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Abstract
The main purpose with this MA thesis is to examine how visually impaired, disabled and people
with dyslexia define service quality at the public library of Linköping. The method that has been
used is focus group interviews. A focus group consists of four to eight people who are joined
together, without knowing eachother before, to discuss a certain subject. The aim is to get a wide
spread of answers. A secondary purpose is to examine how this method work.

The focus groups´ answers are placed under four themes. They are personell, media, place and
Internet/ technical equipment. For visually impaired is personell with empathy, audiobooks and
much space inside the library the most important. The Internet is a good thing for them, while
they don`t use the library as a meeting place.

For the disabled is personell with empathy and accessibility to and inside the library the most
important. Audiobooks is a good, though mostly unknown, service for disabled.
This group do rather visit the library building instead of using its services over Internet. Internet
made them feel more isolated.

For people with dyslexia is helpfull and understanding personell the most important thing. The
library is an important complement to the school. Bok & band is a good service. It´s important
with a children´s department in the building. If people with dyslexia are going to use Internet it´s
best if the information is displayed in an easy reading way.

Nyckelord: marknadsföring, servicekvalitet, folkbibliotek, fokusgrupper, handikappade,
synskadade, rörelsehindrade, dyslektiker
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Förord
Tack till HSO ( Handikappades samarbetsorgan ) och SRF ( synskadades riksförbund ) som var
vänliga att låta mig göra mina gruppintervjuer i deras lokaler. Tack till utbildningsradion för att
jag har fått låna bandspelare av dem. Tack till gruppdeltagarna. Sist men inte minst, tack till min
handledare, familj, vänner och Jörgen som har hjälpt mig genom skrivarbetet.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund och problemformulering

Natten mellan den 20 och 21 september 1996, under humanistdygnet som tillställningen kallades,
brann Linköpings stadsbibliotek ned. Jag var en utav alla människor som befann mig där.
Omedelbart efter branden startades en insats för att ge människor tillfälle att bearbeta vad som
verkligen hänt och samla krafter för att bygga ett nytt bibliotek så snart som möjligt. Detta går att
läsa om mer utförligt i boken Röster - biblioteksbranden i Linköping med Maj Klasson som
redaktör. Efter branden tror jag att många frågor dök upp som t ex varför behövs ett bibliotek? De
flesta människor håller nog med om att en stad bör ha ett bibliotek även om de själva inte brukar
besöka det så ofta. Jag tycker att det är viktigt att alla människor får reda på vad ett bibliotek kan
göra för dem och vilken nytta de kan ha av ett bibliotek, speciellt nu när det talas om andra
former av finansiering än enbart kommunala. ( Ö C 1999-10-20 ).

Till att börja med ville jag skriva om hur det nya stadsbiblioteket i Linköping har marknadsförts
under återuppbyggnaden. Efter min intervju med bibliotekschefen fick jag reda på att de inte hade
kommit igång med något marknadsföringsprogram ännu. Då valde jag att inrikta mig på en
aspekt av marknadsföringen, nämligen servicekvalitet. Jag går närmare in på begreppet
servicekvalitet under kapitlet om marknadsföringsfilosofi.

Jag har valt att undersöka servicekvaliteten på ett folkbibliotek, med Linköpings stadsbibliotek
som utgångspunkt, utifrån användarnas perspektiv. Hur definierar de servicekvalitet?  Av alla
användargrupper som finns har jag valt att begränsa mig till handikappade.

Nedanstående frågor menar Patel att vi måste börja med att ställa oss själva när vi ska identifiera
problemområdet. (s. 32)

• Finns det behov av kunskap kring det här problemområdet? Kommer den här uppsatsen att
vara till praktisk nytta för någon?

 
 Servicekvalitet på bibliotek är något som alltid kommer att behöva diskuteras och försöka uppnås
eftersom samhället förändras och kraven från användarna ändras. Bryson menar att
servicekvalitet hänger samman med omvärldsförändringar. (s.11) Offentliga sektorn måste tänka
i ekonomiska banor och motivera sin verksamhet mer än tidigare. Varu- och serviceyrken
minskar och kunskaps- och informationsnäringarna ökar, vilka kräver mer kompetens. Vi får en
infrastruktur med ett avancerat kommunikationsnät. Biblioteken får alltmer konkurrens av andra
fritidsysselsättningar, print-on demand m.m.
 
 Enligt Gummesson 91, utgör tjänster ”den större delen av västländernas ekonomiska aktivitet…”
(s. 25.) Kvalitet har tidigare framför allt hört ihop med varor. Eftersom varukvalitet och
tjänstekvalitet är beroende av varandra kan man inte lösa kvalitetsproblem utan att se till båda
delarna. Gummesson skriver även om ett serviceparadigm. Det ”karaktäriseras av intresse för
kunden, leverantörens personal, interaktion och upplevelser samt balans mellan mänskliga
insatser och teknik, mellan kostnader och intäkter och slutligen mellan kvalitet och produktivitet”
(s. 49.) För de funktionshindrade är samhället fortfarande på många sätt otillgängligt. Regeringen
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har som mål att detta ska förbättras till år 2010, med bland annat en skärpning av Plan - och
bygglagen. ( ÖC 2000-03-22 )
 
 I bibliotekslagen som kom 1997 går det att läsa i § 8 att ”Folk och skolbiblioteken skall ägna
särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra minoriteter…”
 Jag tror det är bra om deras åsikter kommer i ljuset lite mer, för som talesättet säger: ”Det som är
bra för funktionshindrade är nästan alltid bra också för icke- funktionshindrade.” Tillgänglig
terräng för rullstolar är även bra för barnvagnar.
 

• Kommer uppsatsen att bidra till kunskapstillväxten inom området?
  Det jag har läst om servicekvalitet handlar inte om hur funktionshindrade uppfattar det.
 

•  Är undersökningen praktiskt möjlig att genomföra?
 För att undersöka användarnas upplevelser av servicekvalitet har jag valt att använda mig av
fokusgruppmetod. Det svåra med den metod som jag har valt är att få tag på intervjupersoner och
en tid och plats som passar alla i gruppen samtidigt.
 

•  Är uppsatsen etiskt försvarbar?
 Eftersom alla deltagare i fokusgrupperna är anonyma tror jag att uppsatsen är det.
 

• Räcker tid och pengar?
 Fokusgruppintervjuer kan ta lång tid att genomföra. Därför har jag begränsat mig till att bara
intervjua tre grupper med olika sorters funktionshinder; synskadade, rörelsehindrade samt
dyslektiker.
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 1.2. Tidigare studier om servicekvalitet, handikapp och fokusgruppmetod
 Observera att följande inte är uttömmande för ämnet. Det är svårt att hitta relevant litteratur som
handlar om de tre ämnena servicekvalitet, handikapp och fokusgruppmetod.
 
 Alopeaus, skriver i sin magisteruppsats (1997) om uppfattningar om kvalitet på medicinska
bibliotek  I hennes sammanfattning skriver hon att om man enbart lät användarnas förväntningar
styra verksamheten skulle biblioteket stagnera. Det är en traditionell bibliotekssyn där biblioteket
som rum dominerar. Hennes undersökningspersoner nämner ej det virtuella biblioteket. Med det
virtuella biblioteket menar jag den service man kan få från biblioteket bl a från dess hemsida,
utan att behöva besöka den fysiska lokalen.
 
 Den internationellt mest kända och använda metoden att mäta servicekvalitet är SERVQUAL –
metoden utformad av Parasuraman, Berry och Zeithaml (1991). Från början bestod den av 10
determinanter för att sedan komprimeras till fem. De fem komprimerade är dessa:
 
 1. Påtaglighet:
 Biblioteket har modern utrustning.
 Lokalernas fysiska utformning är tilltalande.
 Personalen uppträder välvårdat.
 Material, verktyg och arbetsredskap är tilltalande.
 
 2. Pålitlighet:
 Biblioteket håller vad det lovar.
 Tjänsten utförs riktigt första gången.
 Biblioteket hjälper dig med dina problem.
 Biblioteket har riktiga arkiv och register.
 
 3. Reaktionssnabbhet:
 Omedelbart intresse för kunden, snabb respons, muntligt, skriftligt, via telefon.
 
 4. Kompetens:
 Sakkunskaper d v s kunskaper och förmåga hos personal, funktionsdugliga och kundanpassade
apparater.
 Bemötande, vänlighet, respektfullhet.
 Tillförlitlighet d v s tilltro till bibliotekets namn och rykte, personalens egenskaper.
 Säkerhet, fysisk, finansiell, konfidentiellt förhållande.
 
 5. Empati:
 Biblioteket ger dig tillgänglighet via telefon, köer, öppettider, lägen.
 Kommunikation: kunden hålls informerad om vad som händer på biblioteket, kostnader.
 Förståelse för kundens behov och önskemål.
 Känner igen återkommande kunder.
 Visar individuell uppmärksamhet.
 
 Det är flera efterföljare som har använt dessa begrepp för att definiera servicekvalitet.
 Enligt Christopher (1996) är relationsmarknadsföring skärningspunkten mellan kvalitet,
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marknadsföring och kundvård/ kundtjänst. Han anser att kvalitet består av: påtagliga saker,
empati, försäkran, pålitlighet, respons samt kvalitetsluckor.
 
 Holmberg (1998) har gjort en studie av ett antal bibliotekstidskrifter där hon undersöker hur de
begrepp som används i SERVQUAL –metoden nämns. De resultat hon kommer fram till är att
empati och kompetens nämns oftast. Vidare visar studien att service diskuteras i sju olika
sammanhang: som en etisk fråga, ett sätt att bemöta biblioteksbesökare, sanningens ögonblick,
den kundupplevda tjänstekvaliteten, service som anpassning till biblioteksbesökarens uttalade
eller förmodade behov, service ur ledningsperspektiv och slutligen service som ett
konkurrensmedel eller överlevnadsstrategi i framtiden och i samtiden.
 
 Edvardsson tar i Kvalitet och tjänsteutveckling (1996 ) upp den Gap - modell som Parasuraman
m fl har utvecklat och som visar på de olika kvalitetsbrister som kan existera i ett företag. Gap-
modellen handlar om brister mellan:
 1. Kundernas förväntningar och ledningens uppfattning om dessa.
 2. Ledningens uppfattning om kundernas förväntningar och specifikationer för tjänstekvalitet.
 3. Specifikationer som gäller tjänstekvaliteten och tjänsteproduktionen.
 4. Tjänsteproduktionen och extern kommunikation.
 5. Förväntad tjänst och upplevd tjänst.
 
 Edvardsson (1996) har gjort en s k kvalitetskarta över Norrköpings stadsbibliotek där fyra
kvalitetsfaktorer ingår. Dessa är tillgänglighet som innebär öppettider, miljö, utbud,
marknadsföring, avgifter samt kommunikationer. Nästa faktor, inflytande, innebär ständig dialog,
regelbundna kundfrågor, offentliga möten, ombud/ förmedlare. Den tredje faktorn är bemötande
som innebär första intrycket, förtroende, vänligt bemötande och möjlig att nå. Den sista faktorn är
kompetens. Den innebär samarbete, yrkesskicklighet, tänka framåt, stort kontaktnät samt allmänt
kunnig inom området.
 
 Ett exempel på fokusgruppundersökning är en studie gjord i Åbo ( von Ungern - Sternberg 1996),
där syftet är att få en bild av de problem studenter har i sin användning av biblioteken i Åbo. De
teman som studien tar upp är biblioteksanvändning, användning av läseplatser på bibliotek,
utbildning i informationsanskaffning, anskaffningskanaler för kursböcker samt användningen av
elektroniska medier.
 
 En magisteruppsats av Ståby (2000) behandlar planeringsprocessen för Linköpings nya Stifts -
och landsbibliotek ur ett demokrati och maktperspektiv. Hon tar upp de handikappades rättigheter
som medborgare i samhället och deras inflytande på hur det nya biblioteket kan göras mer
tillgängligt.



10

 1.3 Syfte och frågeställningar
 Huvudsyftet med denna uppsats är att ta reda på vad servicekvalitet på ett folkbibliotek innebär
för användargrupperna synskadade, rörelsehindrade och dyslektiker. Som utgångspunkt har
Linköpings stadsbibliotek använts. För att undersöka detta har jag använt mig av
fokusgruppmetod. Ett delsyfte med uppsatsen är att undersöka hur denna metod fungerar.
 De tre användargrupperna motsvarar var sin fokusgrupp.
 
 1. Vad innebär servicekvalitet på Linköpings stadsbibliotek för fokusgrupperna synskadade,
rörelsehindrade och dyslektiker?
 2. Hur ser dessa fokusgruppers situation ut i stort i samhället?
 3. Vilka erfarenheter förmedlar dessa fokusgrupper om den upplevda servicekvaliteten?

 1.4 Avgränsningar och begrepp
 I denna uppsats avses med bibliotek stadsbiblioteket i Linköping om inte annat anges.
Intervjuerna har genomförts vid tre tillfällen under april 1999. Jag har valt att utgå från
användarnas upplevelser och erfarenheter från det gamla och tillfälliga biblioteket för att
specificera servicekvalitet.

