direkt via TPB. Litteratur på anpassade medier är bland annat talböcker, 
punktskriftsböcker och e-textböcker. TPB tillhandahåller också anpassad kurslitteratur 
för studenter med behov, lånen sker då via högskole- och universitetsbiblioteken. I 
dagsläget prioriteras studenter, som får snabbare service och längre lånetid. 
 
 
Målgrupp 
 
De användare som får låna böcker på anpassade medier, antingen direkt från TPB eller 
via det lokala biblioteket, är personer med läshandikapp. TPB kräver inget intyg på att 
en person upplever ett läshandikapp, och inte heller de lokala biblioteken ska göra det.62 
 
 
 
 

                                                 
62 Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Om läshandikapp, 2006. 
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Ytterligare utbud 
 
TPB informerar annat även om läshandikapp, samt bedriver utveckling och forskning 
och tillhandahåller bland annat läsprogram och kurser.63 
 
 
Webbsidans utseende 
 
Webbsidan består mestadels av information om TPB:s verksamhet, samt information 
om läshandikapp och andra relaterade frågor. Den är uppdelad i huvudmenyer och 
undermenyer. Huvudmenyn finns på den övre delen av sidan, och undermenyerna 
öppnas till vänster. 
 
För att illustrera hur startsidan ser ut visas följande skärmbild. 
 

 
Bilden sparad 2006-04-03. 
 
Som synes finns en länk till TPB-katalogen väl synlig mitt på sidan, här kallad ”Sök 
böcker i TPB-katalogen!”. Länken ”Sök böcker” finns även via huvudmenyn, och denna 
leder till en informationssida om sökning, där katalogen också finns länkad. 
 
 

                                                 
63 Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Det här gör vi, 2006. 
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5.2 Danmark: E17, Bibliotekernes motorvej til 
tilgængelig information 

Introduktion 
 
E17 är det nätbibliotek som av TPB framhålls som ett exempel för en tänkt webbportal i 
Sverige. E17 är speciellt riktad till läshandikappade, som här beskrivs i allmänna 
ordalag som ”alle, der har svært ved at læse almindelig trykt tekst”. 64  
 
Danmarks Blindebibliotek är en institution under Kulturministeriet i Danmark. 
Tillsammans med folkbiblioteken och intresseorganisationer utvecklar de E17. På 
Danmarks Blindebiblioteks webbsida hänvisas också sökning av litteratur till E17.65 
 
 
Målgrupp 
 
Portalen är till för läshandikappade användare. Alla kan skapa sig ett konto för 
inloggning och personliga inställningar, men för att få ladda ner böcker från E17 eller 
beställa material från Danmarks Blindebibliotek krävs ifyllning av en 
anmälningsblankett. Läkarintyg behövs för att bli godkänd som medlem, oavsett om det 
gäller synnedsättning, dyslexi eller annat läshandikapp som gör att det inte går att läsa 
tryckt text. Undantagna från kravet på läkarintyg är personer som redan är medlemmar 
hos Danmarks Blindebibliotek eller Dansk Blindesamfund, vilka båda kräver läkarintyg 
för medlemskap.66 
 
 
Ytterligare utbud 
 
E17 är i första hand ett nätbibliotek, men innehåller också mycket annan information, 
hjälpmedel och underhållning speciellt riktad till målgruppen. Portalen säger sig också 
vara riktad till bibliotekarier och andra yrkespersoner som kommer i kontakt med 
användare med lässvårigheter. 
 
 
Webbsidans utseende 
 
Till skillnad från TPB är E17 uppbyggt speciellt för åtkomst av litteratur, och har därför 
inte lika mycket allmän information på sin startsida som TPB, som har fler sysslor 
utöver just tillhandahållande av litteratur. Således finns en sökfunktion för portalens 
katalog redan på startsidan. Under rubriken ”Indhold” finns undermenyn ”Om E17”. På 
detta sätt är sidan uppbyggd med menyer och undermenyer. Förutom en sökbar katalog 
finns bland annat även boktips, nätcafé, fråga bibliotekarien och en länkhörna. 
 

                                                 
64 E17, Om E17, 2006. 
65 Danmarks Blindebibliotek, 2006. 
66 Dansk Blindesamfund, 2006. 
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Bilden sparad 2006-04-03. 
 

5.3 Norge: NLB, Norsk lyd- och blindeskriftbibliotek 

Introduktion 
 
Norsk lyd- och blindeskriftbibliotek är en statlig institution under Kultur- og 
kirkedepartementet i Norge, och landets största producent av ljud- och 
punktskriftsböcker. Deras utlåningstjänster finns tillgängliga både via webben, telefon, 
huvudbiblioteket i Oslo, och avdelningarna i Bergen och Trondheim. 
 
 
Målgrupp 
 
Dess tjänster riktar sig till olika sorters ”lesehemmede”, även om primärgruppen är 
personer med synnedsättningar.67 För att få låna böcker via NLB krävs det läkarintyg 
som skickas in tillsammans med medlemsblanketten, såtillvida personen inte redan är 
medlem i Norges Blindeforbund.68 
 
 
Ytterligare utbud 
 
NLB producerar själva ljud- och blindskriftsböcker. 

                                                 
67 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, 2006. 
68 Norges Blindeforbund, 2006. 
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Webbsidans utseende 
 
Det finns en huvudmeny längst upp på sidan, vilken öppnar nya sidor med 
undermenyer. Länken ”Boksøk” leder direkt till bokkatalogens webbsök. En länksida 
finns med användbara länkar till bland annat föreningar, institutioner och bibliotek. 
 

 
Bilden sparad 2006-04-03. 
 
 

5.4 Finland: Celia 

Introduktion 
 
Celia är ett finskt bibliotek för synskadade, och webbsidan erbjuds på både finska, 
svenska och engelska. Det är den svenska versionen som denna undersökning använder 
sig av. Celia är det enda biblioteket i Finland som specialiserar sig på synskadade 
användare, och målet är att ge synskadade och läshandikappade ökade möjligheter. 
”Talböcker, punktskriftsböcker, taktilböcker och e-böcker. Information och upplevelser 
för fritiden, studierna och kunskapstörsten. Jämlikt.” är budskapet på bibliotekets 
startsida.69 Celianet är namnet på katalogen. 
 
 
 
 

                                                 
69 Celia – biblioteket för synskadade, 2006. 
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Målgrupp 
 
Celia vänder sig till synskadade användare, vilket innebär blinda och svagsynta, 
dövblinda, utvecklingsstörda, afatiker, samt personer med grava läs- och 
skrivsvårigheter.70 Läkarintyg krävs för att bli medlem och få låna böcker. Även 
inrättningar som dagis och servicehus kan bli medlemmar. 
 
 
Ytterligare utbud 
 
Producering av material på alternativa format sker. Där verkar också en delegation 
tillsatt av undervisningsministeriet som utvecklar det finska punktskriftsystemet, samt 
ger rekommendationer för läromedel. Läromedel redigeras också för att passa 
synskadade. 
 
 
Webbsidans utseende 
 
Där finns menyer och undermenyer och aktuell information, och webbsidorna har 
anpassats för att vara tillgängliga för talsyntes, punktskriftsskärm och 
förstoringsprogram. Bibliotekskatalogen finns under menyrubriken ”Celianet”, och 
länken leder direkt till katalogen. 
 

 
Bilden sparad 2006-04-05. 
 
 

                                                 
70 Celia – biblioteket för synskadade, Om Celia. 
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5.5 Storbritannien: Revealweb 

Introduktion 
 
Storbritannien har flera olika nätbibliotek för läshandikappade användare som är 
sökbara via webben. Som exempel kan nämnas National Library for the Blind, NLB71 
och Royal National Institute of the Blind, RNIB72, vilka är två av de större. Det finns 
dock en webbplats som samordnar sökningarna i dessa, samt även inkludear flertalet 
mindre distributörer för läshandikappade. Denna webbplats är Revealweb.73 
 
Vid tiden för denna uppsats hade Revealweb sökbar litteratur från 134 distributörer av 
olika slag, vilka är specialiserade på olika format och olika målgrupper.74 Revealwebs 
samordnade sökning ger därför en stor valmöjlighet när det gäller format och utbud. Där 
redovisas också litteratur som både går att låna och att köpa, och vem det är som 
erbjuder det. 
 
Revealweb beskriver sig själv som en webbaserad katalog som enbart förmedlar 
kontaktinformationen till de olika organisationerna.75 RNIB och NLB tillhandahåller 
och sköter webbsidan tillsammans med bidragsgivare. 
 
 
Målgrupp 
 
Revealweb vänder sig till personer med synnedsättningar, samt förmedlare och 
mellanhänder. Eftersom det är en katalog som länkar vidare till den som tillhandahåller 
böckerna krävs inte något intyg på denna nivån. Eftersom det finns både bibliotek och 
försäljare anslutna kan tillgänglighet och medlemskrav variera från källa till källa. 
 
 
Ytterligare utbud 
 
Försäljare, organisationer och bibliotek som tillhandahåller eller tillverkar böcker i 
alternativa format kan ansluta sig, och Revealweb kan göras kompatibel med andra 
söktjänster. 
 
 
Webbsidans utseende 
 
Startsidan består av kortfattad information om Revealweb och dess innehåll. Sidan är 
uppbyggd med menyer och undermenyer, och en länk till katalogen finns väl synlig 
redan på startsidan.  
 

                                                 
71 National library for the blind, 2006. 
72 Royal national institute of the blind, 2006. 
73 Revealweb, 2005. 
74 Revalweb, Register of suppliers. 
75 Revealweb, About Revealweb, 2004. 
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Bilden sparad 2006-04-03. 
 
 

5.6 Kanada: CNIB Library for the blind 

Introduktion 
 
The Canadian National Institute for the Blind, CNIB76 har startat en kampanj som heter 
”That all may read…”77 Redan 1998 startade ett projekt med mål att göra biblioteket 
digitalt. Centralt i denna målsättning är portaler riktade till olika användargrupper som 
ska erbjuda allt från litteratur till tidningar och annan information i tillgängligt format78. 
Till skillnad från de andra biblioteken får CNIB:s bibliotek privata bidrag istället för 
statliga.79 
 
 
Målgrupp 
 
CNIB erbjuder sina bibliotekstjänster gratis, och på grund av endast privata bidrag säger 
sig CNIB inte ha resurser att kunna erbjuda alternativ litteratur till andra än personer 
med blindhet, synnedsättning eller dövblindhet. Därför får bland annat dyslektiker och 

                                                 
76 The Canadian national institute for the blind, CNIB Library for the blind, 2006. 
77 The Canadian national institute for the blind, That all may read…, 2006. 
78 The Canadian national institute for the blind, That all may read…, Information portals, 2006. 
79 The Canadian national institute for the blind, About the CNIB Library for the blind, 2006. 
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fysiskt handikappade användare söka sin litteratur via lokala bibliotek i stället.80 En del 
lokala bibliotek är anslutna till något som kallas Visunet Canada Partners Program. 
Dessa bibliotek kan då erbjuda även användare med andra läshandikapp tillgång till 
CNIB:s digitala bibliotek. 
 
För att bli medlem ska det lokala biblioteket eller kontoret kontaktas. 
 
 
Ytterligare utbud 
 
CNIB har förutom sin biblioteksavdelning även utbildningar, stödsamtal och 
rehabilitering, och de erbjuder också tekniska hjälpmedel.81 Biblioteksavdelningen 
erbjuder förutom den sökbara webbkatalogen även en Telnet-katalog och en 
tidningstjänst för medlemmar. 
 
 
Webbsidans utseende 
 
Den kanadensiska sidan innehåller mycket information om olika tjänster, samt en 
direktlänk till det digitala biblioteket. Där finns även en länk till Children’s Discovery 
Portal, vilket är en portal riktad till barn med synnedsättningar. 
 

 
Bilden sparad 2006-04-03. 
 

                                                 
80 The Canadian national institute for the blind, CNIB Library: The erosion of equitable library services 
for print disabled Canadians, 2006. 
81 The Canadian national institute for the blind, Our services, 2006. 
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5.7 USA: NLS, RFB&D och Bookshare.org 

5.7.1 NLS, National library service for the blind and physically 
handicapped 

Introduktion 
 
NLS ligger under Library of Congress, och erbjuder gratis service till amerikaner med 
synskada eller fysiskt handikapp via ett nationellt nätverk av lokala bibliotek.82 Förutom 
litteratur går det via NLS också att låna läsutrustning enligt speciella regler, och lånen 
av litteratur sker via det lokala biblioteket. Det finns även litteratur i digital 
punktskriftsform som är nerladdningsbar för registrerade användare83. 
  
 
Målgrupp 
 
Personer med synskada och fysiskt handikapp är de som får använda sig av NLS. 
Läshandikapp i form av exempelvis dyslexi hör således inte uttryckligen till målgruppen 
om det inte samtidigt finns fysiska hinder för att läsa vanlig text. Lässvårigheter måste 
styrkas av medicinskt kunnig expertis.84 Personer med andra sorters läshandikapp 
hänvisas till RFB&D, Recording for the Blind & Dyslexic, vilken beskrivs närmare på 
nästa sida. 
 
 
Ytterligare utbud 
 
Biblioteksservicen gäller även amerikanska medlemmar som bor utomlands. 
 
 
Webbsidans utseende 
 
Sökkatalogen finns tillgänglig via länken ”Search the Catalog” i menyraden upptill på 
sidan, vilken leder till ett sökformulär för en snabb sökning av katalogen. Dessutom 
finns två länkar längre ner på sidan under rubriken ”F ind Books and Magazines in 
Braille or Audio”. Där finns både den snabba sökningen länkad, samt en Voyager-
sökning av katalogen, vilken använder tabeller och därför inte är lika tillmötesgående 
för skärmläsare och andra hjälpverktyg. Voyager används av både Library of Congress 
och andra forskningsbibliotek och visar detaljerad information och gör specificerade 
sökningar. NLS erbjuder både den snabba sökningen och Voyager-sökningen för att 
tillmötesgå alla grupper.85 
 
Förutom en sökkatalog finns det även information och relevanta länkar. 
 

                                                 
82 National library service for the blind and physically handicapped, 2006. 
83 National library service for the blind and physically handicapped, Web-braille, 2006. 
84 National library service for the blind and physically handicapped, Facts: Talking books and reading 
disabilities, 2006. 
85 National library service for the blind and physically handicapped, NLS/BHP online catalog help: About 
the catalog, 2004. 
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Bilden sparad 2006-04-03. 
 
