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Abstract: The aim of this Master’s thesis is to examine the accessibil-

ity in public libraries for persons with dyslexia and visually 
impaired persons. In order to do this, library services, infor-
mation and attitudes have been studied. Data have been col-
lected through interviews and studies of documents, in par-
ticular guidelines for library service to disabled persons. The 
theoretical starting point of the analysis is Professor Michael 
Buckland’s different aspects of access to information. He 
discusses six types of barriers that must be overcome if ac-
cess is to be achieved. The analysis is based on five of these 
barriers. Some adjustments to the barriers are discussed with 
regard to the groups of users that are the focus of this study. 
The results show that when accessibility to public library 
service is seen as a whole it is difficult to determine whether 
it is better for persons with dyslexia or for visually impaired 
persons. There exist barriers for both groups but the techni-
cal development in recent years seems to have increased the 
accessibility for both groups. There are, however, some as-
pects of accessibility where the barriers appear to be greater 
for persons with dyslexia. The most apparent example in this 
study is the feeling of discomfort that many of them experi-
ence when visiting a library.  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Alla medborgare skall ha tillgång till folkbibliotek. Professor Ragnar Audunson  
beskriver folkbiblioteket som det flexibla klassrummet. Det är den institution i samhäl-
let som kan ge medborgarna möjlighet att uppdatera sina kunskaper. Dessutom bidrar 
folkbiblioteken till att motverka uppkomsten av nya sociala skillnader genom att göra 
kunskap och information tillgänglig för alla (Audunson 2000, s. 15). För att detta skall 
gälla för personer med funktionshinder krävs ett stort arbete med att anpassa bibliote-
kets verksamhet så att den blir tillgänglig även för dem.   
 
Fram till början av 1990-talet ökade folkbibliotekens satsningar på verksamhet för per-
soner med särskilda behov. Denna verksamhet har under åren gått under olika beteck-
ningar, såsom social biblioteksverksamhet, uppsökande biblioteksverksamhet och bibli-
otekens särskilda tjänster. Det sistnämnda begreppet introducerades 1999 av Statens 
kulturråd och inbegriper servicen till personer med särskilda behov av fysiska, psykiska 
eller sociala skäl. Av de tjänster som erbjuds har vissa funnits länge. Boken Kommer-
verksamhet har funnits i Sverige sedan mitten av 1950-talet. Även talboken leder sitt 
ursprung tillbaka till mitten av 1950-talet. Det senaste decenniet har teknikutvecklingen 
haft stor betydelse för tjänsternas utformning.  
 
Arbetet med bibliotekets särskilda tjänster har kommit att intressera oss eftersom vi i 
vår tidigare yrkesverksamhet som distriktssköterska respektive lärare har kommit i kon-
takt med olika typer av funktionshinder. Vår ursprungliga tanke var att inrikta oss på en 
stor grupp av funktionshindrade, nämligen de synskadade och skriva om bibliotekets 
service till denna grupp. När vi började läsa om de av bibliotekets tjänster som är rik-
tade till de synskadade, väcktes också vårt intresse för dyslektikerna, som nämndes i 
samband med flera av dessa tjänster. Dyslektiker utgör en ännu större grupp av funk-
tionshindrade än de synskadade. Dyslexi erkändes officiellt som handikapp 1990, vilket 
innebar att dyslektiker fick rätt till stödåtgärder och att dyslexiorganisationer fick rätt att 
söka statsbidrag (Strömbom 1999, s. 35; Zetterqvist Nelson 2003, s. 36). Åren 1996-97 
bedrevs en riksomfattande dyslexikampanj som bidrog till ökade satsningar på dyslekti-
kerna.  
 
Efter att ha läst i Kulturrådets rapport Funktionshindrades tillgång till kultur att: ”Dys-
lexikampanjen har medfört en viss betoning på verksamhet för dyslektiker under den tid 
som kampanjen pågått, vilket innebär en minskad inriktning på andra handikappgrup-
per” (1998, s. 78-79), blev vi intresserade och nyfikna. Vilka är dessa andra handikapp-
grupper? Hör de synskadade hit? Eftersom dyslektiker och synskadade delvis nyttjar 
samma bibliotekstjänster ställde vi oss frågan om dessa två grupper kanske snarare gyn-
nar varandras utveckling på biblioteket. Vi såg en skillnad mellan grupperna i det att 
dyslektikernas situation har kommit att uppmärksammas alltmer under det senaste de-
cenniet medan de synskadade däremot sedan lång tid tillbaka har erbjudits tjänster på 
folkbiblioteken. Vi började fundera över om det finns någon växelverkan mellan dessa 
båda grupper och hur den i så fall ser ut. 
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Den service som folkbiblioteken erbjuder dyslektiker och synskadade kan betraktas 
utifrån många olika aspekter. Med tanke på deras funktionshinder fann vi några aspekter 
särskilt viktiga. Det framstod som intressant att undersöka vilket utbud av tjänster som 
finns för grupperna. I vår uppsats kommer vi att räkna de anpassade medier som erbjuds 
dyslektiker och synskadade bland tjänster. Viktigt för servicen är också hur biblioteket 
informerar de båda grupperna om sin verksamhet. En annan intressant aspekt är kontak-
terna mellan personal och användare, det vill säga bemötandet. Av betydelse för servi-
cen är utformningen av lokaler och skyltning. Vi menar att detta kan ses som en del av 
hur biblioteket bemöter funktionshindrade. Vi kommer därför i vår uppsats att låta be-
greppet bemötande innefatta även den fysiska tillgängligheten. Dessa olika aspekter av 
servicen kan självklart undersökas från olika utgångspunkter. I vår uppsats kommer vi 
huvudsakligen att utgå från dem som tillhandahåller servicen och göra vår undersökning 
utifrån bibliotekets perspektiv. För att kunna undersöka servicen utifrån de aspekter som 
nämns ovan har vi formulerat följande syfte och frågeställningar.  

1.2 Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att undersöka folkbibliotekens service till dyslektiker och synska-
dade för att se hur tjänsterna till dessa båda grupper och tillgängligheten för dem för-
håller sig till varandra. 
 
För att försöka uppfylla detta syfte har vi formulerat följande frågeställningar: 

• Vilka tjänster kan vara användbara för både dyslektiker och synskadade? 
• Hur ser informationen ut till dyslektiker respektive synskadade om de tjänster 

och den service folkbiblioteken erbjuder? 
• Hur ser bemötandet av dyslektiker respektive synskadade ut på folkbiblioteken?  
• Hur kan folkbibliotekens service till dyslektiker respektive synskadade beskrivas 

i förhållande till varandra, avseende tjänster, information och bemötande?  
 

1.3 Avgränsningar 
Eftersom vårt ämne är stort och omfattande har vi gjort flera avgränsningar för att kun-
na behandla det inom den tidsrymd vi har till vårt förfogande. Vi har valt att begränsa 
oss till folkbibliotek på grund av att de enligt bibliotekslagen skall vara tillgängliga för 
alla medborgare och ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade (SFS 
1996:1596). Vi har också avgränsat vårt arbete genom att endast undersöka folkbiblio-
tekens service till vuxna synskadade och dyslektiker. Det innebär att vi har uteslutit 
skolbibliotek men även den del av folkbibliotekens verksamhet som vänder sig till barn 
och ungdomar. För att ytterligare begränsa oss har vi dessutom valt bort vuxna stude-
rande på till exempel högskolor och universitet.  
 
Folkbibliotekens service till synskadade och dys lektiker styrs och påverkas av olika 
typer av lagar, rekommendationer och riktlinjer på olika nivåer både internationellt och 
nationellt. I vår uppsats vill vi undersöka denna sorts dokument för att se hur målen 
formuleras och hur verksamheten utformas på nationell och regional nivå i Sverige. Vi 
avser alltså inte att göra en undersökning av de mål och planer som enskilda folkbiblio-
tek sätter upp för sin verksamhet. När det gäller bibliotekens tjänster kommer vi inte att 
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gå ut och göra undersökningar på enskilda folkbibliotek utan vi kommer att använda oss 
av rapporter och annat material från nationell och regional nivå.  
 
Vi undersöker förhållandena huvudsakligen från 1990 och framåt, eftersom 1990 var 
det år då dyslexi officiellt förklarades som handikapp. 
 

1.4 Metod  
Medan vi ännu höll på att fundera över vårt ämnesval, samlade vi på oss en hel del ma-
terial som sedan har kommit att tjäna som utgångspunkt för våra vidare sökningar. När 
vi hade formulerat en problemställning började vi att söka litteratur i Borås högskole-
biblioteks katalog, i LIBRIS och i några folkbibliotekskataloger. Vi fann bland annat 
utredningar och rapporter som var intressanta för vår undersökning. Vi sökte också i 
olika databaser som Nordiskt BDI- index, LISA och ERIC, och fann där relevant mate-
rial, huvudsakligen i form av artiklar. Ytterligare information och material skaffade vi 
från olika webbsidor samt genom kontakter med Svensk Biblioteksförening och Kultur-
rådet. Från Kulturrådet framhölls också att det vore värdefullt att ta kontakt med handi-
kapporganisationer såsom Synskadades Riksförbund (SRF) och Förbundet Funktions-
hindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS) samt till exempel Talboks- och Punkt-
skriftsbiblioteket (TPB). Dessutom kontaktade vi Sveriges kommuner och landsting och 
Regionbiblioteket i Västra Götaland. Dessa kontakter ledde till att vi träffade och sam-
talade med två konsulenter från regionbiblioteket i Västra Götaland.  
 
Det material vi fick fram genom våra sökningar och inledande kontakter gjorde att vi 
efterhand fick göra vissa justeringar både i det syfte och i de frågeställningar vi hade 
ursprungligen. Sven Hartman jämför arbetet med problemformuleringen med ”en spiral-
formad rörelse som borrar sig djupare och djupare in i arbetsfältet på ett alltmer kon-
centrerat område” (Hartman 1993, s. 18). Han poängterar också det dynamiska förhål-
landet mellan problemställning, material och metodval, det vill säga att om en av dessa 
delar förändras innebär det att även de andra två påverkas (Hartman 1993, s. 42). Detta 
är ett förhållningssätt som vi har försökt att arbeta utifrån. 
 
Vi gick vidare med att söka efter fler lämpliga personer att vända oss till, för att få ma-
terial som skulle göra det möjligt för oss att besvara våra frågeställningar. Våra kontak-
ter med Västra Götalands regionbibliotek ledde till att vi träffade och samtalade med två 
läs- och skrivtekniker. Båda arbetar vid läs- och skrivstugor på bibliotek av olika storlek 
i Västra Götaland och de känner verksamheten väl, eftersom de har varit med från star-
ten. Vid en konferens som Regionbiblioteket i Västra Götaland anordnade för personal 
som arbetar med bibliotekens tillgänglighet för funktionshindrade, hörde vi en föreläs-
ning av en bibliotekskonsulent, som sitter med i Svensk Biblioteksförenings special-
grupp för uppsökande social biblioteksverksamhet och som också har skrivit om denna 
typ av verksamhet. Under dyslexikampanjen 1996-97 var hon dessutom kontaktperson 
mellan biblioteken i landet och de ansvariga för kampanjen. Vi vände oss till henne med 
en förfrågan om att få skicka frågor om folkbibliotekens service och tillgänglighet, som 
hon sedan besvarade.  
 
Nästa steg blev att vi vände oss till Talboks- och punktskriftsbiblioteket, där vi kom i 
kontakt med en informationssamordnare, som höll på med en undersökning av hur tal-
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boksanvändningen ser ut på folkbibliotek i alla Sveriges län. Vi träffade henne först vid 
ett tillfälle för ett samtal och därefter ytterligare en gång för ett uppföljande samtal. 
 
Avsikten med vårt arbete är att med bibliotekekets perspektiv som utgångspunkt göra en 
kvalitativ undersökning av servicen till dyslektiker och synskadade. Ett typiskt drag för 
kvalitativ forskning är dess ”benägenhet att betrakta saker i deras kontext och poängtera 
hur de hänger ihop och är beroende av varandra” (Denscombe 2000, s. 206). Vår strä-
van i undersökningen är att se bibliotekets service till dyslektiker respektive synskadade 
som en helhet. Med utgångspunkt från våra frågeställningar ansåg vi därför att det skul-
le vara värdefullt att också få synpunkter från dyslektiker och synskadade på folkbiblio-
tekens service. Vi vände oss till Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvå-
righeter och Synskadades Riksförbund, de båda stora förbund som representerar dessa 
grupper, för att kunna ställa ett antal frågor till företrädare för förbunden. Båda förbun-
den hänvisade oss till var sin person, som vi kontaktade med en inledande förfrågan, om 
de hade möjlighet att besvara våra frågor. Sedan dessa personer svarat ja, skickade vi 
frågorna till dem och fick deras svar och kommentarer via e-post. 
 
För att bearbeta vårt material kommer vi att göra en kvalitativ analys. Vi kommer att gå 
igenom vårt material och söka efter uppgifter som rör dyslektiker eller synskadade eller 
båda grupperna när det gäller folkbiblioteksservice. Under bearbetningen av materialet 
kommer vi att söka efter och dela in det i olika kategorier. Därefter kommer vi att gå 
igenom det igen och notera våra kommentarer och reflektioner.  Vår teoretiska utgångs-
punkt när vi analyserar materialet är professor Michael Bucklands resonemang kring 
barriärer som hindrar tillgång till information. Under analysens gång kommer vi att gå 
igenom materialet ett flertal gånger för att hitta olika samband, gemensamma drag och 
skillnader och kontrollera hur tydliga dessa är i vårt material. I den mån det är möjligt 
med vårt begränsade material skall vi försöka att se förklaringar till de samband, ge-
mensamma drag och skillnader som vi hittar och jämföra dem med vår teoretiska ut-
gångspunkt. Vårt tillvägagångssätt vid analysen bygger på Martyn Denscombes redogö-
relse för analys av kvalitativa data (Denscombe 2000, s. 247-249). 
 

1.5 Material 
Med tanke på vårt syfte och våra frågeställningar har vi sökt material av olika typer. En 
stor del av materialet består av det vi inhämtat genom samtal och brevkontakter på olika 
nivåer med personer som tillhandahåller biblioteksservice till funktionshindrade. De 
brevkontakter vi haft med företrädare för FMLS och SRF kompletterar denna del av 
materialet.  
 
Den andra viktiga delen av vårt material utgörs av dokument som innehåller mål, rik t-
linjer och rekommendationer som styr, påverkar och har inflytande över hur folkbiblio-
teken arbetar med service till funktionshindrade. Vi har undersökt riktlinjer utgivna av 
den internationella biblioteksorganisationen IFLA (International Federation of Library 
Associations and Institutions). Denna organisation har en sektion Libraries Serving Di-
sadvantaged Persons, som sysslar med biblioteksservice till äldre och funktionshindrade 
samt biblioteksverksamhet på sjukhus och fängelser, det vill säga det som i Sverige ofta 
kallas uppsökande verksamhet. Styrgruppen för sektionen har givit ut riktlinjer för till-
gänglighet till bibliotek för funktionshindrade i form av en checklista Access to libraries 
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for persons with disabilities - checklist (Irvall & Nielsen 2005). Den är tänkt att vara ett 
verktyg för alla sorters bibliotek för att utvärdera och förbättra tillgängligheten.  
 
Vi har också undersökt IFLA:s riktlinjer Libraries for the blind in the information age – 
guidelines for development (Kavanagh & Christensen Sköld 2005). De är avsedda att 
kunna användas på bibliotek, framför allt folkbibliotek, i alla länder trots de olika förut-
sättningar som råder och utgöra grunden för att utveckla en god service. Som ett första 
steg är förhoppningen att riktlinjerna skall öka medvetenheten hos bibliotekspersonal 
och användare, men även hos till exempel regeringar (2005, s. 9-10).  
 
De tredje riktlinjerna som vi har undersökt är Riktlinjer för biblioteksservice till dyslek-
tiker (Nielsen & Irvall 2004). De är framställda av IFLA och översatta och publicerade 
av Svensk Biblioteksförening. Även dessa riktlinjer är avsedda att kunna användas på 
alla sorters bibliotek, men framför allt på folkbibliotek.  
 
På nationell nivå har vi hämtat material från de rekommendationer för ökad tillgänglig-
het på folkbiblioteken som har utarbetats av konsulenterna med ansvar för tillgänglig-
hetsfrågor vid länsbiblioteken i Dalarnas, Stockholms, Södermanlands, Uppsala, Väst-
manlands och Örebro län. Detta arbete har skett på uppdrag av Svensk Biblioteksföre-
nings specialgrupp för uppsökande social biblioteksverksamhet. Det vi kommer att re-
dovisa bygger på det slutliga förslaget som förelades Svensk Biblioteksförenings sty-
relse i december 2005. Rekommendationerna är avsedda för den verksamhet som riktas 
till ”personer med behov av anpassade medier eller tjänster” (Ett bibliotek för alla 
2005). 
 
Vi har också sökt efter material på regional nivå. Västra Götalandsregionen har till-
sammans med några kommuner och i samverkan med handikapporganisationerna i länet 
givit ut riktlinjer och standard för hur bibliotek skall göras tillgängliga för personer med 
olika funktionshinder (Riktlinjer och standard för bibliotek 2004). 
 
Därutöver har vi även använt oss av annan litteratur. Hit hör bland annat utredningar 
och rapporter från departement, myndigheter och institutioner. Några exempel är: Bibli-
otekens särskilda tjänster, som är en kartläggning och analys av bibliotekens service till 
äldre och funktionshindrade, utgiven av Statens kulturråd; Funktionshindrades tillgång 
till kultur, utgiven av Statens kulturråd; Talboken i framtiden, som är en utredning om 
den svenska talboksmodellen, utgiven av Ta lboks- och punktskriftsbiblioteket; På väg 
mot 2000-talet, som handlar om användarkrav på talböcker, utgiven av Europeiska 
blindunionen. Vi har också tagit del av Hazel Rutledges doktorsavhandling om folkbib-
lioteksservice till dyslektiker samt läst artiklar från tidskrifter som behandlar biblioteks-
frågor. Dessutom har vi använt oss av magisteruppsatser. 
 

1.6 Tidigare studier 
Det finns åtskilliga studier som behandlar folkbibliotekens service till funktionshindra-
de. Många studier är inriktade på en grupp av funktionshindrade. För vårt syfte har stu-
dier, som undersöker biblioteksservice till dyslektiker, visat sig mer relevanta än de, 
som har servicen till synskadade som ämne, eftersom de förstnämnda i högre utsträck-
ning behandlar tjänster som är gemensamma för båda grupperna. I detta avsnitt kommer 
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vi att kortfattat redogöra för de studier som vi har funnit mest intressanta för vårt ämne. 
Vi kommer att använda oss av resultat från dessa studier i vår analys och jämföra dem 
med resultat från vårt material.  
 
När det gäller dyslektiker och folkbibliotek har Hazel Rutledge skrivit en avhandling 
med titeln Public library provision of resources for dyslexic individuals. Hon är biblio-
tekarie och bedrev ett forskningsprojekt 1992-2000 vid Loughborough University i 
Storbritannien, som ledde fram till denna avhandling. Det huvudsakliga syftet med 
forskningen var att ta reda på i vilken utsträckning folkbibliotek uppfyller dyslektikers 
behov av biblioteksresurser. Bland de frågeställningar som hon undersökte, finns: Vad 
är dyslexi och vilken inverkan har detta funktionshinder på dem som vill använda folk-
biblioteken? Vilka behov av biblioteksresurser har dyslektiker och vilka resurser efter-
frågar de på folkbiblioteken? I vilken utsträckning och hur väl tillhandahåller bibliote-
ken tjänster åt personer med särskilda behov inbegripet dyslektiker? Har folkbibliotek 
en policy för servicen till dyslektiker? Vilka tjänster erbjuder folkbibliotek dyslektiker? 
(Rutledge 2000, s. 9). 
 
Rutledge gör en omfattande genomgång av tidigare forskning och litteratur som är rele-
vant för hennes ämne. För att ge en bakgrund till dyslexi går hon bland annat igenom 
vad som skrivits om dyslexins historia, olika försök idag att definiera funktionshindret 
samt debatten kring begreppet dyslexi. Dessutom tar hon upp vad hon har funnit skrive t 
om dyslektikers behov av bibliotekstjänster och folkbibliotekens roll när det gäller att 
tillhandahålla tjänster åt dyslektiker. Resultatet av denna genomgång visar att mycket 
litet har skrivits inom biblioteksforskningen om hur dyslektikers resursbehov skall till-
godoses och folkbibliotekens roll i samband med detta (kapitel 3). 
 
Avhandlingen bygger framför allt på fallstudier och enkäter. Som en bakgrund till de 
centrala delarna i avhandlingen redovisas dels resultatet av en fallstudie av en mor till 
två dyslektiska barn, dels synpunkter inhämtade från en Internetbaserad chatgrupp som 
ger många insiktsfulla kommentarer till hur i synnerhet vuxna dyslektiker uppfattar den 
service de får på folkbiblioteken (kapitel 4). Avhandlingens kärna är de två kapitel där 
Rutledge redovisar och analyserar resultaten av en enkätundersökning av folkbibliote-
kens service till dyslektiker samt fallstudier av några folkbiblioteks service till dyslekti-
ker. Enkäten skickades ut 1997 till 152 folkbibliotek i England och Wales, varav 114 
svarade (75 procent). Denna höga siffra tyder enligt Rutledge på att det fanns ett stort 
intresse för dyslexi på folkbiblioteken men enkätsvaren visade att ”the level of activity 
in support of people with dyslexia was very modest” (2000, s. 250). En av frågorna i 
enkäten var om biblioteket hade en skriftlig policy för användare med särskilda behov. 
Endast 16,7 procent svarade att de hade en sådan, medan 16,7 procent svarade att de 
höll på att utarbeta en policy. En genomgång av policydokumenten visade dock att dys-
lexi inte uttryckligen nämndes i något (kapitel 5, 6). 
 
Bland slutsatserna nämner Rutledge att det finns fler svårigheter att övervinna för dys-
lektiker än för andra biblioteksanvändare. Det är en mycket viktig uppgift för folkbibli-
otek att hjälpa potentiella användare att övervinna hindren så att de effektivt kan an-
vända folkbiblioteken. I allmänhet organiserar och främjar inte folkbiblioteken resur-
serna för dyslektiker så att de får hjälp att övervinna de barriärer som hindrar dem från 
att använda biblioteket. Folkbibliotek har vanligtvis information och litteratur om dys-
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lexi men det är inte många bibliotek som gör mycket för att tillgodose dyslektikers be-
hov av andra resurser, till exempel skönlitteratur, facklitteratur, multimedia. Vidare drar 
Rutledge slutsatsen att det görs mer på vissa bibliotek än på andra och att det är nyttigt 
att noggrant studera det som görs på bibliotek som har en erkänt god verksamhet. Hon 
menar också att bibliotekariekåren och de större dyslexiorganisationerna inte står för ett 
proaktivt ledarskap när det gäller tillhandahållande av resurser för dyslektiker (2000, s. 
246).  
 
Rutledges avhandling tar upp flera viktiga aspekter av bibliotekens service, som är av 
relevans för vårt syfte. Hon undersöker de hinder som finns för dyslektiker på folkbibli-
otek, men diskuterar också hindren för dyslektiker i förhållande till andra grupper av 
funktionshindrade, såsom synskadade. 
 