 1.5 Disposition
 Uppsatsen är disponerad på följande vis:
 I kapitlet om marknadsföringsfilosofi tar jag upp några olika författares definitioner av
servicekvalitet, visar hur servicekvalitet hör ihop med marknadsföring samt avslutar med hur
servicekvalitet behandlas på Linköpings stadsbibliotek. I kapitlet om handikapp berättar jag om
de tre olika handikapp som denna uppsats inriktar sig på och försöker visa hur personer med
dessa handikapp har det i samhället. I kapitlet metod går jag först igenom hur fokusgruppmetod
går till i allmänhet, sedan beskriver jag mitt egna tillvägagångssätt. Sist kommer mina synpunkter
på hur intervjuerna med fokusgrupperna har fungerat. I kapitlet med resultatredovisning/ analys
redovisar jag varje fokusgrupp för sig med fyra teman som underrubriker. Till sist har jag ett
kapitel med sammanfattning och slutsatser.
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 2. Marknadsföringsfilosofi
 Servicekvalitet är en del av marknadsföring. För att visa på hur de olika begreppen service
respektive tjänst används har jag slagit upp definitionerna i Nationalencyklopedien.
 
 Service definieras som ”Dels åtgärd eller aktivitet som utförs i syfte att betjäna kunder, ( NE
band 16, s. 383 ) dels kontroll och underhåll av tex maskiner, i den förra betydelsen används
ibland synonymen tjänst. Företag som producerar tjänster kallas ofta serviceföretag.”
 
 ”Tjänst saknar som fackterm internationellt antagen definition, men definieras i Sverige som en
kedja av händelser eller aktiviteter i vilken en kund interagerar med ett tjänsteföretags
medarbetare ( eller tekniska hjälpmedel i form av t ex bankautomater) i syfte att tillgodose vissa
behov. Tjänstens kvalitet påverkas ofta av kundens (eller andra kunders ) agerande (t ex  vid en
språkkurs.)  ( ibid. band 18 s. 306 ) Tjänsten är ett erbjudande som till skillnad från en vara inte
inbegriper överlåtande av äganderätt och ofta är immateriell, varför den inte kan lagras eller
transporteras. Tjänsten finns inte förrän den upplevs av kunden, och det är vanligt att produktion,
leverans och konsumtion av en tjänst sker samtidigt.”
 
 Om marknadsföring finns åtskilligt skrivet. Den internationellt mest kände är Phillip Kotler
(1996), som ligger till grund för många biblioteks praktiserande marknadsföring. Han beskriver
transaktionsmarknadsföring som är det man oftast associerar till när man hör ordet
marknadsföring. Det sker en transaktion mellan köpare och säljare. Inom
transaktionsmarknadsföringen brukar man tala om marknadsmixen. Den innehåller
marknadsföringsverktyg som kallas de fyra P: na; Produkt/ service, Plats/lokalisering, Pris och
Promotion/ kommunikation.
 
 Motsatsen till transaktionsmarknadsföringen är relationsmarknadsföring. Det är enligt Blomquist
(1993):  "… En marknadsföringsfilosofi där långsiktiga konkurrensfördelar skall uppnås genom
att stärka relationerna med företagets befintliga kunder." En strategi för att öka kundlojalitet och
bestående lönsamhet. Här är tjänstekvalitetens betydelse, lagring och hantering av
kundinformation, bra kundkommunikation, lojalitets- och lönsamhetseffekter som förväntas,
viktiga.
 
 Relationsmarknadsföring innehåller interaktiv -, direkt-, och  tjänstemarknadsföring. I den
interaktiva marknadsföringen ingår förhållandet mellan: kund och kontaktpersonal, olika kunder,
kunden och företagets fysiska resurser (lokal, maskin), samt kund och företagets system och
rutiner. I direkt marknadsföring ingår direktreklam, elektronisk media, telemarketing, massmedia
samt fripassagerare som innebär reklamtext på kontoutdrag eller liknande. Direktmarknadsföring
är en metod där företaget etablerar direkta kontakter med kunden via interaktiv kommunikation.
Det är individuella budskap som t ex direktreklam. Direktmarknadsföring anses vara
inkorporerad i promotion mixen som ingår i marknadsföringsmixen. I Promotion mixen ingår,
annonsering, personlig försäljning, sales promotion och publicitet.
 
 I tjänstemarknadsföring ingår tjänstekvalitet och kundkommunikation.
 Enligt Blomquist är tjänstemarknadsföring en process som syftar till att etablera, upprätthålla och
befrämja långsiktiga kundrelationer. Här är interna och externa relationer en viktig del i denna
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process. Tjänstekvalitet innebär kundupplevelse, de anställdas tillfredsställelse och ledningens
effektivitet. Det är kundupplevelsen som jag vill undersöka i denna uppsats.
 
 Enligt Gummesson ( 1993 ) är tjänstekvalitet kundupplevelse, produktbaserade/ mätbara
egenskaper, tillverkningsbaserade/ mätbara egenskaper, värde i relation till pris eller inneboende
egenskaper. Image, erfarenheter och förväntningar utgör kundens upplevda kvalitet. Vid
tjänsteproduktion ska man se till olika personers perspektiv samt infrastrukturen.
 
 Vidare anser han att kvalitetsskapande resurser i tjänsteutvecklingen består av tre saker:
 1. Kontaktpersonal, 2. Fysiska omgivningen, samt 3. Konsumenten och hans medkonsument. Det
första innebär att tjänsteföretag traditionellt är mycket personalintensiva. Detta gäller fortfarande
i de flesta fall. Kunnandet, tjänstvilligheten och kundorienteringen hos personal har central
betydelse för hur konsumenterna uppfattar ett tjänsteföretag och dess tjänster.
Kontaktpersonalens storlek och tekniska kunnande kan inverka på den tekniska kvaliteten. Men
samtidigt har personalen genom sitt beteende en stor betydelse för hur den funktionella kvaliteten
utformas och upplevs av konsumenterna. Dessutom kommer personalen, kanske mera indirekt
också att medverka till hur profilen utvecklas.( s.108. ) Det andra innebär fysisk tekniska resurser
som exteriör och interiör. Det tredje innebär att konsumenten tar aktiv del i produktionen.
 
 Gummesson (1995) visar Grönroos modell av konsumentens upplevda tjänstekvalitet. Den är
uppdelad på tre huvudpunkter vilka är:
 1) Teknisk kvalitet ( vad ): sakkunskap, tekniska lösningar, maskiner och ADB-system.
 2) Funktionell kvalitet ( hur ): fortlöpande kundkontakt, attityder, interna relationer, beteende,
tjänstvillighet, intern klimat, miljö, utseende, och tillgänglighet.
 3) image = profil.
 
 Sternhufvud (1998) skriver i Kvalitet i tjänsteföretag att kundupplevelse är den bild som
omgivningen har av ett företag. Denna bild påverkar förväntningar, upplevelser i
konsumtionsögonblicket samt tolkningen av de erfarenheter man har. Produktkvalitet är inte
längre tillräckligt, den är redan så hög att den inte går att höja mycket mer. Slutligen har kunden
professionaliserats och ställer därmed högre krav. En hög tjänstekvalitet minskar kundens
priskänslighet och det är lättare att ta ut ett överpris. Det är viktigt att ta reda på hur man kan
differentiera kvalitet, så att man inte satsar för mycket på något i onödan; alltså på vilka områden
kunderna ställer höga krav på kvalitet och där lägre kvalitet accepteras. Lönsamhet hos ett företag
kommer av fyra saker; intern effektivitet, marknadsanpassning, tydlig strategi samt kvalitet. Det
sistnämnde innebär att:
• Leverantören överträffar kundens förväntningar
• Kunden anser sig ha fått sitt behov tillfredsställt
• Kunden anser sig ha fått förväntningar uppfyllda
• Kunden anser sig ha betalat ett rimligt pris
• Kunden vill återvända till leverantören fler gånger
 
 Enligt Gustavsson m fl (1997) står tjänstekvalitet för pålitlighet, empati, tillförsikt, konstruktiv
reaktion, fysiska företeelser.
 
 Enligt Gummesson (1995 ) är relationsmarknadsföring "marknadsföring som sätter relationer,
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nätverk och interaktion i centrum." Egenskaper hos relationer, nätverk och interaktion är
samarbete, beroende, förtroende, risktagande, osäkerhet, makt, långsiktighet, frekvens,
regularitet, intensitet, närhet, distans, innehållet i relationen, personliga och sociala egenskaper.
Gummesson beskriver 30 relationer. Jag har plockat ut de som jag tycker passar in på
servicekvalitet på bibliotek. Relation 5 kallas servicemötet och innehåller fyra interaktioner
mellan kunder ( se interaktiv marknadsföring ovan). Relation 20 handlar om allianser och
konkurrenter. Relation 26 kvalitetsstyrning: relationen mellan marknadsfunktionen och tekniska
funktioner. ( se tjänstemarknadsföring ovan )
 
 Edvardsson skriver i Kvalitet och tjänsteutveckling (1996) att för marknadsmässig och
kommersiell framgång krävs konkurrenskraftiga tjänster. Konkurrenskraften har sin grund i
kundernas upplevelse av kvalitet i relation till kostnaden (s.11 )Vissa kvalitetsproblem beror på
att kunder gör fel, som har sin grund i att kunder inte vet hur de ska agera i rollen som
medproducent. (s.13)  Att anlägga ett kundperspektiv innebär inte att utgå från att kunder alltid
har rätt eller att man alltid ska anpassa sig till kunden. Kunder kan inte alltid artikulera sina
behov och förväntningar. Kanske är det så att kunder skall tas med i de projektgrupper vilka
utvecklar nya tjänster (s.18.) Edvardsson gör en syntes av generella kvalitetsfaktorer (s. 139):
 1. Förtroende och pålitlighet.
 2. Enkelhet och flexibilitet.
 3. Återställningsförmåga.
 4. Personalens kompetens, attityder och beteende, bemötande, empati, spontanitet,
problemlösningsförmåga.
 
 Kotler (1996) menar att en tjänst är: "any activity or benefit that one party can offer to another
which is essentially intangible and does not result in the ownership of anything. Its production
may or may not be tied to a physical product."(s. 588) En tjänst kan kännetecknas av fem
faktorer: intangibility, inseparability, variability, perishability och lack of ownership/ customer
involvement (s. 589 ff). Serviceföretag kan marknadsföras på tre olika sätt: intern
marknadsföring = mellan företaget och anställda, extern marknadsföring = mellan företaget och
kunder samt interaktiv marknadsföring = mellan anställda och kunder. När ett tjänsteföretag ska
marknadsföras är det tre viktiga beståndsdelar som måste utföras. Dessa är konkurrensmässig
differentiering, service kvalitet och produktivitet.  En tjänst kan differentieras i utbud, leverans
och image. Servicekvalitet består av: access, credibility, knowledge, reliability, security,
competence, communikation, courtesy, responsiveness samt tangibles. ( Här använder han Berry
och Parasuramans (1991)10 determinanter ).
 
 Sandholm (1988) definierar kvalitetsstyrning bl a på nedanstående sätt:
 Produktkvalitet kan definieras på två olika sätt: Antingen förmåga att uppfylla kundens
förväntningar eller lämplighet för användning. Specifikationskvalitet är detsamma som
konstruktionskvalitet. Utförandekvalitet är tillverkningskvalitet. Kvalitetsparametrar: prestanda,
tillförlitlighet, person- och lokalanpassning, utseende. Produktfordringar: användarens behov och
önskemål, myndigheternas krav, konkurrensen, tillverkningens förmåga, förhållandet mellan
kostnader och värde, entydighet och klarhet.
 
 Berörda funktioner, är enligt Sandholm marknadsstudier, produktutveckling, inköp, tillverkning,
kvalitetskontroll, marknadsföring: man upplyser kunden om de egenskaper produkten har samt
användningsområde, service, underhåll, problem.
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 Beträffande kundrelationer menar Sandholm att tillverkare och kunder ofta har olika
uppfattningar i centrala frågor som har med kvalitet att göra: kunderna har ett primärt intresse i
den tjänst som produkterna ger. Skälet till att man köper produkter är att man har behov av
tjänster såsom boende, transport, rekreation. För kunderna är därför kvalitet en fråga om
produkternas lämplighet för användning.

 2.1 Linköpings stadsbibliotek och servicekvalitet
 På Linköpings stadsbibliotek arbetar man med ett material som SIQ ( Institutet för
kvalitetsutveckling) har utarbetat tillsammans med produktionsenheten i Linköpings kommun
och som kallas för Utmärkelsen kvalitet i produktionen 1997. Denna utmärkelse bygger på en
motsvarande amerikansk utmärkelse: Malcolm Bridge National Quality Award. En europeisk
motsvarighet kallas the European Quality Award. Alla inom produktionsavdelningen i
kommunen  deltar. Det går ut på att man gör en verksamhetsbeskrivning utifrån 4 frågor; Hur gör
ni?, I vilken omfattning gör ni det?, Vad leder det till?, Hur utvärderar ni det ni gör? Dessa 4
frågor innehåller 7 huvudkriterier vilka är: ledarskap, information och analys, strategisk
planering, medarbetarnas utveckling, verksamhetens processer, verksamhetens resultat,
kundtillfredsställelse. Varje kriterium är värt ett visst antal poäng och den totala summan som ska
uppnås är 1000 p.
 