 

5.7.2 RFB&D, Recording for the blind & dyslexic 

Introduktion 
 
RFB&D är en icke vinstdrivande organisation som riktar sig speciellt till 
läshandikappade i utbildningssammanhang, men förutom facklitteratur och 
utbildningsrelaterade böcker finns även skönlitterära verk.86 Organisationen har en 
historia som sträcker sig tillbaka till 1948, då sårade soldater återvände från kriget och 
ville börja nya liv. Många var blinda och hade svårt att studera på vanligt sätt. Därav 
skapades RFB&D, som baserade sitt utbud på kassettinlästa böcker. Numera används 
även CD. Efter hand inkluderades även dyslektiker i användargruppen. ”Education is a 
right, not a privilege” är ledorden. 87 
 
 
Målgrupp 
 
Personer med dokumenterad synnedsättning eller dyslexi kan bli medlemmar antingen 
individuellt eller via anslutna institutioner som exempelvis skolor. Det finns i huvudsak 
två olika sorters medlemskap, ett för individer och ett för institutioner. Studenter kan 
både vara medlemmar via skolan och individuellt. Även här krävs det en bekräftelse av 
medicinsk expertis på att individen är läshandikappad enligt de kriterier som RFB&D 

                                                 
86 Recording for the blind & dyslexic, 2006. 
87 Recording for the blind & dyslexic, The RFB&D story, 2006. 
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listar. RFB&D ger även service till amerikanska medlemmar som befinner sig 
utomlands.88 
 
En medlemsavgift tas ut, antigen via skolan och andra anslutna institutioner, eller 
individen, beroende på vilket medlemskap det är. Skolorna och de anslutna 
institutionerna har också olika grader av medlemskap som kostar olika mycket. Vid lån 
skickas materialet med posten, och det kan ta olika lång tid beroende på kostnaden av 
försändelsen. Denna extra portokostnad är något medlemmen själv kan välja.89 
 
 
Ytterligare utbud 
 
Inspelningarna på kassett och CD-skiva hos RFB&D kräver speciella spelare, och CD-
spelare, mjukvara och tillbehöver erbjuds därför för icke vinstdrivande försäljning. 90 
 
När kassetter har lånats och skickas tillbaka RFB&D raderas de för nya inspelningar. 
Därför är de inte märkta med författare och titel. Kassett-böcker eller CD-skivor kan i 
gengäld vara utlånade i upp till ett år.91 
 
 
Webbsidans utseende 
 
Sidan är uppbyggt med en meny till vänster, vilken öppnar ytterligare sidor med 
information. Dessa sidor är dock inte helt uniformt uppbyggda, undermenyerna varierar 
i utseende, och ibland saknas de helt. 
 
En länk i menyn kallad ”Book Catalog” leder direkt till ett sökformulär för 
bibliotekskatalogen. 
 

                                                 
88 Recording for the blind & dyslexic, Membership, 2006. 
89 Recording for the blind & dyslexic, Order forms, 2006. 
90 Recording for the blind & dyslexic, Membership, 2006. 
91 Recording for the blind & dyslexic, Frequently asked questions, 2006. 
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Bilden sparad 2006-04-05. 
 
 

5.7.3 Bookshare 

Introduktion 
 
Bookshare drivs av den icke vinstdrivande organisationen Benetech som utvecklar 
system för bokskanning. Själva idén med sidan är att användarna själva ska kunna bidra 
med inskannade böcker. De enda nerladdningsbara formaten är digital punkskrift och 
DAISY. Nerladdningen av material sker direkt via Internet för de anslutna 
medlemmarna. Vid en sökning visas även tillgängliga böcker via vissa andra 
organisationer, som då kan beställas separat via dessa organisationer.92 
 
Bookshare.org kan ta emot många sorters böcker i digitalt format från de registrerade 
medlemmarna, dock inte material från NLS och RFB&D. Bookshare beskriver 
litteraturen från dessa organisationer som högkvalitativa, och säger sig inte själva kunna 
garantera samma höga kvalitet, då inskanningen ofta sker av individuella medlemmar. 
Därför informerar bokkatalogen om vilken kvalité det är på respektive bok. Det finns 
också tydliga regler för hur inskanningen ska gå till väga som måste följas. Bookshare 
granskar sedan materialet innan det görs sökbart och nerladdningsbart.93  
 
 
 

                                                 
92 Bookshare.org, 2005. 
93 Bookshare.org, About us, 2005. 
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Målgrupp 
 
Användarna är en bred grupp av läshandikappade som sträcker sig från personer med 
blindhet eller synnedsättningar, fysiska handikapp och dyslexi. Även skolor och 
institutioner kan ansluta sig. För att registrera sig krävs skriftligt bevis från lämplig 
medicinsk expertis, och för individuella medlemmar tas det ut en årsavgift. Programvara 
för talböcker i DAISY-format ingår utan extra kostnad.94 
 
 
Ytterligare utbud 
 
Användarna kan själva skriva recensioner och rekommendera böcker, och Bookshare 
erbjuder även nyhetstjänster i DAISY eller punktskriftsformat. 
 
 
Webbsidans utseende 
 
En en enkel sökfunktion finns på startsidan, och mer avancerade bok-sökningar kan 
göras genom att följa länkarna i menyn till höger på sidan. Sidan består annars av 
information och hjälp med användning av Bookshares olika tjänster. 
 

 
Bilden sparad 2006-04-03. 
 
 

                                                 
94 Bookshare.org, About membership, 2005. 
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5.8 Australien: Vision Australia 

Introduktion 
 
Vision Australia är en organisation som erbjuder flera olika tjänster för människor med 
blindhet eller nedsatt synförmåga. Vision Australia startade 2004 genom en 
sammanslagning av Royal Blind Society (RBS), the Royal Victorian Institute for the 
Blind (RVIB) and Vision Australia Foundation (VAF), vilket har gjort den till den 
största organisationen för blinda i landet.95 Vision Australia finansieras genom 
kommersiell företagsamhet i Vision Australias regi. 96. 
 
Biblioteks- och informationsavdelningen erbjuder information och litteratur till 
användare med lässvårigheter. Materialet kan lånas gratis och skickas med post. 
Registrerade medlemmar kan även höra dagsnyheter via telefonen. De kan också gå 
med i Digital Club, vilket ger dem nyheter, information och boktips direkt till datorns 
desktop. Ett vidare nätverk av lokala bibliotek erbjuder också lån mellan sig. 
Lånekatalogen är tillgänglig dygnet runt både via Internet och via telefonen. Låntagaren 
behöver varken betala porto när böckerna skickas hem eller tillbaka till biblioteket. 
 
De tillgängliga formaten är bland annat blindskrift, ljudböcker, tidskrifter, tidningar 
samt videor med ljudbeskrivning. 
 
 
Målgrupp 
 
Servicen riktar sig till personer med blindhet, gravt nedsatt synförmåga, fysiska 
handikapp som gör det omöjligt att läsa vanliga böcker, samt perceptuella handikapp. 
En referensperson måste skriva under och intyga ansökan.97 
 
 
Ytterligare utbud 
 
Förutom en bibliotekstjänst erbjuder Vision Australia bland mycket annat också 
synträning för svagsynta, rörlighetsträning, hjälp med vardagssysslor, rekreation, 
rådgivning, arbetssökning, arbetsplatsanpassning, specialskola för blinda och 
synskadade barn, försäljning av hjälpmedel, service till dövblinda, radiosändingar, 
information och utbildning.98 
 
 
Webbsidans utseende 
 
Katalogen nås inte enkelt via startsidan, utan finns under menyn Our Services, där det 
finns en länk till Information and Library Services. Väl där finns information om 
biblioteket, samt en direktlänk till sökkatalogen. På nästföljande sida visas två bilder 
som illustrerar skillnaden mellan startsidan och bibliotekssidan. 
                                                 
95 Vision Australia, Our history – about us, 2006. 
96 Vision Australia, About us, 2006. 
97 Vision Australia, Information and library services, 2006. 
98 Vision Australia, Our services, 2006. 
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Startsidan för Vision Australia. Bilden sparad 2006-04-03. 
 
 

 
Vision Australia, avdelningen för information och bibliotek. Bilden sparad 2006-05-12. 
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6 Resultat och analys 

6.1 Formell beskrivning, katalogpostens utseende 

 Sve 
TPB 

Dan 
E17 

Nor 
NLB 

Fin 
Celia. 

UK 
Rev. 
web 

Kan 
CNIB 

USA 
NLS 

USA 
RFB 
&D 

USA 
Book-
share 

Au 
Vis. 
Au. 

Valbar 
utförlighet 

Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja 

MARC-
format 

Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Nej Nej 

Länkade 
access 
points 

3-5 0-3 6-11 3-4 0-5 0 0 
eller 
1-4 

1-2 2 0 

Länk till 
serie 

Ja Ja Ja Nej Ja, 
föreg. 
bok 

Nej Ja, 
vissa 

Ja, 
vissa 

Nej Nej 

Referenser 
 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Fysisk 
beskrivning 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Noteringar 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

 
Katalogposterna i systemen ovan består av bibliografisk data i olika form. En del mer 
utförliga, andra mindre utförliga. Nedan följer en genomgång av de olika delarna och 
databaserna. 
 
 
Valbar utförlighet och MARC-format 
 
Uförligheten kan vara både kortare och mer detaljerad, och vissa kataloger inkluderar 
även katalogposten i MARC-format. Detta spelar kanske ingen direkt roll för 
användaren, men kan vara bra för sökningar över flera olika system. MARC, MAchine-
Readable Cataloguing, är en internationell standard som används av många bibliotek. 
Fyra av de studerade online-databaserna erbjuder katalogposten även i MARC-format. 
Däremot är inte MARC-formatet det användaren först möts av i någon av databaserna, 
utan detta är nåbart via länkar till alternativa visningar av katalogposten. 
 
Utförligheten av katalogposten kan spela en viss roll för användaren. Korta 
katalogposter kan antingen upplevas som koncisa eller innehålla för lite data för en 
enkel beställning av litteratur. Detaljerade katalogposter kan eventuellt skapa förvirring. 
Vissa system har då något som kallas valbar utförlighet. I denna undersökning har sju 
av de tio online-biblioteken valbar utförlighet. Denna utförlighet varierar dock stort 
mellan systemen. 
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Sveriges TPB har något kallat ”Kort titelinformation” samt ”Full beskrivning”. Den 
korta titelinformationen är det alternativ som användaren först möts av. Den korta 
titelinformationen innehåller trots allt mycket information. Förutom titel och författare 
finns bland annat även medietyp, språk, inläsare, förlag, klassning, ämnesord, omfång, 
beskrivning av innehåll. Mängden av data varierar från bok till bok, och vissa av dem 
länkar användaren vidare till andra träfflistor och katalogposter. Vid full beskrivning 
liknar katalogposten snarare en klassisk kortkatalog utan länkar. MARC-posten är också 
möjlig att välja, då finns alternativet att kopiera MARC-posten till Windows urklipp. 
 
Via danska E17 görs en sökning som ger en träfflista med två utförlighetsnivåer. Den 
som användaren först möts av är endast bestående av författare och titel. En mer utförlig 
beskrivningsnivå erbjuds under en flik kallad ”Detaljer”. Denna innehåller bland annat 
författare, titel, ämnesord, år, språk, förlag, innehåll, klassning, format, samt 
beställningsnummer. Vissa av dessa är länkade. 
 
Vid beställning av litteratur länkar E17 till bibliotek.dk, den nationella danska 
bibliotekskatalogen på webben som söker i både folkbibliotek och 
forskningsbibliotek.99 En av portalen E17:s funktioner är således att hjälpa 
läshandikappade användare att via portalen hitta litteratur specifikt för dem och i rätt 
format. Beställningar av litteratur sker dock via bibliotek.dk, vilket nämndes kortfattat i 
kapitel 5.2. 
 
Norges NLB har något kallat ”Normal visning”, vilket användaren möts av först. 
”Annen visning” är ett alternativ som leder till en meny där både MARC-format, 
kortformat och utskriftsvänligt format finns som alternativ. Den visningen som 
användaren möts av först innehåller bland annat författare, titel, format, fysisk 
beskrivning, innehåll, ämnesord, boknummer, ISBN samt utgivare/förlag. Flera av 
dessa är länkade. 
 
Finlands Celianet visar initialt en träfflista där författare, titel och status för bokens 
tillgänglighet beskrivs. Själva katalogposten innehåller ingen valbar utförlighet, inte 
heller MARC-format. Författare, titel, beskrivning, inläsare, publikationsspråk, 
utgivningsår, fysisk beskrivning, originaltitel samt ämnesord finns bland annat 
beskrivna. Vissa av dessa är olika delar av katalogposten är länkade. Tillgängligheten 
för dokumentet visas både i katalogposten och i träfflistan, så att användaren blir 
informerad om huruvida titeln finns på biblioteket eller är utlånad. 
 
Storbritanniens Revealweb har valbar utförlighet samt MARC-format. Det formatet 
användaren först möts av innehåller bland annat titel, författare, förlag, ISBN, ämnesord 
och innehåll. Där finns även information om formatet och vart användaren ska vända 
sig vid beställning. Under ”Location” kan det således exempelvis finnas en länk till 
”American braille grade 2 at National Library for the Blind”. Därunder finns ytterligare 
information om boken och vem som erbjuder den, men samtidigt inkluderas inte all 
information från den ursprungliga katalogposten. Därför anser jag inte att detta kan 
kallas för valbar utförlighet. 
 
Kanadas CNIB har även de valbar utförlighet. Den information som framkommer redan 
via träfflistan är tillräcklig för att beställa boken. Förutom titel och författare finns även 

                                                 
99 Bibliotek.dk. 
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möjligheten att lägga den i ”Bokpåsen” (”Book Bag”). De titlar som finns direkt 
nerladdningsbara är även de länkade från träfflistan i varierande format. Samma bok 
kan vara uppdelad i flera nerladdningsbara delar. Den utförligare versionen av 
katalogposten visas istället om användaren väljer att klicka på titeln. Då visas 
katalogposten på ett mer traditionellt sätt, utan länkade access points. Förutom titeln, 
författaren och formatet finns bland annat även boknummer, förlag, år, innehåll, 
ämnesord, serie och fysisk beskrivning. 
 