Det finns även flera magisteruppsatser som handlar om folkbibliotekens service till oli-
ka grupper av funktionshindrade. Linda Salomonsson behandlar i sin magisteruppsats 
Servicekvalitet på Linköpings stadsbibliotek ur tre fokusgruppers perspektiv (2000) 
både dyslektiker och synskadade. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vad servicekva-
litet på ett folkbibliotek innebär för användargrupperna synskadade, rörelsehindrade och 
dyslektiker genom att göra fokusgruppintervjuer. Hennes resultat visar att i stort sett är 
alla tre grupperna nöjda med servicen, och att det viktigaste för dem alla förefaller vara 
empati hos bibliotekspersonalen. 
 
En verksamhet som både synskadade och dyslektiker använder är ämnet för Inga Lund-
qvists magisteruppsats Kom loss: En studie av läs- och skrivstugans verksamhet på tre 
bibliotek i Västra Götalandsregionen (2003). Uppsatsens syfte är att undersöka om läs- 
och skrivstugans verksamhet har påverkat några utvalda bibliotek i Västra Götalandsre-
gionen. Hennes undersökning visar att utbudet av program för funktionshindrade i läs- 
och skrivstugan är stort och att tekniken har gjorts mer lättillgänglig och anpassad. Det-
ta avspeglas bland annat i en ökad besöksfrekvens på biblioteken, vilket hon menar är 
exempel på en kvalitetshöjande faktor. Men hon beskriver också vissa svagheter. Det 
framkommer i hennes uppsats att det saknas separata mål för läs- och skrivstugeverk-
samheten. Detta leder till att målstyrning är omöjlig och att utvärderingar inte har kun-
nat genomföras. 
 
Intressanta för vårt ämne är också följande tre magisteruppsatser, som handlar om vux-
na dyslektiker och folkbibliotek. Åsa Jönnerstig har skrivit Servicekvalitet på Göteborgs 
stadsbibliotek utifrån dyslektikers perspektiv (2003). Hennes huvudsakliga syfte är att 
utifrån dyslektikers egen synvinkel studera om Göteborgs stadsbiblioteks servicekvalitet 
är tillfredställande och resultaten visar att dyslektikerna anser att de erbjuds en god ser-
vice. Dessutom framkommer att de tycker att det har blivit en förbättring i bemötandet, 
vilket Jönnerstig tolkar som en följd av dyslexikampanjen.  
 
Ragnhild Borängs magisteruppsats Tillgänglighet och verksamhet för dyslektiker på 
folkbibliotek i Södermanland (2003) har som syfte att undersöka tillgänglighet och 
verksamhet för vuxna dyslektiker på några svenska folkbibliotek. En av hennes slutsat-
ser är att de undersökta folkbiblioteken hade verksamhet för dyslektiker i mycket varie-
rande grad. Hon fann också att det som verkade utgöra hinder för en god biblioteksverk-
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samhet riktad till dyslektiker var svårigheterna dels med att nå ut med information till 
dyslektiker, dels att veta vilka de är.  
 
Maria Tjernströms magisteruppsats Vuxna dyslektikers informationsbeteende (2004) 
handlar också om vuxna dyslektiker men utifrån en annan aspekt. I denna uppsats är 
syftet att undersöka vuxna dyslektikers informationsbeteende med fokus på de problem 
som de ställs inför i informationssammanhang samt de lösningar som de använder. Re-
sultatet av undersökningen visar vilka problem informanterna stöter på i läs- och skriv-
sammanhang. Hon nämner till exempel att de kan ha problem med att läsa små och 
plottriga texter samt texter med ett svårare språk, såsom information från myndigheter 
eller viss skönlitteratur. Även att läsa på skyltar kan vålla svårigheter. Dessutom har 
informanterna upplevt att bibliotekspersonal ibland inte förstått deras svårigheter, vilket 
ytterligare försvårat deras situation. För att hantera problemen använder informanterna 
olika strategier. Till exempel undviker de läs- och skrivsituationer som kan vålla pro-
blem. Framför allt hände detta innan de fått veta orsaken till sina läs- och skrivsvårig-
heter eller då de skämts för att berätta för omgivningen om sina svårigheter. Flera in-
formanter är öppna om sitt funktionshinder och berättar om det, vilket gör deras infor-
mationshantering lättare. Att använda olika hjälpmedel, såsom till exempel talböcker 
och skärmläsare, är också en av de strategier som Tjernström beskriver. 
 

1.7 Teoretisk utgångspunkt 
För funktionshindrade är tillgängligheten en central fråga.  Handikappkommittén i Väst-
ra Götaland talar om ett ”glapp” mellan lagstiftning och politiska beslut och de förvänt-
ningar dessa inger medborgarna. I detta ”glapp” finns många verksamheter inom kultu-
rens område. För att göra dessa tillgängliga för människor med funktionshinder är det 
nödvändigt att hitta olika tillvägagångssätt för att undanröja ”glappet” (Tillgänglig kul-
tur: Metoder). Vi menar att ett första steg måste vara att se vilka svårigheterna är för 
människor med funktionshinder, det vill säga att identifiera hindren. Detta framhålls 
också i IFLA:s riktlinjer Libraries for the blind in the information age, där det sägs:  

 
Social inclusion means that library service providers must identify the physical, sensory, 
cultural and psychological barriers that prevent or deter print-disabled people from using 
their services and take appropriate steps to remove or reduce them. (Kavanagh & Christen-
sen Sköld 2005, s. 61)  

 
I denna uppsats är syftet att undersöka folkbibliotekens service till synskadade och dys-
lektiker för att se hur tjänsterna till dessa båda grupper och tillgängligheten för dem 
förhåller sig till varandra. Vi vill undersöka vad som kan utgöra hinder för tillgänglig-
heten. Som teoretisk utgångspunkt för att analysera begreppen tillgänglighet och hinder 
kommer vi att använda professor Michael Bucklands resonemang kring barriärer som 
hindrar tillgång till information. Han beskriver sex olika barriärer: 
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1. Problem med att identifiera information, ”Identification”. Det kan vara svårt att 
identifiera informationen på grund av till exempel bibliotekskatalogens utform-
ning.  

2. Bristande tillgänglighet till dokument, ”Availability”. Efter att ha identifierat en 
informationskälla är det en barriär om man inte kan få tillgång till själva doku-
mentet. 

3. Priset för användaren, ”Price to the user”. Med pris menar Buckland utöver kost-
nad i pengar även den tid och ansträngning det kan innebära att lära sig att an-
vända ett svårförståeligt system samt den känsla av obehag som kan infinna sig 
hos låntagaren i en situation som han/hon inte behärskar. 

4. Kostnaden för tillhandahållande av bibliotekstjänsten, ”Cost to the provider”. 
Att tillhandahålla tjänster innebär kostnader i pengar men även i tid och an-
strängning för bibliotekspersonalen. Detta kan innebära prioritering av viss ser-
vice och därmed en tänkbar barriär för vissa grupper.  

5. Bristande förståelse, ”Understanding: Cognitive access”. Ett hinder är att inte 
förstå och kunna tillgodogöra sig informationen. Ett sätt att undanröja denna 
barriär är att ge en förklaring, till exempel i form av en förenklad sammanfatt-
ning av dokumentet. 

6. Problem med att acceptera informationen, ”Acceptability”. Det innebär en bar-
riär om en användare inte accepterar informationens trovärdighet och känner att 
den inte stämmer överens med de egna uppfattningarna och värderingarna. Detta 
har inte alltid räknats som ett hinder för tillgänglighet men Buckland menar att 
det spelar samma roll som de övriga fem barriärerna och därför bör höra hit 
(Buckland 1991, s. 78-79).  

 
Buckland talar i sitt resonemang inte om några särskilda grupper av låntagare. De barri-
ärer som han beskriver kan vara aktuella för alla användare. Vi kommer att utgå från 
dessa barriärer i analysen av tillgänglighet och hinder för dyslektiker och synskadade 
och diskutera dem i förhållande till dessa båda grupper.  
 

1.8 Disposition 
I det sista avsnittet av kapitel ett förklaras ett antal begrepp som är viktiga för uppsat-
sen. De två följande kapitlen ger en bakgrund till vår undersökning. Kapitel två är äm-
nat att ge en förståelse för funktionshindren synskada och dyslexi. Det ger också en kort 
bakgrund till biblioteksservice till synskadade och dyslektiker. För att förstå vad som 
ligger till grund för folkbibliotekens arbete med service till funktionshindrade redogör 
vi i kapitel tre för relevanta delar i några styrdokument och för en undersökning av den-
na verksamhet som Statens kulturråd låtit göra.  
 
I kapitel fyra redovisar vi våra resultat uppdelade i tre olika huvudområden efter de vik-
tigaste aspekter som vi har kunnat urskilja i vårt material. Därefter analyseras resultaten 
i kapitel fem. Detta kapitel är tänkt att ge svar på våra frågeställningar och varje fråge-
ställning behandlas därför var för sig i analysen. Diskussion och slutsatser följer i kapi-
tel sex. Det avslutande kapitlet innehåller en sammanfattning av uppsatsen. 
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1.9 Förklaringar av begrepp 
I följande avsnitt ges allmänt vedertagna förklaringar av begrepp som är viktiga för 
uppsatsen. 
  
Anpassade medier 
Innehållet i en bok kan anpassas så att det blir tillgängligt för personer med läshandi-
kapp. Exempel på anpassade medier är talböcker, storstilsböcker, lättlästa böcker och 
punktskriftsböcker. 
 
Boken Kommer 
Boken Kommer kallas den tjänst som innebär att biblioteken kör ut böcker och andra 
medier till låntagare, som inte själva kan komma till biblioteket, till exempel på grund 
av sjukdom eller funktionshinder. 
 
Bok & band 
Talböcker på kassett för lästräning kan förpackas tillsammans med den tryckta boken 
och kallas då för Bok & band. 
 
DAISY 
DAISY står för Digitalt Audiobaserat Informationssystem eller Digital Accessible In-
formation System. Det är ett format som används för att producera och läsa talböcker. I 
en DAISY-talbok är informationen strukturerad så att navigation är möjlig, det vill säga 
man kan förflytta sig mellan sidor, kapitel och stycken. Dessutom kan man få informa-
tion om var man befinner sig i boken och anpassa läshastigheten efter egna önskemål. 
Distributionsformatet har hittills varit på cd-romskiva och i de flesta fall motsvaras en 
bok av en sådan skiva. En DAISY-talbok kan kombineras med den tryckta boken och 
kallas då Bok & DAISY och kan användas för lästräning.  
 
Inläsningstjänst 
Inläsningstjänst är en bibliotekstjänst för synskadade och andra läshandikappade. Den 
läser in material som är för enskilt bruk och som inte kan fås inläst på annat sätt.  
 
Kompensatoriska hjälpmedel 
Kompensatoriska hjälpmedel är olika typer av hjälpmedel som gör skriftligt material 
tillgängligt för läshandikappade. Exempel är datorer med anpassningar såsom talsyntes, 
punktskriftsdisplay och förstoringsprogram m.m., skanner med talsyntes, förstorings-tv 
och punktskriftsskrivare. 
 
Ljudböcker 
Ljudböcker är tryckta böcker som är inlästa på cd eller kassett i kommersiellt syfte. De 
kan lånas av alla och går att köpa i handeln.  
 
Läs- och skrivstuga  
Läs- och skrivstugor är en verksamhet, som bedrivs i Västra Götaland, vars syfte är att 
öka tillgängligheten till skriftligt material för läshandikappade. De funktionshindrade 
ges möjlighet att använda kompensatoriska hjälpmedel och få handledning av särskilt 
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utbildad personal. Verksamheten har sitt ursprung i två projekt, Bibliotek för Alla, som 
startade 1993 och dess efterföljare Open Media/Open Learning, som startade 1997 och 
pågick till 2000. Läs- och skrivstugorna är nu en del i bibliotekens ordinarie verksam-
het. 
 
Läs- och skrivtekniker  
Läs- och skrivtekniker är ett nytt yrke som skapades i samband med Open Media-pro-
jektet. De första var färdiga med sin utbildning 1998. Läs- och skrivtekniker arbetar i 
läs- och skrivstugor med handledning, visning och marknadsföring. 
 
Lättlästa böcker/LL-böcker 
Lättlästa böcker/LL-böcker skall vara skrivna på ett enkelt och lättbegripligt språk. De 
kan antingen vara bearbetningar av befintliga böcker eller särskilt skrivna för personer 
med olika typer av lässvårigheter. Målgruppen är främst utvecklingsstörda men också 
andra som kan ha behov av lättlästa böcker, till exempel människor med autism, afasi 
eller läs- och skrivsvårigheter, invandrare och skolbarn  
 
Storstilsböcker 
Vissa böcker ges ut med större text för att bli tillgängliga för synsvaga personer. 
 
Talboksberättigad 
Alla som har svårigheter att läsa tryckt text har rätt att låna talböcker, det vill säga är 
talboksberättigade. 
 
Talboksspelare 
DAISY- talböcker läses i särskilda cd-romspelare. De kan också läsas i en dator med 
cd-rom och ett särskilt läsprogram. 
  
Talböcker 
Talböcker kallas sådana inläsningar av utgivna tryckta böcker som produceras för per-
soner med funktionshinder med stöd av upphovsrättslagen. Enligt lagen får ett verk en-
dast framställas som talbok för personer med funktionshinder, som annars inte skulle 
kunna ta del av verket. Det är bara organisationer som har särskilt talbokstillstånd som 
får framställa talböcker. Talböcker får enbart lånas på bibliotek av personer med läs-
handikapp och går inte att köpa i handeln.  
 
Upphovsrättslagen 
I upphovsrättslagen 17 § regleras rätten att producera och använda tryckt text i anpassad 
form för personer med läshandikapp. 
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2 Funktionshinder 
 
Begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning används ofta som synonymer till 
varandra. Statens institut för särskilt utbildningsstöd diskuterar vad begreppen innebär i 
sitt program Om bemötande av människor med funktionshinder. I Sverige definieras 
vanligen funktionshinder eller funktionsnedsättning som individens kroppsliga skador 
och begränsningar medan begreppet handikapp används om de följder funktionsnedsätt-
ningen får i individens dagliga liv, det vill säga handikappet ”uppstår först i mötet mel-
lan personen med funktionsnedsättning och omgivningen” (Om bemötande av männi-
skor med funktionshinder 2003, s. 11). 
 
En typ av funktionshinder är läshandikapp, vilket innebär svårigheter att läsa tryckt text. 
Det kan finnas många olika anledningar till läshandikappet. Det kan bero på synnedsätt-
ning, läs- och skrivsvårigheter, brister i den språkliga förmågan, nedsatt begåvning eller 
rörelsehinder. I Kulturrådets rapport Bibliotekens särskilda tjänster sägs att de läshandi-
kappade är en stor grupp i samhället (1999, s. 58). Själva termen läshandikappad bör-
jade användas i slutet av 1980-talet, även internationellt (Talboken i framtiden 1998, s. 
29). De följande avsnitten kommer utförligare att behandla de två grupper av läshandi-
kappade, nämligen synskadade och dyslektiker, som denna uppsats handlar om.  
 

2.1 Synskada 
Synskada innebär att en persons synförmåga är så nedsatt att han eller hon har svårt för 
eller inte förmåga alls att läsa vanlig tryckt text eller hitta och orientera sig med synens 
hjälp. Synskadade kallas både blinda och gravt synskadade, det vill säga de som saknar 
syn eller bara kan skilja på ljus och mörker, men även synsvaga, det vill säga de som 
har synrester kvar, omfattas av begreppet. Det är svårt att få exakta uppgifter över det 
totala antalet synskadade i Sverige. Ungefär 100 000 personer är inskrivna vid de syn-
centraler som landstingen har. I undersökningar gjorda av Statistiska Centralbyrån upp-
ger ytterligare nästan 100 000 att de har problem med synen men för en del av dessa kan 
antagligen glasögon avhjälpa problemen (Dammert 2005, s. 130).  
 
Olika typer av synnedsättning 
Det finns flera olika ögonsjukdomar och synen påverkas på olika sätt beroende på vil-
ken ögonsjukdom man har. Vid grå starr, som innebär en grumling av linsen, sker en 
gradvis försämring av synskärpan och färgseendet påverkas. Grå starr är den vanligaste 
orsaken till att människor över 55 år har nedsatt syn. Operation av grå starr är mycket 
vanlig och den görs när synen blivit så dålig att det blivit ett hinder i det dagliga livet 
(Synskador tusen sätt att se; Grå starr hos äldre). Grön starr beror på att synnerven ska-
das på grund av ett förhöjt tryck i ögat, vilket medför en successiv krympning av syn-
fältet. Denna sjukdom drabbar cirka fyra procent av alla 75-åringar. Synnedsättningen 
kan hejdas med ögondroppar (Synskador tusen sätt att se). 
 
En åldersförändring som drabbar omkring 25 procent av alla över 75 år är makuladege-
neration. Det är en förändring i gula fläcken som leder till en skada mitt i synfältet, men 
sidoseendet påverkas däremot inte. Sjukdomen kan också medföra att raka linjer upp-
fattas som krokiga och suddiga. Näthinneavlossning är en annan sjukdom som innebär 
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att näthinnan lossnar från innerväggen i ögat, vilket kan leda till att synen påverkas ge-
nom att synfältets ytterkanter skyms eller att den drabbade upplever ljusblixtar. Denna 
sjukdom går att operera men för att synen skall räddas är det viktigt att det sker inom 
några veckor. Varje år drabbas ungefär 1000 människor av sjukdomen.  Synskador hos 
unga och medelålders beror ofta på sjukdomen retinitis pigmentosa. Den leder till en 
långsam försämring av synen och i många fall till så kallat tunnelseende. En del av de 
drabbade förlorar synen helt. Sjukdomen är ärftlig och innebär att ögats synceller för-
störs. Synnedsättning kan också uppstå som en följd av andra sjukdomar, till exempel 
diabetes (Synskador tusen sätt att se). 
 
Synskadades Riksförbund  
Begreppet synskadade som en samlingsterm för blinda och personer med grav synskada 
började användas ungefär samtidigt som Synskadades Riksförbund bildades 1975. Då 
blev det möjligt inte bara för blinda utan även för svagt seende att bli medlemmar i för-
bundet (Christensen Sköld 2005, s. 45-46). Föregångaren till SRF var De Blindas Före-
ning som bildades 1889. Idag är ungefär 15 000 synskadade medlemmar i SRF, som är 
en intresseorganisation med lokalavdelningar i hela landet. Förbundet arbetar för att 
göra samhället mer tillgängligt för synskadade så att de inte diskrimineras på grund av 
sitt funktionshinder. Det är även remissinstans för statliga utredningar. SRF samarbetar 
med Unga synskadade, en riksorganisation för synskadade mellan 12 och 31 år (SRF-
broschyr). SRF är med i Europeiska blindunionen som är en icke-statlig och icke-kom-
mersiell intresseorganisation för synskadade i Europa. Den har formell konsultativ ställ-
ning som samordnande organisation för synskadesektorn inom European Disability Fo-
rum i Bryssel (På väg mot 2000-talet 1998, s. 8). 
 
Synskadade och bibliotek 
I mars 1955 började talböcker lånas ut av De Blindas Förenings bibliotek. Detta hade 
föregåtts av några års försöksverksamhet med inspelning av talböcker (Christensen 
Sköld 2005, s. 30-31). År 1960 reglerades framställningen av talböcker i den  nya upp-
hovsrättslagen. Det blev tillåtet att producera verk i blindskrift eller som ljudupptagning 
för blinda och andra svårt vanföra utan upphovsmannens tillstånd. Bara bibliotek fick 
låna ut talböcker och tillstånd att producera ljudupptagningar gavs av regeringen. De 
Blindas Förening, De Blindas Förenings bibliotek och centralbiblioteken i landet fick 
sådana tillstånd. Medvetenheten om att talböcker skulle kunna användas av andra grup-
per av synskadade än helt blinda, fanns inte i någon större utsträckning bland folkbibli-
otekarier (Christensen Sköld 2005, s. 35, 46).  
 
Under 1970-talet övergick man från öppna spolar till kassetter vid framställning av tal-
böcker. Från 1975 producerades alla talböcker på kassett. En ny typ av talbok, DAISY, 
utvecklades i Sverige under 1990-talet. Den första överföringen av talbok från kassett 
till cd-rom skedde 1995 och 2001 började TPB framställa talböcker digitalt i DAISY-
format (Kort talbokshistoria 2005, s. 13).  
 
När Synskadades Riksförbund bildades 1975, övergick De Blindas Förenings bibliotek 
till att vara SRF:s bibliotek. 1980 blev SRF:s bibliotek statligt och fick namnet Talboks- 
och punktskriftsbiblioteket. Bibliotekets centrala uppgifter var att producera och låna ut 
talböcker och punktskriftsböcker till biblioteken ute i landet samt att ansvara för infor-
mation och rådgivning. Talboksverksamheten skulle bedrivas på tre nivåer. TPB skulle 
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vara lånecentral för hela Sverige, länsbiblioteken skulle ha ett regionalt ansvar och folk-
biblioteken ute i kommunerna skulle ha kontakten med låntagaren. Detta kallas den 
svenska talboksmodellen (Talboken i framtiden 1998, s. 39-41). 
 
Vi kommer i vår uppsats att använda termen synskadade om både blinda och personer 
med synnedsättning. 
 

2.2 Dyslexi 
Begreppet läs- och skrivsvårigheter används om personer, vars svårigheter med läsning 
och skrivning, inte i första hand är syn- eller hörselorsakade eller beror på förstånds-
handikapp. Termen dyslexi betecknar fonologiska problem som påverkar förmågan att 
uppfatta det talade språkets ljudstruktur. Dyslexi är ärftligt och har biologiska orsaker. 
Cirka fem procent av befolkningen har dyslexi. Det finns dock flera definitioner av be-
greppet dyslexi. Beroende på vilken definition man väljer förekommer det också att 
högre siffror anges (Dammert 2005, s. 74). Diskussionen kring de olika definitionerna 
beror på att man inte slutgiltigt har kunnat fastslå orsaken till dyslexi (Zetterqvist Nel-
son 2003, s. 9). 
 
Två läsforskare, professorerna Torleiv Höien och Ingvar Lundberg, har i sin definition 
av dyslexi velat undvika att ge en förklaring som bygger på en uteslutning av orsaks-
faktorer. Istället väljer de att definiera begreppet med utgångspunkt från vad det egent-
ligen är: ”dyslexi är en ihållande störning av kodningen av skriftspråket, förorsakad av 
en svaghet i det fonologiska systemet” (Höien & Lundberg 1999, s. 21). Något mer ut-
förligt beskriver de dyslexi på följande sätt: 

 
Dyslexi är en störning i vissa språkliga funktioner som är viktiga för att kunna utnyttja 
skriftens principer vid kodning av språket. Störningen ger sig först till känna som svårig-
heter med att uppnå en automatiserad ordavkodning vid läsning. Störningen kommer också 
tydligt fram genom dålig rättskrivning. Den dyslektiska störningen går som regel igen i fa -
miljen, och man kan anta att en genetisk disposition ligger till grund. Karakteristiskt för 
dyslexi är också att störningen är ihållande. Även om läsningen efter hand kan bli accepta-
bel, kvarstår oftast rättskrivningssvårigheterna. Vid en mer grundlig kartläggning av de fo-
nologiska färdigheterna finner man att svagheten på detta område ofta också kvarstår upp i 
vuxen ålder. (Höien & Lundberg 1999, s. 20-21) 

 
Problemen med ordavkodningen innebär att själva läsningen av en text kräver så myck-
et koncentration att det blir svårt att förstå innehållet (Strömbom 1999, s. 15). 
 