 1.I ledarskap ingår verkställande ledning, ledarskap för ständiga förbättringar, och
samhällsengagemang. ( 90 p )
 2.I information och analys ingår hantering av fakta, fakta om ledande organisationer och
konkurrenter, användning av fakta. ( 80 p )
 3.Strategisk planering innebär arbetsformar vid strategisk planering, mål strategier och
handlingsplaner. ( 60 p )
 4.Medarbetarnas utveckling går ut på att beskriva strategisk kompetensutveckling, individuell
kompetensutveckling, medarbetarnas engagemang och delaktighet, erkännanden och
uppmuntran, arbetstillfredsställelse samt resultat – medarbetarnas utveckling. ( 150 p )
 5.Verksamhetens processer innebär utveckling av varor, tjänster och processer, huvudprocesser,
stödjande processer, samverkan med leverantörer, miljöhänsyn. ( 160 p )
 6.Verksamhetens resultat innehåller resultat – varor och tjänster, resultat – huvudprocesser,
resultat – stödjande processer, resultat – samverkan med leverantörer, resultat – miljöhänsyn och
samhällsengagemang. ( 160 p )
 7. Kundtillfredsställelse innebär kundförväntningar, samverkan med kunder, utfästelser till
kunder, mätning av kundtillfredsställelse, resultat – kundtillfredsställelse. ( 300 p )
 
 Under tiden som man arbetar med dessa 7 kriterier är det 13 grundläggande värderingar som
gäller: kundorientering, engagerat ledarskap, allas delaktighet, kompetensutveckling,
långsiktighet, samhällsansvar, processorientering, förebyggande åtgärder, ständiga förbättringar,
lära av andra, snabbare reaktioner, faktabaserade beslut samt samverkan.
 
 De begrepp som används definieras så här: kund = den eller de som man finns till för – den eller
de som tar emot varor, tjänster eller information. Kan vara personer eller organisationer. Interna
eller externa kunder. Strategier anger vilka vägar man väljer för att förverkliga visionerna. Målen
definierar mätbara etapper för förbättringsarbetet. Handlingsplanerna anger konkreta aktiviteter
för att uppnå målen. Kvalitet betyder i grunden hur något är, dvs egenskaper hos varan eller
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tjänsten. Varje resultatenhet och medarbetare måste bestämma vad man skall lägga in i begreppet
kvalitet utifrån sina kunder och formulera en definition som passar den egna verksamheten. De
[13 ]grundläggande värderingarna beskriver de viktigaste delarna i en kvalitetsutveckling som
bygger på TQM ( Total Quality Management ).
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 3. Handikapp
 Detta kapitel innehåller en beskrivning av de tre handikapp uppsatsen handlar om samt hur
samhället kan hjälpa dessa handikappgrupper, med t e x tekniska hjälpmedel. Till att börja med
vill jag definiera termen handikapp. Skada är en faktisk skada, sjukdom eller annan störning som
ger en nedsatt fysisk eller psykisk funktion. Funktionshinder är den begränsning i personens
funktionsförmåga som blir följd av skadan. Handikapp är den begränsning som skadan och
funktionshindret innebär för en person i hans dagliga liv. (Handikappinstitutet 1997, s. 24)
 

 3.1 Synskadade
 Synskadade är enligt WHO de som har så nedsatt synförmåga att det är svårt eller omöjligt att
läsa vanlig skrift eller att med synens hjälp orientera sig eller att på annat sätt ha svårigheter i den
dagliga livsföringen. ( Funktionshindrades tillgång till kultur, 1998. ) 175000 svenskar har en
synskada som kräver hjälpmedel utöver vanliga glasögon. Dominerande kulturaktiviteter är att
läsa (tal)böcker, gå i studiecirkel, lyssna på radio eller tv. Viktiga frågor för synskadade är
tillgång till tryckt information och litteratur att låna på bibliotek och att köpa, dagliga taltidningar
på kassett eller radio, inläsningstjänst i alla kommuner, syntolkade videofilmer, uppläsning av
textremsan på TV i en särskild ljudkanal samt syntolkade länsteatrar och riksteater, uppsökande
verksamhet, dagligt stöd med ledsagare, färdtjänst och hjälpmedel.
 
 De krav som ställs för att en byggnad ska bli mer tillgänglig för synskadade är ledstråk,
orienteringspunkter, gränser, inga faror och risker. ( Bygg ikapp handikapp, s. 20 ) Detta kan
uppnås med:
• Planlösning ( ska ge möjlighet till lätt och säker förflyttning ).
• Dagsljus ( ska kunna avskärmas så bländningsrisken minskar ).
• Belysning ( god belysningsnivå, ljusfördelning, avbländning m.m. extrabeslysning kan

markera viktiga byggnadsdelar.
• Färg ( kan underlätta rumsuppfattning och orientering, markera viktiga byggnadsdelar ).

Synskadade uppfattar lättast skillnader i ljushet och därefter i mättnad.
• Ljud ( akustiska signaler, akustiken kan påverka orienterbarheten ).
• Material ( variation av de taktila egenskaperna påverkar orienterbarheten ). Gångstråk över

större gångytor, te x torg markeras genom en kännbart avvikande beläggning som helst även
har kontrasterande färg ( ibid, s. 39 ).

• Vägvisning ( taktila skyltar ).
 Kapphylla bör förses med skyddande gavlar, glasdörrar förses med färgad markering eller

ramverk i ögonhöjd. Fristående pelare kan markeras genom mot omgivningen kontrasterande
färg, extra belysning och golvbeläggning med kontrasterande struktur och färg (ibid, s. 176).

 Hjälpmedel för synskadade är bl a talsyntes, punktskriftsdisplay, scanner och OCR-program,
Optical Caracter Program, som innebär att en inscannad text kan omvandlas från bildfil till
textfil. Synskadade vill även kunna läsa flexibelt på olika platser.
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 3.2 Rörelsehindrade
 Det finns 600 000 svenskar med någon form av rörelsehinder och ca 90 000 är rullstolsburna.
(Funktionshindrades tillgång till kultur, 1988 ). Viktiga frågor för rörelsehindrade är den yttre
tillgängligheten med fungerande entréer, hissar, handikapptoaletter och att även få arbeta med
kultur.
 I ”Bygg ikapp handikapp” finns några viktiga krav för att tillgodose tillgänglighet och
användbarhet för personer med rörelsehinder ( ibid, s. 18 ):
• Korta avstånd, t e x mellan angöringsplats och entré.
• Förflyttningsvägar som är så plana som möjligt.
• Rymliga utrymmen, breda passager. Vilka mått som behövs beror bl a på typ av rullstol,

användarens förmåga att manövrera rullstolen och om man behöver hjälpare. Mått på
rullstolar är oftast mellan 1.20x 0.65 m och 1.40 x 0.80 m ( ibid, s. 25 ) ”Vid offentliga
lokaler som post, bank , bibliotek e t c  bör huvudentrén helst dimensioneras för eldriven
rullstol för utomhusanvändning” (ibid, s. 33).

• Trappor kompletterade med lyftanordning. Ramp kan accepteras i vissa fall.
• Golv- och markbeläggning som är hård, jämn, utan springor och som inte innebär risk för

halkning. I möjligaste mån bör trösklar, kanter och dylikt inte förekomma.
• Manöverorgan som är lätta att manövrera och sitter inom räckhåll för personer i rullstol.
• Lättöppnade eller automatiskt öppnade dörrar.
• Fritt utrymme under bord o d för rullstolsburnas knän och fötter.
• Toalettstolar och sittmöbler som det är lätt att resa sig från. Sittmöjligheter utefter långa

förflyttningsvägar. Rullband kan underlättta vid långa förflyttningsvägar på tex terminaler.
• Ledstänger vid trappor, ramper och långa förflyttningsvägar.
 I närheten av entrén bör det finnas en kapphylla som inte är högre än 1.2 m över golvet
 (ibid, s. 46). utlåningsdisk och informationsdisk bör ha en lägre del  på 0.80 m. för rullstolsburna.
 Hyllor som ska kunna nås av personer i rullstol måste sitta 0.40 – 1.50 m, helst 0.70-1.20 m över
golvet (ibid, s. 77).
 

 3.3 Dyslektiker
 Det finns 300 000- 500 000 vuxna dyslektiker vilket är ca 5-8 % av befolkningen. Textad
utländsk film och utställningar med mycket text är svårtillgängliga för dyslektiker.
(Funktionshindrades tillgång till kultur, 1988 ). Dyslexi är handikappklassat sedan 1991( Lindell
1997, s. 13 ).
 FMLS, förbundet mot läs- och skrivsvårigheter, bildades 1979 på initiativ av elever från några
folkhögskolor som önskade vuxenstudera trots sina problem med läsning och skrivning.
 ( Lindell, s. 94.) Svenska dyslexistiftelsen arbetar för att främja forskning, utveckla nya metoder
för diagnos och undervisning av dyslektiker, sprida kunskaper, skapa medvetenhet bland lärare
och andra skolansvariga, föräldrar, arbetsgivare och politiker, förbättra utbildningen för
speciallärare och skolpsykologer samt tillvarata dyslektikers intressen bl a genom uppvaktningar
av olika myndigheter. Till stiftelsen finns det även en förening, svenska dyslexi föreningen.
(Lundgren, s. 18) Edwards nämner vad några av hennes elever tyckte om att få reda på diagnosen
dyslexi: ” Suddenly my whole life fits into place.” I keep on thinking of things I could never
understand about myself, and in a flash it makes sense.” ( Edwards, s. 22 )
 
 Enligt Lindell (1997, s. 25 ff. ) finns det två olika former av dyslexi. Den ena är visuell, där
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personen har svårt att se en sammanhållen ordbild och där han eller hon ljudar sig fram, tappar
ändelser och missuppfattar innebörden av en text. Den andra är auditiv och innebär ljudosäkerhet,
vilket innebär att man ser ordet men gissar hur det låter. På en normal läsare rör sig ögat i snabba
förflyttningar från vänster till höger i s k sackader. Hos en dyslektiker fungerar inte detta lika bra.
En person som har dyslexi kan ha lika lätt eller svårt att läsa spegelvänt eller upp och ned.
Läsprocessen hos dyslektiker skiljer sig från läsprocessen hos icke - dyslektiker på så sätt att
 efter att ett skrivet ord har analyserats av synintrycket och bokstavskedjan delats in i bokstäver,
stavelser och betydelsebärande bitar av ord måste det göras om till ljud. Ljuden lagras i
korttidsminnet för att sedan ljudas ihop så att ordet känns igen. Först därefter blir betydelsen klar
och ordet kan uttalas. Detta kallas den indirekta eller fonologiska vägen. Den snabbare vägen
kallas direkt eller ortografisk väg.
 
 Dyslexi kan yttra sig på olika sätt. Det kan vara dold analfabetism, ordavkodning ägnas stor
koncentration på bekostnad av innehållet, blockering som liknar stamning, felstavningar och
omkastningar ( Lundgren, 1991, s. 33 ). Dessa problem kan leda till rekryteringsproblem,
utbildningsproblem, psykosociala problem, driftsstörningar, olycksrisker och samhällsproblem.
(ibid s. 35 ). Det kan vara svårt att avgöra om det är äkta dyslexi eller om det har andra orsaker
(ibid, s. 43 ).
 
 Dyslexi medför två olika sorters störningar. Dels funktionellt i och med att man kastar om
bokstäver, tappar ändelser, har svårt med ordningsföljden och svårt att höra språkljud.
 Dels emotionellt: att man får dåligt självförtroende när man inte är lika duktig som alla andra.
(Vad alla lärare...,1995 )
 
 Dyslexi är detsamma som ordblindhet, bokstavsförväxling, tillfälliga läs -  och skrivsvårigheter,
specifika läs och skrivsvårigheter, hoppande bokstäver, svårt att komma ihåg synintryck av
bokstäver (grafem) eller vad man hörde ( fonem ) eller att i rätt ordning ( sekvens ) förknippa rätt
bokstav till rätt ljud, strephosymbolia betyder sammanblanding av symboler.
 Dyslexi betyder svårighet med ord (grek) avläsning, rättstavning ( Stadler, 1994 ).
 
 Kännetecken på att man har dyslexi är att man läser långsamt, trevande eller hackigt, alltför fort
och gissar, utelämnar eller läser fel på småord och ändelser, stannar upp och läser om, gör tillägg,
t ex helt blir helst, igen blir ingen, kastar om bokstäver bar-bra, börd – bröd, vänder hela ord som-
mos, mot-tom, drar med tidigare ljud i samma ord: skrattade – skrattatade.
 ”Den psykiska energin behövs för avkodningen av texten och förståelsen kommer då i andra hand
och kan bli mycket bristfällig” ( ibid, s. 22). Man kan glömma det man läst i början av meningen
innan man har läst färdigt hela eftersom lästakten är så långsam, (ibid, s. 22 ).
 Dyslektiker är osäkra på bokstävers form och ljud, kastar om vokaler, kastar om konsonanter,
utelämnar ändelser, glömmer prickar och ringar, spegelvänder bokstäver och siffror, har dålig
handstil på grund av svår motorik, skriver otydligt för att dölja stavfel, ( ibid, s. 25).
 Dyslektiker kan ha stor uppfinningsförmåga i att dölja ”felet.”
 När de har blivit kallade ointresserade, okoncentrerade, negativa, lata eller dumma är det inte
konstigt om det ger dem dåligt självförtroende. För dyslektiker är läsning och skrivning ingenting
som de gärna ägnar sig åt. Det blir desto mer TV och telefon.
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 3.4 Hjälpmedel och träning
 
 Ett exempel på hur samhället har underlättat för de handikappade är databasen ÄLVA
 ( Jansson, 1995 ). Det är statens handikappråd, statens kulturråd och länsbibliotek Älvsborg som
har bidragit med medel till ett projekt för att öka handikappades tillgång till kultur- och
fritidsutbudet i Älvsborgs län. Projektet innebär informations- och kontaktarbete, utbildningar
och datauppbyggnad. Målgrupper är kultur- och fritidspersonal i kommunerna,
handikappkonsulenter, syokonsulenter, vårdpersonal och arbetsvägledare. Projektets utbildningar
omfattar syn- och hörselhandikapp, utvecklingsstörning, läs- och skrivsvårigheter,
evenemangskalender, kurser, utbildningar, informationsmaterial och adresser. Den fungerar även
för synskadade med hjälp av talsyntes och  och punktskriftsdisplay. Uppdatering är tänkt att göras
av kommunerna själva. Älva finns tillgänglig på alla huvudbibliotek och sjukhusbibliotek i länet.
En utvidgning av tillgängligheten ska göras till 30 stycken användare som är privatpersoner,
handikappförbund, syncentraler och handikappkonsulenter. Projektet har utförts av ett samarbete
mellan en barnbibliotekskonsult, mediakonsult och socialkonsult.
 