USA:s NLS har även de valbar utförlighet. Utseendet påminner om traditionella 
kortkataloger i båda utförlighetsstegen. Träfflistan är kortfattad och innehåller delar av 
katalogpostens innehåll, vilket bland annat innebär titel, publiceringsinformation och 
boknummer. Det som går att ladda ner finns länkat direkt, vilket visas i bilderna nedan 
och på nästa sida. 
 
 

 
Bilden är sparad 2006-04-18 och visar träfflistan. Sökningen gjordes med keyword ”cats”. 
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Bilden är sparad 2006-04-18 och visar katalogposten. 
 
 
”Tagged display” visar posten i MARC-format. Motsvarigheten är ”Labelled display”, 
vilket visas i bilden ovan. 
 
RFB&D har ett annat system som först ger en träfflista med mer kortfattad information 
som titel, författare, publiceringsuppgifter, boknummer, samt bokformat som visas med 
hjälp av bilder för kassett eller CD-skiva.100 Bokens status redovisas också i träfflistan, 
och denna berättar huruvida boken går att låna eller inte. Mer information om 
katalogposten finns under den länkade titeln. Förutom den redan tidigare angivna 
informationen finns även bland annat utgivningsår hos RFB&D, serie, ISBN, antal 
kassetter eller CD-skivor. 
 
Ett tredje alternativ kallat ”View Full Book Details” innehåller även bokinnehåll och 
länkade ämnesord. 
 

                                                 
100 Dessa bilder diskuteras närmare i kapitel 6.2. 
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Bookshare är en amerikansk portal som skiljer sig från de två andra. Informationen i 
katalogposten är mindre utförlig. I träfflistan finns kortfattad information som beskriver 
titel, författare, kvalitet på den nerladdningsbara filen, språk, synopsis, copyrightdatum 
och tillgängliga format. Katalogposten är uppbyggt på samma sätt, men har dessutom 
direktlänkar till de nerladdningsbara filerna, användarnas betyg, sidantal, ISBN, och 
vem som har laddat upp filen (”submitted by”). Där finns också länkar till andra böcker 
i samma kategori. 
 
Vision Australia har en träfflista innehållande titel, författare, format och tillgänglighet. 
Katalogposten innehåller dessutom innehållsmässig beskrivning, publiceringsuppgifter, 
version och format. ”Detailed record” är ett valbart alternativ, och då visas 
katalogposten mer utförligt med bland annat fysisk beskrivning och ämne. 
 
 
Länkade access points och länk till serie 
 
Access points är ett uttryck jag inte vill översätta, eftersom jag inte hittar en lämplig 
svensk term. Access points är de ingångar som gjorts sökbara i en katalogpost. Jag har 
valt att titta på de access points som är länkade, eftersom dessa är ett enkelt sätt för 
användaren att länka sig vidare till relevant litteratur. Jag valde också att titta på de 
olika kategorierna av länkade access points istället för det sammanlagda antalet access 
points i en katalogpost. Detta gjordes eftersom det totala antalet kan variera stort mellan 
böcker som innehåller olika många ämnesord. Att räkna antalet sammanlagda ämnesord 
säger mindre om katalogpostens innehåll, därför valde jag att räkna de olika 
kategorierna istället. De access points som finns angivna i tabellen ovan är 
uppskattningar. Jag har sökt litteratur inom många olika ämnesområden, och baserat på 
detta gjort en uppskattning av hur många access points som används i respektive 
databas. Eftersom det inte funnits någon möjlighet att undersöka det fullständiga 
litteraturomfånget blir dessa access points uppskattningar. Det generella antalet access 
points ligger vanligtvis någonstans i mitten av de beskrivna intervallen. 
 
Hos TPB är länkade access points under nivån kortare titelinformation i många fall 
mellan tre och fyra, men om boken ingår i en serie finns det även ett extra alternativ 
kallat ”Delar”, där det länkas till en lista på de delar som ingår i serien. Den utförliga 
nivån och marc-nivån innehåller inga länkar. De som vanligtvis länkas är författare samt 
eventuellt medförfattare, klassning och ämnesord, samt inläsare om det är relevant för 
formatet. Ämnesorden är vanligtvis flera olika. Även klassningen kan ha olika 
alternativ. 
 
E17 har ämnesord, serie och klassningskod som främsta access points. Författare i 
katalogposten är inte länkad via E17, men däremot via bibliotek.dk. Länken leder dock 
hos bibliotek.dk till allt material skrivet av denna författare, oavsett om det är 
tillgängligt material för läshandikappade eller inte. 
 
Norges NLB har många access points, i vissa fall så många som elva i en och samma 
katalogpost. Där länkas således stora delar av katalogposten. 
 
Finland använder sig av länkade access points när det gäller författare, inläsare och 
ämnesord. De länkar inte till serier. 
 



 
 

47 

Revealweb är en online-databas som har olika många access points beroende på 
katalogpost. Detta är naturligt då Revealweb hämtar sin kataloginformation från andra 
databaser. 
 
Kanadas CNIB använder sig inte av länkade access points eller länk till serie. Där ser 
katalogposterna mer traditionella ut. 
 
USA:s NLS använder sig som nämnts tidigare under punkt 5.1.7.1 av två olika sätt att 
nå katalogen. Det ena är textbaserat och därför mer användarvänligt för skärmläsare. 
Det andra använder sig av Voyager och är uppbyggt med hjälp av tabeller. Dessa två 
skilda söksystem ger något olika katalogposter. I den textbaserade versionen används 
inte länkade access points, men i Voyager-versionen finns det ett fåtal, oftast författare 
och serie. Ibland länkas serier, men det är sällan. 
 
RFB&D länkar mestadels bara ämnesord, men ibland även serie. Detta gäller dock inte 
alla serie r. Bookshare länkar författare och ämnesord. Vision Australia använder sig inte 
alls av access points. 
 
Celia, CNIB, Bookshare och Vision Australia länkar således inte alls till serie, och inte 
heller USA:s NLS i de flesta fall. De andra undersökta databaserna gör det dock. 
Revealweb visar i en del fall bara föregående bok och inte hela serien. Att det är så stora 
skillnader kan delvis bero på olika innebörder av ordet serie. En serie av en räcka 
skönlitterära verk som bör läsas i ordning är inte samma sak som en serie av likartat 
producerade böcker som kan vara skrivna av olika författare men ha andra kriterier 
gemensamt, såsom utgivningsformat. Som exempel kan nämnas ”Penguin classics” som 
finns som länkbar serie med över 200 böcker i Revealweb. Författare som Jane Austen, 
Darwin och Cicero ingår bland annat i denna serie. 
 
 
Referenser, fysisk beskrivning och noteringar 
 
Alla de undersökta nätbiblioteken, portalerna och online-databaserna har det gemensamt 
att ingen använder sig av referenser till andra verk av intresse för läsaren. Bookshare har 
dock en funktion som innebär att användarna själva kan sätta betyg och skriva 
recensioner. Om denna tjänst utvecklas kan referenser till liknande verk vara en 
framtida möjlighet. 
 
Alla använder sig både av fysisk beskrivning och noteringar. Innehållsmässiga 
beskrivningar hamnar under noteringar, och formatet under fysisk beskrivning. Däremot 
har dessa olika namn i olika kataloger. 
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6.2 Representation, innehållsmässig beskrivning 

 Sve 
TPB 

Dan 
E17 

Nor 
NLB 

Fin 
Celia. 

UK 
Rev. 
web 

Kan 
CNIB 

USA 
NLS 

USA 
RFB 
&D 

USA 
Book-
share 

Au 
Vis. 
Au. 

Klassifika- 
tions- 
system 

SAB DK5 DDC* 
se 
nedan 

- DDC - DDC - - - 

Ämnesord i 
katalogpost 

Ja Ja Ja Ja Ja, i 
vissa 

Ja, ej 
länk 

Ja Ja Ja, få Nej 

Ämnes-
ordlista, 
navigerbar 

Ja Kate-
gorier 

Ja Nej Nej Ja Nej Nej Kate-
gorier 

Kate-
gorier 

Tesaurus 
 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Index, 
navigerbart 

Ja Nej Ja Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej 

Abstract 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Samman-
fattning 

Nej Nej Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Nej 

Utdrag 
 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Nyckelord 
 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Bilder Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja, 
vissa 

Nej Nej 

Recension Nej Ja, av 
E17 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja, av 
anv. 

Nej 

 
 
Klassifikationssystem 
 
I många av databaserna är klassifikationskoden varken synlig, sökbar eller länkad. Vilka 
som på något sätt har en synlig klassifikationskod i katalogposten framgår av tabellen 
ovan. Den behöver inte nödvändigtvis vara synlig i den versionen av katalogposten som 
användaren först möts av, utan kan finnas antingen i den utökade katalogposten eller i 
MARC-formatet. Klassifikationskoder i katalogposten kan vara användbart för den som 
vill söka efter likartade böcker i samma ämnesområde. Undersökningen visar att TPB 
använder sig av SAB medan Revealweb och NLS använder sig av DDC, Dewey 
Decimal Classification. E17 har DK5, Decimalklassedelning, utgåva 5, vilket är en 
dansk version grundad på DDC. NLB använder sig också av DDC, men det framgår inte 
av katalogposten om det är en engelsk version eller en norsk version. I vissa 
katalogposter står det ”Deweynr” (se bild på nästa sida), men det finns ingen mer 
specificerad information. DDK5, Deweys desimalklassifikasjon, 5. norske forkortede 
utgave, är annars en norsk version av DDC.101 
 
                                                 
101 Norsk komité for klassifikasjon og indeksering, 2006. 
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En katalogpost i NLB. Bilden sparad 2006-05-14. 
 
 
Som synes länkar NLB i katalogposter som ovan till fler än en klassifikationskod för ett 
och samma dokument, vilket kan göra att användaren hittar fler relaterade dokument. 
 
Även de bibliotek som inte visar klassifikationskoden i katalogposten använder sig av 
klassificering, men då det inte synliggjorts är det inte intressant att studera närmare. Det 
finns också bibliotek som upplyser om sitt klassifikationssystem i informationen om 
webbsidorna, men detta är inte heller intressant att studera av samma orsak. 
 
 
Ämnesord 
 
Ämnesord finns synliga i de flesta av databaserna, vilket framgår av tabellen. Detta 
beskrivs mer ingående i kapitlet 5.2.3 som behandlar sökning och återvinning. Några 
bibliotek använder sig bara av ämnesord i vissa av katalogposterna, medan andra är mer 
konsekventa. Det är bara Vision Australia som inte använder sig av dem i 
katalogposten. Dock finns de sökbara som breda valbara kategorier och intressen, vilket 
visar att de anses viktiga för sökning och återvinning. 
 
Eftersom NLS använder sig av två olika söksystem har den textbaserade versionen inte 
länkade ämnesord, till skillnad från Voyager-sökningen. Ämnesord används dock i båda 
fallen. Bookshares ämnesord är få och allmänna, till skillnad från de andra bibliotekens 
ämnesord. 
 
RFB&D skiljer sig från de flesta andra av de undersökta online-databaserna genom att 
inte visa ämnesord vid standardvisningen av katalogposten. ”View full book details” 
visar däremot en utförligare katalogpost med ämnesord, i den mån de finns. Men en 
användning av ämnesorden visar sig komplicerat. På nästa sida följer ett exempel vid en 
sökning på ”fish*” som titelord, vilket ger 69 träffar. Titeln Classifying fish visar två 
identiskt lika ämnesord kallade ”Fishes” och ”Fishes”, varav endast den ena är länkad. 
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Bilden sparad 2006-04-23. 
 
 
Länken till ämnesordet ”Fishes” leder till endast fyra dokument. Trots att det länkade 
ämnesordet kallades ”Fishes” i katalogposten ovan säger nu sökresultatet att sökningen 
har gjorts på ”FISHES -- JUVENILE LITERATURE”. Se bild nedan. 
 
 

 
Bilden sparad 2006-04-23. 
 
 
En annan av titlarna i den ursprungliga träfflistan visar ämnesordet ”Fishes.” med en 
punkt efter det länkade ämnesordet. Detta ger 20 träffar på just ämnesordet ”FISHES”. 
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Bilden sparad 2006-04-23. 
 
RFB&D verkar således använda sig av en kontrollerad vokabulär av ämnesord, men den 
motsvarar inte alltid ämnesorden som visas i katalogposten. Dessutom finns det böcker 
som visas i träfflistan på ämnesordet ”FISHES” som inte innehåller detta ord i 
katalogpostens ämnesord. Ett sådant exempel ses nedan: 
 

 
Bilden sparad 2006-04-23. 
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Posten på föregående sida ser ut att enbart använda sig av ämnesorden ”Aquarium 
fishes” och ”Aquariums” och länkar inte heller vidare till liknande ämnen. Trots detta 
finns boken med på träfflistan för ämnesord ”FISHES”, som hittas via en katalogpost 
där det länkade ämnesordet är ”Fishes.”. 
 
Detta sammantaget gör att en sökning av lämplig litteratur via de länkade ämnesorden 
är svårt i RFB&D:s katalog. 
 
 
Ämnesordlista, navigerbar 
 
En navigerbar ämnesordlista kan vara till hjälp för den som vill söka i 
bibliotekskatalogen på webben. Några av de undersökta biblioteken har en sådan lista, 
och dessa är TPB, NLB och CNIB. Även E17, Bookshare och Vision Australia 
använder sig av en sådan, men de tre sistnämnda har dock bredare kategorier istället för 
ämnesord, och de är alla uppbyggda något olika. Bookshare har ett trettiotal kategorier 
som leder till träfflistor med böcker tillhörande den sökta kategorin. Katalogposten 
innehåller då en länk till denna breda kategori istället för flera olika smalare ämnesord. 
Vision Australia visar 15 bredare kategorier med varierande antal underkategorier som 
användaren kan välja att specificera sökningen med eller inte. Däremot återfinns inte 
dessa kategorier i katalogposten. 
 