Olika typer av dyslexi 
Dyslektiker är en heterogen grupp. Deras svårigheter med läsning och skrivning skiljer 
sig åt och kan vara olika stora. Forskare har gjort många försök att hitta undergrupper 
som är mer homogena. Ofta har detta skett i det pedagogiska syftet att anpassa under-
visningen till varje grupps särskilda behov. Precis som när det gäller definitionen av 
dyslexi finns även här många olika uppfattningar (Höien & Lundberg 1999, s. 26-27). 
Tre vanliga undergrupper som nämns i forskningen är auditiv dyslexi, visuell dyslexi 
och audiovisuell dyslexi. För auditiva dyslektiker har svårigheterna framför allt med 
hörseln att göra, det vill säga de finns inom det språkligt auditiva området. De har ex-
empelvis svårt att skilja på närbesläktade ljud såsom tonande och tonlösa, till exempel 
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b-p, d-t, g-k, v-f . Visuella dyslektiker har svårigheter att se och känna igen ord som 
visuella enheter eller bilder. När de läser förväxlar de ofta ord som är lika till formen 
och kastar om bokstäver, till exempel läses sol som los, dem som med. Ett annat typiskt 
drag är att de stavar ljudenligt, det vill säga som orden låter. En del dyslektiker har svå-
righeter både på det visuella och på det auditiva området. Denna grupp kallas den au-
diovisuella. Enligt vissa forskare är det ofta den auditiva dyslexin som är det primära 
problemet. Det är dock viktigt att tänka på att de individuella skillnaderna är stora inom 
de olika undergrupperna (Höien & Lundberg 1999, s. 28-29, 38). 
 
En dyslexiutredning görs i syfte att utreda orsakerna till en persons läs- och skrivsvårig-
heter, ge en beskrivning av en persons starka och svaga sidor och föreslå lämpliga åt-
gärder. Det råder ingen enighet om exakt vad som skall ingå i en fullständig dyslexiut-
redning. Det saknas också riktlinjer för vilka som får göra utredningar och ställa dia-
gnos. Vanligtvis är det specialpedagoger, logopeder eller psykologer som gör utred-
ningarna, men det förekommer även att dyslexipedagoger, talpedagoger eller läkare 
utreder läs- och skrivsvårigheter. Många menar att det är en fördel om utredningen görs 
av flera personer som representerar olika yrkesgrupper. Väntetiderna för dem som be-
höver en utredning är ofta långa, vilket kan vara ett problem (Hedberg 2005). 
 
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter  
Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter är en intresseorganisation 
för personer med läs- och skrivsvårigheter, deras anhöriga och andra intresserade. 
FMLS har drygt 6000 medlemmar i cirka 75 lokalföreningar (Om FMLS). I förbundets 
målsättning ingår att stödja personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi samt att ta 
tillvara och bevaka deras intressen. Dessutom arbetar FMLS för att informera och öka 
kunskapen om läs- och skrivsvårigheter både inom förbundet och ute i samhället (Om 
FMLS: Stadgar). FMLS bildades 1979 och klassades som handikapporganisation 1990, 
vilket innebar att förbundet blev remissinstans för statliga utredningar (Om FMLS: Hi-
storia). 
 
FMLS samverkar med andra organisationer inom dyslexiområdet, Föräldraföreningen 
för dyslektiska barn, Svenska Dyslexistiftelsen och Svenska Dyslexiföreningen. Inom 
Dyslexistiftelsen verkar forskare medan pedagoger, logopeder, psykologer med flera, 
som är verksamma inom området, finns i Dyslexiföreningen (Om FMLS: Samarbets-
partners). 
 
Dyslektiker och bibliotek 
För många personer med läs- och skrivsvårigheter har bibliotek varit en plats där deras 
funktionshinder känts mycket påtagligt. Det finns många exempel på hur de upplevt 
obehag och misslyckande vid sina biblioteksbesök (Ekegren 1996; Nielsen 1998, s. 7; 
Bibliotekens särskilda tjänster 1999, s. 60). 
 

Människor med läs- och skrivsvårigheter går sällan på bibliotek. De få som vågar ber inte 
om hjälp, inte gärna. Dumstämpeln sitter i från tidiga skolår. Den stänger ute hundratusen-
tals svenskar från kultur och information på grund av okunnighet i omvärlden, inte minst 
bland bibliotekspersonal och lärare. (Ekegren 1996, s. 7-8) 

 



 

16 

Det var först i slutet av 1970-talet som vuxna dyslektiker öppet började diskutera sitt 
funktionshinder och beskriva hur det var att leva med läs- och skrivsvårigheter. De bör-
jade då också begära resurser för att förbättra sin situation (Ahlén 1989, s. 18). De kul-
turpolitiska målen från 1974 gav särskild uppmärksamhet åt eftersatta gruppers erfa-
renheter och behov. 1976 kom handikapputredningens betänkande Kultur åt alla. Denna 
utredning var mycket viktig för de funktionshindrades tillgång till kultur. Det fastslogs 
att alla böcker som blir efterfrågade av genomsnittsläsaren skall framställas som tal-
böcker om det är möjligt (Talboken i framtiden 1998, s. 22-23). År 1977 blev det möj-
ligt för alla med läshandikapp att låna talböcker genom ett avtal mellan staten och för-
fattarförbundet (Kort talbokshistoria 2005, s. 13).  
 
Under 1980-talet kom talboken att utvecklas för nya grupper. Eftersom man nu riktade 
sig även till seende läshandikappade blev det intressant att för lästräning använda den 
tryckta boken tillsammans med talboken. Andra nya former av talböcker var facklitte-
ratur för seende, där talboken kompletterades med bilderna i originalboken och de lätt-
lästa engelska talböckerna (Nilsson 2005, s. 8). Den viktigaste förändringen när det 
gäller talböcker under 1990-talet var utvecklingen av DAISY-konceptet, som har inne-
burit stora förbättringar för alla talboksanvändare (Beckman Hirschfeldt 2005a). 
 
Dyslexikampanjen 
Dyslexikampanjen pågick mellan augusti 1996 och december 1997 och hade som syfte 
att förändra samhällets uppfattning om dyslexi. Den startades av några länsbibliotek 
med stöd av Dyslexistiftelsen, Dyslexiföreningen, FMLS, Handikappombudsmannen 
och TPB. En viktig del i förberedelserna för kampanjen var utgivningen av boken Det 
var ju inte dum jag var, där 13 dyslektiker själva berättade om hur de blivit bemötta vid 
biblioteksbesök. Avsikten var att förmedla dyslektikernas egna berättelser om sina upp-
levelser till personal vid landets bibliotek (Norberg 1998). 
 
Vi kommer i vår uppsats att använda termerna dyslektiker och personer med läs- och 
skrivsvårigheter synonymt. 
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3 Folkbibliotek och funktionshinder 
 
Till grund för den del av folkbibliotekens verksamhet som är riktad till funktionshind-
rade ligger olika styrdokument. Hur denna verksamhet ser ut på folkbiblioteken har un-
dersökts och analyserats av Statens kulturråd i rapporten Bibliotekens särskilda tjänster 
(1999). I följande avsnitt redogörs kortfattat för denna rapport och för relevanta delar i 
några styrdokument.  
 

3.1 Styrdokument 
Handikapperspektivet skall integreras i all planering av miljö och verksamhet på cen-
tral, regional och lokal nivå och utgångspunkten för det arbetet är FN:s standardregler 
och de nationella målen för handikappolitiken (Från patient till medborgare 2000, s. 8-
9). Folkbibliotekens verksamhet regleras av bibliotekslagen. Av betydelse för deras 
verksamhet är också Unescos folkbiblioteksmanifest. Nedan redogörs för relevanta de-
lar ur dessa fyra dokument. 
 
3.1.1 Nationella mål för handikappolitik 

Till grund för folkbibliotekens arbete med service till funktionshindrade ligger de natio-
nella målen för handikappolitiken som är formulerade i regeringens proposition Från 
patient till medborgare. Ett av målen är: ”att samhället utformas så att människor med 
funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet” (Från patient till med-
borgare 2000, s. 23). Tre inriktningar på arbetet med handikappolitiken nämns: 

 
att identifiera och undanröja hinder för full delaktighet i samhället för människor med funk-
tionshinder, att förebygga och bekämpa diskriminering mot personer med funktionshinder, 
att ge barn, ungdomar och vuxna med funktionshinder förutsättningar för självständighet 
och självbestämmande. (Från patient till medborgare 2000, s. 23) 

 
I propositionen anges vilka arbetsområden som bör prioriteras, nämligen: 
”att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, att skapa ett till-
gängligt samhälle, samt att förbättra bemötandet” (Från patient till medborgare 2000,  
s. 29). En tidsgräns finns: 

 
Enkelt åtgärdade hinder mot tillgängligheten och användbarheten för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga bör vara åtgärdade före utgången av år 2010 i befintliga 
lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser. (Från patient till 
medborgare 2000, s. 39)  

 
De nationella målen för handikappolitiken omfattar även funktionshinder som inte är 
synliga, till exempel läs- och skrivsvårigheter (Från patient till medborgare 2000, s. 29).  
 
3.1.2 FN:s standardregler 

FN:s standardregler syftar till att garantera delaktighet och jämlikhet åt personer med 
funktionsnedsättningar. De är inte juridiskt bindande men ”innebär ett moraliskt och 
politiskt åtagande från staternas sida att anpassa samhället till människor med funk-
tionsnedsättning” (Standardregler 1995, s. 5).  
 



 

18 

Biblioteksverksamhet berörs av några av standardreglerna. Regel 5 och 10 är centrala 
för folkbibliotekens service till dyslektiker och synskadade. Regel 5 behandlar tillgäng-
lighet. Det första avsnittet gäller tillgång till den yttre miljön. I punkt 4 sägs:  

 
Handikapporganisationerna bör höras när regler och riktlinjer för tillgänglighet utvecklas. 
De bör också engageras redan på planeringsstadiet när offentliga byggnader och anlägg-
ningar planläggs lokalt. Detta för att garantera största möjliga tillgänglighet. (Standardreg-
ler 1995, s. 17) 

 
Det andra avsnittet av regel 5 behandlar tillgång till information och möjlighet till 
kommunikation. I punkterna 6, 10 och 11 sägs: 

 
6.Staterna bör utveckla metoder för att göra information och dokumentation tillgängliga för 
olika grupper av människor med funktionsnedsättning. Punktskrift, kassetter, stor stil och 
annan lämplig teknik bör användas för att ge människor med synskador tillgång till skriven 
information och dokumentation.  
 
10.Staterna bör se till att nya datoriserade informations- och servicesystem som erbjuds 
allmänheten är tillgängliga eller anpassas så att de blir tillgängliga för människor med funk-
tionsnedsättning. 
 
11.Handikapporganisationerna bör tillfrågas innan det nya informationssystemet byggs upp. 
(Standardregler 1995, s. 18) 

 
I regel 10, som behandlar kultur, fastslås att människor med funktionsnedsättning skall 
kunna delta i kultur livet på lika villkor. Vidare sägs i punkterna 2 och 3: 

 
2.Staterna bör främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till lokaler för 
kulturutbud som teatrar, museer, biografer och bibliotek. 
 
3.Staterna bör främja utveckling och användning av särskild teknik så att litteratur, film och 
teater görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. (Standardregler 1995, s. 24) 

 
3.1.3 Bibliotekslagen 

Folkbibliotekens verksamhet regleras av bibliotekslagen från 1996 (Bibliotekslagen 
SFS 1996:1596), där två paragrafer berör servicen till funktionshindrade. Alla medbor-
gare skall ha tillgång till folkbibliotek: 
 
2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning 

och utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha 
tillgång till ett folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad 
information görs tillgänglig för alla medborgare. Varje kommun skall ha 
folkbibliotek. (SFS 1996:1596) 

 
Funktionshindrades rätt till anpassade medier uttrycks i bibliotekslagen: 
 
8 §  Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funk tions-

hindrade samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litte-
ratur på andra språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa 
gruppers behov. (SFS 1996:1596) 
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3.1.4 Unescos folkbiblioteksmanifest 

Till grund för folkbibliotekens arbete finns det folkbiblioteksmanifest som Unesco utgi-
vit. Det utkom första gången 1949 och antogs 1994 i en tredje version (Unescos folk-
biblioteksmanifest 1995). I detta folkbiblioteksmanifest står skrivet att folkbiblioteket 
spelar en grundläggande roll som lokalt kunskapscentrum både för enskilda och grupper 
när det gäller ”ett livslångt lärande, ett självständigt ställningstagande och en kulturell 
utveckling” (Unescos folkbiblioteksmanifest 1995, s. 17).  Det betonas i folkbiblio-
teksmanifestet att:  

 
Folkbibliotekets tjänster skall vara tillgängliga för alla. Detta förutsätter att biblioteksbygg-
naderna är centralt belägna, att lokalerna är anpassade för läsning och för studier, försedda 
med lämplig teknisk utrustning och har tillräckligt öppethållande för att passa användarna. 
Detta innebär också att biblioteket genom uppsökande verksamhet skall erbjuda sina tjäns-
ter också till dem som inte själva kan komma till biblioteket. (Unescos folkbiblioteksmani-
fest 1995, s. 20) 

 

3.2 Bibliotekens tjänster 
Statens kulturråd gav 1999 ut en rapport där bibliotekens service till äldre och funk-
tionshindrade kartlades och analyserades (Bibliotekens särskilda tjänster 1999). Kultur-
rådet ville undersöka bibliotekens verksamhet för äldre och funktionshindrade på grund 
av de förändringar och nedläggningar som skett i den uppsökande verksamheten under 
1990-talet (s. 6).  I rapporten introducerades begreppet biblioteksservice till personer 
med särskilda behov av fysiska, psykiska eller sociala skäl, för den verksamhet som 
tidigare kallats uppsökande verksamhet eller social biblioteksverksamhet. Den omfattar 
”all biblioteksverksamhet för personer med särskilda behov, oavsett var och hur den 
bedrivs” (s. 8). Vidare delar man i rapporten upp bibliotekens tjänster i dels reguljära 
dels särskilda tjänster. Reguljära tjänster är den verksamhet som biblioteken erbjuder 
alla och som sker i bibliotekets lokaler. Särskilda tjänster definierar kulturrådet som den 
verksamhet som framför allt sker utanför bibliotekets lokaler och som bara erbjuds per-
soner med särskilda behov av fysiska, psykiska eller sociala skäl (s. 9). 
 
Till de reguljära tjänsterna hör de anpassade medierna. Hit hör talböcker. Flera olika 
grupper av funktionshindrade (synskadade, rörelsehindrade, utvecklingsstörda, dyslek-
tiker, afatiker, hörselsvaga, långtidssjuka och konvalescenter) har rätt att låna talböcker. 
Folkbiblioteken spelar en mycket viktig roll eftersom det endast är dit de talboksberätti-
gade kan vända sig för att få tillgång till talböcker. Talböcker kan ibland läggas samman 
med den tryckta boken och kallas då för Bok & band. Detta är avsett främst för lästrä-
ning (s. 121-122). Andra anpassade medier är lättlästa böcker och storstilsböcker. LL-
böcker skall vara lätta både att läsa och fö rstå och är avsedda i första hand för utveck-
lingsstörda, men även läshandikappade och andra grupper som till exempel invandrare 
och skolbarn kan ha nytta av dem. En del LL-böcker är bearbetningar av redan utgivna 
böcker medan andra skrivs och ges ut som LL-böcker direkt. Storstilsböcker kan använ-
das av en stor grupp synsvaga, men Kulturrådet konstaterar i sin rapport att utbudet är 
mycket begränsat (s. 125-126). 
 
Funktionshindrades rätt att ha tillgång till folkbibliotek ställer krav inte bara på anpas-
sade medier utan även på att lokalerna och verksamheten görs tillgängliga. I arbetet med 
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detta är det nödvändigt att ha i åtanke att olika grupper av funktionshindrade har olika 
behov (s. 119-120). Användningen av IT kan bidra till ökad tillgänglighet för funk-
tionshindrade. Kulturrådet påpekar att det är viktigt att biblioteken tänker på de funk-
tionshindrade när de utformar IT-användningen i allmänhet. Dessutom kan IT vara ett 
verktyg för att funktionshindrade skall kunna använda bibliotekens utbud på likartade 
villkor som andra grupper. I rapporten beskrivs några projekt som bibliotek bedriver 
inom detta område. Till exempel läs- och skrivstugor där det bland annat finns datorer 
med talsyntes, skärmförstoringsprogram och punktskriftsdisplay (s. 131-132). 
 
Omfattningen och utformningen av bibliotekens särskilda tjänster varierar mycket mel-
lan olika kommuner. På många bibliotek ses inte de särskilda tjänsterna som en del av 
den obligatoriska basverksamheten utan som något frivilligt. I rapporten menar Kultur-
rådet att det inte är lätt att fastslå vad skillnaderna kommunerna emellan beror på men 
några tänkbara förklaringar ges: bibliotekens storlek och ekonomiska situation, kom-
munernas storlek samt befolkningssammansättning och geografiska struktur. Viktigast 
förefaller dock vara vilken tradition som finns på biblioteken och personalens intresse 
för tjänsterna (s. 134-135).  
 
Kulturrådet delar upp de särskilda tjänsterna i individuella tjänster, kollektiva tjänster 
och information. De individuella tjänsterna är de tjänster som biblioteken erbjuder en-
skilda individer. En viktig individuell tjänst är Boken Kommer. Denna verksamhet rik-
tas till dem som inte själva kan ta sig till biblioteket på grund av sjukdom, funktionshin-
der eller hög ålder (s. 140-141). Andra exempel på individuella tjänster är hemsändning 
av talböcker per post och inläsningstjänst (s. 155, 157). De tjänster som biblioteken er-
bjuder institutioner och grupper kallar Kulturrådet kollektiva tjänster. Vanligtvis inne-
bär det depositioner på olika institutioner. Andra exempel är bemanning av en biblio-
tekslokal på en institution eller bokvagnsronder (s. 158). Information betraktas i kultur-
rådets rapport som en del av de särskilda tjänsterna eftersom det är nödvändigt med 
information, utbildning och kontaktarbete för att de som behöver tjänsterna skall kunna 
komma i åtnjutande av dem. Det handlar om information både till de tänkta målgrup-
perna men också till många inom äldre- och handikappomsorg och allmänheten (s. 166). 
 
På grund av förändringar i resurser och behov prioriterar många bibliotek någon del av 
de särskilda tjänsterna. Utöver de redan nämnda inriktningarna (individuella, kollektiva 
och informationstjänster) nämner Kulturrådet att somliga bibliotek väljer att istället er-
bjuda särskild service i bibliotekslokalen (s. 179). 
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4 Redovisning av resultat 
 
Vårt material består av två delar. Ena delen utgörs av riktlinjer och rekommendationer. 
Vilka dessa är redovisas i avsnitt 1.5 Material. Den andra delen av vårt material består 
av samtal och brevkontakter med personer som tillhandahåller olika typer av biblioteks-
verksamhet riktad till funktionshindrade. Vi har samtalat med en representant för TPB 
och kommer nedan att hänvisa till henne som TPB-representant. Vi har också varit i 
kontakt med en länsbibliotekskonsulent som även är verksam inom Svensk Biblioteks-
förenings Specialgrupp för uppsökande social biblioteksverksamhet. Nedan refererar vi 
till henne som konsulent 1. Dessutom har vi haft ett samtal med två konsulenter från ett 
annat länsbibliotek. Vi refererar till dem som konsulent 2. Vidare har vi samtalat med 
två läs- och skrivtekniker vid ett mindre respektive ett större bibliotek. Den förstnämnda 
refererar vi till som läs- och skrivtekniker 1 och den sistnämnda som läs- och skrivtek-
niker 2. Denna del av materialet kompletteras av de brevkontakter vi har haft med re-
presentanter för FMLS och SRF. Vi kommer nedan att hänvisa till dem som FMLS-
representant respektive SRF-representant.  
 
Vårt material kommer att redovisas uppdelat i tre olika huvudområden: anpassade me-
dier och tjänster, information samt bemötande. Gränserna mellan områdena är ibland 
inte så tydliga och en del av materialet kan passa in i flera områden. 
 

4.1 Anpassade medier och tjänster 
Bibliotekens utbud av anpassade medier och tjänster behandlas i olika riktlinjer och 
rekommendationer. För de grupper ”som av någon anledning inte kan utnyttja det gäng-
se utbudet”, till exempel personer med olika handikapp, skall särskilda tjänster kunna 
erbjudas (Unescos folkbiblioteksmanifest 1995, s.17-18). En grundregel för urvalet är 
att se till kvalitet och att anpassa efter lokala förhållanden. Samlingar och tjänster skall 
bestå av alla typer av ”lämpliga medier, förmedlade genom modern teknologi såväl som 
traditionellt material” (Unescos folkbiblioteksmanifest 1995, s. 18). Eftersom många av 
dem som behöver ha tekniska hjälpmedel för att läsa är äldre är det mycket viktigt att 
biblioteken förmedlar förändringar på ett positivt sätt, så att användarna känner sig 
trygga med den nya teknologin (Kavanagh & Christensen Sköld 2005, s. 68). 
 
I Svensk biblioteksförenings rekommendationer för ökad tillgänglighet på folkbibliote-
ken sägs att utbudet av medier och nättjänster skall vara varierat och aktuellt och det 
skall vara självklart att anpassade medier och IT- lösningar ingår som en del i verksam-
heten (Ett bibliotek för alla 2005). I IFLA:s checklista för tillgänglighet till bibliotek för 
funktionshindrade ges anvisningar om vilka olika typer av medier som biblioteken bör 
ha för de funktionshindrade. Här nämns talböcker, taltidningar, taltidskrifter, storstils-
böcker, lättlästa böcker, punktskriftsböcker, e-böcker och taktila bilderböcker. Dess-
utom framhålls betydelsen av att personalen vet hur de skall gå tillväga för att låna in 
denna typ av medier från andra bibliotek (Irvall & Nielsen 2005, s. 9-10).  
 
I IFLA:s riktlinjer Libraries for the blind in the information age är syftet att ge en struk-
tur för att utveckla biblioteksservice till människor som har svårigheter att läsa tryckt 
text, ”print-disabled”. Till denna grupp räknas ”those who are unable to read print due 
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to blindness, low vision, a learning disability, or a physical disability” (Kavanagh  & 
Christensen Sköld 2005, s. 7). Det är mycket viktigt att utveckla en effektiv biblio-
teksservice för denna grupp eftersom det finns betydligt färre böcker i anpassade format 
tillgängliga kommersiellt än vad som trycks för den stora allmänheten. Det bör finnas 
en strävan att årligen öka antalet nya titlar i anpassat format. I de flesta utvecklade län-
der finns endast 3-5 procent av det som trycks i tillgängligt format, vilket innebär en 
betydande barriär för dem som har svårigheter att läsa tryckt text. Dessa personer har ett 
stort behov av bibliotekets service därför att de i genomsnitt läser mer än dubbelt så 
många titlar per år som den stora allmänheten (Kavanagh & Christensen Sköld 2005,  
s. 6, 37, 40). 
 
På frågan i vilken utsträckning synskadade och dyslektiker genom sina förbund kan 
påverka utformningen av bibliotekens tjänster svarar SRF:s representant att deras syn-
punkter beaktas i hög omfattning när det gäller tjänster riktade till synskadade men inte 
i lika stor utsträckning när det gäller allmänna tjänster. FMLS däremot har inte framfört 
några speciella krav på central nivå på senare år. Det som har gjorts i detta avseende har 
skett på lokal nivå (FMLS-representant). Vad gäller samarbetet i frågor som är gemen-
samma för både FMLS och SRF menar FMLS att de arbetar tillsammans i vissa avseen-
den, till exempel ifråga om nya talboksspelare och om behovet av kommersiella inläs-
ningar men för övrigt har de två förbunden mest iakttagit varandra och sett att de har 
gått åt samma håll (FMLS-representant). Enligt SRF fungerar visserligen samarbetet 
bra, men förbunden kunde nog samarbeta ändå mer (SRF-representant). 
 