 En annan service som ges till personer som av fysiska skäl inte kan besöka biblioteket är
uppsökande verksamhet. (Funktionshindrades tillgång till kultur, s. 74 ff.) Tillgängligheten till
biblioteken kan delas in i yttre och inre. Yttre är tillgänglighet till själva byggnaden. Inre
tillgänglighet beror t e x på bredden mellan hyllorna, fria passager, överskådlig placering av
medier, tydlig skyltning och avdelningar med L(ätt) L(äst)-litteratur. Den inre tillgängligheten
beror även på anpassad teknik som hemsidor, katalog, förstorad skärmtext, talsyntes och
talbokssystemet Daisy. Daisy har utvecklats av TPB och Labyrinten Data AB (ibid, s. 87).
 
 TPB, talboks - och punktskriftsbiblioteket, har gjort en utredning om den svenska
talboksmodellen med syftet att byta ut det nuvarande formatet till ett digitalt format, kallat
DAISY. Utredningen föreslår att produktionen av dessa DAISY-talböcker kan starta f o m den 1
maj år 2000( Talboken i framtiden, 1998, s. 8). Den digitala talboken är lagrad som en databas
med inspelade fraser och varje fras motsvarar en mening. Systemet är både framtidssäkert och
historiesäkert. Teknikutvecklingen går framåt och då gäller det för TPB att hänga med så att inte
funktionshindrade drabbas av minskad tillgång till information och kultur. Här nämns även e-
textböcker och att funktionshindrade ska ges tillgång till det elektroniska kulturarvet. E-
textböcker kan även innehålla bilder och digitalt ljud och läses med hjälp av ett program som
kallas textview samt punktskriftsdisplay, syntetiskt tal eller förstoringsprogram ( ibid s. 49 ).
 
 Det var på 70-talet som de öppna spolarna byttes ut mot kassettbandspelare. DBF: s (De blindas
Förening) bibliotek, nu TPB, valde då bort Clarke & Smith – systemet, trots att den hade 2
timmars speltid mot kompaktkassettens 2x 30 minuter, på grund av att det krävdes en
specialbandspelare ( ibid s. 35). Kassettbandspelaren hade även redan börjat användas på den
öppna marknaden för musikavlyssning.
 
 I propositionen kultur åt alla 1976, föreslogs att 25 % av den årliga bokproduktionen skulle
finnas tillgänglig som talböcker. 1998 fanns det drygt 57500 talbokstitlar (ibid s. 36).
 
 De som har rätt att låna talböcker är: (Talboken i framtiden, 1998,  s. 29)
• Synskadade
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• Rörelsehindrade
• Utvecklingsstörda
• Afatiker
• Dyslektiker
• Hörselskadade för hörselträning
• Långtidssjuka
• Konvalescenter
 
 Av dessa representerar synskadade 73-75 % av talbokslåntagarna och står för 73-80 % av lånen,
rörelsehindrade 6-8 % respektive 6-9 %, och vuxna dyslektiker 4-6 % respektive 3-4 %,
 ( ibid, s. 32 ). Till detta kan tilläggas att 70 % av den synskadade befolkningen är över 70 år.
Många synskadade använder inte talböcker utan klarar sig istället med förstoringshjälpmedel eller
punktskrift. ( ibid, s. 30)
 
 Två enkäter till bibliotek respektive talboksläsare, representerade av SRF och FMLS sändes ut av
TPB under 1998. (Andersson, 1998). Av dessa enkäter framgick det att:
• Biblioteken anser att portofrihet har betydelse för antalet lån.
• Mer än 20 länsbibliotek anser att talböcker skall vara en integrerad del i ett folkbiblioteks

mediebestånd och inte hanteras i egen avdelning i biblioteket med egen personal eller
ansvarspersonal. Om det bara är en bland personalen som är insatt i talboksområdet kan det
vara svårt för besökare att träffa på rätt person.

• Drygt 10 länsbibliotek och 12 av 41 kommunbibliotek tror att varje lokalt bibliotek i länet har
fungerande förmedling och information av talboksservice.

• 23 länsbibliotek respektive 36 kommunbibliotek tror att låntagarna är nöjda med den service
de får. Ingen lämnar negativt svar.

• Det bästa med den nuvarande talboksmodellen anses vara portofriheten, lånekedjan, att TPB
som lånecentral och ansvarsbibliotek både ger snabb och god service och att låntagarna kan få
mycket personlig service i det lokala biblioteket.Det negativa är att emballagen är otympliga
och tunga, kassettbanden trasslar och går sönder m.m. Ett problem kan vara att bibliotek som
har ett eget stort talboksbestånd inte lånar in så mycket från TPB, vilket utestänger läsare från

 de ca 40 000 titlar som bara finns på TPB, om låntagarna inte känner till det.
 
 Mer än hälften av de användare som har svarat på enkäten använder biblioteket utöver att låna
talböcker även för att få information om arrangemang, kommunal/lokal information, lånar
storstilsböcker, använder inläsningstjänst, träffar folk, använder datorer, studerar m.m. ( s 46.)
 
 ”Bara 38 % brukar lämna förslag till inläsningar – många visste inte om att möjligheten fanns. ” (
ibid, s. 46). Mer än hälften kände att de inte hade något inflytande över vilka böcker som läses in
som talböcker.
 
 Utöver böcker finns det även taltidningar och tidskrifter på kassett. Taltidningar ges ut dels av
taltidningsnämnden, (TTN) dels med landstingskommunal eller primärkommunal finansiering.
 TTN har tre sorters tidningar: Radiotidningar, kassettidningar och RATS- tidningar ( radiosända
talsyntestidningar för synskadade.) De två förstnämnda läses in, medan RATS tidningar sänds via
radions P1-nät, över telenätet eller per post med syntetiskt tal. Ett 60-tal tidningar fanns 1997
även tillgängliga i elektronisk version på Internet. TTN ska göra taltidningarna digitala. TPB vill
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verka för ett samarbete med TTN så att de får ett gemensamt digitalt format. Med DVD ( digital
versatile disc ) - teknik kommer en apparat att räcka för att lyssna på musik, se på video, använda
datorn samt att lyssna på talböcker, sk DAISY-böcker.
 
 ”Föräldrar till läshandikappade barn och läshandikappade föräldrar till icke läshandikappade barn
måste ha tillgång till bibliotek med medier lämpade just för deras barn och för att de skall kunna
hjälpa sina barn i skolarbetet och med öppettider, som tillmötesgår även förvärvsarbetandes
behov” (ibid, s. 60).
 
 ”Bibliotekarien är alltjämt en nödvändig resurs för läsaren när det gäller att välja böcker”
 ( ibid, s. 71 ). ”Användarkrav och önskemål från andra användargrupper än synskadade är inte så
väl samlade, formulerade och uttryckta.” …”Generellt kan det sägas att medan SRF vill ha
talböcker inlästa så neutralt som möjligt vill FMLS gärna ha lite dramatisering av texten” ( ibid s.
73 ). Många dyslektiker vill låna både talbok och svartskriftsbok tillsammans.
 
 I  TPB:s enkätundersökning framkom dessa synpunkter från användarna (ibid, s. 75):
• Att talböcker är livsviktiga för många människor, inte minst för ensamma gamla.
• Att många är ledsna över krångel med trasiga band och emballage samt dåligt ljud
• Att många är nöjda med det utbud av talböcker som finns men att många fortfarande tycker

att de måste vänta alldeles för länge på helt nya böcker.
• Att talboksläsare inte i alla bibliotek naturligen ges samma service som svartskriftsläsare.
• Att många bibliotek får mycket beröm.
• Att många läsare har många synpunkter på inläsare, röster och en massa frågor som hör till

detta område.
• Att många dyslektiker behöver kombinationen inläst och tryckt text och t e x saknar den

tryckta bokens framsida på talboken eller en bifogad tryckt innehållsförteckning.
”Bok och band” kallas det när en tryckt bok kombineras med inläsning på kassett. Detta finns
både som talbok och kassettbok. Dessa kan lånas på bibliotek och köpas från Btj men inte
från TPB.

För dyslektiker är bandspelare med variabel hastighet ett bra hjälpmedel. För de som har svårt
med motorik underlättar datorn den ansträngning det innebär att forma bokstäverna.
( Lindell, 1997, s. 67.)
Ove-programmet är ett datorprogram som hjälper dyslektiker med ljudåterkoppling med så kallad
talsyntes. datorn läser upp texten som skrivs. Det är inte någon automatisk rättstavningskontroll
utan eleven får själv höra om bokstäver har kastats om eller utelämnats. (Lundgren, 1991, s. 11).

Enligt Margarete Hill, komvux, majornas gymnasium är ”Det svåra för oss som arbetar med
vuxna dyslektiker att vi är deras sista försök. Det får inte misslyckas en gång till för dem, framför
allt inte känslomässigt”. ”Eleverna sitter där och kanske för första gången i en skolsituation kan
de klara en uppgift utan att någon hänger över deras axel och säger rätt eller fel.”  [ med hjälp av
datorn ] (ibid, s. 26). Det är viktigt att LO, ABF, folkhögskolorna och FMLS samarbetar för att
minska dessa problem (ibid, s. 39). Allt fler avstår från studier därför att de redan har ett arbete
som de är rädda att mista om de blir borta för mycket (ibid, s. 38). ”Förutsättningarna för att nå
framgång är att man får bedriva undervisningen under frihet från stress i en förstående,
accepterande och stödjande atmosfär” ( ibid, s. 49).
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För att visa på hur dyslektiker ser på bibliotek och böcker har jag tagit följande citat ur boken
Det var ju inte dum jag var ( 1996 ).
” …bibliotek var trånga och gamla med dåligt lampljus, och böcker som trängde sig på från golv
till tak”, (ibid, s. 12 ). ”För i ett mörkt hörn skulle jag känt mig kollad: varför står han där borta i
hörnet och kollar såna där böcker, han ser ju normal ut varför står han bland sånt?” (ibid, s. 14 ).
” En synskadad har ju sin käpp, en hörselskadad sin hörapparat, men mitt [ handikapp] syns ju
inte förrän jag skriver, förrän jag läser.” (ibid, s. 15 ). ”Skräckens hus brukar jag kalla biblioteket.
För att det luktar gamla böcker, det där elaka från småskolan, lukten av att jag aldrig fick
chansen.” (ibid, s. 31). ” Fyra, fem gånger måste jag läsa en bok för att minnas, för ögonen ställer
inte in sig, koncentrationen går åt till texten för att den ska stå still. Om jag hör minns jag
snabbare och får jag lyssna och läsa samtidigt går orden raka vägen i minnet. Så böcker är inte
det första jag tänker på om jag vill veta mer om nåt, hellre frågar jag folk jag känner” (ibid, s.
41).
”Och det fanns ju så många andra böcker inlästa så jag tyckte att inte kunde väl jag stå där och
bara kräva” (ibid, s. 43 ).

De anonyma dyslektikerna ger även synpunkter på hur biblioteken kan förbättras. ”Dela
biblioteket i mindre rum istället. Ha värdar som tar emot och slussar rätt. Ha öppet hus oftare.
Dyslektikerföreningen och bibliotekspersonalen skulle kunna lära känna varann” (ibid, s. 33 ).
”Varför inte ställa upp bilder, eller böcker med bildomslag, överst på bokhyllorna, som skyltning,
som på stormarknaden? Så man slipper leta i blindo bland alla bokstäver” (ibid, s. 54).
Vissa personer väljer oftast den tjockaste boken och byter hellre hobby än visar att man har läs -
och skrivsvårigheter.

Utbildningsradion har mellan 1980 och 1984 haft ett FOU-projekt som kallas vem kan inte läsa
och skriva? ( Schultz, T och Wikberg, B., 1984 ). Det består av TV-program och telefonslussar
dit man kunde ringa in och anmäla sig till undervisning på komvux. Efter alla telefonsamtal
gjordes 37 djupintervjuer. Många har svårt att läsa textremsan på TV. Det innebär rädsla och
skam att behöva berätta det för kamrater. Att inte bli trodd av myndigheter. Många kompenserar
sina läs- och skrivsvårigheter genom att vara bra på annat, eller hamnar ofrivilligt bland
kriminella.

I Trollhättan har man genomfört ett projekt som heter verbal digitalius. Det innebär att en eller
flera personer läser upp textremsan från TV-sändningar, via telefon eller radio, och människor
som inte själva kan läsa texten, ändå kan följa med i textade TV-program. ( GP 00-04-12)

På en föreläsning med Mats Myrberg, på Linköpings Universitet, fick jag reda på en del viktiga
saker. Myrberg menar att det är ogynnsam pedagogik och dåligt föräldrastöd som är bakgrunden
till dyslexin. Det är en handfast instruktion i ordavkodning som hjälper ett barn att lära sig läsa.
Det kan vara ett äldre syskon, förälder eller speciallärare som ger den instruktionen. Vi bör ta
vara på den tvångsmässiga läsningen som ett barn har när det försöker bilda ord av varenda
bokstav de ser. De barn som inte får ett stöd i sin läsning, som de som t ex har föräldrar med
dyslexi, får en försenad läsutveckling och blir betydligt sämre än sina jämnåriga i skolan.
Skillnaderna mellan lässvaga barn och de som läser bättre ökar efter varje år och sommarlov.