Också E17 har ett antal kategorier att inkludera i sökningen av böcker. Skönlitteratur 
finns uppdelad i ett trettiotal kategorier, och facklitteratur har ett tiotal kategorier. De 
bredare kategorier jag refererar till här motsvarar inte de ämnesord som finns i 
katalogposterna. Den nästföljande bilden från E17 illustrerar detta. 
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Sökning genom att välja kategorin ”Biografi”, vilket ger 26 träffar. Bilden sparad 2006-05-14. 
 
 
E17 väljer själva att kalla ämneskategorierna för index. När jag talar om index i denna 
studie menar jag de listor där samtliga nyckelord, personnamn, ämnesord med mera 
finns beskrivna med pekare till de dokument de återfinns i. E17:s breda kategori 
”Biografi” återfinns inte i katalogposten, vilket bilden ovan visar. Därför vill jag inte 
kalla det för index eftersom det då inte blir jämförbart med de index som beskrivs på 
nästa sida. 
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Tesaurus 
 
Inget av de undersökta biblioteken använder sig av en tesaurus via webben, vilket 
annars hade kunnat underlätta för användarna. 
 
 
Index, navigerbart 
 
Ett navigerbart index kan också användas för att hitta lämplig litteratur. TPB har sitt 
index lätt tillgängligt, och där kan en sökning göras i samtliga indexerade fält. Hur 
många gånger ett visst ord eller en viss fras förekommer visas också. NLB har en 
alfabetisk lista över sökord, som också den visar hur många gånger ett visst ord eller 
fras förekommer. Samma index används också vid sökningar, vilket innebär att 
användaren inte behöver fylla i hela ordet eller författarnamnet eftersom relaterade 
indexerade ord listas för snabb åtkomst. En närmare diskussion om detta sker i kapitel 
6.3. 
 
CNIB har ett index där det går att välja huruvida användaren vill titta på bland annat 
författare, titel, ämne, berättare eller ”call number”, vilket är huvudingången för boken i 
katalogen.102 
 
 
Abstract 
 
Det finns flera olika typer av abstract. Annotation är oftast bara en fras eller mening, 
indikativt abstract är något längre och säger något om ämnesinnehållet, informativt 
abstract ger läsaren tillräckligt mycket information för att avgöra om dokumentet är 
relevant eller inte. Katalogerna ovan använder sig i de flesta fall av alla tre sorterna av 
abstract. Skönlitterära böcker får delar av innehållet och handlingen beskriven, 
facklitteratur likaså. Dessa abstract kan variera från en kortfattad mening till flera rader 
av information. 
 
Däremot finns det inget gemensamt namn för dessa abstract i katalogerna. TPB 
använder ”annotation”, E17 kallar det ”beskrivelse”, ”bokomtale” är den norska 
motsvarigheten, ”beskrivning” är den finska. Revealweb använder ordet ”summary”, 
”contents” brukas i Kanada, ”synopsis” hos Bookshare.org där det kan variera från en 
kort mening till flera rader. NLB i USA för in abstractet under ”notes” tillsammans med 
andra noteringar. Detsamma gör Vision Australia. RFB&D kallar det för ”summary”. 
Trots alla skilda namn rör det sig således om ungefär samma sak. 
 
 
Sammanfattning 
 
Sammanfattningar är en kort dokumentrepresentation som visar den linjära ordningen 
av dokumentet. De är mer vanligt förekommande i forskningsdatabaser, och det 
används heller inte särskilt ofta i de undersökta katalogerna för denna studie. Men det 
finns några undantag. RFB&D använder sig av något de kallar ”Book Contents”, vilket 
för skönlitterära böcker kan vara en uppräkning av de kapitel som ingår i boken. Detta 

                                                 
102 ”Call number” innebär vanligtvis titeln. 
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måste anses vara en sorts sammanfattning av innehållet. CNIB kan också sägas använda 
sig av summary för de böcker där användaren laddar ner kapitel för kapitel, vilka då 
finns listade med namn. 
 
 
Utdrag – extract 
 
Utdrag är något som också används i framförallt forskningsdatabaser, och innebär en 
kort dokumentrepresentation baserad på ord, fraser eller meningar. Detta används inte i 
någon av de undersökta databaserna för denna studie. 
 
 
Nyckelord – key words 
 
Nyckelord är specifika ord tagna från dokumentets innehåll. Inge t av biblioteken i 
denna undersökning använder sig av det, då nyckelord i samband med bland annat 
klassifikation, ämnesord och abstract ofta blir överflödiga. 
 
 
Bilder 
 
Tidigare forskning har visat att vissa dyslektiker önskar fler bilder vid sökningar i 
bokkataloger.103 Bokstäver kan ofta flyta ihop och försvåra sökningen, och bilder 
underlättar då. Därför undersökte jag om någon av portalerna, online-databaserna och 
nätbiblioteken använde sig av bilder. Det jag fann var att endast en av dem, den 
amerikanska RFB&D gjorde det i liten utsträckning. Där används bilder för att visa 
huruvida formatet är i kassett-form eller CD-form. Exempel på detta ses i träfflistan 
nedan. 
 

 
RFB&D, träff 11-13 vid en sökning på ”cooking”, 2006-04-20. 
 
Ingen använder sig av möjligheten att skanna in bokomslag. Dock vänder sig inte heller 
alla kataloger och databaser i denna studie till just dyslektiker. 
 

                                                 
103 Se kapitel 2.2.4. 
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Norska NLB skriver under varje post i katalogen att omslagsbilder, baksidestexter och 
innehållsförteckningar enligt upphovsrätten kan användas för att presentera bibliotekets 
samlingar, men idag verkar denna möjlighet inte användas i katalogposterna eller 
träfflistorna. 
 
 
Recension 
 
Bookshare använder sig av möjligheten att låta användare göra bedömningar, 
recensioner eller kommentarer om litteratur. E17 har i vissa fall boktips och 
författarporträtt. En sökning i katalogen på en omnämnd författare ger en länk till 
dennes författarporträtt. Användare kan inte själva recensera böcker i E17. 
 
De övriga undersökta biblioteken använder sig inte av författarporträtt eller recensioner 
i samma utsträckning. 
 
 

6.3 Sökning och återvinning 

 Sve 
TPB 

Dan 
E17 

Nor 
NLB 

Fin 
Celia 

UK 
Rev. 
web 

Kan 
CNIB 

USA 
NLS 

USA 
RFB 
&D 

USA 
Book-
share 

Au 
Vis. 
Au. 

Sökning i 
flera 
kataloger 

Ja, 
Libris 

Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Ja Nej 

Enkel 
sökning 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Avancerad 
sökning 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

Stavnings-
förslag 

Nej Nej Ja Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Sökhjälp 
 

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja, 
men i 
FAQ 

Ja 

Inloggnings-
krav för 
sökning 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej Nej 

Information 
om ny litt. 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 

Boktips 
 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Dig. 
Club 

Backup-
tjänster 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja 
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Sökning i flera kataloger 
 
En del av biblioteken möjliggör sökningar i fler än den egna katalogen, men inte med 
automatik. Revealweb skiljer sig från de andra eftersom den är utformat speciellt för att 
söka i flera kataloger, men även flera av de andra databaserna tillåter det. 
 
TPB kan göra en samsökning med Libris om användaren vill. Det är inte en funktion 
som användaren per automatik nyttjar vid första besöket av TPB-katalogen, men 
funktionen finns. Den kan också vara till hjälp för de bibliotekarier som vill göra 
utvidgade sökningar åt läshandikappade biblioteksbesökare. 
 
NLS gör en sökning även i Bookshares utbud, om användaren väljer det alternativet i 
sökformuläret. Detta sker dock bara i den textbaserade sökningen och inte i Voyager-
formatet. Hos CNIB heter funktionen ”Search Other Libraries”. Bookshare söker inte 
själv i andra kataloger än sin egen, men har däremot anslutna partners. Som exempel 
kan nämnas Project Gutenberg, vilka erbjuder gratis nerladdningsbara e-böcker via sin 
webbsida till främst amerikanska användare.104 Dessa böcker kan erbjudas fritt då 
copyrightlagar i USA utgår när böcker nått en viss ålder. Bookshare har fått tillåtelse att 
göra dessa e-böcker tillgängliga i alternativa format via sin egen sökkatalog, och dessa 
böcker är då nerladdninsgbara för allmänheten, inte endast Bookshares medlemmar. 
 
Övriga databaser erbjuder inte sökningar i andra kataloger än den egna. 
 
 
Enkel sökning och avancerad sökning 
 
Samtliga av de studerade webbportalerna, online-databaserna och nätbiblioteken 
använder sig av enkel sökning i kombination med avancerad sökning. Den enklare 
sökningen är det som användaren möts av först, och den mer avancerade finns valbar 
för de besökare som vill göra mer utförliga eller specialiserade sökningar. 
 
 
Stavningsförslag 
 
Norges NLB är den enda databasen som erbjuder stavningsförslag. När bokstäver skrivs 
in i något av sökfälten så ges direkt förslag på sökbara ord eller namn tagna från filen 
med indexerade och sökbara ord, fraser, titlar och personnamn. Information om hur 
många dokument som finns länkade till varje indexerad term eller fras finns också lätt 
tillgänglig. Detta gör att användaren inte behöver fylla i resten av ett långt ord, eller ett 
hel författarnamn. Även vid fe lstavningar ges förslag på snarlika ord, samt en lista över 
hur många dokument som finns knutna till respektive ord. Alla dessa ordförslag är 
länkade, vilket ger en snabb och enkel åtkomst av relevanta dokument. Ingen av de 
andra databaserna använder sig av något liknande. 
 
NLB använder sig dessutom av en metod som begränsar de föreslagna orden till de fält 
som används. En sökning på ordet ”bil” visas på nästa sida. Skillnaden mellan att skriva 
ordet ”bil” i fritextfältet och författare/personfältet är tydlig. 
 

                                                 
104 Project Gutenberg, 2003. 
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Bilden sparad 2006-05-14. 
 

 
Bilden sparad 2006-05-14. 
 
 
Även felstavningar accepteras och likartade ord visas som exempel. En grav felstavning 
av ordet dyslexi, skrivet som ”dysselksti”, illustrerar tydligt hur NLB ger förslag på 
alternativa stavningar: 
 

 
Bilden sparad 2006-05-14. 
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Sökhjälp 
 
Samtliga använder sig av skriftlig sökhjälp, även om den kan vara mer eller mindre 
lättillgänglig. De flesta har sökhjälpen på samma sida som sökformuläret, eller tydligt 
länkad. Bookshare har den däremot i Frequently Answered Questions, vilket inte är lika 
lättillgängligt. 
 
 
Inloggnings-krav för sökning 
 
Ingen av webbportalerna, online-databaserna eller nätbiblioteken använder sig av detta. 
 
 
Information om ny litteratur 
 
Detta är en service för användare där information erbjuds om nytillkomna dokument. 
Detta kan vara extra viktigt för böcker i alternativa format där uppdateringen av 
beståndet inte sker lika snabbt som för ett större bibliotek. Undersökningen visar att de 
allra flesta av de studerade webbportalerna, online-databaserna och nätbiblioteken 
erbjuder en sådan service, antingen via webben eller i nyhetsbrev. 
 
Revealweb är återigen den databas som skiljer sig något från de andra. Eftersom den 
fungerar som en samsökande databas där många bibliotek och producenter av böcker i 
alternativa medier kan ansluta sig erbjuds inga egna tjänster för användare av 
Revealweb. Revealweb är också noga med att informera om att de fungerar just som en 
länkande katalog som sammanbringar många bibliotek, organisationer och företag som 
erbjuder litteratur i alternativa format. Vissa av de anslutna biblioteken har listor med 
nya böcker på sina respektive webbplatser, men det är inget som Revealweb hänvisar 
till eller sammanställer på egen hand.105 
 
 
Boktips 
 
Boktips är ett sätt för användare att upptäcka nya populära böcker. Många av de 
studerade webbportalerna, nätbiblioteken och online-databaserna erbjuder det. 
Revelweb gör det inte, och Vision Australia gör det ingenstans via webbsidan. Dock 
finns det en klubb för medlemmar som heter Digital Club där bland annat nya böcker 
presenteras.106 
 
TPB har något som kallas för ”Populära ämnen” i sin bibliotekskatalog. Det finns även 
en webbsida under TPB där boktips presenteras.107 E17 kallar sin boktipsavdelning för 
”Læserum”. Där presenteras månadens tema, författarporträtt och andra boktips.108 
Även norska NLB har en boktipsfunktion med månadens bok, månadens tema och 
nyhetsbrev med information. Användare kan också själva tipsa NLB om intressanta 
böcker.109 
                                                 
105 Revealweb, Revealweb: Funding and support, 2004. 
106 Vision Australia, Information and library services, Our services, 2006. 
107 Talboks- och punktskriftsbiblioteket, Boktips, 2006. 
108 E17, Laeserum, 2006. 
109 Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek, Boktips. 
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Celia presenterar också nya böcker och speciella listor i en sektion av den svenska 
versionen av webbsidan, bland annat talböcker med julmotiv och årskataloger.110 Men 
inte något som riktigt motsvarar de boktipssidor som återfinns hos de övriga. Däremot 
har Celia en funktion i sökkatalogen som heter ”Jag har tur”. Där kan användaren söka 
på böcker inom områdena ”Spänning till livet”, ”Livet förr och nu”, ”Lätt och trevligt”, 
”Från nobelister till norrsken” eller ”Krig på marken, till sjöss och i luften”. Vid en 
sökning i någon av dessa kategorier visas därefter en titel åt gången med medföljande 
kort information. Om användaren inte anser att boken är intressant kan en ny sökning 
göras. 
 
 

 
En sökning i kategorin ”Spänning till livet”. Bilden sparad 2006-05-15. 
 