En av bibliotekskonsulenterna har uppfattningen att SRF är en organisation som i alla år 
har ställt krav på biblioteken, något som hon menar antagligen har haft betydelse för 
verksamheten. FMLS däremot är en jämförelsevis ung förening som kan ha problem 
med att få medlemmar att ställa upp i föreningsarbetet på grund av själva funktionshind-
ret. Enligt samma konsulent har troligen alla bibliotek en mångårig, inarbetad kontakt 
med synskadade låntagare och en självklar talboksverksamhet med fokus främst på syn-
skadade (konsulent1). 
 
4.1.1 Talböcker 

Många synskadade kan läsa tryckt text men med olika grad av svårighet, förutsatt att 
trycket är tillräckligt stort, klart och tydligt samt layouten är lättläst. Men från SRF:s 
sida betonas att det är en viss skillnad mellan att ”kunna läsa” och ”ha glädje av att 
läsa”. Talböcker fyller därför en mycket viktig funktion (På väg mot 2000-talet 1998, s. 
12). När det gäller alternativa format är fortfarande talböcker det vanligaste mediet som 
blinda eller synskadade människor använder (Kavanagh & Christensen Sköld 2005, s. 
48). 
 
I IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker hävdas att talböcker är mycket 
användbara för dyslektiker. De framställs framför allt för synskadade men det poängte-
ras att det är viktigt att även dyslektiker får rätt enligt lagen att låna talböcker och att 
folkbibliotek bör samarbeta med bibliotek för synskadade ”för att alla som behöver det 
skall få rätt att använda talböcker” (Nielsen & Irvall 2004, s. 17). Det finns talböcker 
som är inlästa i olika hastigheter. Genom att välja hastighet och samtidigt följa texten i 
den tryckta boken övar läsaren sin läsfärdighet och läsförståelse (Nielsen & Irvall 2004, 
s. 17-18). 
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För dyslektiker har det tidigare ofta varit problem med att de tillfrågats om de verkligen 
är funktionshindrade och alltså är berättigade att låna talböcker. Det kan inträffa enstaka 
gånger fortfarande men det fungerar oftast bra numera (FMLS-representant). Även från 
länsbibliotekshåll finns uppgifter om att det ibland har påvisats brister i bemötandet av 
personer som inte direkt kunnat identifieras som talboksberättigade av biblioteksperso-
nalen (konsulent 1). Vid första besöket på biblioteket behöver en person med dyslexi 
hjälp att hitta det den söker. Det poängteras i IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice till 
dyslektiker att bibliotekspersonalen bör vara medveten om detta och att det ”är själv-
klart att det inte behövs något intyg om funktionshindret för att få en hövlig och rätt 
avpassad hjälp” (Nielsen & Irvall 2004, s. 15). 
 
Den nya upphovsrättslagstiftningen, som gäller från 1 juli 2005, innebär att målgruppen 
för anpassade verk har utvidgats jämfört med tidigare. Anpassning får göras för perso-
ner med funktionshinder som annars inte kan ta del av verken. Ett uttalat ansvar ges nu 
åt den som framställer anpassat material att detta inte sprids till andra än de som är be-
rättigade (Beckman Hirschfeldt 2005b, s. 8). En del bibliotek har ett särskilt talbokslå-
nekort eller gör en markering i det vanliga lånekortet. TPB har haft inställningen att 
särskilda talbokslånekort inte skall behövas. Det är låntagarna själva som vet om de har 
ett läshandikapp och därmed är berättigade till talböcker. I och med det nya uttalade 
ansvaret menar TPB:s representant att en markering i lånekortet kan vara ett bra sätt att 
hålla reda på vilka som är berättigade. Den som vill låna talböcker får reda på av bibli-
otekarien vilka som är berättigade och får själv uppge att han eller hon är läshandikap-
pad och får sedan en markering i sitt lånekort. Särskilda talbokslånekort får inte inne-
bära att låntagaren vägras låna annat än talböcker, vilket har inträffat i några fall. Bibli-
otekspersonalens bemötande är viktigt. Man måste ha en förståelse för att låntagaren 
kan vara ”blandbrukare”, en dyslektiker kan till exempel behöva böcker för bildernas 
skull (TPB-representant). För att kunna ge bästa låneservice till personer med läshandi-
kapp bör personalen ha tillgång till användarnas lånehistorik (Kavanagh & Christensen 
Sköld 2005, s. 45). 
 
Bland de talboksberättigade är dyslektiker den största gruppen men det tycks inte ha 
slagit igenom ute på biblioteken, menar man från TPB:s sida. Deras bild av talboksläsa-
ren skiljer sig något från den bild som ibland finns ute på biblioteken, där talbokslånta-
garen ofta uppfattas som en äldre dam eller möjligtvis herre som har utvecklat en syn-
skada. När man från TPB frågar hur många yrkesverksamma dyslektiker biblioteken 
möter, ställer sig bibliotekspersonalen ofta lite undrande. Statistiskt sett borde det finnas 
många vuxna dyslektiker ute i kommunerna men personalen har inte märkt mycket av 
den här gruppen (TPB-representant). 
 
De båda förbunden FMLS och SRF gör olika uppskattningar av hur stor andel av tal-
boksläsarna som är synskadade respektive dyslektiker. Enligt SRF:s representant är de 
flesta som lånar talböcker nog synskadade medan representanten för FMLS uppskattar 
att majoriteten har läs- och skrivsvårigheter, det vill säga hör till den grupp som FMLS 
representerar och som de klassificerar som ”personer med lässvårigheter som inte 
primärt beror på utvecklingstörning, syn- eller hörselskador” (FMLS- representant). Det 
finns stora skillnader även inom grupperna vad gäller bakgrund, önskningar och behov. 
Bland de synskadade är 75 procent 65 år eller äldre och mer än 40 procent har andra 
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funktionshinder, såsom till exempel hörselnedsättning eller rörelsehinder men det finns 
också en stor grupp unga människor som studerar eller arbetar (På väg mot 2000-talet 
1998, s. 11-12). 
 
Övergången till DAISY-talböcker har inneburit ett teknikskifte och det har slagit ige-
nom på biblioteken (TPB-representant). När det gäller utvecklingen av talböcker menar 
SRF att förbundets synpunkter i rätt hög utsträckning vägs in (SRF-representant). För-
bundet FMLS däremot har ännu inte preciserat sina krav på hur talboksutvecklingen 
skall se ut (FMLS-representant). På TPB uppfattar de att SRF framförallt driver frågor 
som att talböckerna skall komma så fort som möjligt och vara tillgängliga när de vill ha 
dem, att det skall vara bra inläsningar, att spelarna skall fungera bra och att de skall få 
dem som tekniska hjälpmedel medan FMLS däremot har tagit fram ett eget läsprogram 
för datorn. Från TPB:s sida försöker man få talböckerna att passa till så många grupper 
som möjligt (TPB-representant). Den nya DAISY-tekniken gör det möjligt att lyssna till 
talboken i datorn och samtidigt läsa texten på skärmen men det har hittills hindrats av 
upphovsrättsliga skäl. Den dag detta kan börja användas kommer det att bli en oerhörd 
lättnad för dem som vill träna att läsa själva och verkligen vill se texten på skärmen 
(TPB-representant; konsulent 2). Även från SRF sägs att det skulle vara en mycket stor 
fördel om text och bild lagrades parallellt med talet (SRF-representant). I framtidens 
talböcker kommer det att bli möjligt att välja bort bildbeskrivningar som framförallt är 
av intresse för synskadade (konsulent 2). 
 
Synskadade har sedan länge framfört ett antal krav på hur talböcker skall utformas. De 
vill kunna läsa som alla andra och inte vara tvingade att läsa en bok från början till slut 
utan kunna förflytta sig som man vill framåt och bakåt via rubriker, sidor och kapitel. 
Dessutom bör talböcker vara oavkortade, det vill säga hela boken skall läsas in, inklu-
sive pärmar, skyddsomslag och bibliografiska notiser. Vad gäller ljud- och talkvaliteten 
måste rösten vara tydlig och klar även för de många talboksanvändare som är äldre och 
har hörselnedsättningar (På väg mot 2000-talet 1998, s. 15, 20). 
 
Enligt TPB:s representant har inläsarna av talböcker fått större frihet de senaste tjugo 
åren. Som inläsare är man ett medel för någon att ta del av en text. Hennes uppfattning 
är att det är väldigt personligt hur läsarna vill ha inläsningen men synskadade verkar 
vilja ha inlevelse utan att det blir för teatraliskt eftersom många synskadade läser väldigt 
mycket (TPB-representant). FMLS anser att inläsningarna kanske bör göras med mer 
inlevelse men de vill göra en undersökning av hur mycket och på vilket sätt det skall 
göras. Vidare har FMLS klara önskemål om att fodralen till skivorna mer skall likna 
dagens cd- och dvdfodral (FMLS-representant). Från SRF:s sida framförs att fodralen är 
för ömtåliga och ofta går sönder samt att en del synskadade tycker att de är svåröppnade 
men att det är bra att det är punktskriftsmärkning på utsidan (SRF-representant). 
 
Ändringar i upphovsrättslagen öppnar upp för en hel del möjligheter när det gäller tal-
böcker. Till exempel är det möjligt att ”återuppväcka dödade böcker”, det vill säga göra 
talböcker av redan kommersiellt inlästa ljudböcker (TPB-representant). 
 
SRF och FMLS har också synpunkter när det gäller placering av medierna i biblioteks-
lokalen. Från SRF:s sida framhålls att det är bra om talböcker och storstilsböcker står 
samlade nära entrén och utlåningsdisken så att det är lätt att hitta dem på egen hand 
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(SRF-representant). FMLS uppfattning är att talböcker bör vara lättillgängliga. FMLS 
menar att det har skett en klar förändring i positiv riktning de senaste åren vad beträffar 
bibliotekslokalens fysiska utformning. Dessutom behöver personal finnas i närheten ef-
tersom det fysiskt närvarande urvalet av talböcker är betydligt mindre än det traditio-
nella bokurvalet. Bibliotekarien kan alltså behöva hjälpa till med att få fram och beställa 
böcker. Den som har läshinder kan annars lätt lägga av med att leta när böckerna inte 
finns på hyllan. Talböckerna står idag inte längre placerade ”i ett kyffe långt bak” utan 
har fått en bättre placering, vilket kan vara en följd av dyslexikampanjen, menar FMLS 
representant. Även från TPB påpekas att talböckerna bör placeras så nära informations-
disken som möjligt för att man inte skall missa spontanlåntagarna. Vidare framförs att 
det är önskvärt att många bibliotek arbetar mer med placering och skyltning av tal-
böcker. Det är bra om man skyltar med det senaste och det nyaste och inte låter de gam-
la talböckerna på kassett, ”de orange paketen”, dominera (TPB-representant). 
 
Ett kombinerat skol- och folkbibliotek har på försök ställt talböcker blandat med tryckta 
böcker ute i de vanliga hyllorna. Bibliotekarierna menar att detta har inneburit ett ökat 
intresse för talböcker och de har bara positiva erfarenheter när det gäller barn- och ung-
domslitteratur. Däremot har vuxna synskadade haft lite svårt att hitta och vissa har velat 
att talböckerna skall ställas tillbaka på en särskild hylla. Om utvärderingen av försöket 
leder till att talböckerna återigen ställs på en särskild hylla framhåller bibliotekarierna 
att den hyllan i så fall bör få en framträdande och synlig plats mitt i biblioteket (Boqvist 
2005, s.15). Enligt SRF:s representant gör försöket med talböckerna blandade med 
tryckta böcker att de blir svåra, för att inte säga omöjliga, att hitta. FMLS representant 
däremot menar att förbundet inte har någon åsikt i frågan, men att det riktiga nog är att 
prova sig fram och höra med låntagarna.  
 
För att läsa talböcker krävs någon form av talboksspelare som kan lånas ut av bibliotek 
på begränsad tid. I och med övergången till DAISY-skivor hade biblioteken en hel del 
problem med spelarna, till exempel när det gällde anskaffning, priser och funktioner. 
Men idag upplever TPB:s representant att problemen har minskat betydligt, det finns 
många fler modeller och prisklasser (TPB-representant). SRF:s önskemål är att det skall 
finnas olika typer av spelare för olika behov, dels en enkel typ som är lätt att hantera, 
dels mer avancerade spelare med mycket större möjligheter. Det bör finnas både bärbara 
och stationära och det bör vara möjligt att använda samma spelare för att läsa olika slags 
material, till exempel böcker och tidningar (På väg mot 2000-talet 1998, s. 21). 
 
Läshandikappade kan få talboksspelare förskrivna av syncentral eller hjälpmedelscen-
tral. Enligt SRF kan det vara väntetider men det är beroende av var i landet man bor och 
om man är nysynskadad eller synskadad sedan tidigare (SRF-representant). Dyslektiker 
får skaffa spelare på olika sätt, antingen låna via exempelvis bibliotek eller köpa själva. 
Förbundet FMLS har drivit frågan att även dyslektiker skall få hjälpmedel via lands-
tingens hjälpmedelscentraler (FMLS-representant). De erfarenheter som en av läs- och 
skrivteknikerna har gjort visar att synskadade har lätt att få hjälpmedel. Dyslektiker där-
emot har svårt att få diagnos och därmed hjälpmedel och det råder okunskap om DAISY 
och dyslektikers rätt att få talboksspelare på hjälpmedelscentralerna (läs- och skrivtek-
niker 2). 
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En kartläggning av förskrivningen av DAISY-spelare i landet visar att nästan alla lands-
ting verkar jämställa begreppet läshandikapp med synskada (Öhrqvist 2004). Om lands-
tingen resonerar så, leder det till att andra läshandikappade grupper diskrimineras. För-
bundet FMLS utgår från FN:s standardregler och andra dokument som ligger till grund 
för svensk handikappolitik och menar att: 

 
Läshandikapp har alltså den som inte kan läsa på samma nivå som andra människor. Vad 
som är orsaken till att man inte klarar av att läsa är i det perspektivet helt ointressant. Den 
som har en nedsättning i förmågan att läsa är alltså handikappad när den ska ta till sig in -
formation. Den är alltså läshandikappad. (FMLS-representant) 
 

SRF:s kommentar till landstingens resonemang kring läshandikapp och talboksspelare 
är att de, såsom företrädare för de synskadade, inte har något emot att också andra som 
har läshandikapp får tillgång till talböcker (SRF-representant). 
 
DAISY-talböcker går även att lyssna på i datorer efter att man har installerat ett läspro-
gram. Med trådlösa hörlurar till datorn kan den fungera som ersättare till en talboks-
spelare (konsulent 2). Ytterligare ett sätt kan vara att använda cd-spelare med mp3-
funktion. Då kommer man åt innehållet i boken men går miste om andra funktioner som 
talboksspelare har (TPB-representant). Detta alternativ kan fungera för dyslektiker men 
för synskadade är knappar och displayer alltför små (läs- och skrivtekniker 2).  
 
När det gäller talboksverksamhet på folkbibliotek menar TPB:s representant att man kan 
ställa vissa minimikrav. Nivån på servicen för talbokslåntagare bör vara lika hög som 
för låntagare av vanliga böcker. Bibliotekarien bör hjälpa till med att leta, diskutera och 
rekommendera böcker. Om man inte har böckerna i det egna biblioteket, skall man ut-
nyttja de resurser som faktiskt finns hos TPB och i andra kataloger ute på nätet (TPB-
representant). Detta är något som även framhålls i IFLA:s riktlinjer Libraries for the 
blind in the information age. Alla bibliotek bör vara medvetna om andra biblioteks sam-
lingar och fjärrlåna det som det egna biblioteket inte har (Kavanagh & Christensen 
Sköld 2005, s. 31-32). 
 
4.1.2 Andra anpassade medier och tjänster 

Storstilsböcker och lättlästa böcker 
Utöver talböcker finns andra anpassade medier som till exempel storstilsböcker och 
lättlästa böcker. Av dessa två medietyper fungerar storstilsböcker bra för synskadade 
(SRF-representant; läs- och skrivtekniker 2). I och med att andelen äldre i befolkningen 
i många länder blir allt större, förväntas behovet av service för dem med dålig syn öka. 
Många av dessa kan ha användning av förstoringsutrustning av olika slag och folkbibli-
otekens samlingar av storstilsböcker (Kavanagh & Christensen Sköld 2005, s. 56). Där-
emot är det inte vanligt att dyslektiker eller allmänt ovana läsare använder storstils-
böcker (FMLS-representant). 
 
Lättlästa böcker är bra för dyslektiker (läs- och skrivtekniker 2). Från Förbundet FMLS 
sida har intresset för LL-böcker inte varit så stort och ”det råder ännu stor skepsis mot 
det traditionella konceptet. Men det pågår en diskussion om hur LL-böcker ska skrivas 
och utformas, så förmodligen kommer det att ändras mycket de närmaste åren” (FMLS-
representant). Enligt IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker bör det finnas 
lättlästa böcker på biblioteket, eftersom dyslektiker är en av de grupper som kan ha 
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hjälp av sådana. Av vissa lättlästa böcker finns inläsningar, vilket fungerar bra som trä-
ning av läsförståelse (Nielsen & Irvall 2004, s. 17). Enligt SRF:s representant är lättläst 
användbart för dem som är både synskadade och utvecklingsstörda eller behöver lära 
sig svenska. 
 
Bok & band 
Bok & band är bra för läsinlärning och det kom en del sådana för vuxna i samband med 
dyslexikampanjen men det blev ingen större efterfrågan. Som alternativ till färdiga bok- 
och bandpaket är det också möjligt att kombinera en DAISY-inspelning med den van-
liga tryckta boken förutsatt att sidnumren stämmer (konsulent 2). Det går inte att låna 
Bok & band från TPB eftersom sådana inte får skickas portofritt som vanliga talböcker. 
Däremot har TPB talböcker för lästräning att låna ut. Dessa böcker innehåller då en an-
notation om vilken tryckt bok låntagaren själv får komplettera med (TPB-representant). 
Talböcker för seende är avsedda för dyslektiker och kom under dyslexikampanjen. Des-
sa talböcker är också tänkta att användas tillsammans med den tryckta boken som man 
får ta fram själv. De innehå ller inga bildbeskrivningar utan i stället görs hänvisningar 
till den tryckta bokens bilder. Bland de här talböckerna finns till exempel gör-det-
självböcker (TPB-representant). 
 
Ljudböcker och andra medier 
Ljudböcker är fullt användbara för synskadade även om vanliga cd-böcker är krångli-
gare att använda än DAISY-böcker. Alla böcker på kassett fungerar däremot (SRF-re-
presentant). För dyslektiker är ljudböcker användbara beroende på syftet med läsningen. 
När det gäller romaner, där man lyssnar från början till slut, går de bra att använda men 
det är svårare med faktaböcker eller läromedel, där man har behov av att förflytta sig 
och där bilder spelar en stor roll. Den viktigaste frågan Förbundet FMLS arbetar med 
för närvarande är att varje tryckt bok också skall innehålla en cd i fulltext-DAISY, även 
kallad Se och hörbok. Detta skulle göra det möjligt för dem som har läs- och skrivsvå-
righeter att låna böcker på samma sätt som andra, det vill säga bläddra i boken direkt i 
hyllan, välja den bok som ser intressant ut och sedan gå hem och lyssna på den. Lånta-
garna får alltså själva bestämma på vilket sätt de vill konsumera innehållet. För biblio-
teken skulle det kunna innebära att de slipper speciella presentationsförfaranden för 
”anpassade versioner”. Detta förutsätter att förlagen börjar producera böcker med en cd-
skiva inkluderad och att spelare finns tillgängliga. På Förbundet FMLS är man överty-
gad om att det bara är en tidsfråga innan det blir möjligt (FMLS-representant). 
 
Särskilda tjänster 
I IFLA:s checklista föreslås att biblioteken bör tillhandahålla följande särskilda tjänster: 
Boken Kommer, uppsökande verksamhet på institutioner och särskilda boenden. För 
personer med lässvårigheter bör erbjudas inläsningstjänst och möjlighet att få tid för 
handledning (Irvall & Nielsen 2005, s. 12). Bland de medier som biblioteken bör er-
bjuda dyslektiker nämns i IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker tid-
ningar, tidskrifter och broschyrer i olika versioner: inläst, digital och lättläst. Dessutom 
bör biblioteken kunna erbjuda inläsningstjänst och video med lättläst text (Nielsen & 
Irvall 2004, s. 18-19). 
 
Eftersom många synskadade inte själva har möjlighet att ta sig till biblioteket tycker de 
att det är bra att kunna låna via telefon och e-post (SRF-representant). För de låntagare 
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som inte kan ta sig till biblioteket själva, finns tjänsten Boken Kommer. På en del bibli-
otek upplever TPB:s representant att man gör en koppling mellan Boken Kommer och 
talböcker, det vill säga man blandar ihop Boken Kommer-låntagarna med den betydligt 
större gruppen som är berättigad att låna talböcker (TPB-representant). 
 
Den inläsningstjänst biblioteken erbjuder används av synskadade efter behov och kun-
skap men många är nog inte medvetna om att tjänsten finns. Gruppen synskadade som 
behöver inläsningstjänst är långt ifrån lika stor som gruppen talboksberättigade eftersom 
många ser att läsa lite grand eller har anhöriga som läser för dem. Väntetiden på att få 
något inläst kan också vara en begränsning för användandet. Vidare påpekar SRF:s re-
presentant att det blir allt vanligare med skanners av olika slag och att SRF driver en så 
kallad faxtjänst, det vill säga papper faxas till en läscentral som sedan ringer upp och 
läser texten (SRF-representant). Det förekommer att dyslektiker använder bibliotekens 
inläsningstjänst men möjligheten att använda den är alltför dåligt känd bland dyslektiker 
(FMLS-representant). Användningen av inläsningstjänst har sannolikt minskat eftersom 
det är behagligare för en privatperson att kunna skanna in texten på egen hand och få 
den uppläst genom talsyntes. Exempel på sådant som mest läses in är protokoll och fö-
reningsuppdrag (konsulent 2). 
 
4.1.3 Läs- och skrivstugor 

Både dyslektiker och synskadade använder sig av läs- och skrivstugorna. De som har 
behov av hjälpmedlen får använda dem men inga intyg krävs av användarna. Trots att 
många har denna typ av hjälpmedel hemma minskar inte antalet besökare utan det 
märks snarare en ökning. Den ena läs- och skrivteknikern säger att det är synskadade 
och dyslektiker som är de största användargrupperna. Det växlar vilken av grupperna 
som är störst. Just nu är de ungefär lika många men möjligen med en viss övervikt för 
synskadade eftersom det har kommit många unga synskadade efter att läs- och skrivstu-
gan haft kontakt med organisationen Unga synskadade (läs- och skrivtekniker 2). En av 
läs- och skrivteknikerna uppger att det är fler synskadade än dyslektiker som kommer 
till läs- och skrivstugan. Hon upplever att det inte är många vuxna dyslektiker som 
kommer. Några män i 40-årsåldern har kommit för att få hjälp med att skriva brev men 
de har bara kommit någon enstaka gång. En förklaring kan vara att många nog har dator 
hemma och klarar sig med det. Men hon har märkt att bland de äldre som kommer på 
grund av andra funktionshinder har många läs- och skrivsvårigheter. Bland de synska-
dade finns en spridning i åldrarna mellan 25 och 85 år (läs- och skrivtekniker 1). 
 