För att komma tillrätta med läs- och skrivsvårigheter måste man sätta in åtgärder så tidigt som
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möjligt och inte vänta och se. Vissa hävdar att alla har olika snabb läsmognad. En engelsk
undersökning visar att det bara är 10 % av de med läs och skrivsvårigheter som passar in under
mognadsteorin medan 90 % har dyslexi. En svensk undersökningen visar att det är en 1/3 som
hör till mognadsteorin och 2/3 som har dyslexi.

För vuxna dyslektiker är det viktigt med socialt stöd. Då är tjuvstartsmetoden lämplig, som
innebär en genomgång av gammalt och nytt yrkesspråk innan ny teknik införs på arbetsplatser.
Som vuxen har man lättare att ta till sig vad långa och korta vokaler innebär m.m. som man
kanske hade svårt med som barn.

På högstadiet finns det en problemförnekelse hos lärare. De tycker inte att de ska behöva ta hand
om sådant.De som tror att de inte behöver lära sig läsa inser inte att man även i ett
arbetsmarknadspolitisk åtgärdsprogram måste ha skrivkunskaper.

För att underlätta datorarbete för dyslektiker skulle man kunna rensa bildskärmar från överflödig
information. Taligenkänningsprogram som finns kan bli ännu bättre. Man ska inte behöva tala så
tydligt för att datorn ska förstå.
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3.5 Linköpings stadsbibliotek och handikappade

Följande kapitel tar upp hur biblioteket beskriver servicekvalitet och funktionshindrade
användare i sin målsättning, som fastställdes 1997. Se även bilaga 4.

Inriktningsmål ( Program av Linköpings...1997, s. 6 ).
1. Biblioteket skall vara ett allsidigt centrum för kultur, kunskap och information.
2. Medborgarna ska ges god information om kommunens verksamhet.

Inom ramen för informationskontorets verksamhet tillkommer även mål för: demokrati, flykting–
och invandrarverksamhet, konsumentvägledning samt budgetrådgivning vid skuldsanering.

Effektmål
1a. Alla invånare skall ges möjlighet att ta del av bibliotekets service.
1b. Biblioteket skall vara en samlingspunkt för att främja kontakt mellan människor.
1c. Biblioteket skall vara centrum för samhällsinformation.
1d. Biblioteken skall kostnadsfritt tillhandahålla medier för litterära upplevelser, studier och
förströelser samt information.
1e Biblioteksverksamheten skall genomsyras av objektivitet och kvalitet.
1f. Stiftsbiblioteket ska ordna och förvara äldre samlingar av böcker, handskrifter och
museiföremål samt göra dessa tillgängliga för forskning.

2a Kommunen ska informera om aktuella samhällsfrågor och medborgarnas rättigheter och
skyldigheter.

Biblioteket har tre teman som är Information, kunskap och kultur. Under kunskap står det att
” Särskild vikt skall läggas vid utvecklingen av hjälpmedel och verksamheter med hänseende till
handikappade och lässvaga. Bl a planeras ett läs- och skrivcentrum med inriktning på
dyslektiker” (Program...  s. 7 ).  I programmet går det även att läsa att ”Biblioteket skall formas
utifrån brukarnas behov.( ibid s. 8 ) ... Brukarperspektivet handlar också om hur man som
besökare, även som handikappad, upplever biblioteksbesöket. Av det skälet är det viktigt att i
gestaltningen av biblioteksrummet arbeta för att göra samlingarna så överskådliga och
lättillgängliga som möjlig. Inte minst med tanke på integreringen av nya medier krävs det att stor
vikt läggs vid detta. Vidare skall de möjligheter till förändringar till förmån för besökarna, som
datatekniken öppnar tas tillvara. Det innebär bl a bättre söksystem och vägledning samt frihet för
besökarna att klara mera på egen hand.”

” Ett dyslexicentrum ska vara ett kunskapscentrum där det finns specialutbildad personal som
kan stötta och handleda lärarna. Elever, lärare och föräldrar ska kunna vända sig dit för att få
handledning. Här kan man också utföra de test [ för att få diagnosen dyslexi fastställd] som
Ekhaga utför idag, till hög kostnad och efter lång kötid. Man skall ordna föreläsningar,
seminarier samt ha kurser för lärare. Det skall vara en bank där man kan låna böcker,
dataprogram och annat undervisningsmaterial, och man kan ha läroböcker och faktaböcker
inlästa på band för utlåning. Personalen ska bestå av två specialpedagoger med utbildning i läs-
och skrivsvårigheter, en inriktad mot grundskolan och en mot gymnasieskola. Viss psykologtjänst
med inriktning mot utredning och / eller neuropsykologi.” Kommunfullmäktiges handlingar
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1997:10, Dnr B 96.0127, 1998-12-02, (Program av Linköpings kommuns kommunstyrelse,
bildningsnämnd och kultur- och fritidsnämnden 97-04-11.)

Eftersom en utav deltagarna i gruppen med dyslektiker inte ens hade hört talas om
dyslexikampanjen tyckte jag att jag hade behov av att ta reda på mer om hur den fördes här i
Linköping.

Under hösten 1996 till hösten 97 genomfördes en dyslexikampanj i hela landet för att ge
upplysning, väcka förståelse och förändra attityder. Under v.39 skulle alla bibliotek i Sverige
påbörja sina aktiviteter. Linköpings stadsbibliotek hade sökt bidrag för att genomföra kampanjen
och samma dag som biblioteket brann ned hade de fått beskedet att de skulle få pengarna de sökt.
Det värsta var att mycket av kampanjmaterialet brann upp. Under återstoden av hösten köptes
specialinlästa böcker för dyslektiker, bok och band, in som placerades på filialer och
gymnasiebibliotek. Efter att det nuvarande provisoriska biblioteket öppnade i februari kunde man
börja att satsa mer på kampanjen. Kampanjen bestod av öppet hus, tre torsdagar mellan 17.00 och
20.00 på biblioteket tillsammans med FMLS och Scira, annonser i Östgöta Correspondenten och
kommunens interna personaltidning samt flygblad. Biblioteket anställde även en extrapersonal
som besökte filialer, delade ut informationsmaterial, informerade låntagare och besökte klasser på
en gymnasieskola och berättade om hur det är att vara dyslektiker. På Ekholmsfilialen
informerades ett tjugotal lärare. Tillsammans med Kultur Linköping, ABF och Länsbiblioteket
ordnade biblioteket ett tvådagars besök i april 1997 av Riksteaterns Teatermobil. Den innehåller
en utställning om dyslexi och visar en föreställning om en dyslektisk pojke och skolans dilemma.
Den ena dagen visades en offentlig föreställning. Biljetter till teaterföreställningen såldes på
biblioteket. Den andra dagen var föreställningen ägnad åt politiker som efter detta deltog i en
konferens på länsmuseet, där personer med dyslexi framträdde. I teatermobilen och på
länsmuseet fanns informationsmaterial från biblioteket. Teatermobilen stod utanför slottet och
stadshuset.

På initiativ från barn och ungdomsnämnden hölls den 9 april en hearing i Linköpings stadshus om
dyslexi. Biblioteket har haft möte med gymnasiebibliotekarierna, vilket gav förvånansvärt dålig
respons. Biblioteket har medverkat vid ett möte med lärare på Komvux. På biblioteket har man
tagit fram litteraturlistor om vad som finns att läsa om dyslexi bl a via Artikelsök. På filialerna
anordnades dyslexihörnor. I samverkan med studiefrämjandet erbjöds lärare och elever att pröva
olika datorprogram för dyslektiker.

Resultatet av kampanjen blev att många vågade träda fram och tala öppet om sina läs- och
skrivsvårigheter. Bibliotekspersonalen märkte vilket behov av information och
kunskapsspridning det finns och att människor sökte sig till biblioteket för att få pedagogisk
hjälp, vilket biblioteket inte har möjlighet till. Det märktes även att skolan inte har resurser för att
ge tillräcklig hjälp till dyslektiker. Utlåningen av bok och band ökade kraftigt.
Bibliotekets viktiga roll som social och neutral mötesplats bekräftades. Chefen för
talboksavdelningen tror att den provisoriska bibliotekslokalen kanske medverkade till att så
många vågade sig dit och att de insåg att bibliotek inte behöver vara som ett finrum. Kampanjen
påverkades av branden på så sätt att perioden varade fem månader kortare än i övriga landet, nya
bok och band och talböcker fick köpas in och det saknades en lokal med café, konferensrum eller
hörsal att ha föreläsningar eller teaterföreställningar i.
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Enligt den lista på intressegrupper som Linköpings stadsbibliotek har gått ut och frågat, har
handikapporganisationerna kommit med dessa tips för det nya biblioteket.
Bokhyllornas höjd bör begränsas för åtkomst av rullstolsbundna, helst nedfällbar
hyllkonstruktion, bildskärm 20 för synskadade, hörslinga, telefon med bildskärm,
cykelparkeringsproblem vid entrén ska beaktas. Skjutdörrar istället för bladdörrar är önskvärt,
elmanövrerade, inga heltäckningsmattor, passagen bör anpassas så att den blir funktionsduglig,
fritt från textilier, rymligare hiss, personalhiss som är handikappanpassad, ljudsignal i hissar,
uppslagsverk mer lättåtkomligt placerade, telefoner ska handikappanpassas, särskild automat för
färdtjänst, rättstavningsprogram för PC bör finnas, fler RWC, Hänvisningsskyltar bör även
utrustas med symboler, färgsättning på skyltar bör beaktas, Ej blå/ vit, stora bokstäver, talböcker
placerade nära entrén, elektriska bladvändare, cafeteria avskild i markplan med uteplats mot
parken, rökfritt, sittgrupper placeras längre in i biblioteket. Värd/ värdinnor, system för
överförande av kommunal information. Hur kallar man på personal?
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4. Metod
För att undersöka användarnas upplevelser har jag använt mig av fokusgruppmetod. Metoden
innebär att istället för att en huvudperson är föremål för intervjusamtalet, är fyra till femton
personer tillsammans föremål för utfrågning på en och samma gång. ( Maunsbach och Dehlholm
– Lambertsen ( 1997 ) Gruppdeltagarna kan få fler associationer av varandra och ämnet
representeras bredare. Denna metod är vanligt förekommande vid marknadsundersökningar,
programutvärdering samt i akademisk forskning. Det är även vanligt att undersökningen görs på
uppdrag av en sponsor.

För att lära mig hur metoden går till har jag huvudsakligen använt mig av Kreuger och Morgans
bokserie Focus Group kit 1-6. Fokusgruppintervjuer är en kvalitativ metod. Här används
gruppdiskussioner för att få en rik förståelse av deltagarnas erfarenheter och åsikter. Metoden
innebär för det första undersökning och upptäckt, vilket gör att många intervjufrågor uppstår
under tiden som intervjun pågår. För det andra är det kontext och djup som eftersträvas, vilket
hjälper mig att förstå bakgrunden bakom människornas tankar och upplevelser. Den tredje
utmärkande delen av kvalitativa metoder är tolkning, som ger en förståelse av hur saker och ting
är och hur de blev som de blev. Deltagarna vill förstå varandra. Gruppdiskussionerna skapar en
process av att dela med sig och jämföra erfarenheter.

Val av gruppsammansättning
En bra grupp kännetecknas av att alla deltagarna känner att deras bidrag till diskussionen är
viktiga och att de uppmuntrar varandra. När en grupp ska sättas ihop gäller det att bestämma om
gruppen ska vara homogen/ heterogen, medlemmarna känna varandra eller inte, storlek på
gruppen, antal grupper, antal intervjuer med varje grupp samt lönekompensation till deltagarna.

Rekrytering
I rekryteringsplanen ingår att definiera en målgrupp för undersökningen.( Focus group kit 2)
Turordningen för detta ser ut som så att först måste man göra ett urval och sedan skapa en
lämplig komposition av varje grupp, dvs hur många personer ska varje grupp innehålla och på
vilka kriterier ska deltagarna väljas? Därefter bör man tänka på hur många grupper det bör vara
och sedan göra en inbjudan till dessa. För att en rekrytering ska lyckas är det viktigt att skapa en
känsla av att undersökningen kommer att bli intressant och att det är någon vits att göra den. Man
bör kontakta personerna på ett personligt sätt och bygga på existerande relationer. I inbjudan kan
man erbjuda någonting som ersättning till personerna som är villiga att ställa upp. Till sist är det
viktigt att bestämma hur allt ska följas upp.