 
CNIB har också de en presentation av rekommenderade böcker, vilket ingår i 
katalogens startsida.111 NLS har listor på specifika ämnesområden där böcker 
presenteras i textformat.112 RFB&D har något de kallar ”Librarian’s Choice 
Audiobooks” där nya boktipslistor presenteras varje månad.113 Bookshare har i sin tur 
en boktipshylla, ”Book Shelf”, vilken finns tillgänglig direkt från startsidan. Där erbjuds 
olika typer av boktips till bland annat specifika åldersgrupper och språkgrupper.114 
 
 
 
 

                                                 
110 Celia – biblioteket för synskadade, Bokkataloger, 2006. 
111 The Canadian national institute for the blind, The CNIB digital library. 
112 National library service for the blind and physically handicapped, NLS/BHP: Published biography 
index, 2006. 
113 Recording for the blind & dyslexic, RFB&D’s librarian’s choice audiobooks, 2006. 
114 Bookshare.org, 2006. 
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Backup-tjänster 
 
Backup-tjänster är de tjänster som levererar dokumentet till användaren efter en lyckad 
sökning. En typisk sådan är RFB&D:s kopiering av vald titel till kassett, vilken sedan 
skickas med post till användaren. Denna kopiering sker för varje ny förfrågan, och när 
kassetten skickas tillbaka raderas innehållet för återanvändning. RFB&D uppger att 
denna process kostar 57 dollar, och låntagaren kan då också få vänta flera veckor innan 
ljudboken kommer med posten. 115 
 
En modernare variant av backup-tjänst kan sägas vara användarens nerladdning av 
dokument direkt från webben, vilket sker via E17, CNIB och Bookshare. Då är 
dokumentåtkomsten inbyggd i systemet, och backup-tjänsten kan möjligtvis kallas för 
integrerad. TPB och NLS erbjuder denna nerladdning via det lokala biblioteket, vilket 
också är en typ av backup-tjänst. Om det lokala biblioteket väljer att kopiera den 
nerladdade filen till CD-format blir det ytterligare en variant av backup-tjänst. 
 
Hos Bookshare är en nerladdningsbar bok ungefär mellan 200 och 300 kilobyte i 
storlek. Då är boken i nerpackat zip-format. I uppackat format kan boken vara fem 
gånger så stor. En DAISY-bok hos Bookshare består av bland annat både text och ljud, 
vilket gör att dessa olika komponenter alla sparas i samma komprimerade zip-fil. 
 
Celia och Vision Australia erbjuder gratis försändelse av den lånade litteraturen via 
posten. CNIB och Vision Australia har förutom böcker även nyhetstjänster och 
tidningsservice, antingen via webben eller telefon. 
 
Revealweb erbjuder inga backup-tjänster, det ansvaret tillhör istället respektive anslutna 
bibliotek, organisation eller företag som tillhandahåller boktiteln. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
115 Recording for the blind & dyslexic, RFB&D how you can help, 2006. 
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6.4 Dokumentåtkomst 

 Sve 
TPB 

Dan 
E17 

Nor 
NLB 

Fin 
Celia. 

UK 
Rev. 
web 

Kan 
CNIB 

USA 
NLS 

USA 
RFB 
&D 

USA 
Book-
share 

Au 
Vis. 
Au. 

Inloggnings-
krav för lån 

Ja, 
via 
bibl. 
el. 
priv. 

Ja Låne-
nr 

Ja - Ja Ja, 
via 
bibl. 

Ja Ja, för 
ny litt. 

Ja 

Direkt-
åtkomst av 
dokument 

Ja, 
för 
lokala 
bibl. 

Ja Nej Nej Nej Ja Via 
hem-
bibl. 

Nej Ja Nej 

Direkt-
åtkomst av 
dokument 
off-site 

Nej Nej Nej Nej Nej Nej Ja, 
vissa 

Nej Ja Ja, 
vissa 
tidskr. 
och 
tidn. 

Länk till 
försäljare el. 
annat bibl. 

Ja, 
Libris 

Nej Nej Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej 

Självständig 
beställning 

Ja, 
för 
vissa 

Ja Ja Ja Ja Ja Nej Ja Ja Ja 

Beställning 
via bibliotek 

Ja, 
det 
lokala 

Ja Ja Ja Ja, i 
viss 
mån 

Ja Ja Vissa 
institu-
tioner 

Vissa 
institu-
tioner 

Ja 

Medlems-
avg. el. 
personlig 
kostnad 

Nej Nej Nej Nej Nej, 
men 
vissa 
dok. 
kostar 

Nej Nej Ja + 
ev. 
porto. 
El. via 
inst. 

Ja, om 
inte 
via 
inst. 

Nej 

Erbjuden 
programvara 
för digitala 
dokument 

Ja Ja Ja Ja Nej Ja Nej Ja, 
men ej 
gratis 

Ja Nej 

 
 
Inloggningskrav för lån 
 
Samtliga online-databaser utom Revealweb använder sig av inloggningskrav eller 
medlemskrav för lån av litteratur. Revealweb länkar istället användaren vidare till den 
som tillhandahåller det önskade dokumentet. Inloggningskrav kan krävas hos vissa 
institutioner, men Revealweb har själv inga sådana krav. NLS i USA låter inte 
användare själva skapa individuella login-konton, utan dessa står de anslutna 
biblioteken för. Alla kan söka i katalogen, men för att låna en bok får användaren 
kontakta sitt lokala bibliotek. Samma sak gäller för många av TPB-användarna, med 
vissa undantag. 
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Norges NLB kräver inte inloggning, men däremot lånekortsnummer vid beställning. 
Vision Australia erbjuder en telefontjänst som alternativ till beställning och sökning i 
katalogen på webben. 
 
Bookshare kräver endast inloggning för ny litteratur. Den som är äldre är inte längre 
upphovsrättsskyddad på samma sätt, och kan därför nerladdas fritt även för icke-
medlemmar. 
 
 
Direktåtkomst av dokument 
 
Hälften av de undersökta databaserna erbjuder direktnerladdning av dokument. 
Bookshare, E17 och CNIB låter användaren själv ladda hem böcker i alternativa 
elektroniska format. TPB och NLS tillåter endast direktnerladdning via det lokala 
biblioteket. Bookshare har hela sitt bokbestånd i nerladdningsbara filer, medan de andra 
biblioteken har det i varierande grad. 
  
 
Direktåtkomst av dokument off-site 
 
Hos NLS kan användaren välja att göra en bredare sökning som inkluderar andra 
databaser, och då görs sökningar i bland annat Bookshare. Alla de länkade dokumenten 
från Bookshare är dock inte direkt nerladdningsbara. Bookshare kräver ett medlemskap 
för en stor del av litteraturen, men många av de äldre böckerna finns i fritt 
nerladdningsbara format på grund av att den amerikanska copyrightlagen inte gäller för 
äldre dokument. Bookshare länkar också till nerladdningsbara dokument från 
exempelvis National Braille Press, vilka endast är tillgängliga för inloggade Bookshare-
medlemmar.116 Vision Australia erbjuder vissa tidningar och tidskrifter off-site, men 
inte via den vanliga bokkatalogen. 
 
 
Länk till försäljare eller annat bibliotek 
 
Här avses länkar i katalogposten, inte allmänna länksidor. 
 
Revealweb har som syfte att samsöka i många olika databaser, därför länkar alla 
katalogposter vidare vid en önskad beställning. TPB kan inkludera Libris vid en sökning 
i katalogen, och NLS hänvisar till Bookshare i vissa katalogposter. Bookshare länkar till 
dokument som är tillgängliga off-site. Övriga söker enbart i den egna katalogen. 
 
 
Självständing beställning 
 
Alla online-databaser utom NLS erbjuder någon form av självständig beställning. TPB 
låter vissa enskilda punktskriftsläsare låna böcker direkt från TPB. Detta gäller i viss 

                                                 
116 National Braille Press, 2006. 
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mån även studerande med funktionshinder på högskolor och universitet. Övriga 
användare vänder sig till det lokala biblioteket för lån117. 
 
NLS i USA har inloggning för lokala bibliotek, och användaren får göra sina lån 
därifrån. Därför räknar jag inte detta som självständig beställning för användaren, 
eftersom denne måste kontakta det lokala biblioteket för att få tillgång till materialet. 
 
 
Beställning via bibliotek 
 
De flesta erbjuder denna service, även om det sker i varierande grad. Lokala bibliotek 
kan vara anslutna och distributera böcker till sina användare, och huvudbiblioteken går 
även ofta att besöka. 
 
CNIB i Kanada har något kallat Public Library Sales Program, vilket erbjuder 
försäljning av litteratur till lokala bibliotek. Bibliotek som använder sig av detta kan då 
göra litteratur tillgänglig för bredare grupper av läshandikappade än CNIB. 118 Men det 
finns också en sammanslutning kallad Visunet Canada Partners Program.119 Lokala 
bibliotek som är medlemmar kan då låna litteratur i alternativa format direkt från CNIB 
utan extra kostnad. 
 
Revealweb länkar bara vidare till bibliotek, försäljare och organisationer som 
tillhandahåller böcker i alternativa format. Men några av dessa är stora nationella 
bibliotek som användaren själv kan besöka för hjälp med beställning av litteratur. 
 
RFB&D och Bookshare erbjuder individuella medlemskap men tillåter även 
institutioner som exempelvis skolor och vårdhem att ansluta sig. Då kan beställningen 
av litteratur ske via dessa institutioner. 
 
Övriga erbjuder utlåning av litteratur via lokala bibliotek eller huvudbiblioteket. 
 
 
Medlemsavgift eller personlig kostnad 
 
Det finns två av de undersökta webbportalerna, nätbiblioteken och online-databaserna 
som begär medlemsavgift av sina användare. Bookshare och RFB&D tar båda ut en 
avgift som varierar beroende på om det är en individ eller institution som är medlem. 
 
RFB&D tar ut avgifter för institutioner som önskar använda RFB&D:s material. 
Årsavgifterna varierar beroende på antalet böcker institutionen efterfrågar. Individer 
betalar en årlig kostnad. Första gången en individ blir medlem betalas även en 
anslutningsavgift.120 
 

                                                 
117 Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB-katalogen, Vem får låna? 
118 The Canadian national institute for the blind, CNIB library: Public library sales program,  2006. 
119 The Canadian national institute for the blind, Visunet Canada partners program, 2006. 
120 Recording for the blind & dyslexic, Membership, 2006. 
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Bookshare erbjuder liknande medlemskap. Nytillkomna individer betalar först en 
registreringsavgift och sedan en årsavgift. Institutioner har olika alternativ att välja 
mellan. 121 
 
RFB&D tar även ut en avgift för den individ som önskar få sin kassett eller CD-skiva 
skickad snabbare med posten. En beställning kan annars ta upp till några veckor, men 
en dyrare försändelse förkortar den tiden något. 
 
 
Erbjuden programvara för digitala dokument 
 
De bibliotek som på något sätt erbjuder nerladdning av digitala dokument är som 
tidigare konstaterats TPB, E17, CNIB, NLS och Bookshare. Men även böcker som 
utlånas på mer traditionella sätt kan med hjälp av programvaror läsas via en dator. 
 
Sju av de tio undersökta nätbiblioteken, webbportalerna och online-databaserna 
informerar om digitala läshjälpmedel och var sådana kan införskaffas. TPB, E17, NLB, 
Celia, CNIB, RFB&D och Bookshare är dessa sju. De allra flesta länkar till information 
om var gratisprogram kan hämtas, samt informerar om organisationer eller företag som 
erbjuder mjukvara och hårdvara. RFB&D skiljer sig dock från de övriga genom att 
endast erbjuda mjukvara och hårdvara som kan köpas via den egna webbsidan, där finns 
inga alternativa gratisprogram erbjudna. 
 
Bookshares böcker är i zippat format, vilket kräver programvara som packar upp filen. 
Winzip och liknande program kan redan finnas installerade på vissa datorer, men 
användare kan också ladda hem Bookshares Unpack Tool.122 I Bookshares 
medlemsavgift ingår också en programvara för DAISY-format.123 
 
Revealweb, NLS och Vision Australia informerar inte om nerladdningsbara hjälpmedel 
för läsning av böcker i alternativa format. En avdelning av Vision Australia säljer dock 
specialiserade produkter som bland annat inkluderar hjälpmedel som exempelvis 
skärmläsare och skärmförstorare.124 
 
  

6.5 Innehållsmässiga tjänster 

Här presenteras ett urval av de tjänster och funktioner som inte platsar under någon av 
de andra kategorierna, men som ändå är intressanta eftersom de på olika sätt berikar 
innehållet i webbportalerna, online-databaserna och nätbiblioteken. 
 
Vision Australia har som komplement till den webbaserade katalogtjänsten även en 
automatisk telefonservice. Där kan användaren söka i bokkatalogen via titel, författare 
eller ämne. Via telefontjänsten kan användaren också lägga till och ta bort böcker från 

                                                 
121 Bookshare.org, About membership, 2005. 
122 Bookshare.org, Member downloads, 2005. 
123 Bookshare.org, About membership, 2005. 
124 Vision Australia, Equipment, 2006. 
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väntelistan, samt beställa nya. För att få tillgång till detta krävs ett personligt lösenord, 
men gäster och nya användare kan söka i katalogen med en allmän pinkod som ger 
tillgång till alla funktioner förutom själva beställningen av litteratur.125 Nyheter och 
vissa tidningar och tidskrifter erbjuds också via telefon hos Vision Australia. 
 
Vision Australia, CNIB och Bookshare har alla databaser med tidningar och tidskrifter 
för registrerade medlemmar. 
 
Finlands Celia har också funktioner som innebär att användaren kan reservera böcker 
eller skapa önskelistor. Kanadas CNIB har något kallat ”Book Bag” som fungerar på 
liknande sätt. Även Revealweb tillåter att användaren skapar listor med önskade böcker 
som sedan kan skickas med e-post eller sparas för senare redigering. De som använder 
sig av login-krav för utlåning av böcker, vilket är majoriteten i denna studie, har ofta 
tjänster som innebär att användaren själv kan skapa boklistor, ändra inställningar och 
redigera personliga uppgifter. 
 
E17 innehåller flera olika funktioner som faller utanför de traditionella 
bibliotekstjänsterna. Under huvudmenyn ”Netcafé” kan användare bland annat skriva 
till varandra och läsa beskrivningar av andra medlemmars profiler. Där finns även 
underhållning i form av spel och kunskapstester. ”Infotek” är en annan meny där 
medlemmar kan ställa frågor till bibliotekarier, samt läsa andra användares frågor och 
svar. Där finns även utförlig information som rör biblioteket, alternativa format, 
hjälpmedel, fysisk tillgänglighet och Internet i allmänhet. E17 har också en utförlig 
länksida kallad ”Netguide” med innehåll som sträcker sig från tillgängliga webbsidor 
till för målgruppen relevanta organisationer, nätbibliotek och förlag. 
 
Även Celia erbjuder en funktion kallad ”Respons”, där användaren kan ställa frågor 
eller ge kommentarer till biblioteket antingen via e-post eller telefon. 
 