I läs- och skrivstugan finns bibliotekskatalogen tillgänglig i anpassad form.  Många av 
programmen som finns i datorerna är användbara för både dyslektiker och synskadade, 
till exempel talsyntes och förstoringsprogram. Program som ursprungligen var skapade 
för synskadade visade sig vara användbara även för dyslektiker, vilket förde med sig att 
målgruppen blev bredare och detta har troligen främjat utvecklingen av program (läs- 
och skrivtekniker 2).  
 
Gemensamt för alla som kommer till läs- och skrivstugan är att de behöver mycket tid. 
De skillnader som finns är snarare mellan individer än mellan de olika grupperna. Un-
der utvecklingen av läs- och skrivstugan insåg man att det behövdes personal som kan 
hjälpa till för att utrustningen skall kunna användas. Teknikern sitter med och ger hand-
ledning till dem som behöver det. Man får boka tid i förväg och man brukar kunna få tid 
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inom en vecka (läs- och skrivtekniker 1; läs- och skrivtekniker 2). Det är läs- och skriv-
teknikern som sköter handledningen i läs- och skrivstugan. Det kan leda till att om hon 
eller han är borta får inte de funktionshindrade tillgång till samma service (läs- och 
skrivtekniker 1). För att undvika detta är det en fördel om flera kan handleda besökarna.  
En läs- och skrivtekniker framhåller att ambitionen på hennes bibliotek är att all perso-
nal som vill skall få chans att arbeta med denna verksamhet (läs- och skrivtekniker 2). 
Hösten 2004 gjordes en brukarenkät vid en av läs- och skrivstugorna, som visade att alla 
var väldigt nöjda. Våren 2005 gjordes en utvärdering där slutsatsen blev att väldigt stora 
resurser läggs på få brukare (läs- och skrivtekniker 2). Att arbeta mer med tillgänglighet 
och bemötande och att bredda grupperna är viktigt för att utveckla verksamheten. Det är 
också viktigt att läs- och skrivstugorna inte skall vara stängda rum utan lättillgängliga 
(läs- och skrivtekniker 1; läs- och skrivtekniker 2). 
 
I Västra Götalandsregionens riktlinjer för hur bibliotek skall göras tillgängliga för per-
soner med olika funktionshinder sägs, att biblioteken bör ha förstoringshjälpmedel, da-
tor och annan hårdvara som kan överföra tryckt och elektronisk text till ljud, punktläs-
ning och förstoring samt ge möjlighet till val av färg och kontrast. Dessutom skall bru-
karna kunna få hjälp av en specialutbildad handledare vid datorn. I den anpassade da-
torn måste minst finnas alla de programvaror som finns i bibliotekets övriga publika 
datorer (Riktlinjer och standard för bibliotek 2004). 
 
De datorer som biblioteksbesökare använder bör vara tillgängliga även för funktions-
hindrade enligt IFLA:s checklista. Det bör finnas datorer som är utrustade med skärm-
läsningsprogram, förstoring och syntetiskt tal. Vissa datorer bör också ha rättstavnings-
program och andra programvaror som passar för personer med dyslexi. Personalen mås-
te kunna instruera användarna i hur datorerna fungerar. Snabb teknisk support måste 
finnas tillgänglig både för datorerna och för den anpassade datorutrustningen (Irvall & 
Nielsen 2005, s. 9-10). 
 
I Libraries for the blind in the information age sägs också att utrustning och läsprogram 
för att kunna ta del av anpassade medier bör tillhandahållas utan kostnad för låntagarna 
(Kavanagh & Christensen Sköld 2005, s. 43). Biblioteken behöver utveckla en strategi 
för sitt arbete med att undervisa användarna i nya tjänster och ny teknik. Som ett exem-
pel på detta nämns i riktlinjerna Open Media-projektet. ”A key success factor in this 
project was the recruitment of trainers with disabilities. Patrons responded well to peer 
training.”(Kavanagh & Christensen Sköld 2005, s. 44) 
 
IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker framhåller att biblioteken bör till-
handahålla anpassade datorer och program som är riktade till personer med läs- och 
skrivsvårigheter, till exempel stavnings- och grammatikprogram och taligenkänningsut-
rustning. Några av bibliotekets datorer bör ha talsyntes och textförstoring för att till-
gängligheten till Internet och elektroniska databaser skall vara lika stor för personer 
med läs- och skrivsvårigheter som för andra användare (Nielsen & Irvall 2004, s. 20). 
 
Läs- och skrivstugeverksamhet startades i Västra Götaland och förekommer i ett antal 
kommuner runt om i länet. I andra län erbjuder man datorer med olika anpassningar 
men under andra beteckningar och i andra former. En av länsbibliotekskonsulenterna 
berättar att i hennes län har länsbiblioteket föreslagit kommunbiblioteken att skaffa an-
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passade datorer men ännu har inte alla gjort det. Synskadade och dyslektiker har varit de 
främsta målgrupperna, men alla med behov av denna tjänst bör kunna använda den. 
Bibliotekens erfarenheter av användningen av dessa datorer visar dock att en del som 
har behov av dessa datorer inte har någon som helst datorvana. Biblioteket kan då inte 
hjälpa till utan får hänvisa dem till datakurser vid studieförbund eller genom föreningar 
(konsulent 1). 
 
Enligt en läs- och skrivtekniker skaffar många synskadade dator med anpassningar 
hemma genom att låna från syncentralen, vilket dock kan ta tid (läs- och skrivtekniker 
1). SRF:s uppfattning är att anpassade datorer på bibliotek är bra och att de borde finnas 
på fler ställen, men egentligen skulle de föredra att ha anpassad dator hemma. Det finns 
dock landsting som överhuvudtaget inte förskriver datorer till hemmet till synskadade 
(SRF-representant). 
 
Även om det inte har satsats nya resurser på servicen till funktionshindrade på 2000-
talet, utvecklas läs- och skrivstugor och anpassade medier. Man gör omprioriteringar 
inom verksamheten.  ”Knappa resurser gör att man tänker till och nya idéer kan födas.” 
(konsulent 2) 
 

4.2 Information  
I vårt material framträder några aspekter av begreppet information tydligt: hur den ut-
formas, hur biblioteken skall nå ut till nya grupper samt hur biblioteken skall samverka 
med andra parter. Vi kommer i följande avsnitt att redovisa vårt material utifrån dessa 
tre aspekter.  
 
Enligt Svensk Biblioteksförenings rekommendationer skall biblioteket vara tillgängligt 
för alla även när det gäller information i olika former om verksamheten (Ett bibliotek 
för alla 2005). Biblioteken föreslås ha med avsnitt om informationsverksamhet i sina 
handlings- och åtgärdsplaner för arbetet med att öka tillgängligheten för personer med 
funktionshinder (konsulent 1). 
 
4.2.1 Utformningen av informationen 

Enligt IFLA:s checklista bör information om bibliotekets service och tjänster finnas 
tillgänglig i anpassad form. För synskadade rekommenderas att informationen finns i 
punktskrift, i storstil, på ljudband, cd, dvd eller DAISY, och i tillgänglig form på bibli-
otekets webbsida. För personer med lässvårigheter bör informationen finnas i lättläst 
form, storstil, på ljudband, videoband, cd, dvd eller DAISY, och i tillgänglig form på 
bibliotekets webbsida. Det ges också anvisningar om hur man gör information lätt att 
förstå. Meningarna skall vara korta och koncisa och helst inte innehålla främmande ord. 
Det bör finnas mycket mellanrum mellan stycken. Illustrationer bör vara på samma sida 
som den åtföljande texten. Det får aldrig vara ljus text på mörk bakgrund utan man bör 
ha mörk text på ljus eller vit bakgrund. När det gäller bibliotekets webbsida och katalog 
bör dessa vara logiskt uppbyggda och lättnavigerade. De bör också vara fullt tillgäng-
liga för personer med lässvårigheter genom förstoringsmöjligheter och skärmläsare i 
kombination med syntetiskt tal eller punktskriftsdisplay (Irvall & Nielsen 2005, s. 12-
15). IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker behandlar bland annat olika 
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sätt att marknadsföra bibliotekets tjänster. Det är viktigt att det finns en broschyr om 
bibliotekets service till läshandikappade. Den skall vara skriven på ett lättläst språk och 
finnas tillgänglig på både biblioteket och andra offentliga platser (Nielsen & Irvall 
2004, s. 21). Även när det gäller bibliotekets talboksverksamhet bör informationsmate-
rial finnas i informationsdisken (TBP-representant). 
 
I Västra Götalandsregionens riktlinjer behandlas också hur bibliotekets information 
skall utformas. Den skall finnas i anpassade former: lättläst, punktskrift, talkassett och 
på diskett eller CD-rom. All skyltinformation, som till exempel hänvisar till talböcker, 
lättlästa böcker, inlämning, utlåning och datorkataloger, skall utformas så att personer 
med olika funktionshinder enkelt och självständigt kan ta del av och använda sig av den 
(Riktlinjer och standard för bibliotek 2004). 
 
Den information om verksamheten som ges på bibliotekets hemsida skall vara kort, lätt-
läst och aktuell och betraktas som grundläggande. Hemsidan utgör sedan utgångspunkt 
för utformandet av information med kortare eller längre innehåll. Information i skriftlig 
form skall vara lättillgänglig och även finnas i andra former, till exempel på lättläst 
språk, inläst och i storstil (konsulent 1). Det är viktigt att även verksamhet som är riktad 
till funktionshindrade får en bra position på bibliotekets hemsida (läs- och skrivtekniker 
2; konsulent 2). Enligt IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker är Internet 
en viktig informationskanal för biblioteket. För att alla skall ha lika tillgång till Internet 
skall den information som biblioteket ger på sin hemsida vara tillgänglig för alla, det 
vill säga den skall vara lättläst och layouten skall vara enkel och tydlig (Nielsen & Irvall 
2004, s. 20). 
 
4.2.2 Att nå nya grupper  

Biblioteket skall arbeta aktivt för att göra sina resurser och tjänster kända. Tillsammans 
med berörda förvaltningar skall biblioteket göra information och litteratur tillgängligt 
för personer med funktionsnedsättningar och äldre inom vård och omsorg. Dessutom 
skall dessa personer ges möjligheter till läsupplevelser. För att stimulera till läsning 
skall biblioteket arbeta aktivt och uppsökande (Ett bibliotek för alla 2005). För att nå 
nya grupper är den sociala uppsökande verksamheten viktig och biblioteken bör låta en 
planering för denna verksamhet ingå i biblioteksplanen (konsulent 1; konsulent 2). 
Även i Unescos folkbiblioteksmanifest sägs att folkbiblioteken bör ha ett program för 
sin uppsökande verksamhet och användarutbildning (1995, s. 20). 
 
Från TPB:s sida upplevs det som om biblioteken inte alltid prioriterar eftersatta grupper 
och inte vet vad de vill med den uppsökande verksamheten. Det finns brister i informa-
tionen. Skall man nöja sig med dem som självmant kommer eller anstränga sig att för-
söka nå nya grupper som också behöver bibliotekets service? Arbetet med detta måste 
bli mer målmedvetet från bibliotekens sida. Man måste lära sig att begränsa sig och be-
stämma sig för vad man skall prioritera. Det förekommer att den bibliotekarie som har 
ansvar för den uppsökande verksamheten lägger så mycket tid och engagemang på ett 
fåtal låntagare att tiden och kraften inte räcker till för att hitta nya behövande grupper, 
till exempel dyslektiker som kan upplevas som besvärliga låntagare som man behöver 
ägna mycket tid åt (TPB-representant). 
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Många potentiella biblioteksanvändare känner inte till sina rättigheter eller möjligheter 
att använda anpassat material på biblioteken. Marknadsföring av bibliotekens tjänster är 
viktigt för att nå denna grupp men även för att nå dem som redan besöker biblioteket, 
olika föreningar för läshandikappade med flera (Kavanagh & Christensen Sköld 2005,  
s. 70). Att servicen är tillgänglig bör vara centralt för biblioteken ”- it should not be 
regarded as an optional extra” (Kavanagh & Christensen Sköld 2005, s. 73). 
 
En aspekt som framhålls i IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker är att 
det är mycket viktigt att biblioteket har en god kontakt med den lokala pressen och lo-
kala TV- och radiostationer. Även om inte personer med dyslexi själva läser i tidningen 
kanske någon i deras omgivning gör det. Dessutom föreslås att biblioteket kan anordna 
en dyslexikampanj för att sprida kunskap och öka medvetenheten om funktionshindret. 
En sådan kampanj kan till exempel innehålla föreläsningar, demonstrationer av dator-
program för personer med läs- och skrivsvårigheter och en ”marknadsplats” med infor-
mationsmaterial. Ett viktigt led i arbetet är att bibliotekspersonalen samarbetar med and-
ra yrkesgrupper och inte minst med dyslektikerna själva. Det krävs en stor arbetsinsats 
under lång tid för att skapa lika tillgänglighet och för att uppnå att dyslektiker använder 
biblioteket på ett självklart sätt (Nielsen & Irvall 2004, s. 21). Dyslexikampanjen 1996-
97, och informationen i samband med den, ledde inte till någon ökning av utlåningen av 
talböcker (TPB-representant). En orsak till detta som nämns är att biblioteken inte nåd-
de dyslektiker med information om talböcker och andra medier (konsulent 1). 
 
Mycket information behövs för att nå ut med sådan verksamhet som är riktad till funk-
tionshindrade. För att marknadsföra till exempel läs- och skrivstugor har man prövat 
många olika sätt: man har haft kontakter med pensionärs- och handikappföreningar, 
föreningar har varit på besök, broschyrer har lämnats på många ställen, till exempel hos 
ögonläkare och optiker, man har stått och informerat både på bokmässa och i ett stort 
affärscentrum. Ändå upplevs det som om marknadsföringen inte är tillräcklig utan att 
det behövs mer. Det effektivaste sättet att sprida information verkar vara direkt från 
person till person (läs- och skrivtekniker 1; läs- och skrivtekniker 2). 
 
Från SRF uppfattas läs- och skrivstugeverksamhet som bra men för att många synska-
dade skall komma krävs mycket marknadsföring (SRF-representant).  Erfarenheterna 
från bibliotek som har anpassad dator visar att det krävs mycket för att nå de personer 
som har behov av en sådan  (konsulent 1). Även annan verksamhet för funktionshind-
rade som biblioteken erbjuder till exempel inläsningstjänst verkar vara dåligt känd 
(SRF-representant; FMLS-representant). 
 
4.2.3 Samverkan och samarbete 

Information till de funktionshindrade ges ibland till enskilda och ibland till grupper. 
Vissa bibliotek bjuder in talbokslåntagare till information om DAISY och presentatio-
ner av författare och böcker. Föreningar bjuds in till visningar och pröva på-genom-
gångar av anpassade datorer (konsulent 1). Som en följd av samarbetet med syncentra-
len erbjuds alla nysynskadade att komma på besök till läs- och skrivstugan och se vilka 
möjligheter som finns där (läs- och skrivtekniker 2). Alla nya besökare till läs- och 
skrivstugan får hjälp av en handledare som ger en första introduktion till hjälpmedlen 
(läs- och skrivtekniker 1; läs- och skrivtekniker 2). 
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Varje folkbibliotek bör ha en tydlig skriftlig policy för servicen till funktionshindrade 
som även innefattar alla som har svårigheter att läsa tryckt text. Biblioteken bör planera 
servicen i samråd med företrädare för de funktionshindrade (Kavanagh & Christensen 
Sköld 2005, s. 21). I IFLA:s checklista poängteras att det är viktigt att biblioteket sam-
arbetar både med företrädare för handikapporganisationer och enskilda personer för att 
nå ut till alla medborgare och skapa trovärdighet för sina tjänster (Irvall & Nielsen 
2005, s. 16).  
 
Enligt IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker bör det finnas en biblioteka-
rie som har stora kunskaper om lässvårigheter och som ingår i ett brett nätverk med sko-
lor, kommunala myndigheter och handikapporganisationer. Han eller hon skall både 
kunna hjälpa till att finna lämpliga medier och ge svar på frågor av typen ”Var kan jag 
få hjälp med att förbättra min läsning?” eller ”Finns det en lokalavdelning av Förbundet 
Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter här i kommunen?”. I riktlinjerna ges 
exempel på vad bibliotekets samarbete med organisationer och myndigheter kan leda 
till: en informationsbroschyr, fasta tider för frågor om bibliotekets service till läshandi-
kappade, tillfällen för dyslektiker att träffa representanter för FMLS lokalavdelning på 
biblioteket. Det framhålls att deltagarna i sådana möten brukar få mycket användbar 
information och uppleva det värdefullt att träffa andra som har samma svårigheter. Bib-
lioteket utgör ”ett neutralt område” men det är viktigt att mötena sker i ett rum ”med en 
dörr att stänga” (Nielsen & Irvall 2004, s. 15). 
 
Biblioteken har kontakter med handikappförbund som SRF och FMLS för att nå ut med 
sin information. Vilka förbund det handlar om kan variera beroende på om det finns en 
lokalförening i kommunen. I ett av de berörda länen har alla kommunbibliotek kontak-
ter med SRF och vissa med FMLS (konsulent 1). En läs- och skrivtekniker säger att i 
hennes kommun har FMLS lokalförening upphört. När sådant inträffar kan det påverka 
bibliotekets möjligheter att nå ut med sin information (läs- och skrivtekniker 1). För att 
få ökad kännedom om de funktionshindrades behov och önskemål behöver biblioteken i 
större utsträckning samarbeta med handikappråd och handikappföreningar i kommunen. 
Eftersom det är biblioteket som vet vilken service det kan erbjuda måste det börja med 
att informera om detta. De olika föreningarnas kunskaper om bibliotekets verksamhet 
skiljer sig åt. SRF har ofta god kunskap om verksamheten för synskadade medan det för 
andra föreningar, till exempel FMLS, kan vara mer oklart vad biblioteket har att erbjuda 
(konsulent 1). Det förändringsarbete som SRF:s representant ser som viktigast för fram-
tiden vad gäller folkbibliotekens service till synskadade är just att förbättra informatio-
nen om vilka tjänster som finns. 
 

4.3 Bemötande 
Det går att urskilja olika aspekter av bemötande i vårt resultat. Vi kommer att redovisa 
dem uppdelade i olika avsnitt och inleder med bibliotekspersonalens bemötande. Efter 
det kommer ett avsnitt om inställning och attityder hos personal och ledning. Nästa av-
snitt handlar om fortbildning. Därpå följer ett avsnitt om de kunskaper om det omgi-
vande samhället som biblioteket måste ha för att kunna ge ett gott bemötande. Vidare 
behandlas den fysiska tillgängligheten i form av lokaler och skyltning som är en del av 
ett gott bemötande. Det sista avsnittet handlar om biblioteket som en resurs som skall 
vara tillgänglig för alla. 
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4.3.1 Bibliotekspersonalens bemötande 

En del av IFLA:s checklista handlar om service och kommunikation. Där framhålls vik-
ten av att alla biblioteksbesökare skall känna sig välkomna så att de gärna kommer till-
baka. Personalen skall vara medveten om att det finns fysiska hinder att överbrygga 
men även psykologiska hinder för många funktionshindrade. Arbetet fö r att göra bibli-
oteket tillgängligt bör tydligt definieras som ledningens ansvar. Det är viktigt att all 
personal har kunskaper om olika typer av funktionshinder och hur de på bästa sätt kan 
ge service.  En anställd bör sköta kontakterna med olika handikapporganisationer och 
intressegrupper (Irvall & Nielsen 2005, s. 11). Detta poängteras också i Västra Göta-
landsregionens riktlinjer. Grundläggande kunskaper om tillgänglighet och bemötande 
skall finnas hos all personal och det skall finnas en kontaktperson med övergripande 
ansvar för att se till att kunskaperna omsätts i praktiken (Riktlinjer och standard för bib-
liotek 2004). 
 
De synskadade uppfattar att bibliotekspersonalens bemötande oftast är mycket bra men 
ibland händer det att biblioteken inte lånar in böcker från andra bibliotek i landet när de 
själva inte har dem (SRF-representant). För dyslektiker däremot är det stora problemet 
fortfarande att många nog inte automatiskt går till ett bibliotek. Enligt FMLS represen-
tant blir många ”fortfarande kallsvettiga när de skall ta första steget”, men när de väl 
gjort det blir de för det mesta väl mottagna.  I IFLA: s riktlinjer för biblioteksservice till 
dyslektiker påtalas också att det bland dyslektiker finns många som har dåligt självför-
troende och som har upplevt misslyckanden vid sina biblioteksbesök (Nielsen & Irvall 
2004, s. 12). 
 
Funktionshindren synskada respektive dyslexi uppfattas olika både av dem själva och av 
omgivningen. Medan synskada uppfattas som en mer accepterad form av funktionshin-
der kan det fortfarande finnas en negativ bild av dyslexi både hos dyslektikerna själva 
och hos omgivningen (konsulent 2). Denna uppfattning har även framkommit på fler 
ställen i vårt material. Enligt en av läs- och skrivteknikerna är dyslexi ett osynligt funk-
tionshinder för omgivningen medan synskada däremot är ett synligt funktionshinder. 
Hon tycker sig märka en skillnad mellan hur yngre och äldre dyslektiker uppfattar sitt 
funktionshinder. Medan unga är mer öppna och inte smusslar med till exempel tal-
böcker, bär många vuxna dyslektiker som besöker läs- och skrivstugor på erfarenheter 
från sin skoltid som gör att de känner sig ”brända”. För att hjälpa dem skulle det behö-
vas en pedagog eller specialpedagog på läs- och skrivstugorna. För alla funktionshind-
rade gäller att det är viktigt att bibliotekspersonalen bara ställer frågor som är relevanta 
och inte frågar om sådant som enbart handlar om funktionshindret (läs- och skrivtekni-
ker 2). 
 
Hela bibliotekspersonalens ansvar att genom ett gott bemötande göra så att personer 
med lässvårigheter känner sig välkomna poängteras i IFLA:s  riktlinjer för biblioteks-
service till dyslektiker. Författarna skriver vidare: ”En del bibliotekarier kanske tycker 
att låntagare med läsproblem är besvärliga och mindre intressanta än andra besökare.” 
(Nielsen & Irvall 2004, s. 12)  
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4.3.2 Inställning och attityd 

Det finns skillnader mellan olika kommuners satsningar på verksamhet för funktions-
hindrade. Detta kan dels ses som en ledningsfråga, dels förklaras av den tradition som 
råder i biblioteket och/eller kommunen. Däremot kan man inte se några skillnader som 
beror på var biblioteket är beläget (konsulent 2; TPB-representant). På frågan vad som 
är viktigast för folkbiblioteken att prioritera för att utveckla och förbättra talboksverk-
samheten menar TPB:s representant att det är nödvändigt att acceptera att det har skett 
ett teknikskifte och arbeta utifrån det. Utöver detta poängterar hon vikten av att arbeta 
med bemötande- och attitydfrågor, vilket hänger samman med bibliotekets egen interna 
personalutveckling och vilken status talboksverksamheten har på biblioteket. Om ett 
bibliotek har en mindre bra verksamhet kan det tyda på att det till exempel finns samar-
betsproblem, att arbetsledningen fungerar dåligt eller att det finns starka intressen inom 
andra områden på biblioteket som alltid gör sig gällande på talboksverksamhetens be-
kostnad (TPB-representant). 
 