Intervjuarens och assistentens uppgifter
Eftersom det kan vara svårt för en enda person att samtidigt både ställa frågor och observera kan
man vara två som intervjuar. Den ena personen, observatören, blir då mer uppmärksam på att
observera gruppdynamiken, medan den andra personen, moderatorn, får ställa frågorna.
Problemfrågor att ta ställning till före en fokusgruppintervju är bl a moderatorns förhandskunskap
om ämnet. Moderatorn får varken vara för passiv eller för kontrollerande eller styrande.
Personliga egenskaper som kan vara bra att ha som moderator är att kunna förstå grupprocesser,
ha nyfikenhet, kommunikationsfärdigheter, vänlighet och humor, vara intresserad
av människor, öppen för nya idéer, samt att ha en förmåga att lyssna.
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Innan själva intervjun behöver man förbereda sig själv, samla ihop utrustning och arrangera
rummet. Assistentens uppgifter är att sköta entrén, ta hand om störningar, sköta bandspelaren,
ställa följdfrågor, erbjuda muntlig sammanfattning, delta i rapporteringen med detsamma efteråt,
assistera med analysering samt att ta stödanteckningar.

Under intervjuerna
Att intervjua fokusgrupper innebär att lyssna och lära av människor ( Focus group kit 1 ).Under
själva intervjun bör man tänka på att registrera deltagarna, småprata, introducera gruppen och
ställa frågor. Viktiga saker att tänka på är att vara vän med sina frågor, vara beredd att ställa
parallellfrågor för att förklara en fråga bättre om de inte förstår, hoppa över frågor som redan har
talats om, ställa frågorna i konversationsform och vara beredd att ändra ordningen på frågorna.
Vidare bör man se till så att intervjun flyter på. Med det menas att kontrollera sina reaktioner vad
gäller nickningar och svar och att känna sig hemma med pauser. En bra standard är att ta en 5
sekunders paus när ingen säger något efter moderatorns fråga eller efter att en av deltagarna
svarat på frågan och ingen annan säger något. Det går också bra att ställa frågan en gång till eller
fråga varför det inte finns något svar på frågan. Man kan även ställa följdfrågor med ögonkontakt
när det behövs. Dessa ska vara spontana. De kan dock vara tidsödande och onödiga ibland.
Efteråt gäller det att summera diskussionen, få deltagarna att lämna diskussionsrummet samt att
gå igenom vad som sagts tillsammans med assistenten.

Ett första utkast av frågor innebär att man försöker disponera tiden man har för varje fråga
( Focus group kit 3 ) Man kan dela in frågorna i 5, 10 eller 15 minuters frågor. För en 2 timmars
intervju blir det 90 minuters effektiv tid, eftersom det alltid försvinner tid till småprat i början och
slutet. Frågor kan bestå av öppningsfrågor, introduktionsfrågor, överföringsfrågor, nyckelfrågor
samt slutfrågor. Sammanfattningsvis kan moderatorn göra en sammanfattning av vad som har
sagts. Vid intervjun bör öppna frågor användas. Man kan be deltagarna att tänka tillbaka, men
undvika att inleda frågor med: varför? Det kan finnas så många underliggande svar till varför och
då får man hålla på och fråga länge innan man har fått reda på den verkliga orsaken. Håll
frågorna enkla. Var försiktig med att ge exempel. Ge deltagarna den bakgrundsinformation som
behövs. Man bör rangordna frågor så att man ställer allmänna frågor före specifika, positiva före
negativa, ensamma frågor före frågor med följdfrågor, deltagarnas definitioner ( gärna nedskrivna
anonymnt innan de läses upp) före tidigare framforskade definitioner. Oplanerade och
slumpartade frågor sparas lämpligast till sist så att man hinner med de planerade frågorna.

Frågorna kan vara av värderande karaktär. Tillvägagångssättet kan vara så att man ber deltagarna
besvara frågan med hjälp av en skala av adjektiv, semantiska ord eller siffror eller be deltagarna
göra en egen skala. Deltagarna kan även få placera in ord som hör ihop i olika rutor på ett papper.
Detta kallas conceptual mapping.

Problem och svårigheter
Under intervjuerna kan vissa problem uppstå. Det kan vara problem med deltagarna, utrustningen
eller lokalen. Deltagarbeteende, experter och influerare, dominerande talare, avbrytare, ramblers
och vandrare som ej kommer till saken, okoncentrerade deltagare som svarar på någonting annat
än frågan, deltagarkommentarer, respektlösa attacker, ej korrekta råd, uteslutningar av personer,
deltagarfrågor
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Analysen
Fokusgruppanalys är unik på så sätt att deltagarna påverkar varandra, åsikter ändras och man lär
av varandra.( Focus group kit 6 ) Diskussionen bygger vidare på kommentarer. Effektiv analys
tar inte bara upp vad som sägs utan även kroppsspråk, gester och röstnivå. Tidigare analyser kan
vara till hjälp för att föra studien framåt på en högre nivå. Under gruppintervjun bör man lyssna
efter inkonsekventa kommentarer och göra följdfrågor för att öka förståelsen, lyssna efter vaga
eller kryptiska kommentarer och ställa följdfrågor. En hjälp vid analysen kan vara att rita ett
schema över gruppdeltagarnas placering och att ta fram bakgrundsinformation om deltagarna.
Vid analyseringen gäller det att kunna jämföra gruppdeltagarnas svar. Beskriver orden samma
sak eller inte? Har personerna verkligen diskuterat samma sak? Har deltagarna ändrat position
under samtalet? Kunde deltagarna svara på, eller ge exempel när moderatorn ställde
uppföljningsfrågor? Moderatorn måste kunna identifiera de åsikter, idéer eller känslor som
upprepas även om de uttrycks med olika ord. Alla individer har olika bakgrund av erfarenheter,
kategoriseringar, fördomar, associationer, behov, viljor och rädslor som påverkar deras syn på
saken.

Som hjälp vid analysen kan man ställa följande frågor till sig själv:
Vad var det jag redan visste sedan förut och som blev bekräftat eller ifrågasatt av denna studie?
Vad var det som jag hade anat och som nu blev bekräftat eller ifrågasatt av denna studie?
Vad var det som var nytt och som jag inte tidigare hade anat?
Vilka följder får dessa resultat för produkten eller tjänsten?
Ibland kan det som inte sägs vara viktigt att notera.
Har jag identifierat och inkluderat olika kategorier av deltagare så det går att göra jämförelser?
Är dessa grupper de viktigaste att undersöka?
Har jag tillräckligt med grupper i varje segment för att identifiera mönster och gemensamma
drag?

I undersökningar som bygger på fokusgruppintervjuer börjar anlyseringen av informationen
redan efter den första gruppintervjun och fortsätter sedan kontinuerligt hela tiden medan
informationsinsamlingen pågår. På så sätt kan intervjuaren justera frågorna till nästa fokusgrupp
om han märker att det behövs. Vid frågan om man ska testa frågorna i förväg ger Krueger rådet
att använda den första fokusgruppen som en sorts test. ( Focus group kit 4 ) Efter att samtalet är
avklarat kan moderatorn fråga deltagarna om de tycker att något behöver ändras inför nästa
gruppintervju. Om det är mycket som behöver ändras tas inte den första gruppen med i analysen
utan används bara som en testgrupp.

4.1 Tillvägagångssätt
Jag har valt att intervjua bibliotekets användare. Vilka är då bibliotekets användargrupper?
Ledningen för Linköpings stadsbibliotek har gått ut och frågat några intressegrupper om deras
synpunkter på det nya biblioteket. Dessa intressegrupper är:  Länsbiblioteket,
Universitetsbiblioteket, Grundskolebibliotek, Gymnasiebibliotek, Föreningsarkivet, Stadsarkivet,
Studenter, Bildningsförbunden, Stiftsbibliotekets vänner, Lunnevads folkhögskola,
Universitetsledning och forskare, Lokalgruppen, Centrum för lokalhistoria,
Handikapporganisationer. Bland dessa grupper har jag valt att intervjua handikappade av tre
orsaker. För det första för att jag känner en rörelsehindrad person med ett brett kontaktnät, och
som har hjälpt mig att hitta intervjupersoner. För det andra för att bibliotekets måldokument
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betonar att ”Särskild vikt skall läggas vid utvecklingen av hjälpmedel och verksamheter med
hänseende till handikappade och lässvaga. Bl a planeras ett läs- och skrivcentrum med inriktning
på dyslektiker.” För det tredje för att en enkätundersökning om vad man helst vill ha med sig i det
nya biblioteket ( Klasson, 1999 ) inte innehåller så många svar från handikappade personer. Jag
har beslutat mig för att intervjua tre grupper med olika handikapp; synskadade, rörelsehindrade
samt dyslektiker. Jag har valt att inte intervjua döva eftersom jag själv inte kan teckenspråk.

Jag har valt att avgränsa antalet personer i grupperna till fyra eller fem, dels för att jag lätt ska
kunna skilja på rösterna när jag lyssnar av bandspelaren och dels på grund av gruppdynamik. I en
liten grupp känner deltagarna att de har ett större inflytande och engagemang, att alla får säga sin
mening och känna sig förstådda.( Svedberg, 1997, s. 88-90 ) Det fysiska avståndet mellan
individerna är så litet att gruppmedlemmarna kan ha ögonkontakt med varandra och behöver inte
heller höja rösten. En liten grupp kan vara mindre formell och mer flexibel. Den är också ett
mellanting mellan relations- och uppgiftsorienterad, gruppen blir varken för intim eller anonym.
För att gruppmedlemmarna ska kunna särskilja och hålla reda på varandra bör en liten grupp inte
bestå av fler deltagare än sju.

Urvalet av intervjupersoner har jag inte begränsat på grund av risken att inte få tag i några alls.
Därför har jag inget krav på att deltagarna ska vara vana biblioteksbesökare. Bland deltagarna
finns några som inte brukar gå till biblioteket så ofta. Ett önskemål från mig var dock att få båda
könen representerade i varje grupp. Det fick jag. Dessutom fick jag , trots att det inte var ett krav
från mig, grupperna ganska jämnt åldersfördelat med både äldre och yngre. Detta kan vara både
bra och dåligt. Bra om de har olika åsikter och kan ge olika synvinklar på saker och ting, och
vågar säga emot varandra. Dåligt om de är för olika och inte kan diskutera tillsammans.

Rekryteringen av intervjupersoner har gått till så att jag vände mig till min rörelsehindrade vän
för att få tips på hur jag skulle komma i kontakt med villiga intervjupersoner och hitta en lämplig
lokal där gruppintervjuerna kunde ske. Därefter har jag vänt mig till olika
handikapporganisationer, som t ex HSO, Handikapporganisationernas samarbetsorgan, SRF,
synskadades riksförbund, och FMLS föreningen mot läs- och skrivsvårigheter. Jag har kontaktat
respektive ordförande för HSO, SRF och FMLS och bett dessa hjälpa mig att hitta gruppdeltagare
som är villiga att ställa upp. För att få tag i personer med läs- och skrivsvårigheter har jag även
vänt mig till Komvux och Universitetet i Linköping. Jag har också skickat ut en skriftlig
inbjudan. ( bilaga 1 ). Innan intervjuerna har jag ringt upp deltagarna personligen för att försäkra
mig om att de ska komma.

Under de två första gruppintervjuerna har handledaren varit med som assistent. Under den sista
har jag varit ensam. Jag har börjat med att presentera oss och berätta vad jag ville att grupperna
skulle diskutera. Därefter har jag presenterat deltagarna för varandra. Sedan har jag börjat
intervjuerna utifrån den frågeguide som jag gjort. ( bilaga 5 ). Med detsamma efter intervjuerna
sammanfattade handledaren och jag vad som sagts.

4.2 Kritik av metoden: säkerställande av validitet och reliabilitet.
Eftersom detta är en kvalitativ metod är det gruppdeltagarnas åsikter, känslor och observationer
som jag vill ha reda på. Om något verkar oklart har jag gjort uppföljningsfrågor på de svar som
jag fått från gruppdeltagarna. I slutet av mötet har jag gjort en summering av vad som har sagts i
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diskussionerna vi haft och sett om det stämmer överens med hur deltagarna har uppfattat det. Det
svåra med fokusgrupper är att deltagarna utsätts för grupptryck och kanske inte säger allt som de
skulle sagt om de hade pratat enskilt med mig. Det kan också vara några som vill imponera och
överdriver istället någonting. Det är intervjuaren som måste försöka skapa en trevlig atmosfär
under diskussionerna, så att gruppdeltagarna känner sig säkra på att deras svar är konfidentiella
och vågar säga vad de tycker. Något som jag inte har hunnit göra är att skicka ut ett förberedande
brev till varje deltagare ( bilaga 2 ).  Jag har fått nöja mig med att ringa runt till dem personligen.

4.3 Bortfall
Till den första intervjun med synskadade har en deltagare fått förhinder och en annan varit
tvungen att avvika tidigare än de övriga och inte kunnat vara med under hela intervjun.

Till den andra intervjun med rörelsehindrade har en deltagare avböjt. De övriga deltagarna har
varit med från början till slut under intervjun.

Till den tredje och sista intervjun med dyslektiker har det inte varit någon utav de fem som
uteblivit helt och hållet. En utav dem kom tyvärr mellan 15 och 20 minuter försent. En annan var
tvungen att gå efter en timme.

4.4 Synpunkter på fokusgruppintervjuerna
Jag har börjat intervjuerna med att fråga varje grupp om de tycker att ordet handikapp är ett
negativt ord för dem och om de vill att man säger funktionshindrad istället. Ingen av dem tycker
att det känns dumt att använda ordet handikapp. Det har de inte ens tänkt på. En man menar att
det är att krångla till det hela att byta ut ordet till funktionshindrad. En annan man som är
synskadad anser att då är det mindre kul när någon säger: ”- kan du titta på det här?” och sedan,
”Jag menar känna på det här.” Dyslektikerna tycker att ordet handikapp oftast tyder på något
synligt, som t ex rullstolsburna och att många har svårt att förstå att de har ett handikapp. De
tycker det känns bra att ha fått diagnosen dyslexi. Innan dess har de inte vetat vad det har varit för
fel på dem. De har uppfattat det som om andra tyckt de varit dumma i huvudet.