Samtliga webbportaler, online-databaser och nätbibliotek i denna undersökning är 
anpassade till den läshandikappade målgruppen på olika sätt. Individuella inställningar 
är möjliga att göra när det gäller bland annat kontrast och textstorlek. TPB, E17 och 
NLB har en funktion som gör att webbsidans innehåll läses upp, vilket gör att en 
läshandikappad besökare inte själv behöver ha en dator med speciella hjälpmedel. 
Andra har arbetat med tillgänglighet genom textbaserade enkla webbsidor som är lätta 
att använda för användare med skärmläsare, förstoringsprogram eller liknande 
hjälpmedel. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
125 Vision Australia, Libtel, 2006. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Jag ska nu diskutera och dra slutsatser utifrån de undersökta kunskapsorganisatoriska 
kriterierna formell beskrivning, representation, sökning och återvinning, samt 
dokumentåtkomst. Innehållsmässiga aspekter redovisas också. Detta kopplas till tidigare 
forskning, och förslag ges till en tänkt svensk portal för läshandikappade. 
 

7.1 Kunskapsorganisatoriska aspekter 

Studien har visat att det finns en stor bredd av webbportaler, online-databaser och 
nätbibliotek, även om de alla riktar sig till olika läshandikappade användargrupper. 
Sveriges TPB har en av de bredaste målgrupperna och har förutom rena 
biblioteksrelaterade uppgifter även andra verksamhetsområden. Utlåning av böcker på 
alternativa format är en del av TPB:s verksamhet och är gratis för alla användare. 
Databaser som Revealweb har å andra sidan som enda syfte att underlätta för 
användaren att söka och finna relevant litteratur, oavsett om denna är gratis via större 
nationella bibliotek, eller tillgänglig via försäljare. 
 
Till skillnad från TPB:s breda målgrupp och icke-krav på läkarintyg för 
biblioteksmedlemskap, har andra länder smalare målgrupper med krav på intyg från 
specialist för att bli medlem. Dessa tjänster är oftast gratis, men vissa tar ut något de 
kallar för självkostnadsavgift. Statliga bidrag överväger i de undersökta fallen, men det 
fanns även bibliotek och institutioner som förlitar sig helt på privata bidrag eller privat 
företagsamhet. 
 
Det som nämnts ovan är viktiga aspekter som förklarar vissa grundläggande skillnader i 
utformningen av de undersökta webbportalerna, online-databaserna och nätbiblioteken. 
 
De kunskapsorganisatoriska aspekterna är dock mer lika. I studien undersöktes följande 
kunskapsorganisatoriska kriterier: formell beskrivning, representation, sökning och 
återvinning, samt dokumentåtkomst. En genomgång av dessa görs nedan. 
 
 

7.1.1 Formell beskrivning, katalogpostens utseende 

Valbar utförlighet är intressant både för användare och eventuella bibliotekarier som 
använder sig av tjänsten. En mindre detaljerad utförlighet kan vara till fördel för de 
användare som använder sig av exempelvis en skärmläsare och därför bara vill ha den 
mest relevanta informationen. Om valbar utförlighet finns kan intresserade användare 
välja det för varje katalogpost. Detta är också ett alternativ som kan intressera 
bibliotekarier på exempelvis lokala bibliotek, vilka kanske behöver mer detaljerad 
information innan en beställning görs. 
 
Det finns bibliotek i undersökningen där informationen som visas i katalogposten är 
väldigt utförlig och beskriven enligt standardiserade katalogiseringsregler med uttryck 
som exempelvis ”fysisk beskrivning”, ”anmärkningar”, ”standardnummer” och 
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”anskaffningsvillkor”. För användare utan större kunskaper i en katalogposts 
uppbyggnad kan sådana beteckningar snarare förvirra än hjälpa. Samtidigt är det ett 
standardiserat sätt att organisera informationen vilket också är viktigt. Valbar utförlighet 
är då en bra kompromiss. Katalogposten kan både vara kortfattad och koncis eller 
utförlig och detaljerad beroende vilken nivå som väljs. TPB:s katalog är redan 
uppbyggd enligt denna princip, och även MARC-format finns som valbart alternativ. 
Detta är något som även borde finnas i en blivande portal. Beställning av material bör 
då kunna göras redan vid den mindre utförliga beskrivningsnivån. 
 
Länkade access points är också något som varierar från katalog till katalog. Vissa 
bibliotek använder sig inte av länkade access points, medan andra har upp till ett tiotal. 
Undersökningen visade att katalogposter med många access points inte alltid leder fram 
till relaterade träffar, vilket kan tyckas göra vissa av dem onödiga. Å andra sidan är det 
svårare att hitta relaterade dokument i de kataloger som inte alls använder länkade 
access points. För funktionalitetens skull förefaller mellan två och fem länkade access 
points vara en bra mängd, vilket motsvarar hur TPB:s katalogposter ser ut i dagsläget. 
Ämnesord, författare, klassifikationskod och serie är exempel på access points som ger 
bra och relevanta träffar. 
 
Länk till serie används av ungefär hälften av de undersökta katalogerna och 
databaserna. Dock gäller inte detta alltid skönlitterära verk tänkta att läsas i en speciell 
ordningsföljd. Som exempel nämns ”Penguin classics”, en bokserie med utgivna 
klassiker som i Revealweb finns som länkbar serie med över 200 titlar av olika 
författare. Att länka till en sådan allmän serie av skilda verk är inte lika användbart som 
att länka till exempelvis skönlitterära verk tänkta att läsas i en viss följd. 
 
Fysisk beskrivning och noteringar är mycket användbara, och som ett resultat av detta 
återfinns de i samtliga undersökta kataloger och databaser, även om namnen skiljer sig 
åt. Bookshare har en funktion som tillåter användarna att göra recensioner och sätta 
betyg, vilken möjligtvis skulle kunna utvecklas till att även gälla referenser och 
användarrekommendationer. Portaler innehåller ofta användarfunktioner, och ett aktiv 
deltagande kan engagera användarna. Att skriva recensioner eller ge betyg kan vara ett 
sådant aktivt deltagande, men då det i dagsläget inte verkar användas särskilt ofta av 
Bookshares medlemmar är det osäkert hur stor hjälp en liknande funktion skulle vara 
för svenska användare. Jag rekommenderar därför att vänta och se hur utvecklingen ser 
ut hos Bookshare innan något liknande införs i Sverige. 
 
 

7.1.2 Representation, innehållsmässig beskrivning 

Samtliga bibliotek använder sig av något sorts system för att göra dokumenten sökbara 
och återvinningsbara. Klassifikationssystem är ett sådant. En användare som vill söka 
på böcker inom samma ämne kan gagnas av en synlig klassifikationskod. Speciellt om 
denna är länkad. Detta diskuterades mer ingående under länkade access points ovan. 
 
Ämnesord i katalogposten är också mycket användbara, speciellt om de är länkade, 
vilket också diskuterats ovan. Användaren kan se vilka ämnesord som finns knutna till 
dokumentet, och genom detta finna andra dokument av intresse. Navigerbara 
ämnesordlistor är något som också kan hjälpa användaren att hitta dokument inom 
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specifika intresseområden. När det gäller bibliotek för läshandikappade är de ofta 
mindre till omfång än bibliotek med pappersböcker. Därför fungerar bredare kategorier 
i många fall mycket bra. De bibliotek som har tänkt sig att växa, exempelvis de 
bibliotek där användare själva kan bidra med inskannat material, bör kanske 
komplettera med utförligare ämnesordlistor. Smalare ämnesord är också bra för den 
användare som söker mer specificerad information. Men detta behov ser lite olika ut 
från bibliotek till bibliotek. En kombination kan också vara att använda smalare 
ämnesord i katalogposten, men bredare kategorier i en ämnesordlista. På detta sätt har 
exempelvis E17 i Danmark utformats. Men TPB har i dagsläget en bra avvägning av 
ämnesord. 
 
Ingen av de undersöka webbportalerna, online-databaserna och nätbiblioteken utnyttjar 
tesaurus -möjligheten, vilken skulle kunna vara ett navigerbart alternativ till en 
ämnesordlista. Ett alternativ är att använda ett navigerbart index. Indexerade ord från 
olika fält i katalogposten används i Norges NLB vid sökningar för att erbjuda 
alternativa termer eller felstavade ord. Detta sker i samband med att antalet dokument 
knutna till respektive ord visas, vilket gör det lätt att se vilken term som är lämplig att 
välja. 
 
Abstract är en möjlighet att beskriva innehållet i dokumentet, vilket är något som 
samtliga undersökta databaser och kataloger utnyttjar. Det används ofta för att 
sammanfatta innehållet på en eller två rader, men långa beskrivningar är också vanligt. 
Sammanfattning, utdrag och nyckelord är tre andra sätt att innehållsbeskriva 
dokument, men dessa används inte mycket. Möjligtvis anses de överflödiga när bland 
annat klassifikationskoder, ämnesord och abstract används. Sammanfattning används 
dock i viss mån av CNIB och RFB&D, vilka ibland listar böckernas kapitelinformation. 
Hos CNIB har dessa ibland också gjorts länkade, för nerladdning av ett kapitel i taget. 
Nerladdning på detta sätt kan vara bra för användare med modem, men det blir 
samtidigt många kapitel som behöver laddas ner. Därför är det bättre att som Bookshare 
erbjuda varje bok som en zippad fil som packas upp efter nerladdning. 
 
Bilder är ett intressant hjälpmedel för framför allt dyslektiker som kan uppleva stora 
svårigheter med det skrivna språket. I kapitlet om tidigare forskning berättar dyslektiker 
att de föredrar att titta på en boks framsida istället för att läsa en lista av titlar. Att ha en 
synlig omslagsbild är också ett fenomen som syns på kommersiella sidor som 
exempelvis Amazon.126 Trots detta används det inte i någon av de undersökta 
katalogerna och databaserna.  
 
Däremot finns det boktipshyllor, där böcker och författare finns beskriva med bilder och 
bokomslag. Motsvarigheten återfinns i flera folkbibliotek, där nytillkomna eller 
populära böcker finns uppställda på speciella hyllor på synlig plats. En av de 
intervjuade dyslektikerna i kapitlet 2.2.4, tidigare forskning, lade fram förslaget att detta 
skulle gälla även talböcker. Speciella boktipssidor hos webbportaler, online-databaser 
och nätbibliotek är den virtuella motsvarigheten till detta. Även en omslagsbild i 
katalogposten kunde vara komplement till detta, och samtidigt underlätta sökningen om 
den syns redan i träfflistan. 
 

                                                 
126 Amazon.com, 2006. 
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Möjligen kan det uppfattas som tidskrävande eller resurskrävande att inkludera 
bokomslag i katalogposten, men samtidigt tar det lång tid att läsa in, skanna, eller på 
andra sätt konvertera en bok till lämpligt format för läshandikappade, så det borde inte 
vara en omöjlighet att även tillgängliggöra en omslagsbild. Att låta bilder utgöra en del 
av katalogposten är ett spännande alternativ som jag tycker kan provas. Speciellt 
användbart skulle det vara om de syns redan i träfflistan. 
 
Amerikanska RFB&D använder sig av bilder i mindre utsträckning, och visar redan i 
träfflistan huruvida boken finns i kassett- eller CD-format genom att använda ikoner för 
CD och kassett. Eftersom just RFB&D säljer utrustning för uppspelning av sina 
ljudböcker kanske inte alla användare äger både lämpliga kassett- och CD-spelare. De 
institutioner som är anslutna till RFB&D kanske inte gör det heller. Möjligheten finns 
att användare också föredrar det ena formatet framför det andra. Då ser dessa användare 
redan i träfflistan vilka ljudböcker som kan beställas. 
 
E17 och Bookshare använder sig båda av recensioner, även om det sker på något olika 
sätt. Danska E17 har något de kallar författarporträtt. Om omnämnda författare visas i 
träfflistan finns det i katalogposten en länk till respektive författarporträtt. Detta är en 
service som inte återfinns på samma sätt i de andra undersökta katalogerna och 
databaserna, trots att alla på något sätt använder sig av boktips. Bookshare låter 
användarna själva skriva recensioner och ge betyg till böckerna. Vid tidpunkten för 
denna studie används inte detta i stor utsträckning och återfinns bara i vissa av 
katalogposterna. Men så är Bookshare också en relativt nystartad portal som med 
användarnas hjälp stadigt utökar sitt bokantal. En liknande funktion för recensioner 
skulle kunna vara intressant för en tänkt svensk portal, men hur en sådan funktion skulle 
emottas av den mindre användargrupp som svenska läshandikappade är blir svår att 
förutsäga. Enkla betygsättningar av stegen 1-5 som inte kräver lika mycket som en 
skriftlig recension är eventuellt ett tänkbart alternativ. 
 
 

7.1.3 Sökning och återvinning 

Hälften av de undersökta katalogerna och databaserna gör sökningar i flera kataloger 
utöver den egna. Inte nödvändigtvis per automatik, men möjligheten finns där. Sådana 
sökningar är möjliga om samarbete finns. TPB kan göra en samsökning med Libris, till 
exempel. Det finns också bibliotek som gör sökningar i andra organisationers 
bokkataloger, även kommersiella sådana. Detta kan vara bra vid omfattande 
litteratursökningar när användaren även vill finna litteratur till försäljning. Om sökning 
ska inkludera även kommersiella databaser kan det förslagsvis vara ett tilläggsval som 
användaren aktivt får göra. 
 
När det gäller enkel sökning och avancerad sökning använder sig samtliga av båda 
dessa alternativ. Sökhjälp i skriftlig form erbjuds också hos alla. Däremot är det bara 
ett enda av de undersökta biblioteken som erbjuder stavningsförslag. Stavning är något 
som tagits upp i kapitlet tidigare forskning som en svårighet för dyslektiker. Några 
upplevde problem med att logga in på datorer med användarnamn och lösenord, och 
sökningar i kataloger och databaser kan således också ge problem och vara 
tidskrävande. Norges NLB har löst detta genom att erbjuda stavningsförslag även på 
gravt felstavade ord. Dessa stavningsförslag beror på i vilket fält det föreslagna sökordet 
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skrivs. Skrivs det felstavade ordet i författarfältet ges endast stavningsförslag från 
författarfältet. Listan med föreslagna ord kompletteras med information om hur många 
dokument som respektive föreslagna ord pekar mot. Detta gör det väldigt enkelt att söka 
i katalogen, speciellt för den som upplever ett problem med stavning. En liknande 
funktion skulle vara utmärkt att utnyttja sig av i en tänkt svensk portal för 
läshandikappade, där dyslektiker ingår i målgruppen. 
 