Ett problem kan vara att den bibliotekarie som sysslar med servicen till funktionshind-
rade överservar vissa låntagare, vilket kan gå ut över den övriga verksamheten, till ex-
empel att nå ut till nya grupper av låntagare. Det finns dessutom en risk att den ansva-
riga bibliotekarien blir utbränd och att hela verksamheten då drabbas. Det är viktigt att 
ha en professionell attityd till sina låntagare, för att orka vara kvar i sitt yrke, menar 
TPB:s representant. För att undvika att arbetet skall bli tungt och ensamt måste man 
släppa in andra i denna verksamhet. De kunskaper som den ansvariga har utvecklat 
måste spridas till fler i personalgruppen (TPB-representant). Under 2000-talet tycker sig 
en länsbibliotekskonsulent ha märkt att det inte bara är socialbibliotekarier som intresse-
rar sig för de funktionshindrade utan även barnbibliotekarier och studiebibliotekarier 
(konsulent 2). 
 
Dyslexikampanjen innebar ett genombrott i samhället för människors förståelse för och 
ökade kunskap om dyslexi. I början var det många bibliotekarier som ifrågasatte att 
biblioteken skulle engagera sig i dyslexikampanjen och ställde frågan: ”Vad har biblio-
teken med dyslexi att göra?” (konsulent 1). Så småningom engagerade sig dock alltfler 
bibliotek och bibliotekarier i kampanjen. Tyvärr har det inte genomförts någon utvärde-
ring av kampanjen på biblioteken men den ”har med största säkerhet medfört att folk-
bibliotekens service till barn och vuxna med dyslexi förbättrades” (konsulent 1). Från 
länsbibliotekens sida har dyslexikampanjen följts upp genom att de på många ställen 
dels inbjudit bibliotekspersonal till fortbildningsdagar och konferenser om dyslexi, dels 
arbetat med olika projekt kring dyslexi (konsulent 1). 
 
FMLS representant menar att det har hänt mycket med folkbibliotekens service efter 
dyslexikampanjen. ”Det är idag på de flesta bibliotek ett naturligt inslag att man som 
läsare har olika behov och olika lässtilar.” (FMLS-representant) För de synskadade in-
nebar inte dyslexikampanjen några märkbara effekter vad gäller folkbibliotekens service 
(SRF-representant). Enligt en länsbibliotekskonsulent är folkbibliotekens service till 
synskadade inarbetad sedan många år, ”vilket gör att det är svårt att tro att kampanjen 
påverkade den i negativ riktning” (konsulent 1). 
 
Dyslexikampanjen innebar en stor förändring i medvetenhet på biblioteken, ”bibliote-
ken vaknade”, och bemötandefrågor diskuterades (konsulent 2; TPB-representant). För 
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dyslektiker ledde dyslexikampanjen och tiden därefter till ett genombrott när det gäller 
bibliotekspersonalens insikter om funktionshindret dyslexi. I samband med kampanjen 
gav fyra länsbibliotek ut boken Det var ju inte dum jag var, och föreslog att den skulle 
användas i fortbildning av personalen och att biblioteken även skulle bjuda in lokala fö-
reträdare för FMLS för en dialog om funktionshindret, bibliotekets service och resurser 
(konsulent 1). 
 
För att göra biblioteket tillgängligt behövs ekonomiska resurser men många förbätt-
ringar kan genomföras till liten eller kanske ingen kostnad. ”The solution can often be 
found through a change of staff attitude and thinking in new ways.” (Irvall & Nielsen 
2005, s. 3)  
 
4.3.3 Fortbildning  

Bemötande och service har förbättrats på många bibliotek men det är ändå viktigt att 
bibliotekspersonalen regelbundet får fortbildning i bemötandefrågor och ges möjlighet 
till ökad kunskap om olika funktionshinder, menar en länsbibliotekskonsulent. Alla ny-
anställda behöver få grundläggande kunskaper i bland annat bemötandefrågor. När det 
gäller fortbildning kommer biblioteken i hennes län att ta med olika inslag i sina hand-
lings- och åtgärdsplaner (konsulent 1). TPB:s representant menar också att ett viktigt led 
i att förbättra och utveckla servicen är att personalen får fortbildning inom sitt område 
och sedan får möjlighet att förmedla sin kunskap och information till resten av perso-
nalen så att alla blir delaktiga. Även under bibliotekspersonalens utbildning borde det 
ingå undervisning om funktionshinder och bemötande (läs- och skrivtekniker 2). 
 
Det bör ingå undervisning om läshandikapp och andra funktionshinder, dels i biblio-
tekshögskolornas utbildningar, och dels i vidareutbildningen av all bibliotekspersonal 
(Nielsen & Irvall 2004, s. 12-13). Det är lika viktigt att studenter och yrkesverksamma 
görs medvetna om de barriärer som utestänger funktionshindrade från bibliotekens 
tjänster. I Libraries for the blind in the information age talas om två modeller. I stället 
för att ställa sig frågan vad det är för fel på de funktionshindrade, ”the medical model”, 
måste personalen tränas i att fråga sig hur de skall undanröja de barriärer som hindrar de 
funktionshindrade att använda bibliotekens tjänster, ”the social model”. För att elimi-
nera eller minska de fysiska, sensoriska, kulturella och psykologiska barriärerna som 
hindrar eller avskräcker, måste man identifiera vilka de är och vidta lämpliga åtgärder. 
Det är viktigt att detta fungerar på alla nivåer och särskilt inom ledningen (Kavanagh & 
Christensen Sköld 2005, s. 60-61). I samband med detta påpekas också i riktlinjerna att 
”attitudes are often a much greater barrier than the physical problems faced by disabled 
persons” (Kavanagh & Christensen Sköld 2005, s. 62). 
 
4.3.4 Biblioteket och det omgivande samhället 

Nivån på tillgänglighet varierar mycket på folkbiblioteken i landet. Länsbibliotekens 
roll är att fortbilda, stödja och handleda biblioteken för att dessa kontinuerligt skall öka 
sin kunskap om tillgänglighetsfrågor. Genom att till exempel i större utsträckning sam-
arbeta med handikappråd och föreningar i kommunen skall biblioteken få ökad känne-
dom om behov och önskemål hos användarna. Ett förslag från länsbibliotekshåll är att 
alla kommunbibliotek i sina biblioteksplaner har med en planering för den sociala upp-
sökande verksamheten. Dessutom bör de göra en analys bland annat av hur många äldre 
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som finns i kommunen och av vilket behov som finns av anpassad biblioteksservice 
bland äldre och funktionshindrade (konsulent 1). Biblioteken bör ta hänsyn till läsarnas 
behov vid produktion och anskaffning av nytt material. Läsarnas önskemål bör samlas 
in och analyseras regelbundet (Kavanagh & Christensen Sköld 2005, s. 36). 
 
Det är centralt att analysera vad biblioteket verkligen skall göra och vilken service sam-
hället runt omkring biblioteket behöver. Biblioteket finns mitt i samhället och borde 
spegla det, men också visa på möjligheter och peka på andra vägar och andra sätt att ta 
till sig kunskap. TPB:s representant ställer sig frågan hur man skall få låntagarna att 
komma till biblioteket. I varje kommun finns många människor som biblioteket aldrig 
når, därför att det inte har någon kunskap om deras behov och inte något sätt att nå dem 
(TPB-representant). I Svensk Biblioteksförenings rekommendationer framhålls att man 
från bibliotekets sida skall bevaka samhällsutvecklingen och den forskning som sker 
inom det berörda området och ha det som utgångspunkt för sitt agerande. Biblioteksper-
sonalen skall ge ett professionellt bemötande och ha en kompetens som är väl anpassad 
till de behov användarna har. Invånarnas behov och önskemål skall undersökas och så 
långt det är möjligt skall biblioteket ta hänsyn till dem. Det skall finnas möjlighet för 
användarna att påverka bibliotekets verksamhet (Ett bibliotek för alla 2005). 
 
4.3.5 Lokaler och skyltning 

Konsulenterna vid de två länsbiblioteken berättar att det pågår ett projekt där arkitekter 
undersöker och granskar all fysisk tillgänglighet av publika lokale r och ger förslag till 
åtgärder. Kulturrådet stödjer detta projekt i syfte att göra biblioteken fysiskt tillgängliga 
så att personer med funktionshinder skall ha full tillgänglighet senast år 2010 i enlighet 
med de nationella målen för handikappolitiken. I de berörda länen har de allra flesta 
kommunbibliotek valt att delta (konsulent 1; konsulent 2). 
 
I IFLA:s checklista handlar första delen av riktlinjerna om den fysiska tillgängligheten, 
som delas upp i tre områden: miljön utanför biblioteket, biblioteksentrén och miljön 
inne i biblioteket. Alla skall kunna använda biblioteket. Det ges förslag i punktform på 
vad biblioteken kan göra på alla tre områdena för att förbättra tillgängligheten för flera 
olika grupper av funktionshindrade. Både synskadade och dys lektiker omnämns. En 
synskadad måste kunna gå med vit käpp eller ledarhund och hitta utan att gå på hinder. 
En person med dyslexi eller andra lässvårigheter skall kunna hitta det hon eller han sö-
ker. Glasdörrar skall ha markering som en varning för synskadade. Trappor skall marke-
ras med kontrasterande färger. Hissarna skall vara väl upplysta och ha knappar och 
skyltar i punktskrift och syntetiskt tal. Det bör finnas en översiktskarta nära entrén och 
alla skyltar bör vara tydliga och lättlästa med piktogram. Låne- och informationsdis-
karna bör också finnas nära entrén. Det bör inte finnas några trösklar och alla dörrar bör 
kunna öppnas automatiskt. I riktlinjerna sägs att även bokutlåningsapparaturen för 
självbetjäning bör vara tillgänglig. Vid informationsdisken rekommenderas ett organise-
rat kösystem (Irvall & Nielsen 2005, s. 4-8). 
 
I ett avsnitt av IFLA:s checklista beskrivs hur biblioteket behöver ägna särskild upp-
märksamhet åt personer med lässvårigheter. Anpassade medier bör samlas i en särskild 
avdelning som ligger centralt i biblioteket, dit en gulfärgad taktil linje visar vägen. Av-
delningen bör vara försedd med bekväma sittmöjligheter och bra läsbelysning. Det bör 
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också finnas bandspelare, cd-spelare, DAISY-spelare samt olika kompensatoriska 
hjälpmedel (Irvall & Nielsen 2005, s. 8). 
 
Det påpekas i IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker att personer med 
lässvårigheter direkt när de kommer in på biblioteket skall kunna se de anpassade medi-
erna, det vill säga dessa skall vara centralt placerade. ”Människor som inte är vana bib-
lioteksbesökare skall kunna hitta ’sina media’ utan att behöva fråga och på det sättet 
avslöja sitt funktionshinder.” (Nielsen & Irvall 2004, s. 16) Det är viktigt att biblioteken 
har en tydlig och lättläst skyltning, gärna med piktogram. Personer med lässvårigheter 
har precis som synskadade nytta av att en färgad linje i golvbeläggningen visar vägen 
till avdelningen för de anpassade medierna. På denna avdelning skall finnas datorer och 
andra tekniska hjälpmedel samt möjlighet att provlyssna på talböcker. Dessutom skall 
avdelningen ha en inredning som känns inbjudande och vara försedd med en sittgrupp. 
Det behöver inte kosta mycket pengar att skapa denna ”oas” i biblioteket. ”Det vikti-
gaste är att biblioteket har en positiv inställning och välkomnar dyslektikerna.” (Nielsen 
& Irvall 2004, s. 16) I Svensk biblioteksförenings rekommendationer framhålls att bib-
liotekslokalens utformning skall vara sådan att miljön kan erbjuda avskildhet men sam-
tidigt kännas stimulerande (Ett bibliotek för alla 2005). 
 
Västra Götalandsregionens riktlinjer är avsedda att utgöra en gemensam definition av 
vad tillgänglighet för personer med olika funktionshinder innebär och är tänkta att an-
vändas vid ny- och ombyggnationer, förhyrning av lokaler, inköp och mindre åtgärder i 
befintliga byggnader. En central tanke är att ”det som finns skall vara tillgängligt för 
alla. Men finns inte en funktion, finns det inte heller något krav att skapa den för perso-
ner med funktionshinder.” (Riktlinjer och standard för bibliotek 2004, s. 5) Flera olika 
miljöer i och kring biblioteket behandlas, till exempel: toaletter, hissar, trappor, ramper, 
utformning och placering av skyltar, angörings- och handikapparkeringsplatser, vägen 
fram till entrén och själva entrén. När det gäller inomhusmiljön i allmänhet påpekas 
bland annat vikten av en bra ljudmiljö, god belysning och jämn och halksäker golvyta. 
Informations- och lånediskar skall vara tydligt skyltade och visuella och kännbara gång- 
eller ledstråk skall leda dit (Rik tlinjer och standard för bibliotek 2004). 
 
4.3.6 Tillgänglighet för alla 

I Libraries for the blind in the information age framhålls att personer som har svårig-
heter att läsa tryckt text skall ha samma tillgång till biblioteksservice som andra med-
borgare. Det som sägs om folkbiblioteksverksamhet i Unescos folkbiblioteksmanifest 
skall gälla även för dem (Kavanagh & Christensen Sköld 2005, s. 17). Vidare framhävs 
i riktlinjerna: 

 
Library services to print-disabled persons should be established by legislation. Legislation 
should identify the roles and responsibilities of levels of governments or appropriate au-
thorities in the creation, acquisition, and distribution of accessible content and the integra-
tion of the service through mainstream library networks. (Kavanagh & Christensen Sköld 
2005, s. 18)  
 

Även i IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker betonas vikten av att dys-
lektiker får ta del av information och kultur i samma utsträckning som resten av med-
borgarna (Nielsen & Irvall 2004). 
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I Svensk Biblioteksförenings rekommendationer sägs att biblioteket skall vara tillgäng-
ligt för alla, vad gäller den fysiska och virtuella miljön, dess verksamhet samt informa-
tion i olika former om verksamheten. Inledningsvis hänvisas till Bibliotekslagen 2 § och 
8 §. Därefter citeras två meningar ur Unescos folkbiblioteksmanifest: ”Folkbibliotekets 
tjänster ska vara tillgängliga för alla. Folkbiblioteket ska ha en uppsökande verksam-
het.” Den centrala tanken som rekommendationerna bygger på är: ”Till demokratins 
grundstenar hör möjlighet till delaktighet i samhället och allas tillgång till information 
och litteratur. Visionen är ett bibliotek för alla.” (Ett bibliotek för alla 2005) 
 
Alla skall i sitt formella och informella lärande finna stöd på biblioteket. Biblioteket 
skall utgöra ett forum för möten, dialog och mångfald samt arbeta aktivt för att vara en 
resurs som är tillgänglig för alla. Dessa rekommendationer är tänkta att kunna användas 
som en utgångspunkt för biblioteken för att göra tillgänglighetsperspektivet tydligare 
både i det dagliga arbetet och vid formulerandet av målen för verksamheten (Ett biblio-
tek för alla 2005). 
 
Begreppen som används om bibliotekens verksamhet till funktionshindrade varierar. En 
av länsbibliotekskonsulenterna har vissa invändningar mot begreppen social biblioteks-
verksamhet respektive särskilda tjänster. Det sistnämnda uppfattar hon som särskiljande 
tjänster, något som strider mot de handikappolitiska målen om att alla människor skall 
behandlas lika och inte skiljas ut. Istället föredrar hon att använda begreppet tillgänglig-
het (konsulent 2). 
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5 Analys och diskussion  
 
I följande avsnitt kommer vi att försöka besvara våra frågeställningar var för sig genom 
att analysera dem med utgångspunkt från Bucklands teori om barriärer. Resultaten 
kommer också att jämföras med vad som har framkommit i tidigare forskning och un-
dersökningar. Vi kommer att använda oss av de fem första barriärerna, men diskutera 
och anpassa dem utifrån de grupper vi undersöker. Den första barriären, som handlar 
om problem med att identifiera information, omfattar till exempel utformningen av ka-
talog och klassifikationssystem. Denna barriär menar vi också inkluderar de fall där 
användarna inte vet om att en viss tjänst finns eller att den kan vara användbar för dem. 
Bucklands andra barriär behandlar bristande tillgänglighet till dokument. Ett exempel på 
denna barriär är om biblioteken inte bemödar sig om att söka efter och fjärrlåna mate-
rial, till exempel talböcker, som de själva inte har. Vi menar att denna barriär även inne-
fattar brister i den fysiska tillgängligheten i bibliotekslokalen.  
 
Priset för användaren är den tredje barriären. En viktig aspekt av denna barriär är den 
känsla av obehag, som låntagarna enligt Buckland kan uppleva i situationer som de inte 
behärskar. Många dyslektiker upplever stort obehag på bibliotek och undviker att be om 
hjälp för att inte behöva blotta sitt funktionshinder. Den fjärde barriären, som handlar 
om kostnaden för tillhandahållande av bibliotekstjänsten, omfattar kostnad i pengar men 
även i tid och ansträngning för bibliotekspersonalen. Bristande förståelse är den femte 
barriären. I vår analys innebär detta att inte kunna tillgodogöra sig informationen på 
grund av sitt funktionshinder. Denna barriär kommer att diskuteras i samband med olika 
anpassningar av medier och tjänster. Däremot menar vi att den sjätte barriären inte går 
att koppla till funktionshinder utan att det är andra faktorer som här gör sig gällande. 
 

5.1 Tjänster 
Vår första frågeställning är vilka tjänster som kan vara användbara för både dyslektiker 
och synskadade. I vårt material framgår talböcker och läs- och skrivstugor som de två 
viktigaste tjänster som är användbara för båda grupperna. Talboksverksamheten har 
utvecklats mycket och tillgängligheten har klart förbättrats. När tillgängligheten till tal-
böcker betraktas i förhållande till Bucklands resonemang om olika barriärer som hindrar 
tillgång till information, tycks det finnas flera faktorer som har ökat tillgängligheten. 
 
Övergången till DAISY-talböcker har bidragit starkt till förbättringen. Den barriär som 
det innebär att inte kunna tillgodogöra sig informationen i dokumentet minskar genom 
många av de möjligheter som DAISY erbjuder. Läsarna kan på ett enkelt sätt hitta och 
förflytta sig i texten. När läsarna erbjuds den möjlighet som finns genom DAISY-tekni-
ken att se texten samtidigt som man lyssnar till den, kommer det att ytterligare förbättra 
möjligheterna att tillgodogöra sig informationen. 
 
Vi ser i vårt material att tillgängligheten till dokument har förbättrats. Tidigare fick inte 
kommersiellt utgivna ljudböcker läsas in som talböcker, vilket minskade tillgänglighe-
ten till litteratur för läshandikappade. Denna barriär har försvunnit i och med den nya 
upphovsrättslagen. Det som FMLS betraktar som viktigast just nu är att arbeta för att 
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tryckta böcker även skall innehålla en cd i fulltext-DAISY. Detta kan också ses som ett 
sätt att öka tillgängligheten till dokument för dyslektiker. 
 
En synpunkt på utformningen av de anpassade medierna som framförs i Rutledges av-
handling är att de bör ”se normala ut”, alltså inte se alltför annorlunda ut jämfört med 
bibliotekets övriga medier (Rutledge 2000, s.113). Detta framkommer också i vår un-
dersökning, där FMLS framförde önskemålet att talboksfodralen mer skall likna vanliga 
cd- och dvdfodral. Om anpassade medier utseendemässigt avviker mycket från andra 
medier kan det leda till att användare drar sig för att låna dem. Eftersom övergången till 
DAISY-talböcker innebär att de påminner mer om vanliga medier kan det ha lett till att 
denna barriär inte längre är lika påtaglig. 
 
Trots förbättringarna i talboksverksamheten är det ändå tydligt i vårt material att det 
fortfarande kvarstår vissa hinder för framför allt dyslektiker att ta del av denna tjänst. 
Det framkommer på flera ställen att många dyslektiker känner ett stort motstånd och 
olust inför biblioteksbesök. Bibliotekens svårigheter att övervinna detta motstånd tycks 
vara den största barriären för att få dyslektiker att komma till biblioteken och låna tal-
böcker. I de riktlinjer som vi har undersökt betonas att inga intyg skall krävas av perso-
ner med läs- och skrivsvårigheter som vill låna talböcker. Även i Bibliotekens särskilda 
tjänster framhålls att personer med läs- och skrivsvårigheter måste få låna talböcker 
utan att ifrågasättas eller avkrävas intyg (1999, s. 60). Ändå framkommer det i vårt ma-
terial att det fortfarande inträffar ibland att dyslektiker känner sig ifrågasatta om de 
verkligen är talboksberättigade. 
 
Särskilda talbokslånekort eller markeringar i de vanliga lånekorten menar vi kan leda 
till både en förbättring och försämring av tillgängligheten. En fördel är att biblioteken 
lättare kan se till att talböcker bara lånas av dem som är berättigade, vilket den nya upp-
hovsrättslagen kräver. Om talböcker lånas ut till andra än dem som är berättigade inne-
bär det att tillgängligheten till dokument blir sämre för de grupper som talböckerna 
egentligen är avsedda för. Genom att biblioteken är noga med att bara berättigade grup-
per får låna talböcker kan denna barriär minskas. För låntagarnas del tror vi att det skul-
le upplevas positivt att frågan om man är berättigad bara behöver ställas en gång.  
 
En nackdel med särskilda talbokslånekort kan vara att personer med läs- och skrivsvå-
righeter känner sig utpekade. Om de vägras låna andra medier, vilket har inträffat, ute-
stängs de dessutom från bibliotekets hela utbud. Detta leder då till, menar vi, att den 
barriär som Buckland beskriver som bristande tillgänglighet till dokument blir större än 
den skulle behöva vara för dem. Detta bekräftas av Rutledge som anser att biblioteks-
personalen bör utnyttja hela bibliotekets samling av till exempel multimedia när de sö-
ker material till dyslektiker. Eftersom det är svårt att bedöma vilken sorts material som 
är lämplig till en person med dyslexi, är det bättre att erbjuda ett så brett utbud av me-
dier som möjligt (Rutledge 2000, s. 273). Även enligt författaren Torbjörn Lundgren, 
verksam inom FMLS, är det en viktig uppgift för bibliotekarier att använda den kunskap 
de har för att förse dyslektiker med litteratur som motsvarar deras behov både beträf-
fande innehåll och format (Lundgren 2004, s. 5).  
 
En faktor som påverkar tillgängligheten till talböcker är tillgången till talboksspelare. 
Här märks i vårt material en skillnad mellan dyslektiker och synskadade. Dyslektiker 
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har större svårigheter att få talboksspelare som hjälpmedel, vilket innebär en större bar-
riär för denna grupp. Många landstings policy att endast förskriva talboksspelare till 
synskadade, ser vi som ett exempel på hur kostnaden för att tillhandahålla biblioteks-
tjänster leder till prioriteringar som gör att barriären ökar för dyslektiker. 
 
Vad gäller läs- och skrivstugor framkommer det tydligt i vårt material att de är använd-
bara för både dyslektiker och synskadade och nyttjas av båda grupperna. Länsbiblio-
tekskonsulent Kerstin Wockatz skriver att det projekt som föregick läs- och skrivstu-
gorna, Bibliotek för alla, hade synskadade som målgrupp, men att projektet fick som ett 
resultat att de tekniska lösningarna var användbara även för personer med dyslexi. Ut-
rustningen i dagens läs- och skrivstugor gör information tillgänglig för både gravt syn-
skadade och grava dyslektiker och ger dem tillgång till informationssamhället (Wockatz 
2003b, s. 9-10). Det är intressant att notera att breddningen av målgrupperna beskrivs 
som positiv för utvecklingen av program till läs- och skrivstugorna för alla användar-
grupper, vilket framkommer från en av våra informanter. 
 