En svårighet har varit att veta om personerna har syftat på det nedbrunna biblioteket eller det
provisoriska biblioteket när de har berättat om sina tidigare erfarenheter. Jag har försökt få detta
klart för mig genom att ställa följdfrågor.

Bland deltagarna har funnits några som inte brukar gå till biblioteket så ofta. Dessa har troligen
inte alltid svarat av egen erfarenhet utan varit tvungna att hitta på lämpliga svar på vad de skulle
ha kunnat göra i en sådan situation.

Det som jag har tyckt varit det svåraste är att inte lägga mig i diskussionerna och komma med
egna tankar och idéer. Ibland har jag tyckt att jag varit tvungen till det när ingen sagt något.

4.4.1 Gruppdynamik
Synskadade
Eftersom gruppdeltagarna känner varandra sedan tidigare och vet vad de sysslar med, har de inte
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ställt så många frågor till varandra inom gruppen. De har mest suttit och väntat på att jag ska
ställa nya frågor. Det som är bra med att de redan känner varandra, är att de vågar säga emot och
ifrågasätta det någon har sagt, när de inte håller med om någonting. Vissa frågor har de haft olika
åsikter om och vissa saker har de varit eniga om.

På vissa frågor lade jag märke till att det fanns generationsmotsättningar. På så sätt har gruppen
varit jämnt fördelad, med två kvinnor och två män varav två äldre och två yngre från varje kön.
Jag lade märke till att den ena kvinnan (s D) på ett sätt var utanför de övriga eftersom hon inte
var lika engagerad som de övriga i biblioteksbygget. Dessutom hade hon ett funktionshinder
utöver synskadan och skulle kanske bättre ha passat in i gruppen med rörelsehindrade. Detta visar
att det inte alltid är så lätt att dra gränser som man tror. En individ kan ha fler en ett
funktionshinder. De två som har dominerat gruppen är de båda männen, A och B. Deltagarna har
inte använt så mycket rörelser och gester eftersom det har varit två blinda och två synskadade.

Till skillnad från de svar som jag skulle ha fått under en intervju med bara en respondent hinner
jag inte gå in så djupt på varje deltagares åsikter i en gruppintervju. Istället får jag höra lite av
alla, såvida det inte är någon som vill prata hela tiden och jag inte hinner höra lika mycket från
alla.

Rörelsehindrade
Denna grupp har varit svårare att få igång en diskussion med. De har väntat med att säga
någonting tills de har fått ögonkontakt med mig. Två deltagare har varit mer pratsamma än de
andra. De var sambos och vände sig gärna till varandra när de pratade. Två deltagare har varit
mer engagerade i NHR än de övriga.

A är den som har haft mest inflytande över gruppen. Kvantitativt sett skulle jag vilja påstå att
deltagarna har berättat ungefär i den ordning som jag har döpt dem: A, B, C och D. A, B och C
känner varandra sedan tidigare. D känner C.

Jag lade märke till en del generationsmotsättningar. A har en mer konservativ syn på bibliotek
och dess roll. På biblioteken ska det vara tyst och där lånar man böcker eller sitter och läser. Helst
bör det inte finnas någon kafeteria. Jag vet inte om A kan ha påverkat de yngre att säga emot.
C framhäver dock att biblioteket har andra saker än böcker, t ex att det går att låna CD-skivor på
bibliotek. De båda personerna som har talat mest har använt en lågmäld och försiktig ton. A fick
ofta med sig de övriga när han har skämtade och ironiserade och alla har skrattade mycket.

Dyslektiker
Denna grupp har haft lätt att diskutera med varandra. Ibland har många pratat på en gång och det
har uppstått sidodiskussioner vilket inte är så bra under fokusgrupp - intervjuer. Jag har verkligen
fått avbryta för att ställa mina frågor. De tre männen har kännt varandra sedan tidigare i och med
att de är aktiva eller f. d aktiva i FMLS. De två kvinnorna känner inte varandra sedan tidigare
trots att båda går på komvux dyslexiskola.

Det verkar som om A känner ett ansvar för de andra och vill upplysa de två kvinnorna som inte är
medlemmar i FMLS, om föreningens verksamhet. Den här gruppen är betydligt mer högljudda än
grupperna med rörelsehindrade och synskadade. Det kan ha berott på att jag har varit ensam
intervjuare. Jag vet inte om de andra grupperna har blivit hämmade av att jag har haft min
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handledare med mig som assistent.

4.4.2 Intervjuarens roll
synskadade
En sak som jag har tyckt vara svår under intervjun, är att veta hur länge jag ska vänta med att
ställa nästa fråga när det uppstår en paus. Det är särskilt lätt hänt att man snabbar på med frågorna
när man är nervös. Det som är bra med pauser är att deltagarna ges tid att tänka och komma på
ytterligare kommentarer, kanske något viktigt som ingen har tänkt på tidigare. Men det får inte bli
så att deltagarna blir uttråkade av att inget händer.

Det har även varit svårt att veta hur länge man ska låta någon prata innan jag avbryter med nästa
fråga eller frågar någon annan vad han/ hon tycker.

En tredje sak som har varit svår att veta är hur mycket respons och intresse jag ska visa när någon
inte säger något. Jag vet att jag själv skulle vilja ha respons på något jag sagt och allra helst att
någon håller med mig om vad jag tycker. För att få höra mer av vad någon har att säga måste man
visa sig intresserad av vad personen säger. Samtidigt ska jag som moderator inte lägga mig i
diskussionen för mycket. Jag har även ställt frågor som dyker upp i huvudet meddetsamma, men
som jag kanske kunde ha sparat till fikastunden. Detta har varit genomgående på alla tre
fokusgrupperna.

Rörelsehindrade
Under min intervju med rörelsehindrade känner jag mig mer förberedd. Här var alla deltagare på
plats och intervjun gick ungefär som jag hade tänkt mig. Jag lade mig i diskussionen lite för
mycket på slutet.

Dyslektiker
Under denna intervju är jag ensam utan handledaren. Det är många saker som händer. Jag fåck
dock lite hjälp av A som är där tidigt och tar emot deltagarna. Utöver min roll som intervjuare,
sköter jag bandspelaren, plockar fram fika, ställer i ordning borden, diskar, hör mig för om det
går bra att bilarna får stå på parkeringen utanför.

4.4.3 Frågorna
synskadade
Jag lägger märke till att jag har förberett för många frågor eftersom jag inte hinner att ställa alla
inom den disponerade tiden, max två timmar. Jag hinner inte heller med att göra en
sammanfattning av vad som har diskuterats, innan deltagarna är tvungna att gå hem. Jag ställer
heller inte så många följdfrågor.

Rörelsehindrade

Vi blir klara med alla frågorna med en halvtimma till godo. Antingen går det så snabbt för att
deltagarna inte har mer att säga, eller för att jag ställer för få följdfrågor och för få riktade
uppföljningsfrågor till var och en av deltagarna. Det kan också vara så att de får för kort
betänketid för att svara.

Dyslektiker



34

Jag tar inte frågorna i nummerordning utan hoppar bland dem allteftersom vi glider in på dem
automatiskt. Jag försöker även att ställa dem i konversationsform och inte läsa upp dem.

4.4.4 Störande moment, svårigheter och misstag
Synskadade
På grund av att deltagarna känner varandra och är engagerade i SRF, avbryts diskussionen
emellanåt av frågor och kommentarer som hör till deras arbete med SRF. Det känns som om
deltagarna blir okoncentrerade på det som de egentligen är där för att tala om. Kanske beror det
på att vi befinner oss i deras lokal där de brukar ha styrelsemöten och diskutera sådana saker.

Eftersom alla deltagarna är beroende av färdtjänst för att kunna ta sig hem är de tvungna att ringa
och beställa skjuts. Det är inte lätt att få skjuts precis den tid man vill ha, eftersom alla inte kan
åka samtidigt. Därför blir det inget gemensamt uppbrott som jag hade tänkt mig, utan alla droppar
av en efter en. Jag hinner inte med att göra en sammanfattning av vad som har sagts.

Deltagare C agerade lite grann som en assistent. Hon har fixat kaffe innan vi kommer dit. Hon tar
emot de övriga deltagarna och hjälper dem att ringa efter färdtjänst när de ska hem.

Rörelsehindrade
Vi har problem med fläktsus samt att bandspelaren tjuter när vi ska testa och höra hur det låter.
Det är på grund av att mikrofonen sitter så nära högtalaren.
Det förekommer även misstag i kommunikationen mellan handledaren och mig angående bandet
som sitter i bandspelaren samt diverse andra onödiga avbrott.

Dyslektiker
En utav männen, E, har med sig sin fru och sitt barn i fem- års åldern. Jag anar att det inte
kommer att gå så bra, men tänker att vi prövar och ser hur det går. Flickan börjar att springa
omkring och pratar högljutt. Till slut går jag iväg för att se om det finns något rum i närheten som
de kan vara i, men inget av rummen är öppna. De får åka hem istället. Flickan börjar att gråta och
skrika om att hon vill stanna kvar hos pappa. Han går ut i korridoren en stund. Under tiden har
deltagarna suttit och pratat med varandra och är uppe i varv. När mannen kommer tillbaka till
gruppdiskussionen kommer även D som är försenad. Detta har tagit c a en kvart.

En annan förening har ett möte i lokalen bredvid och när de pratar högt eller applåderar hörs det
genom ventilationsanläggningen in till det rum där vi sitter. Dessutom bullrar
ventilationsanläggningen.

4.4.5 Efter intervjuerna
Synskadade
Efter intervjun börjar A att ställa personliga frågor om mig och uppsatsen. Han verkar intresserad
av att få veta mer. C erbjuder sig att ställa upp på en enskild intervju om hur det är att vara
synskadad i det dagliga livet. Det är något som hon är van att göra för personer som skriver
uppsats. Jag och handledaren stannar kvar och diskuterar hur intervjun har gått och vad jag bör
ändra till nästa gång.
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Rörelsehindrade
Eftersom två av deltagarna åker med färdtjänst och den inte ska komma förrän vid halv fem är det
ingen som har så värst bråttom därifrån. Det känns som om vi får köra iväg dem därifrån.

Dyslektiker
Efter intervjun pratar en utav männen med mig medan jag diskar. Han undrar om jag tänker jobba
på stadsbiblioteket med handikapp-frågor. Han berättade mer om sina läs- och skrivsvårigheter.
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5.  Presentation av resultat och analys
Först kommer en presentation av deltagarna i varje grupp och därefter resultaten under fyra
teman. Jag vill klargöra att denna uppsats inte ger en heltäckande uppfattning av vad synskadade,
rörelsehindrade eller dyslektiker tycker är servicekvalitet på bibliotek. Eftersom det är
individuella upplevelser jag utgår ifrån bör läsaren inse att dessa inte är generella för alla med
nämnda funktionshinder.

5.1 Synskadade
1A: man i 60 års åldern, blind som vuxen, pratglad, intresserad av att dela med sig av sina
erfarenheter, engagerad i biblioteksbygget, gillar Jan Guillious böcker, radioamatör.

1B: man i 30 års åldern, blind som barn, även han engagerad i att göra det nya biblioteket så bra
som möjligt för synskadade, intresserad av Internet.

1C: kvinna i 60 års åldern, synskadad men ser med hjälpmedel, mycket engagerad i SRF,
”spindeln i nätet”, ej så van bokläsare.

1D: kvinna i 25 års åldern, synskadad och även rörelsehindrad, ej så engagerad i biblioteksbygget
eller SRF som de övriga.

5.1.1 Personal
För en del personer kan det vara svårt att välja ut böcker. Då är det bra om personalen kan ge
rekommendationer, menar C. Alla i gruppen är samstämmiga om att det är viktigt med
tillförlitlighet, snabb respons, sakkunskap och bemötande hos personalen. Gruppen tycker att
bibliotekarien ska kunna erbjuda personlig service, känna igen återkommande kunder samt veta
vad kunden är intresserad av.

5.1.2 Media
Alla människor ska ha lika möjlighet att välja vad de vill läsa, anser A. Han jämför den
nuvarande produktionen av talböcker med den på 70-talet och tycker att den har förbättrats
avsevärt. B menar att biblioteken nästan är den enda möjligheten för synskadade att få tag i
böcker. D tycker om när författarna själva läser in sina böcker på kassett. Sådana kassettböcker
kan även köpas i bokhandeln.
Rörelsehindrade och synskadade lyssnar mycket på radio. Dels vanlig radio och dels
radiosändningar av tidningar. Digitalradio är en sak för framtiden. Digitalradio innebär att det
bara tar 120 sekunder att få hela DN sänd. A köper även vanliga böcker i bokhandeln och scannar
in dem när han inte orkar vänta på att få den inläst. Med hjälp av ett OCR - program ( Optical
Character Recognition ) överförs en datorlagrad bild av ett dokument till ett
ordbehandlingsprogram. Därefter kan datorns talsyntes läsa upp texten. Detta kan vara ett
utmärkt hjälpmedel för studerande som får stenciler och annat papper från högskolan som inte
produceras av TPB ( Becker 1994, s. 46-47 ).