Numera ger till och med vissa sökmotorer på Internet förslag på söktermer vid 
felstavningar, vilket visar på ett allmänt behov. Därför skulle en söktjänst med 
stavningsförslag gynna många olika användargrupper av en tänkt svensk portal. 
 
Inloggningskrav för sökning krävs inte hos någon, vilket är en självklarhet eftersom 
biblioteken ifråga är tänkta att vara öppna för alla potentiella användare av tjänsten. De 
som tar ut en medlemsavgift behöver också visa vad de kan erbjuda för innehåll. 
Beställning eller direktnerladdning av litteratur är däremot nästan undantagslöst stängt 
för icke-medlemmar. 
 
Bibliotek för läshandikappade kan ofta inte jämföra sig med större bibliotek som 
innehar litteratur i pappersbokform. Därför är det bra med listor där information om ny 
litteratur i alternativa format redovisas. Om listorna är uppdelade efter format behöver 
inte heller de användare som till exempel inte kan läsa punktskrift få irrelevant 
information. En tänkbar möjlighet skulle vara att göra listan med ny litteratur sökbar 
efter önskat format. Alternativt skulle inloggningsprofilen kunna generera speciella 
listor baserade på användarens preferenser. 
 
Boktips  är också bra för de användare som vill ha inspiration till läsning. Den vanliga 
modellen är att listor med boktips finns tillgängliga via bibliotekets webbsida. Vision 
Australia har något kallat Digital Club som ger information direkt till den anslutna 
användarens desktop. Detta är en tänkbar funktion med många individuella 
valmöjligheter som eventuellt skulle kunna utvecklas även för svenska användare. En 
annan möjlig utveckling av denna tjänst är att användare som loggat in kan få boktips 
som baseras på tidigare sökhistorik. Relaterade böcker skulle kunna visas i en lista, 
gärna med titelbilder för att passa även dyslektiska användare. Dessa boktips behöver 
inte vara utförliga och avancerade, utan kan se ut som Celias slumpmässiga boktips där 
redan befintliga katalogposter med kortfattad innehållspresentation återfinns. Boktips av 
den typen Celia använder sig av kräver inte att nya boktipslistor med intressanta böcker 
ständigt skapas och uppdateras. Celias modell kan också genererade spännande, 
slumpmässiga och oväntade boktips. 
 
Backup-tjänster undersöktes också, och de varierade från direktnerladdning av böcker, 
till mer tidsödande kopiering av material för varje ny användare. Direktnerladdning är 
det absolut snabbaste sättet att få tillgång till litteratur, och filerna behöver inte bli stora. 
Hos Bookshare kan en DAISY-bok i zippat format vara mellan 200 och 300 kilobyte, 
vilket inte är mycket. I uppackat format kan sedan samma bok bli fem gånger så stor. 
Det är kanske inte lika användarvänligt när användaren själv måste packa upp den 
zippade filen, men å andra sidan blir kostnaden mindre för Bookshare. En DAISY-bok 
består dessutom ofta av både ljud och text, vilket gör att dessa olika komponenter kan 
sparas i samma komprimerade zip-fil. Ett alternativ skulle kunna vara att erbjuda en 
självuppackande programvara, för de som inte vill använda sig av den programvara som 
i många fall följer med datorn. 
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7.1.4 Dokumentåtkomst 

Inloggningskrav för lån. Som de flesta vanliga bibliotek vill också webbportalerna, 
online-databaserna och nätbiblioteken i denna studie att endast medlemmar ska kunna 
låna. För att bli medlem kan det krävas läkarintyg eller årsavgift, men det kan också 
vara gratis för alla i behov av litteratur i alternativa format. Det gemensamma är att 
någon form av medlemskap behöver upprättas för att få låna en bok. Inloggningskrav är 
det vanligaste, men lånekortsnummer är också en möjlig variant för användare att 
legitimera sig. Vissa av de undersökta biblioteken hänvisar istället användaren till det 
lokala biblioteket för utlåning. 
 
Bookshare skiljer sig från de andra genom att fritt och gratis erbjuda äldre litteratur till 
alla besökare, oavsett medlemskap eller inte. Dessa böcker kan erbjudas då 
copyrightlagarna i USA inte gäller på samma sätt för äldre litteratur. Bookshare har 
avtal med Project Gutenberg som erbjuder böcker till allmänheten, och Bookshare har 
fått tillåtelse att konvertera dessa böcker till lämpligt format och sedan göra dem 
tillgängliga. Bookshare ger också användarna möjlighet att själva skanna in och ladda 
upp böcker, vilket gör att boksamlingen stadigt växer. Om upphovsrättsliga frågor kan 
lösas skulle detta kunna vara en intressant komponent i en tänkt svensk portal. I kapitel 
2.2.1, Arkiv för lokalt inlästa talböcker, beskrivs hur en nationell databas för lokalt 
inläst kursmaterial är önskvärd för att underlätta tillgängligheten för studenter. På grund 
av upphovsrättsliga skäl kan inte detta material göras fritt tillgängligt för andra än 
speciella användargrupper. Inloggningskrav skulle kunna lösa detta problem, 
exempelvis genom att göra vissa dokument tillgängliga endast för inloggade användare 
med speciella rättigheter. 
 
Direktåtkomst av dokument gäller inte endast för Bookshares medlemmar. Hälften av 
de undersökta databaserna erbjuder direktnerladdning av dokument i alternativa format, 
även om vägen går via det lokala biblioteket för vissa. Bookshare är det enda bibliotek 
vars hela format består av nerladdningsbara dokument. Därför är deras lösningar extra 
intressanta att studera. 
 
Direktåtkomst av dokument off-site är en annan möjlighet som ofta innebär att 
söktjänsten också inkluderar andra databaser och kataloger. Bookshare har vissa 
partners de arbetar tillsammans med för direktnerladdning, vilket de andra undersökta 
biblioteken inte har i samma utsträckning. Copyrightlagarna i USA ser annorlunda ut än 
de svenska, så jag ser inte att nerladdning från andra databaser kan inkluderas på samma 
sätt hos TPB som hos Bookshare. Men det är ändå tankeväckande och givande att 
studera dem. Länk till försäljare eller annat bibliotek i katalogposten eller 
sökformuläret används för att beskriva dokument som inte är direktåtkomliga men ändå 
finns länkade 
 
Det ligger i sakens natur att de flesta som erbjuder direktnerladdning av dokument även 
tillåter självständig beställning från användaren. Men även de övriga erbjuder 
självständig beställning. Beställning via lokala bibliotek eller huvudbiblioteket är en 
möjlighet som samtidigt erbjuds i den mån anslutna bibliotek finns. En kombination av 
både självständig beställning och beställning med hjälp av bibliotekarie ger den största 
valmöjligheten för användare. 
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Medlemsavgift eller personlig kostnad tas i dagsläget bara ut av två organisationer, 
RFB&D och Bookshare. Dessa två har båda medlemsavgifter, och RFB&D har 
dessutom en valmöjlighet för användaren som innebär att talboksleveranser kan skickas 
med snabbare post till en viss tilläggskostnad. De övriga är statligt finansierade, privat 
finansierade, eller betalas av privata bidragsgivare. Detta har haft en viss inverkan på de 
undersökta biblioteken. De som är privat finansierade eller förlitar sig på bidrag har 
generellt sett smalare användargrupper, medan de som tar ut medlemsavgifter vänder 
sig till bredare grupper av läshandikappade. Kunskapsorganisatoriskt har det spelat en 
viss roll då smalare användargrupper kan ges mer specialiserad service. Men innehållet 
har ändå inte skilt sig mycket mellan de undersökta webbportalerna, online-databaserna 
och nätbiblioteken. 
 
Erbjuden programvara för digitala dokument kan behövas för användare som inte 
redan har dessa installerade på sin dator. Det finns gratis programvara på webben för 
vissa elektroniska böcker i alternativt format, och även de som säljer specialiserade 
produkter. Om nerladdningsbara dokument ska erbjudas via en tänkt svensk portal bör 
liknande programvaror finnas lätt tillgängliga i anslutning till webbsidan. 
 
 

7.2 Innehållsmässiga tjänster 

Utöver de kunskapsorganisatoriska aspekterna undersöktes också vilka 
innehållsmässiga tjänster som finns knutna till de valda webbportalerna, online-
databaserna och nätbiblioteken. Ett urval av de mest intressanta presenterades sedan. 
 
Automatisk telefonservice är något Vision Australia erbjuder sina användare utöver den 
webbaserade katalogtjänsten. Där kan användaren förutom att söka i katalogen även 
beställa böcker. Ett lösenord krävs för denna tjänst. Tidigare forskning visar att det finns 
användare som föredrar telefonservice, och därför är detta ett bra alternativ till andra 
bibliotekstjänster. Alla användare har inte heller tillgång till dator, och då är telefonen 
ett utmärkt alternativ. Direktnerladdning kan dock inte göras via telefon. Andra 
bibliotek än Vision Australia är också tillgängliga via telefon med personlig service, 
men för Vision Australias användare är denna telefonservice automatisk. Förutom 
bibliotekskatalogen finns det även nyheter och ett urval av tidningar med 
telefonuppläsning hos Vision Australia. En automatisk telefontjänst kan vara ett bra 
komplement även till en svensk portal. 
 
Databaser med tidningar och tidskrifter är också alternativ som både Vision Australia,  
CNIB och Bookshare erbjuder registrerade medlemmar. Just nyheter och tidningar i 
alternativa format är något som tidigare forskning har visat att speciellt blinda gärna 
använder sig av. I Sverige finns till exempel något som kallas RATS, vilket står för 
RAdiosända TalSyntestidningar, beskrivet i kapitel 2.2.5. En tänkt svensk portal skulle 
kunna innehålla sådana länkar som läshandikappade användare efterfrågar och använder 
i sin vardag. Tidningar och radio är exempel på detta. Den slutsatsen jag drar av detta är 
att en tänkt webbportal som således inkluderar länkar till radiotjänster skulle upplevas 
som en tillgång för många läshandikappade. De nyhetstjänster som finns lyssningsbara 
via Internet skulle också kunna finnas med på en sådan lista, så väl som länkar till olika 
tjänster som läshandikappade kan dra nytta av. 
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De bibliotek som använder sig av inloggningstjänster har många funktioner utöver den 
traditionella beställningen av böcker. Inloggningstjänster ger tillgång till de personliga 
användaruppgifterna, vilka sedan kan redigeras eller ändras av användaren. Boklistor 
kan skapas och sparas, och egna inställningar kan göras. Dock kan login-krav upplevas 
som besvärligt, speciellt för dyslektiker som har problem med stavning av 
användarnamn och lösenord. Av säkerhetsskäl blir det allt vanligare på Internet att säkra 
lösenord krävs, det vill säga lösenord som inte består av korta, enkla ord, utan is tället 
helst blandar versaler och gemener med siffror. Detta kan skapa svårigheter för 
dyslektiker. Inloggningskrav kan också upplevas som besvärligt för användare i 
allmänhet, inte bara dyslektiker. Många webbsidor har istället inställningar som kan 
göras utan att användaren behöver logga in. Men om en webbaserad bibliotekstjänst tar 
bort inloggningskravet kan samtidigt heller inte böcker lånas. Och trots avsaknad av 
login kräver även bibliotek som Norges NLB att lånekortsnumret uppges för beställning 
av böcker, vilket också kan skapa problem för de dyslektiker som har svårt för siffror. 
 
Några av biblioteken och databaserna använder sig av text som är uppläsningsbar via 
spelare i direkt anslutning till webbsidan. Då krävs inga speciella program eller 
hårdvarukomponenter från användarens sida, vilket gör en bibliotekskatalog tillgänglig 
för många användargrupper. 
 
E17 är en webbportal som innehåller många funktioner som faller utanför de 
traditionella bibliotekstjänsterna. Betydelsen av ordet portal beskrevs i ordlistan i 
kapitel 1.4.1. Webbportaler enligt den innebörden kan innehålla allt från länkar och 
söktjänster till personliga e-postfunktioner och diskussionsforum. E17 är ett exempel på 
detta. Förutom sökning i bibliotekskatalogen och specialiserade länklistor finns även 
möjlighet för användare att kontakta varandra, diskutera, spela spel och göra 
kunskapstest. 
 
Hos E17 finns även en möjlighet att ställa frågor till bibliotekarier, samt att läsa andra 
användares frågor och svar. Detta är en hjälp för de användare som känner sig 
obekväma med, eller inte har möjlighet att gå till det lokala biblioteket. Även Celia 
uppmanar användare att ställa frågor via en funktion kallad ”Respons”. Skillnaden är att 
tidigare frågor och svar inte finns nåbara via webben. 
 
En ytterligare vision med en tänkt webbportal skulle kunna vara att få hjälp med vissa 
myndighetskontakter via portalen. Detta behöver inte nödvändigtvis ske via 
direktkontakt med expertis, utan kan även ske via länkar och skriftlig information. Vissa 
användare beskrev i användarundersökningarna som presenterades i den tidigare 
forskningen att de inte anser sig ha samma möjligheter som andra medlemmar i 
samhället. Att ta del av information, utbilda sig och söka arbete var sådant som 
upplevdes som svårigheter. Att nå myndighetspersoner är inget en tänkt webbportal för 
främst litteratur i alternativa format kan hjälpa till med, men en samlad och utförlig 
länklista skulle kunna underlätta. E17 har bra exempel på sådana länklistor som 
innehåller mycket information speciellt relaterad till läshandikappade användargrupper. 
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7.3 Slutsatser 

I diskussionen har kortfattat berättats hur webbportaler, online-databaser och 
nätbibliotek för läshandikappade användare utformas ur en kunskapsorganisatorisk 
synvinkel. Vissa saker var gemensamt för alla, men det fanns också många olika 
lösningar och individuella skillnader. Vissa av dessa lösningar kan mycket väl 
implementeras i en tänkt svensk portal för läshandikappade, och detta resonerades det 
också kring. En genomgång gjordes även av innehållsmässiga tjänster som kan vara 
intressanta även för en tänkt svensk portal. Det finns många förslag och idéer som är 
tänkta att fungera som inspirationskälla för en blivande svensk portal. TPB har i 
dagsläget en väl fungerande sökkatalog, men ett urval av förslag till tänkta förbättringar 
beskrivs här i korthet:  
 
Ett av förslagen innebär ett införande av stavningsförslag vid sökning av litteratur, 
vilket skulle underlätta för de dyslektiker som använder sig av bokkatalogen. Detta är 
inte enbart en funktion för dyslektiker, utan kan också vara till hjälp för andra 
användare som inte vet exakta författarnamn, ämnesord eller övriga indexerade ord. 
 