Datorer med olika former av anpassning gör bibliotekets tjänster tillgängligare för funk-
tionshindrade och innebär ytterligare ett sätt att minska barriären att inte kunna tillgo-
dogöra sig information. För att denna verksamhet skall fungera bra framstår det i vårt 
material som nödvändigt att användarna får god handledning av utbildad personal. An-
nars menar vi att man riskerar att användningen kräver så mycket tid och ansträngning 
att detta utgör ett hinder, eller att den omöjliggörs helt och hållet, om biblioteken inte 
kan hjälpa till i de fall användarna inte har någon datorvana alls. Det blir ett alltför högt 
pris för användaren. 
 
I samtliga riktlinjer som vi har studerat framhålls att bibliotek bör ha anpassade datorer. 
Även i FN:s standardregler påpekas betydelsen av att information och datoriserade in-
formationssystem anpassas så att de blir tillgängliga för funktionshindrade. Samtidigt 
har det framkommit att i läs- och skrivstugeverksamhet läggs stora resurser på få bru-
kare. Det kan innebära att det uppstår vissa svårigheter att starta sådan verksamhet och 
driva den eftersom kostnaderna för att tillhandahålla tjänster kan vara en barriär, enligt 
Buckland, och kan påverka hur servicen prioriteras. En av våra informanter säger att det 
är viktigt för att utveckla läs- och skrivstugan att arbeta med tillgänglighet och bredda 
grupperna. Att arbeta så och försöka vidga målgrupperna menar vi kan vara ett sätt att 
minska denna barriär. 
 
Det framkommer i vårt material att en annan förutsättning för en framgångsrik verk-
samhet är att all personal är införstådd i läs- och skrivstugans betydelse och att ju fler ur 
personalen som kan få möjlighet att arbeta med denna verksamhet desto bättre är det. 
Rutledge har också konstaterat att de bibliotekarier som sysslar med service till dyslek-
tiker i ganska stor utsträckning arbetar ensamma. Detta innebär begränsningar för verk-
samheten och kan dessutom vara ett problem om han eller hon slutar sin tjänst (Rut-
ledge 2000, s. 211). Att läs- och skrivstugan ses som en integrerad del i övrig biblio-
teksverksamhet och som en del av bibliotekets IT-satsning anser även Wockatz är vik-
tigt för att lyckas med verksamheten. Den måste vara förankrad på flera plan, både i 
politiken, hos chefen och i arbetsgruppen och det skall finnas en budget och en inve-
steringsplan (Wockatz 2003a, s. 13). Inga Lundqvist drar i sin magisteruppsats slutsat-
sen att det är en förutsättning att läs- och skrivstugan har väldefinierade mål för att poli-
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tikerna skall kunna tillskjuta medel till verksamheten och för att det skall vara möjligt 
att kontinuerligt utvärdera och förbättra den (2003, s. 65). 
 
Vi har inte funnit någon samstämmighet i vilken utsträckning övriga anpassade medier 
och tjänster är användbara för både dyslektiker och synskadade. I vår studie framgår att 
det huvudsakligen är synskadade som kan tillgodogöra sig information genom att an-
vända storstilsböcker men i Rutledges undersökning nämner flera respondenter att stor-
stilsböcker kan vara till hjälp även för dyslektiker (Rutledge 2000, s. 108). När det gäll-
er lättlästa böcker är de användbara för dyslektiker även om det i vårt material tycks 
som om intresset för dem inte är så stort. För synskadade kan lättlästa böcker i inläst 
form vara användbara i viss mån.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas utifrån vårt material att det är talböcker och läs- och 
skrivstugor som är de två viktigaste tjänsterna, och att de är lika användbara för både 
dyslektiker och synskadade. Övergången till DAISY-talböcker har bidragit mycket till 
att tillgängligheten har ökat, och därmed har Bucklands femte barriär som innebär att 
inte kunna tillgodogöra sig informationen i dokument minskat tack vare den nya 
DAISY-tekniken. Bucklands andra barriär som handlar om bristande tillgänglighet till 
dokument har också minskat i och med den nya upphovsrättslagen, som nu tillåter att 
redan tidigare kommersiellt utgivna talböcker får läsas in som talböcker. Men en viktig 
faktor som påverkar talboksanvändningen är dock tillgången till talboksspelare. Här ser 
vi en mer påtaglig barriär för gruppen dyslektiker, som har större svårigheter att få tal-
boksspelare utskrivna som hjälpmedel.  
  

5.2 Information 
Vår andra frågeställning är hur informationen ser ut till dyslektiker respektive synska-
dade om de tjänster och den service folkbiblioteken erbjuder. Vi har funnit i de riktlinjer 
som vi har studerat att biblioteken rekommenderas att anpassa sin information så att den 
blir tillgänglig för dyslektiker och synskadade i lika hög utsträckning. Flera sorters an-
passningar nämns som användbara för båda grupperna: storstil, lj udband, cd, dvd och 
DAISY. Därmed försöker man minska den barriär det innebär att informationen är ut-
formad så att den är svår att identifiera. Särskild vikt läggs i vårt material vid hemsidans 
utformning eftersom den är en så viktig informationskanal för biblioteken. Inte minst 
framhålls att verksamhet direkt riktad till dyslektiker och synskadade, till exempel läs- 
och skrivstugor, måste få en bra placering på bibliotekets hemsida. Om det inte är möj-
ligt att direkt hitta till denna verksamhet från hemsidans förstasida menar vi att denna 
barriär förstärks ytterligare för dessa båda grupper. 
 
I vårt material framförs att hemsidan skall vara utgångspunkten för utformandet av bib-
liotekets övriga information till dyslektiker och synskadade. Om hemsidan är vä lgjord 
kan den vara en stor hjälp för biblioteket när det skall framställa annat informationsma-
terial, till exempel broschyrer. En informationsbroschyr kan vara ett sätt att minska en 
barriär genom att den underlättar för de användare, som vill ha hjälp men tycker att det 
är besvärligt och obehagligt att behöva avslöja sitt funktionshinder. Just för dyslektiker, 
menar Rutledge, är informationsbroschyrer om vad biblioteket har att erbjuda dem, ett 
betydelsefullt verktyg för att undanröja de barriärer som hindrar användandet av biblio-
teket. Eftersom dyslektiker kan uppleva det som genant att förklara sitt funktionshinder 
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för en främling, kan en sådan broschyr vara bra att lämna ut till personer med dyslexi 
vid frågor i informationsdisken. I de intervjuer Rut ledge gjorde i sin undersökning be-
kräftades att dyslektiker sällan berättade om sitt funktionshinder för bibliotekspersona-
len om de inte kände sig väl bemötta och vågade tro att de skulle få hjälp (Rutledge 
2000, s. 212). Samtidigt framkommer i hennes undersökning att åtskilliga vuxna dys-
lektiker som har övervunnit hindren och blivit regelbundna biblioteksanvändare betonar 
att det är viktigt att låta bibliotekspersonalen få veta att de har dyslexi (Rutledge 2000, 
s. 112). 
 
I de riktlinjer vi har undersökt betonas att katalogen skall vara utformad så att den är 
tillgänglig för personer med läshandikapp. Buckland beskriver problem med att identifi-
era information som en barriär. Dessa problem som kan finnas för alla användare på 
grund av katalogens utformning, finns i ännu högre grad för dyslektiker och synska-
dade. För dyslektiker finns den extra svårigheten med att stava rätt. Rutledge menar att 
on- line public access catalogues, OPAC, är av begränsat värde för dyslektiker om de har 
svårt med stavning eftersom systemen inte kan hantera mindre stavfel. Dessutom upple-
ver en del vuxna dyslektiker, som har svårigheter med siffror och ordningsföljd, att 
klassifikationssystemen kan verka förvirrande och skrämmande (Rutledge 2000, s. 248). 
Maria Tjernström fann i sin magisteruppsats att det som framför allt vållade hennes in-
formanter problem när de besökte biblioteket var att hitta i SAB-systemet och i bibli-
otekshyllorna. I samma undersökning framkom också att informanterna hade svårighe-
ter att söka i katalogdatabasen på grund av problem med stavningen (Tjernström 2004, 
s. 51). 
 
I vårt resultat har framkommit att det finns brister både i bibliotekens information och i 
dess uppsökande verksamhet. Det betonas starkt hur viktigt det är med mycket mark-
nadsföring för att nå ut med information om bibliotekens tjänster till dyslektiker och 
synskadade. Att inte känna till att en tjänst finns, utgör i sig en barriär som kan jämföras 
med problem med att identifiera information, menar vi. SRF har uppfattningen att det 
viktigaste förändringsarbetet när det gäller folkbibliotekens service till synskadade är att 
förbättra informationen om vilka tjänster som finns. Ändå förefaller det i vårt material 
som om biblioteken har ännu svårare för att nå dyslektikerna än de synskadade. Detta 
resultat styrks även av andra undersökningar. Länsbibliotekskonsulent Margareta Nor-
berg skriver att det är svårt för biblioteken att nå ut med information om sin verksamhet 
till funktionshindrade och framför allt till människor med läs- och skrivsvårigheter 
(Norberg 1998, s. 11). I boken Likvärdig service säger en läs- och skrivtekniker föl-
jande, vilket belyser hur svårt det är att nå ut med information till i synnerhet dyslekti-
ker: 
 

Att nå dyslektikerna är ett hästgöra (…). Jag kan skriva i lokala blad och sätta upp hur 
många lappar som helst, men även om de kan läsa texten så är tröskeln hög. Jag måste tjata 
och tjata, hitta på idéer, väcka lusten. Därför är det viktigt att verksamheten får fortsätta ef-
ter det att projekttiden gått ut (Projektet Open Media), annars lägger man en ny besvikelse 
ovanpå alla andra. (Likvärdig service 2000, s. 119) 
 

Även följande citat belyser svårigheterna: 
 

Dyslektiker är den grupp som är svårast att nå. De är inte på samma sätt som andra funk-
tionshindrade med i patientföreningar. De kanske inte upplever sig som handikappade och 
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de kan ha en ingrodd motvilja gentemot böcker och bibliotek. (Likvärdig service 2000, s. 
119) 

 
Det råder stor enighet i vårt material om att det är betydelsefullt att biblioteket samar-
betar och samråder med företrädare för de funktionshindrade. Dock framkommer det att 
det generellt sett är svårare att etablera ett samarbete med FMLS eftersom de har färre 
lokalföreningar och inte lika klar uppfattning om vad biblioteken har att erbjuda. Lik-
nande resultat har framkommit i tidigare magisteruppsatser. Alla intervjuade biblioteka-
rier i Ragnhild Borängs undersökning framförde att de i princip inte längre hade något 
samarbete med den lokala FMLS-föreningen, samtidigt som de menade att en verksam-
het för dyslektiker förutsätter att det finns en samarbetspartner (Boräng 2003, s. 37). De 
synskadade framstod i Linda Salomonssons magisteruppsats som mer vana biblioteks-
besökare och mer ”föreningsaktivt etablerade” än dyslektiker (Salomonsson 2000, s. 
43).  Även i detta avseende verkar det alltså vara svårare för biblioteken att etablera ett 
samarbete med och nå ut med information om sin service till dyslektikerna än till de 
synskadade. 
 
Detta avsnitt som handlar om information kan sammanfattas med att det huvudsakligen 
är Bucklands första barriär, problem med att identifiera information, som här gör sig 
gällande. I samtliga riktlinjer vi har studerat står skrivet att biblioteken rekommenderas 
att anpassa sin information så att den blir tillgänglig för både dyslektiker och synskada-
de. Särskild vikt läggs också på hemsidans utformning, som ju är en mycket viktig in-
formationskanal. Men det har framkommit i vårt material att det finns brister i dessa 
avseenden. Det betonas också starkt från olika håll hur viktigt det är med marknadsfö-
ring från bibliotekens sida för att kunna nå ut med information om tjänsterna till dessa 
båda grupper. Vi har också kunnat se i vårt material att det verkar vara dyslektikerna 
som är allra svårast att nå ut med information till.  
 

5.3 Bemötande 
Vår tredje frågeställning är hur bemötandet av dyslektiker respektive synskadade ser ut 
på folkbiblioteken. Att bibliotekspersonalens bemötande är av allra största vikt för att 
både synskadade och dyslektiker skall känna att de vill besöka biblioteket och kunna ta 
del av alla tjänster de är intresserade av betonas genomgående i hela vårt material. En-
ligt Rutledge är bibliotekspersonalen den avgörande faktorn för besökarnas uppfattning 
av biblioteket. Personalen kan hjälpa till att övervinna de hinder som finns i biblioteks-
servicen. Det är mycket viktigt att vara uppmärksam på alla användares behov oavsett 
ålder och läsförmåga samt att visa en hjälpsam och välkomnande attityd eftersom bibli-
oteket för många kan vara en utmanande och krävande miljö (Rutledge 2000, s. 166). 
Ett gott bemötande från bibliotekspersonalen kan alltså undanröja eller minska de barri-
ärer som hindrar tillgänglighet. 
 
De synskadade upplever oftast att bemötandet är mycket bra. Från FMLS sida framför-
des att dyslektiker oftast blir väl mottagna på biblioteket, men att problemet fortfarande 
är att många känner stort obehag inför att besöka biblioteket och därför drar sig för att 
gå dit. Detta ser vi som ett tydligt exempel på den av Bucklands barriärer, som handlar 
om att användaren upplever att priset i form av en känsla av obehag blir för högt. Denna 
barriär märks också i Rutledges undersökning där slutsatsen dras att många människor 
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med dyslexi inte upplever biblioteksbesök särskilt givande utan ser biblioteket som ”one 
of the last places to go” (Rutledge 2000, s. 112). Även Inga Lundqvist har i sin magis-
teruppsats beskrivit att dyslektiker kan tycka att det är känsligt att besöka bibliotek och 
att just för dyslektiker är ett bra bemötande från personalen mycket viktigt (Lundqvist 
2003, s. 53) 
 
Det har framkommit i vår studie att känslan av obehag kan bero på dåliga erfarenheter 
från tidigare biblioteksbesök, inte minst från skoltiden. En av författarna till IFLA:s 
riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker, Gyda Skat Nielsen, har tidigare skrivit att 
det kan räcka att en person med läs- och skrivsvårigheter en enda gång upplever att han 
eller hon blir behandlad på ett nedlåtande sätt för att i fortsättningen undvika bibliote-
ket. Att få dyslektiker att känna sig väl bemötta på biblioteket tar alltså tid. ”One should 
not expect a ’boom’ of dyslexic readers when the library is opened to them.” (Nielsen 
1998, s. 10)  
 
Hur bemötandet av dyslektiker och synskadade ser ut på biblioteken förefaller vara 
kopplat till uppfattningen av funktionshindren. I vårt material framkommer att många 
har uppfattningen att synskada är ett synligt och mer accepterat funktionshinder än dys-
lexi. Rutledge konstaterar att dyslexi uppfattas som ”ett osynligt funktionshinder” och 
att det är ett vanligt problem att bibliotekspersonalen har svårt att identifiera personer 
med dyslexi  (Rutledge 2000, s. 113, 155). Vi menar att det kan krävas så mycket tid 
och ansträngning av personalen i samband med att identifiera dyslektiker för att kunna 
ge dem ett gott bemötande, att det kan leda till att det uppkommer en större barriär för 
dyslektiker än för synskadade. Här framträder Bucklands fjärde barriär, den som hand-
lar om kostnaden för att tillhandahålla bibliotekstjänsten, inte bara kostnad i pengar utan 
även i tid och ansträngning för bibliotekspersonalen. Det fastslås dock i regeringens 
proposition Från patient till medborgare (2000) att de nationella målen för handikappo-
litiken skall omfatta även osynliga funktionshinder som läs- och skrivsvårigheter. Detta 
anser vi ger ytterligare tyngd åt kravet att folkbiblioteken skall lägga resurser på att 
vinnlägga sig om att både nå ut till och lära sig identifiera dyslektiker för att på bästa 
sätt kunna bemöta dem. 
 
Att bemötandet av dyslektiker förbättrades i samband med dyslexikampanjen 1996-97 
framgår i vårt resultat. Före kampanjen beskrivs problemen som mycket stora. Det råder 
stor enighet ifrån bibliotekshåll i vår studie om att en av de viktigaste följderna av kam-
panjen var att bibliotekspersonalens medvetenhet om funktionshindret dyslexi ökade. 
Detta bekräftas också av FMLS representant, som menar att personalen på de flesta bib-
liotek idag är medveten om läsarnas olika behov och lässtilar. Denna medvetenhet som 
har kommit till uttryck i vårt material bör innebära att en av Bucklands barriärer blir 
mindre. För användare med läs- och skrivsvårigheter blir det inte längre lika an-
strängande och obehagligt att besöka biblioteket och använda sig av dess tjänster. För 
de synskadade däremot framkommer att dyslexikampanjen inte hade några märkbara 
effekter vare sig i positiv eller i negativ riktning. 
 
En av våra informanter ser att det verkar finnas en skillnad mellan hur yngre och äldre 
dyslektiker uppfattar sitt funktionshinder. De yngre är öppnare och verkar inte känna 
samma behov av att dölja att de har läs- och skrivsvårigheter. Den barriär Buckland 
beskriver som en känsla av obehag i en situation man inte behärskar tycks inte vara lika 



 

47 

påtaglig för dem. Det förefaller alltså som om det är bemötandet av de vuxna dyslekti-
kerna som ställer särskilda krav på bibliotekspersonalen, inte minst när det gäller att ge 
dem tid. Även Åsa Jönnerstig fann i sin magisteruppsats, där hon intervjuade vuxna 
dyslektiker, att god service för de flesta av dem innebar att bibliotekarien gav dem till-
räckligt med tid (Jönnerstig 2003, s. 32). Rutledge ser i sin undersökning en större vilja 
att hjälpa barn med dyslexi än vuxna. Hennes undersökning tyder på att det finns en 
större benägenhet på biblioteken att tillhandahålla resurser till barn och ungdomar än till 
vuxna dyslektiker. Bemötandet av vuxna dyslektiker, menar hon, innebär problem av 
helt annorlunda slag eftersom personalen måste kunna ge hjälp utan att verka nedlå-
tande eller påträngande. Att biblioteken ägnar relativt sett mindre uppmärksamhet åt 
vuxna användare innebär att de får svårare att ägna sig åt ett livslångt lärande. Rutledge 
hävdar att detta är en brist i bibliotekets service som måste åtgärdas (Rutledge 2000, s. 
166, 113, 211). När det gäller synskadade har vi inte i vårt material kunnat utläsa någon 
liknande skillnad mellan hur unga och vuxna med synskada uppfattar sitt funktionshin-
der och hur de blir bemötta på biblioteket. 
 
Bibliotekspersonalens attityd framstår i våra resultat som central för hur de funktions-
hindrade bemöts. I Libraries for the blind in the information age sägs till och med att 
attityder ofta kan utgöra en större barriär än fysiska hinder. Samtidigt påpekas i andra 
riktlinjer att just en förändring i personalens attityd kan vara en viktig bidragande faktor 
för att göra biblioteket mera tillgängligt. Det poängteras på många håll i vårt material att 
det krävs fortbildning för att förändra attityderna. Rutledge har i sin genomgång av oli-
ka policydokument funnit att fortbildning för att höja personalens medvetenhet fram-
hålls som ett sätt att undanröja många tänkbara barriärer för funktionshindrade på bibli-
otek (Rutledge 2000, s. 124). 
 
Det framgår i vårt material att den fortbildning som finns inte är tillräcklig utan att det 
finns brister. Dessa brister verkar framför allt påverka hur dyslektiker bemöts. Att det 
finns ett tänkbart samband mellan fortbildning och bemötande nämns också av Gyda 
Skat Nielsen. Hon skriver att det finns en tendens att en del bibliotekarier ger mer upp-
märksamhet åt låntagare som är ”well- functioning and well-educated” än åt människor 
med läs- och skrivsvårigheter, som de upplever som besvärliga. Detta skulle kunna bero 
på att bibliotekspersonalen inte får tillräcklig utbildning om olika funktionshinder och 
hur biblioteken bör handskas med dem (Nielsen 1998, s. 7). Det har länge framförts 
krav att bibliotekspersonalen bör få utbildning om dyslexi och andra funktionshinder. 
Redan 1989 skrev Birgitta Ahlén, länskonsulent för barnbiblioteksfrågor på Länsbibli-
otek Uppsala, att personalen behöver få kunskap om de funktionshindrades behov och 
vilka typer av medier och tjänster som är tillgängliga för dem (Ahlén 1989, s. 20). 
 
För att överhuvudtaget kunna veta vilka barriärerna är för användarna är det nödvändigt 
att biblioteken regelbundet skaffar kunskap om och analyserar det omgivande samhället 
för att se vilka behoven och önskemålen är. Det finns tydligt formulerade krav på bibli-
oteken att de skall anpassa sin verksamhet efter de behov och önskemål som de funk-
tionshindrade har. Enligt bibliotekslagen skall folkbiblioteken ägna särskild uppmärk-
samhet åt funktionshindrade. Ett av målen för svensk handikappolitik är att samhället 
skall utformas så att människor med funktionshinder blir fullt delaktiga i samhällslivet. 
Även FN:s standardregler är avsedda att garantera detta. Det innebär att när biblioteken 
samlar in kunskap om invånarna i det omgivande samhället måste de ta särskild hänsyn 
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till funktionshindrade. De måste undersöka hur många som har funktionshinder, vilka 
funktionshindren är och vilka behov de funktionshindrade har. Bemötandet påverkas av 
hur väl detta fungerar. En av våra informanter har framfört att det finns många männi-
skor i varje kommun som biblioteket inte når därför att det saknar kunskap om deras 
behov och på vilka sätt det kan nå dem. Eftersom det innebär en kostnad i tid och peng-
ar för biblioteken att göra regelbundna och noggranna omvärldsanalyser, menar vi att 
det finns en risk att denna verksamhet inte prioriteras. Följden kan bli att biblioteken 
missar grupper av användare, när de gör prioriteringar på grund av kostnader. Här fram-
träder Bucklands fjärde barriär, som handlar om kostnaden för tillhandahållande av 
tjänsten.. 
 
När det gäller den del av bemötandet som handlar om hur bibliotekslokalerna och skylt-
ningen utformas, ställs krav på biblioteken i både FN:s standardregler och i de natio-
nella målen för handikappolitiken att undanröja hinder mot den fysiska tillgängligheten. 
I de riktlinjer som vi har studerat märks att flera av de åtgärder som rekommenderas är 
till nytta för både dyslektiker och synskadade. Flera åtgärder som vidtas för synskadade, 
till exempel en gulfärgad linje i golvbeläggningen som leder in till avdelningen för de 
anpassade medierna, visar sig vara bra även för personer med lässvårigheter. 
 
I vårt material framgår att både FMLS och SRF anser att de anpassade medierna skall 
placeras centralt och lättillgängligt i bibliotekslokalen. För dyslektikers del konstaterar 
Rutledge i sin avhandling att dåligt utformade bibliotekslokaler och bristfällig skyltning 
innebär ett hinder för vuxna dyslektiker. Dessutom menar hon att de medier som är av-
sedda för dyslektiker bör placeras förhållandevis synligt men ändå med en viss grad av 
avskildhet eftersom användarna annars kan känna sig utpekade (Rutledge 2000, s. 112, 
212). Beträffande bibliotekslokalens fysiska utformning och placeringen av medierna 
har det skett förbättringar under de senaste åren, enligt FMLS representant, som menar 
att detta är en tänkbar följd av dyslexikampanjen. Dessa förändringar i positiv riktning 
ser vi som ett resultat av den ökade medvetenhet hos bibliotekspersonalen, som tidigare 
nämnts som en viktig effekt av dyslexikampanjen. Dåligt utformade lokaler och skylt-
ning, som gör att det är svårt att hitta på biblioteket, anser vi är ett exempel på den bar-
riär som Buckland beskriver som bristande tillgänglighet till dokument. FMLS uppfatt-
ning att det har skett förbättringar i utformningen av lokaler och skyltning visar att den-
na barriär tycks ha blivit mindre för dyslektiker. 
 
När det gäller avsnittet bemötande kan vi sammanfatta detta med att bibliotekspersona-
lens bemötande är den allra viktigaste faktorn, för att både synskadade och dyslektiker 
skall känna att de vill besöka biblioteket och kunna ta del av alla de tjänster som där 
finns. Både synskadade och dyslektiker tycker att de oftast blir väl mottagna på biblio-
teket, men för dyslektikerna är det fortfarande så att många känner stort obehag inför att 
besöka biblioteket och drar sig för att gå dit. Det är här Bucklands tredje barriär tydli-
gast framträder, priset för användaren, som handlar om den känsla av obehag som lån-
tagarna kan uppleva i situationer de inte behärskar. Men också Bucklands fjärde barriär, 
som handlar om kostnaden för tillhandahållande av bibliotekstjänster inte bara i pengar 
utan även i tid och ansträngning för bibliotekspersonalen, gör sig här gällande.  
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5.4 Dyslektiker och synskadade och folkbibliotekens tjänster 
Vår fjärde frågeställning är hur folkbibliotekens service till dyslektiker respektive syn-
skadade kan beskrivas i förhållande till varandra, avseende tjänster, information och 
bemötande.  
 
När det gäller tjänster ser vi i vårt material några faktorer som bidrar till att minska den 
barriär som det innebär för dyslektiker och synskadade att inte kunna tillgodogöra sig 
information på grund av sitt funktionshinder. En faktor är den teknikutveckling som har 
skett under senare år. Dessutom ökar utbudet av anpassade medier och tjänster som läs- 
och skrivstugor på folkbiblioteken. Att biblioteken skall ha anpassade medier uttrycks 
också i såväl bibliotekslagen, FN:s standardregler och de nationella målen för handi-
kappolitiken. Som nämnts tidigare är talböcker och läs- och skrivstugor de två viktigaste 
tjänsterna som är användbara för både dyslektiker och synskadade. För båda dessa 
grupper innebär alltså dessa tjänster att det blir bättre tillgänglighet. 
 
Samtidigt finns det en risk för en ökad barriär på grund av de kostnader som tillhanda-
hållandet av dessa tjänster medför för biblioteken. Vårt material visar att i vissa fall på-
verkar denna barriär båda grupperna, till exempel när läs- och skrivstugeverksamheten 
inte prioriteras på grund av de stora kostnaderna. I andra fall blir barriären mer påtaglig 
för en av grupperna, som till exempel när det i vårt material finns beskrivet hur dyslek-
tiker drabbas hårdast av landstingens prioriteringar vid förskrivning av talboksspelare. 
 
Mycket i vårt material tyder på att barriären bristande tillgänglighet till dokument har 
minskat för båda grupperna. På ett ställe framkommer dock att det finns en viss risk för 
försämrad tillgänglighet för gruppen dyslektiker om de inte tillåts låna av bibliotekets 
övriga bestånd utöver talböcker. 
 
En barriär som framträder på flera ställen i vårt material är den som Buckland kallar 
priset för användaren, att användandet av bibliotekstjänster kan innebära ansträngning 
och obehag. Det finns exempel på hur denna barriär drabbar både dyslektiker och syn-
skadade om det brister i handledning i läs- och skrivstugorna eller om de inte får den 
hjälp de behöver för att hitta de medier de söker. För just dyslektiker finns beskrivet i 
vårt material hur de fortfarande kan känna sig ifrågasatta när det gäller att få låna tal-
böcker, vilket leder till en känsla av obehag och därmed en barriär. Något motsvarande 
har vi inte kunnat se hos synskadade. I vår studie har också framkommit att det avvi-
kande utseendet på talböcker tidigare verkat som en barriär för dyslektiker. De nya fo-
dralen, som mer liknar vanliga cd- eller dvdfodral, kan alltså ses som en förbättring för 
dyslektikerna, men samtidigt kan de innebära en större barriär i form av ansträngning 
för de synskadade, eftersom de kan upplevas som ömtåligare och mer svåröppnade.  
 
Vi ser ett hinder för tillgängligheten när användarna inte är medvetna om att en tjänst 
finns. Denna barriär, menar vi, är av samma slag som de problem med att identifiera 
information som beskrivs av Buckland. Vi har i vårt material sett hur användningen av 
inläsningstjänst påverkas av att den är dåligt känd både bland dyslektiker och synska-
dade. Ett annat exempel på denna barriär är när användarna inte är medvetna om att en 
viss tjänst kan vara till nytta för dem. Detta gäller till exempel storstilsböcker. I tidigare 
undersökningar har de beskrivits som användbara för dyslektiker men detta framgår inte 
i vårt material där de enbart tycks användas av synskadade. Vi har i vår studie sett den 
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positiva effekten av att dyslektiker blev medvetna om och började använda de anpas-
sade datorerna i läs- och skrivstugorna, som från början var avsedda för synskadade. 
När målgrupperna breddades, utvecklades och förbättrades programmen till alla grup-
per. De synskadade förefaller ha gynnats av att dyslektikerna också började nyttja sam-
ma tjänst. Det går alltså att se en positiv växelverkan i detta avseende. 
 
Vid analysen av hur folkbibliotekens information till dyslektiker och synskadade ser ut, 
märks i vårt material flera exempel på den barriär som enligt Buckland innebär problem 
med att identifiera information. Det finns starka krav på folkbiblioteken att informatio-
nen skall göras tillgänglig för alla. Människor med funktionshinder skall ha full delak-
tighet i samhället enligt de nationella målen för handikappolitiken. Vidare krävs i bibli-
otekslagen att folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgäng-
lig för alla medborgare. Även i FN:s standardregler framhålls att information bör göras 
tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. Trots detta framgår det i vårt mate-
rial att det finns brister i informationen och den uppsökande verksamheten och att dessa 
brister gäller för både dyslektiker och synskadade. 
 
Även i de riktlinjer vi har studerat framhävs vikten av att informationen anpassas och 
görs tillgänglig för personer med funktionshinder. Där betonas i lika hög grad för både 
dyslektiker och synskadade, att anpassningar skall göras så att informationen och även 
bibliotekskatalogen blir tillgänglig. Vi ser i riktlinjerna en strävan att minska problemen 
med att identifiera information. En skillnad mellan grupperna märks dock både i vårt 
material och i andra undersökningar, nämligen att det är dyslektikerna, både enskilt och 
i grupp, som det är svårast att nå ut med information till. Intressant i detta sammanhang 
är att i vår undersökning är det från SRF:s sida som det framförs att det viktigaste för-
ändringsarbetet för folkbiblioteken är att förbättra informationen. 
 
En aspekt av folkbibliotekens arbete med information, som framgår av vårt resultat, är 
att det kan vara en del av deras arbete med att förbättra bemötandet. En informations-
broschyr beskrivs som ett sätt att för dyslektiker reducera den barriär som innebär att 
användaren känner obehag i en situation som han eller hon inte behärskar. 
 
När det gäller folkbibliotekens service till dyslektiker avseende bemötande, framträder i 
vårt material dyslexikampanjen 1996-97 som en vändpunkt. Den innebar att bemötande-
frågor kom i fokus på biblioteken. Kulturrådet skrev 1998 att dyslexikampanjens beto-
ning på verksamhet för dyslektiker inneburit ”en minskad inriktning på andra handi-
kappgrupper” (Funktionshindrades tillgång till kultur 1998, s. 78-79). I vår studie finns 
inget som tyder på att de synskadade hör till dessa grupper men det framkommer inte 
heller att dyslexikampanjen märkbart påverkade servicen till synskadade i positiv rikt-
ning.  
 
Att förbättra bemötandet är ett av de prioriterade arbetsområdena i de nationella målen 
för handikappolitiken. Detta ställer alltså krav på biblioteken att fortsätta att arbeta 
mycket med bemötandefrågorna. I förhållande till Bucklands resonemang om barriärer 
tycker vi oss se i vårt material att ett gott bemötande från bibliotekspersonalen kan un-
danröja eller minska alla de hinder han beskriver. Framför allt är det dock en av barriä-
rerna som framträder tydligt i vår studie i samband med bemötande på biblioteken. Det 
är den barriär som tar sig uttryck i en känsla av obehag. Denna känsla verkar fortfarande 
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finnas hos många dyslektiker. I vårt material märks inte någon motsvarande känsla hos 
synskadade och inte heller tycks detta obehag vara lika starkt hos unga dyslektiker, som 
beskrivs av en informant som mer öppna med sitt funktionshinder. 
 
Ett gott bemötande förutsätter att också den fysiska tillgängligheten är god. I de riktlin-
jer som vi har studerat föreslås åtgärder som förbättrar för både dyslektiker och synska-
dade och därmed minskar barriären bristande tillgänglighet till dokument. Båda grup-
pers behov beaktas i lika stor omfattning. Det går alltså inte att utläsa några tydliga 
skillnader mellan grupperna avseende den fysiska tillgängligheten. Ett exempel på att 
det finns en form av växelverkan mellan dyslektiker och synskadade går att se i några 
av riktlinjerna. Den gulfärgade taktila linjen i golvet som rekommenderas för att för-
bättra tillgängligheten för de synskadade, beskrivs som bra för alla personer med lässvå-
righeter, det vill säga även för dyslektikerna. 
 
Det är stora kostnader förenade med att tillhandahålla bibliotekstjänster till funktions-
hindrade, inte bara i form av pengar, utan även i tid och ansträngning. I vårt material 
finns det flera exempel på att det är dyslektikerna som är den grupp som det är proble-
matiskt att identifiera och bemöta väl.  Buckland talar om detta som en barriär som 
hindrar tillgänglighet. Det tycks finnas ett samband mellan de brister i bemötandet av 
dyslektiker som framträder i vårt material och denna barriär. 
 
Sammanfattningsvis har vi kunnat utläsa likheter i hur folkbibliotekets service till dys-
lektiker respektive synskadade kan beskrivas i förhållande till varandra, men även sett 
att det finns skillnader. En positiv växelverkan som vi kunnat se är när dyslektikerna 
också började använda de anpassade datorerna, som från början endast var avsedda för 
de synskadade. När målgrupperna vidgades skedde en utveckling och förbättring av 
programmen till alla grupper, vilket därmed också har gynnat gruppen synskadade. Vi 
kan också konstatera att Bucklands teori om barriärer, som vi har valt att utgå ifrån i vår 
undersökning, har visat sig vara användbar i analysen av folkbibliotekens service till 
dyslektiker respektive synskadade. Vi har kunnat påvisa att det finns brister i tillgäng-
ligheten på folkbibliotek för båda grupperna, men att några av barriärerna är mer påtag-
liga för dyslektiker. Vi har också sett att flera barriärer under senare år har minskat. Nå-
got av det allra viktigaste som framkommit i vår uppsats och som nu tycks vara ett prio-
riterat arbetsområde är bemötandet. Med tanke på Bucklands barriärer kan vi se att ett 
gott bemötande kan minska eller undanröja alla de hinder han beskriver.  
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6 Slutsatser 
 
Att folkbiblioteken skall anpassa sin verksamhet för funktionshindrade har starkt stöd 
både i alla de dokument som vi har studerat och i vårt övriga material. Som skäl för att 
arbeta med dessa frågor framförs att alla medborgare skall ges möjlighet till lika tillgång 
till information och ett livslångt lärande eftersom ett demokratiskt samhälle förutsätter 
att alla är lika delaktiga. Hur ser då folkbibliotekens service till funktionshindrade ut? 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka folkbibliotekens service till dyslektiker 
och synskadade för att se hur tjänsterna till dessa båda grupper och tillgängligheten för 
dem förhåller sig till varandra. För att uppfylla detta syfte har vi försökt att besvara föl-
jande frågor: 

• Vilka tjänster kan vara användbara för både dyslektiker och synskadade? 
• Hur ser informationen ut till dyslektiker respektive synskadade om de tjänster 

och den service folkbiblioteken erbjuder? 
• Hur ser bemötandet av dyslektiker respektive synskadade ut på folkbiblioteken?  
• Hur kan folkbibliotekens service till dyslektiker respektive synskadade beskrivas 

i förhållande till varandra, avseende tjänster, information och bemötande?  
 
Vi har i vår studie funnit att det finns vissa tjänster, talböcker och läs- och skrivstugor, 
som är mycket användbara för både dyslektiker och synskadade och som också används 
i hög grad av båda grupperna. Detta resultat stöds av vad som framgår i tidigare under-
sökningar.  
 
När det gäller hur folkbibliotekens information ser ut ger vår undersökning inget tydligt 
svar. Däremot visar den hur informationen bör utformas för att vara tillgänglig för dys-
lektiker och synskadade. Våra resultat tyder också på att det är svårt att nå ut med in-
formation om verksamheten och att man från bibliotekshåll upplever att dyslektiker är 
den grupp som är allra svårast att nå, vilket också bekräftas av andra studier.  
 
Hur bemötandet av dyslektiker och synskadade ser ut på folkbiblioteken framstår som 
centralt för tillgängligheten. Vår undersökning visar på att det finns brister i bemötandet 
hos bibliotekspersonalen. Men samtidigt tyder den också på att de synskadade och dys-
lektiker som besöker bibliotek oftast upplever att bemötandet är gott, även om det fort-
farande finns många dyslektiker som på grund av obehagskänsla drar sig för att gå till 
biblioteket. Dock är vår undersökning alltför begränsad för att det skall vara möjligt att 
dra några långtgående slutsatser av dessa resultat.  
 
I vår studie går att utläsa både likheter och skillnader i hur folkbibliotekens service till 
dyslektiker respektive synskadade kan beskrivas i förhållande till varandra. Många 
aspekter av servicen är gemensamma för båda grupperna, men som har nämnts finns det 
även skillnader. Dessa skulle kunna bero på hur funktionshindren uppfattas både av de 
funktionshindrade själva och av bibliotekspersonalen. Fortfarande verkar dyslexi vara 
ett osynligare funktionshinder som är svårare att identifiera än synskada och vår under-
sökning tyder på att detta påverkar folkbibliotekens service till dyslektiker.  
 
Med utgångspunkt från vårt syfte och utifrån Bucklands resonemang om barriärer som 
hindrar tillgång till information är det svårt att fastslå om tillgängligheten som helhet är 
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bättre för gruppen dyslektiker än för gruppen synskadade eller vice versa. När det hand-
lar om att identifiera information, få tillgång till dokument och kunna tillgodogöra sig 
informationen har vi i vår undersökning sett att det finns barriärer för båda grupperna. 
Samtidigt förefaller utvecklingen under de senaste åren ha bidragit till att dessa barriärer 
har minskat för båda grupperna.  
 
Att både dyslektiker och synskadade drabbas av den barriär som kostnaden för att till-
handahålla bibliotekstjänster utgör, har framkommit i vår undersökning. Vi har tolkat 
begreppet kostnad inte bara som kostnad i pengar utan även i tid och ansträngning och 
då tycks denna barriär vara mer påtaglig för dyslektiker. Den barriär som allra tydligast 
framträder som ett större hinder för en av grupperna, nämligen dyslektikerna, är den 
som av Buckland beskrivs som en känsla av obehag och som är en aspekt av barriären 
priset för användaren.  
 
Att analysera biblioteksservice till funktionshindrade utifrån barriärer menar vi har fun-
gerat bra. Bucklands barriärer, med de anpassningar vi har gjort med hänsyn till vårt 
ämne, har varit ett användbart verktyg i analysen av de hinder som finns för dyslektiker 
och synskadade på folkbibliotek. För att förbättra tillgängligheten ser vi det som en fö r-
utsättning att först identifiera vad som kan utgöra hinder och sedan analysera olika 
aspekter runt omkring dessa. I samband med denna analys anser vi att det är viktigt att 
försöka hitta och utnyttja den möjliga positiva växelverkan mellan dyslektiker och syn-
skadade, som vi har kunnat se i några fall i vår undersökning. 
 

6.1 Reflexioner 
Vi har i huvudsak utgått från bibliotekets perspektiv i vår undersökning. Genom de 
brevkontakter, som vi har haft med företrädare för FMLS och SRF, är dock även an-
vändarnas synpunkter representerade i viss utsträckning i vårt material, trots att det inte 
är en användarundersökning vi har gjort. Vårt skäl för att ha med också dessa synpunk-
ter var att vi eftersträvade en helhet i undersökningen av bibliotekets service till dyslek-
tiker respektive synskadade. Vi ville i enlighet med Denscombe (2000, s. 206) försöka 
betrakta det sammanhang där servicen ges och kände att det var svårt att helt bortse från 
hur utformningen av servicen hänger ihop med och är beroende av hur den upplevs av 
användarna. Detta har fått vissa konsekvenser för vår undersökning. Eftersom vi inte 
utgår från ett renodlat biblioteksperspektiv, blir detta perspektiv inte så framträdande i 
redovisningen av resultat och i analysen. Om vi inte hade tagit med de båda represen-
tanterna för användargrupperna, hade det inneburit tydligare fokus på biblioteksper-
spektivet, och vi hade istället kunna utvidga gruppen av informanter som representerar 
bibliotekets perspektiv. Vi menar ändå att det har varit en fördel för vår undersökning 
att ha med synpunkterna från användarna eftersom de har bidragit till att ge en vidare 
bild av bibliotekets service, i många fall genom att bekräfta det som framgår i vårt övr i-
ga material.    
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6.2 Förslag till vidare forskning 
Eftersom det framgår i vår studie att det finns svårigheter och brister i informations-
verksamheten skulle det vara intressant att göra en noggrannare undersökning av detta 
område, genom att välja ut ett antal folkbibliotek och titta närmare på dels hur informa-
tionsverksamheten utformas, till exempel på deras hemsidor, och dels hur den uppfattas 
av användarna.  
 
Med tanke på de brister i bemötandet som beskrivits av bibliotekspersonal i vår under-
sökning men som inte i vårt begränsade material har kunnat påvisas hos användarna, 
skulle det vara värdefullt att göra en större användarundersökning av hur bemötandet 
upplevs. Det vore även intressant att närmare undersöka bibliotekspersonalens inställ-
ningar och attityder eftersom det har framkommit i vår undersökning hur viktiga dessa 
faktorer är för bemötandet. Vår studie har också väckt frågan vilka eventuella skillnader 
som finns mellan hur unga och vuxna dyslektiker upplever bibliotek. 
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7 Sammanfattning  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka folkbibliotekens service till dyslektiker och 
synskadade för att se hur tjänsterna till dessa båda grupper och tillgängligheten för dem 
förhåller sig till varandra. Vi har formulerat följande frågeställningar: Vilka tjänster kan 
vara användbara för både dyslektiker och synskadade? Hur ser informationen ut till dys-
lektiker respektive synskadade om de tjänster och den service folkbiblioteken erbjuder? 
Hur ser bemötandet av dyslektiker respektive synskadade ut på folkbiblioteken? Hur 
kan folkbibliotekens service till dyslektiker respektive synskadade beskrivas i för-
hållande till varandra, avseende tjänster, information och bemötande?  
 
Vi har avgränsat vårt ämne till att gälla vuxna användare, dock inte studerande, på 
svenska folkbibliotek. Vi har sökt material på nationell och regional nivå om folkbibli-
otekens verksamhet för dyslektiker och synskadade. Ena delen av vårt material utgörs 
av det vi inhämtat i de samtal och brevkontakter vi har haft med tre länsbibliotekarier, 
två läs- och skrivtekniker samt företrädare för Talboks- och punktskriftsbiblioteket, 
Synskadades Riksförbund och Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårig-
heter. Andra delen utgörs av fem olika riktlinjer. Tre av dessa rör biblioteksservice till 
funktionshindrade i allmänhet, en behandlar verksamheten till dyslektiker och en verk-
samheten riktad till synskadade. Vårt insamlade material har bearbetats och analyserats 
kvalitativt. Eftersom det ingår i vårt syfte att undersöka tillgänglighet har vi som teore-
tisk utgångspunkt för att analysera begreppen tillgänglighet och hinder valt att använda 
professor Michael Bucklands resonemang kring barriärer som hindrar tillgång till in-
formation. Bland den tidigare forskning, som berör vårt ämne, har vi funnit Hazel Rut-
ledges doktorsavhandling Public library provision of resources for dyslexic individuals 
särskilt intressant. En av de slutsatser hon drar är att dyslektiker har fler svårigheter att 
övervinna än andra biblioteksanvändare. 
 
Efter att ha förklarat några för uppsatsen viktiga begrepp redogör vi kortfattat för vad de 
två funktionshindren synskada och dyslexi innebär och ger en mycket kort bakgrund till 
biblioteksservice till synskadade och dyslektiker. Därefter redogörs för relevanta delar i 
några styrdokument som ligger till grund för folkbibliotekens verksamhet till funktions-
hindrade samt den kartläggning och analys av denna verksamhet som gjorts av Statens 
kulturråd. 
 
Resultatet redovisas uppdelat i tre huvudområden: anpassade medier och tjänster, in-
formation samt bemötande. För att analysera materialet utgår vi från fem av Bucklands 
barriärer och diskuterar dem och gör vissa anpassningar i förhållande till de grupper vi 
undersöker. Vi anser att de har varit ett användbart verktyg i analysen. Den första barri-
ären beskriver han som problem med att identifiera information. I den lägger vi in ut-
formningen av katalog och klassifikationssystem samt även de fall där användarna inte 
vet om att en viss tjänst finns eller att den kan vara användbar för dem. Bucklands andra 
barriär behandlar bristande tillgänglighet till dokument. Ett exempel på detta är om bib-
liotek inte fjärrlånar talböcker, som de inte har i sitt eget bestånd. Den tredje barriären 
beskrivs av Buckland som priset för användaren. Som en aspekt av denna barriär talar 
han om en känsla av obehag som låntagarna kan uppleva i situationer som de inte be-
härskar. Det är framför allt denna aspekt som kommer fram i vårt material. I den fjärde 
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barriären, som handlar om kostnaden för tillhandahållande av bibliotekstjänsten, lägger 
vi även in kostnad i tid och ansträngning för bibliotekspersonalen. Den femte barriären 
är bristande förståelse. I vår analys innebär detta att inte kunna tillgodogöra sig infor-
mationen på grund av sitt funktionshinder.  
 
Vi har funnit i vår studie att det är svårt att fastslå om tillgängligheten som helhet är 
bättre för gruppen dyslektiker än för gruppen synskadade eller vice versa, när det gäller 
att identifiera information, få tillgång till dokument och kunna tillgodogöra sig infor-
mationen. Några skillnader är dock möjliga att utläsa ur vårt material. Kostnaden i tid 
och ansträngning för att tillhandahålla bibliotekstjänster utgör en barriär som tycks vara 
något större för dyslektiker. Den barriär, som i undersökningen allra tydligast framträ-
der som ett större hinder för en av grupperna, nämligen dyslektikerna, är den känsla av 
obehag, som är en aspekt av barriären priset för användaren.  
 
En förklaring till de skillnader i folkbibliotekens service till dyslektiker respektive syn-
skadade, som märks i vårt material, skulle kunna vara hur funktionshindren uppfattas 
både av de funktionshindrade själva och av bibliotekspersonalen. Det framgår att dys-
lexi fortfarande verkar vara ett osynligare funktionshinder, som är svårare att identifiera 
än synskada. Vår undersökning tyder på att detta påverkar servicen till dyslektiker.  
 
Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning. Med tanke på att det finns svårigheter 
och brister i informationsverksamheten skulle det vara intressant att noggrannare under-
söka detta område, genom att titta närmare på hur informationsverksamheten är utfor-
mad på ett antal folkbibliotek, till exempel på deras hemsidor, och hur den uppfattas av 
användarna. 
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