Bilder är något som kan hjälpa vid informationssökningen. Omslagsbilder kan vara ett 
komplement till den mer traditionella katalogposten. Detta används redan i många 
kommersiella bokkataloger, och skulle även kunna införas här. Idén till förslaget 
uppkom efter granskning av tidigare forskning om de svårigheter dyslektiker upplever 
på bibliotek. En dyslektiker uttryckte då en önskan om att talböcker och andra böcker på 
alternativa media ska presenteras med omslagsbilder och i lättåskådliga boktipshyllor. 
En elektronisk motsvarighet kan då vara att böcker i en webbaserad katalog finns 
beskrivna med bilder likväl som text. Denna funktion skulle också vara till stor hjälp när 
boktips och ny litteratur presenteras för de användare som har problem med att läsa 
tryckt text. 
 
Inloggning och personliga användarprofiler skulle lösa många av de problem som 
uttryckts och erbjuda personliga inställningar, samt förbättra servicen och 
informationsåtervinningen. Samtidigt kan många användare uppleva inloggning som 
något krångligt. Alla steg som står mellan användaren och informationsinhämtningen 
kan upplevas som besvärliga, och själva inloggningen kan också skapa problem. 
Dyslektiker kan till exempel få problem med stavningen av användarnamn och 
lösenord. Det behöver inte vara något problem om användaren använder sig av en 
hemdator, men den som loggar in via det lokala biblioteket eller en annan publik dator 
kan uppleva det som frustrerande. Att som Vision Australia då erbjuda en automatisk 
bibliotekstjänst även via telefon skulle underlätta för många. Detta skulle vara till hjälp 
även för de synskadade som vill söka i katalogen men som inte har en anpassad dator 
lätt tillgänglig. Att få vissa tidningar och tidskrifter via telefonen är också ett bra 
alternativ till en självständig informationsinhämtning. Tidningar och tidskrifter som 
erbjuds via webbsidan är också ett bra komplement till mer traditionella 
bibliotekstjänster. 
 
Inloggningen kan förslagsvis vara valfri och främst krävas för beställning av litteratur, 
och således inte behövas vid mer allmän användning av portalen. Ett förslag om att 
spara lösenordet för kommande inloggningar kan också vara ett alternativ för de 
användare som använder persondatorn hemifrån. 
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Direktåtkomst av dokument är något som skulle kunna erbjudas inloggade användare. 
Detta är ett enkelt och snabbt sätt att nå dokument och gör att ingen behöver vänta på en 
bok som är utlånad. Om upphovsrättsliga frågor kan lösas är detta en intressant 
utveckling av de mer traditionella bibliotekstjänsterna. 
 
Samsökningar med andra bokkataloger skulle eventuellt kunna göras. Ett blindbibliotek 
i Storbritannien gör till exempel också sökningar i CNIB:s katalog. Om samarbete finns 
skulle detta kunna vara ett alternativ att ta i beaktande. Det finns organisationer och 
företag som erbjuder litteratur för försäljning, och deras kataloger kan också vara av 
intresse för en eventuell samsökning. Det kan finnas användare som är intresserade av 
att köpa böcker i alternativa format, och en samsökning i även sådana databaser skulle 
underlätta deras anskaffning av litteratur. Förslagsvis görs inte dessa sökningar per 
automatik i den tänkta bokkatalogen, utan finns som ett valbart alternativ. 
 
I Sverige finns som beskrivits i kapitlet tidigare forskning vissa upphovsrättsliga 
svårigheter, vilket bland annat gör att högskolebiblioteken inte kan spara sina 
inläsningar av kurslitteratur. Studenter kan inte heller låna från andra högskolebibliotek. 
Även nerladdning av litteratur i alternativa format för samtliga läshandikappade 
grupper, inte bara studenter, är något som utvecklas och ses över. 
 
Här skulle en svensk portal för läshandikappade kunna vara till hjälp. Litteratur som går 
att ladda ner eller beställas direkt via datorn skulle både öka självständigheten hos dessa 
grupper, samt göra anskaffningsprocessen av bland annat kurslitteratur kortare och 
enklare. Tidigare undersökningar har visat på de problem som läshandikappade ställs 
inför när det gäller informationssökning, och en portal skulle kunna vara lösningen i 
många fall. Om portalen dessutom går att anpassa efter användarens individuella behov, 
skulle den kunna vara till stor hjälp både vid studier och rekreation. 
 
Studien Arkiv för lokalt inlästa talböcker föreslår att bibliotekarier på respektive 
bibliotek ska kunna bidra med metadata för de dokument och det kursmaterial som läses 
in lokalt på respektive skola. Detta är en lösning som borde kunna fungera bra, då 
respektive bibliotek har tillgång till de kurskompendier och böcker som används för 
inläsningen. Denna information är således lätt att föra in i katalogposten om det görs 
lokalt. Om användare själva ska tillåtas att ladda upp dokument på det sätt som 
Bookshare möjliggör så bör detta övervakas och godkännas centralt, och 
standardiserade katalogposter skapas. Detta bör göras både för att kontrollera att 
upphovsrättsligt material inte sprids felaktigt, samt för att hålla en viss kvalitetsnivå. 
 
Utöver detta är en uppläsning av sidinnehållet direkt via webbsidan en god hjälp för de 
användare som inte har hjälpmedel installerade på datorn. Tillsammans med webbsidor 
som är anpassade enligt tillgänglighetsregler som lyfts fram av bland annat WAI och 
W3C, skapar detta en väldigt bra webbportal för läshandikappade användare. En 
utförlig länksamling speciellt riktad till användare med olika läshandikapp är också en 
väldigt bra komponent i en tänkt portal. Då kan portalen bli en bra utgångspunkt för 
användargruppernas självständiga informationsinhämtning på Internet i stort. 
 
Denna studie är begränsad till en undersökning av webbportaler, online-databaser och 
nätbibliotek i endast nordiska och angloamerikanska länder. Det är delvis baserat på en 
antagning att dessa områden har kommit längst när det gäller bibliotekskataloger på 
webben för olika grupper av läshandikappade. Eftersom så många som tio bibliotek och 
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databaser studerades anser jag att undersökningen har blivit omfattande och grundligt 
genomförd. Det kan finnas andra intressanta portaler, databaser och Internetbibliotek 
som också skulle ha varit givande att granska, men underlaget för en tänkt svensk portal 
torde nu ändå vara stort. Många av idéerna som framkommit skulle kunna fungera även 
i Sverige, och samtliga av de tio undersökta biblioteken och databaserna har haft 
specialiteter som på olika sätt gjort dem föredömliga. Diskussionen och slutsatserna har 
här försökt att lyfta fram de viktigaste. 
 
Upphovsrättsliga frågor kan hindra utvecklingen av tekniken och tillgängligheten, men 
samtidigt sker det revideringar av bestämmelser och lagar som kan ändra spelreglerna 
framöver. Därför valde jag att inte lägga fokus på upphovsrätten, utan istället visa på de 
möjligheter som finns. 
 
En tänkt portal för läshandikappade i Sverige skulle vara till stor nytta både när det 
gäller utbildning, rekreation och information till grupper som annars kan uppleva 
informationsinhämtningen som en svårighet. 
 
 
 
 

8 Sammanfattning 

Bakgrunden till denna uppsats var att TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 
önskade en förstudie till en portal för läshandikappade studenter. Även andra användare 
kan tjäna på en sådan portal, och undersökningen utvidgades till att gälla samtliga 
läshandikappade användare. Det TPB ville få förslag på var främst innehållsmässiga 
idéer, samt hur en tänkt svensk webbportal för läshandikappade kan organiseras. 
 
För att besvara dessa problemformuleringar på ett uttömmande och givande sätt 
undersöktes tio redan befintliga webbportaler, online-databaser och nätbibliotek för 
läshandikappade användare i nordiska och angloamerikanska länder.  
 
De undersökta webbportalerna, online-databaserna och nätbib lioteken var följande: 
 
Sverige: TPB, Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
Danmark: E17 – Bibliotekernes motorvej til tilgængelig information 
Norge: NLB, Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek 
Finland: Celia 
Storbritannien: Revealweb 
USA: Bookshare 
 NLS, National Library Service for the Blind and Physically 
 RFB&D, Recording for the Blind & Dyslexic 
Kanada: CNIB Library for the Blind 
Australien: Vision Australia, Information and Library Services 
 
Undersökningen gjordes utifrån en främst kunskapsorganisatorisk, men även 
innehållsmässig synvinkel, och syftade till att se hur kunskapsorganisatoriska problem 
har lösts i redan befintliga kataloger och databaser, samt att ge förslag på innehållet i en 
tänkt svensk portal. 
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De undersökta kriterierna bestod av formell beskrivning, representation, sökning och 
återvinning, samt dokumentåtkomst. Utöver dessa undersöktes även innehållsmässiga 
tjänster. Resultatet redovisades med hjälp av tabeller och resonerande analys. I 
diskussionen knöts sedan resultatet till tidigare forskning och valda frågeställningar. 
 
Frågeställningarna som besvarades var följande: 
 
- Hur utformas webbportaler, online-databaser och nätbibliotek för läshandikappade ur 
en kunskapsorganisatorisk synvinkel? 
 
Undersökningen visade att de är ganska lika uppbyggda, men att det ändå finns många 
skillnader. När det gäller formell beskrivning och katalogpostens utseende visade det 
sig att valbar utförlighet fanns i varierande grad, liksom antalet länkade access points 
och länkad serie. Fysisk beskrivning och noteringar används av samtliga bibliotek och 
databaser, men ingen utnyttjar möjligheten att använda referenser. 
 
Vid representation och innehållsmässig beskrivning undersöktes bland annat 
användningen av ämnesord i katalogposten, något som alla använde sig av i större eller 
mindre utsträckning. Navigerbar ämnesordlista och index studerades också, och flera av 
de undersökta webbportalerna, online-databaserna och nätbiblioteken använde sig av 
någon variant av det. Däremot var tesaurus inget som förekom hos någon av dem. 
Abstract, sammanfattning, utdrag, nyckelord och bilder var andra aspekter som 
undersöktes. Abstract var det vanligaste och fanns hos samtliga. Nyckelord och utdrag 
användes inte alls. Bilder fanns endast hos två. Lika många erbjöd också recensioner av 
vissa utvalda verk. 
 
Sökningar kunde hos många göras i fler kataloger än den egna, och enkel sökning kunde 
varieras med avancerad sökning. Sökhjälp var också något som erbjöds hos alla. Endast 
ett av biblioteken och databaserna använder sig av stavningsförslag vid sökningar. 
Information om ny litteratur och boktips förekom hos nästintill samtliga. Backup-
tjänster undersöktes också, vilka varierade från direktnerladdning till kopiering av 
material 
 
Dokumentåtkomst krävde inloggning för lån hos alla utom Bookshare som erbjöd vissa 
äldre böcker gratis. Direktåtkomst av dokument kunde ske hos hälften av de undersökta 
biblioteken och databaserna. Vissa erbjuder länkar till andra bibliotek eller 
organisationer där böcker finns för försäljning eller utlåning. Beställningen av litteratur 
kan variera från att vara helt självständig till att gå vägen via biblioteket. Ett fåtal tar ut 
en avgift för medlemmarna. 
 
- Hur kan dessa kunskapsorganisatoriska lösningar implementeras i en tänkt svensk 
portal för läshandikappade? 
 
Några av de förslag som diskuterades var bokomslag i katalogposter och 
boktipssektioner, eftersom detta ofta underlättar för dyslektiker. Detsamma gäller för 
stavningsförslag vid sökningar, vilket i dagsläget bara erbjuds via ett av de undersökta 
biblioteken. Bokrecensioner eller användarbetyg är andra förslag som kan underlätta för 
användaren. Samsökningar med andra databaser och bibliotekskataloger är också 
tänkbart om ett samarbete upprättas. Möjligheten med nerladdningsbara dokument är 
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också något som kan hjälpa användaren att få tillgång till information snabbt. 
Programvara eller tydlig information om var användaren kan få tag på programvara 
underlättar också. 
 
- Vilka tjänster finns knutna till de undersökta webbportalerna, online-databaserna och 
nätbiblioteken? 
 
De innehållsmässiga tjänsterna som erbjuds är bland annat bibliotekskatalogen per 
telefon, nyheter och tidningar via automatisk telefontjänst, databaser med tidningar och 
tidskrifter i alternativa format, inloggningstjänster med personliga inställningar. 
Dessutom finns webbportalfunktioner som faller utanför de traditionella 
bibliotekskatalogerna, såsom diskussionsforum, spel och kunskapstester, samt 
målgruppsanpassade länklistor, vilka kan hjälpa läshandikappade användare på sätt som 
faller utanför det traditionella bibliotekets sysslor. 
 
Slutsatserna som dras är att det finns mycket som kan göras för att förbättra den 
självständiga informationsförsörjningen hos läshandikappade användare. Om resultatet 
av de kunskapsorganisatoriska aspekterna kopplas till de innehållsmässiga tjänsterna 
kan en tänkt svensk portal bli till stor hjälp för många grupper av läshandikappade 
användare. Denna hjälp kan både underlätta vid litteraturförfrågan och 
informationssökning, men även på fler sätt än bara strikt biblioteksmässiga. 
Tillsammans med ett gränssnitt som är utformat för att passa de hjälpmedel som 
används kan en portal vara till stor nytta för läshandikappade användare, både när det 
gäller rekreation och utbildning. Många möjligheter finns att anpassa en sådan portal på 
ett sätt som passar målgruppernas önskemål, samt ge en självständig och snabb 
informationsinhämtning. 
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