I gruppen med synskadade diskuterades det nya talbokssystemet Daisy. Fördelar med det nya
systemet är att man kan söka efter en viss sida och hitta den snabbt samt att det får plats mycket
mer än på en normal CD-skiva, ca 18 timmar. Nackdelar är att det är på ett speciellt format som
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kräver specialutrustning. Man blir produktberoende. Sådan utrustning blir dyr och svår att få tag i
när inga affärer kommer att vilja köpa in dem, menar A. Följden blir att tillgängligheten till
talböcker kommer att minska. Än så länge finns ingen bärbar spelare. B lyssnar mest under tiden
till och från arbetet. A använder också talböcker under tiden han gör något annat. A tycker att det
är negativt att det är så dålig kvalitet på kassetterna som talböckerna läses in på. Detta håller på
att förbättras genom det nya systemet DAISY. B har kritik mot det nya systemet i och med att
man blir produktberoende av en apparat som är dyr och inte bärbar. De flesta läser talböcker
medan de gör något annat, åker till jobbet, diskar eller hugger ved. Den ansvariga för
talboksavdelningen på biblioteket tror inte heller att det nya talbokssystemet blir så lyckat. Hon
tror att detta kommer att bli en konflikt mellan TPB och SRF. Hon menar vidare att fackböcker
kan vara bra i DAISY-format, när man vill sitta vid sin dator och skriva något skolarbete och ha
informationen nära till hands. Men för nöjesläsning vill man hellre ha en bärbar spelare utan
många och invecklade funktioner.

Jag tror att det är bra att man börjar forska om hur man bäst kan spara och lagra information i
framtiden. Men som en i gruppen rörelsehindrade uttryckte det går inte tekniken så fort fram som
man tror. I utredningen ”Talboken för framtiden” menar man att det är viktigt att införa Daisy-
böckerna under en övergångsperiod när de analoga kassetterna fortfarande finns kvar. Det tror jag
är mycket viktigt. Varför inte vänta med produktion av talböcker i DAISY-format till dess att
DVD-spelaren har fått större utbredning i samhället och bredare användningsområden, eller till
dess att en mindre bärbar spelare har utvecklats? Då kanske marknaden är mer mottaglig för de
nya talböckerna än vad den kanske är nu.

5.1.3 Lokal
För att synskadade ska kunna använda sig av käpp är det bra om biblioteket inte är för trångt. Det
är bra om det finns markeringar i golv och vid trappor. ”Att få tillgång till information och få
hjälp att orientera sig är det viktigaste när man är synskadad…” ( Sjöberg, s. 37). När en
synskadad ska beskriva hur han uppfattar inredningen av ett hus kan det bli som följer: ”När jag
går in i ett hus får jag en rad bilder av hur det ser ut. Jag ser det som jag känner; trappor, väggar,
hörn, dörrar osv” (ibid, s. 37 ). Färger ses som symboler. Färgen gult beskrivs t ex som en stolpe
med en rund ring på och ett streck genom ringen. B tror att människor tycker att det inte blir så
stilrent när inredningen är handikappanpassad. För synskadade är biblioteket ingen mötesplats. A
tänker mer på torget.

Synskadade önskar bättre kommunikation mellan bibliotekets avdelningar. En i gruppen med
menade att talboksavdelningen nog inte tycker att de är ansvariga för att informera om
bibliotekets evenemang.

5.1.4 Internet/ teknisk utrustning
De flesta synskadade ringer och beställer sina talböcker. Det går även att beställa via e-post. B
anser att det skulle gå fortare om man fick beställa direkt från TPB:s hemsida utan att behöva gå
via Linköpings stadsbibliotek. Det finns en ruta efter varje boktitel där man skulle kunna kryssa i
för beställning men den tjänsten är bara tillgänglig för bibliotek. A har en scanner med OCR
teknik så han kan överföra text till ljud via datorn.

Det som jag inte visste så mycket om var att synskadade kan använda sig av Internet och grafiska
Windows- program. En av männen berättar att han nu har börjat läsa kvällstidningar som
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Aftonbladet på Internet. Det verkar som om Internet har medfört att synskadade kan få
information mycket snabbare än vad de har fått tidigare med enbart inläsningstjänst.
En av deltagarna berättade att man kan avläsa koden bakom en ikon och på så sätt veta vad den
innebär. I en artikel i Ny teknik ( Lundström, s. 27 ) beskrivs hur forskare kopplat ett grafiskt
gränssnitt med ett haptiskt eller känselgränssnitt som innebär att man med hjälp av
fingertoppskänsla och muskelrörelse kan lära sig hitta på skärmen. Detta styrs med en
specialgjord mus som kan ge ett fysiskt motstånd när användaren hamnar på ikoner, knappar eller
markerad text. Man kan också lägga till olika ljud för de olika knapparna på skärmen.

5.2 Rörelsehindrade
2A: man, 56 år, medlem i NHR och länsförbundet, MS som vuxen, rullstolsburen. Yrke:
marknadsförareförsäljare. Fritid: musik och läsning.

2B: kvinna,  48 år, medlem i NHR, nyinflyttad till Linköping, sambo med ”A”, MS som vuxen,
går med käpp, svårigheter att använda händerna. Yrke: gymnasielärare. Fritid: att möta
människor, lyssna på musik, läsa, måla, sjunga

2C: kvinna, 38 år, medlem i NHR, CP-skada sedan födseln, rullstolsburen,
Yrke: data. Fritid: läsning, data, umgås med kompisar.

2D: man, 29 år, medlem i DUNS ( ungdomsföreningen till NHR ), ryggmärgsbråck sedan
födseln, rullstolsburen, Yrke: data. Fritid: musik och data

5.2.1 Personal
Rörelsehindrade som är rullstolsburna har svårt att nå böcker som är placerade högt upp och lågt
ned. Om inte hyllor görs höj och sänkbara är det bra att det finns personal till hands som kan
hjälpa till att ta ner böcker. Personalen bör vara tillmötesgående och bistå med det de önskar få
fram eller få reda på.

A menar att: ”Jag tillhör den gruppen som hade en oerhörd tur när jag fick min diagnos. Då
sprang man ju på en kvinna som arbetade på biblioteket. För i uppslagsverken står det ju
ingenting. T ex om MS stod det neurologisk sjukdom. Och det sade ju inte mig någonting även
om jag hade åkt ifrån US ( Universitets sjukhuset ) och hade fått reda på det. Och då hamnade jag
på biblioteket. Och där jobbade det en kvinna med MS och hon hade varit i London och skaffat
tre bra böcker om MS, privat, som jag fick låna av henne. Det kan man kalla service. Eller
slumpskott.”

5.2.2 Media
Talböcker är även bra för personer som har svårt att hålla i och bläddra i en bok. Inläsningstjänst
är alltså en bra service för rörelsehindrade. Där skulle informationen om att även rörelsehindrade
har tillgång till talböcker kunna förbättras. Biblioteket kan erbjuda böcker, CD-skivor,
facktidskrifter som är dyra att köpa själv, samt tidningar.

5.2.3 Lokal
För rörelsehindrade är ICA-signalen, arbetsplatsen, kurslokalen, kaféer, föreningslokaler och
tågresor exempel på mötesplatser. Ett bibliotek är ingen mötesplats där man träffas för att prata
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med varandra. Biblioteket ska vara tyst. En i gruppen minns när det satt skyltar på biblioteken
som löd: Tyst var tyst! Man kan jämföra ett bibliotek med kyrkor. Man bör visa respekt genom
tystnad när man går in i lokalen. Gruppen med rörelsehindrade hävdade ändå att
bibliotekslokalen är viktig som mötesplats utan samtal. Man kan gå dit och få vara det flockdjur
som människor är, att inte behöva känna sig ensam, och få se andra människor runt omkring sig
utan att behöva prata med dem, där man kan komma ifatt själen och bara vara. De nämner särskilt
att utbytet av lokala dagstidningar kan skapa en mötesplats för människor som kommer från
samma ort eller land.

Biblioteket fungerar som en mötesplats utan samtal, där vi ser varandra. Det virtuella biblioteket
skulle innebära att man isoleras från andra människor. Det enda som kan vara bra är att använda
det som en sorteringsmekanism vid informationssökningen innan man går till det fysiska
biblioteket för att plocka fram det man vill ha.

Det bör finnas avskilda läsrum där det fortfarande är tyst. Det ska vara lätt att ta sig in. Antingen
måste det finnas dörröppnare eller automatiska dörrar så att man kommer in. Snurrdörrar är inte
bra för rullstolar. En utav deltagarna nämner en gång då han fick bra service och blev nöjd.
Lokalen ska ge en skapande och tänkande miljö, ha bra akustik och ventilation.
Det är viktigt med rymliga toaletter och hissar som fungerar som de ska.

5.2.4 Internet/ teknisk utrustning
B menar att är det en knapp, ett reglage eller en mus som funkar bra för en som är svag i
händerna så kan man utgå ifrån att det funkar mycket bättre för en som inte är svag i händerna
också.
Jag tyckte att det var konstigt att 2C och D, som arbetade med datorer och hade det hemma, inte
förknippade biblioteket med datorer eller Internet. A menar att Internet kan vara bra att ta till som
en första sorteringsmekanism för att se vad som finns inom det ämne man är intresserad av.
Sedan vill han gå till biblioteket och läsa om det.

5.3 Dyslektiker
3A: man, 43 år, kontrollant, med i FMLS föräldragrupp och suppleant i styrelsen. Är med i ett
samarbete mellan LO; ABF, resurscentrum och FMLS. Fritidssysselsättning: smide.

3B: Kvinna, 39 år, f. d kock och barnskötare, studerar på komvux, ej medlem i FMLS,
Fritidssysselsättning: friluftsliv, suppleang i motionsförening.

3C: kvinna, 25 år, ej medlem i FMLS, studerar på komvux.

3D: man, 30 år, tidningsbud, ledamot i FMLS styrelse, brukar informera om FMLS bl a på
lärarhögskolan. Fritidssysselsättning: datorer, Internet, bilar

3E: man, 50 år, fläktreparatör, medlem i FMLS. Fritidssysselsättning: motorcyklar.

5.3.1 Personal
Gruppen med dyslektiker menar att det är viktigt med personal för att kunna få svar på frågor.
Det går inte från en dator. För dyslektiker innebär servicekvalitet på bibliotek att bli bemötta som
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alla andra, att kunna smälta in och inte behöva bli utpekad. Personalen ska inte vara
ifrågasättande utan antingen hjälpa till eller hänvisa till någon annan som kan göra det. Det ska
vara åtminstone några som är insatta i dyslektikers problem samt att det finns någon som man
kan ha förtroende för. Detta stämmer överens med några av de citat ur boken ”Det var ju inte
dum jag var” som går att läsa i kapitlet om handikapp. Gruppen menar att det är bra att ha
utbildning för personalen om dyslexi.

5.3.2 Media
För dyslektiker är det viktigt att de får en text som är intressant att läsa för att orka ta sig igenom
den. Rätt text ger god läsförståelse som ger inlevelse som ger intresse som ger ökad läslust och
som slutligen ger ökad läsförmåga. Fel text däremot bidrar till bristande läsförståelse som inte ger
någon inlevelse som gör att intresset avtar som gör att läslusten försvinner och läsförmågan
förblir svag, ( Lindell, s. 108 ). Det som ledde mig dit [ att kunna läsa ] var mitt intresse för idrott,
organisationsarbete och kultur ( Lindell, s.13 ). FMLS får mycket av sitt informationsmaterial
från biblioteket. Jag tycker att det skulle vara berättigat om dyslektiker fick tillgång till mer
populärlitteratur, inläst som bok och band, än andra vanliga låntagare.

Talböcker har ofta bildbeskrivningar för synskadade som är onödiga för dyslektiker. Därför finns
det speciella kassetter för dyslektiker som kallas för bok och band. Dyslektikerna vill använda
biblioteket för att slå i uppslagsböcker. Biblioteket fungerar som ett informationscenter. Här kan
man låna böcker och ta hem information. För dyslektiker innebär biblioteket ett ställe där man
kan få information om allt möjligt som händer i samhället. Inläsningstjänst var inte så känt för
dyslektikerna.

5.3.3 Lokal
Dyslektiker vill gärna att det ska vara en kafeteria på biblioteket, som är ljudisolerad och där man
kan träffas och prata och vara lite högljudd. Dyslektiker påpekar att de vill ha utställningshallar i
bibliotekslokalen. Flera deltagare i gruppen påpekade att de kommer till biblioteket på grund av
sina barn. Därför är det viktigt att biblioteket har en barnavdelning. Dyslektikerna nämnde även
att biblioteket kan ge det inte skolan kan ge. Här associerar jag till exemplet Markaryd. Lindell
nämner det som ett bra exempel på hur man kan förbereda barnen på skolstarten och
läsundervisningen. Boknallen vill informera föräldrar om barns språkliga utveckling, upplysa
föräldrar om hur betydelsefulla de är för sina barns utveckling och informera om bra barnböcker
och om biblioteken (Lindell, s. 103-105).

Dyslektikerna hävdar att biblioteket är viktig som mötesplats och tänker då framför allt på
tidningsläsarna, som framför allt är invandrare och människor inflyttade från andra orter. De
påpekade att fastän man oftast tänker på möte som någonting där prat måste förekomma, kan
möte också innebära att man bara samlas. För ett bibliotek ska vara tyst.
En utav gruppdeltagarna har noterat att de på Karlstads bibliotek har haft bänkar med uttag för
hörlurar så att man kunde lyssna på talböcker. Eftersom dyslektiker kan öva lästräning genom att
använda bok& band, att både se bokstäverna och höra dem uttalas, vore det ett sätt att få
dyslektiker att känna att biblioteket är en plats där de kan sitta och läsa.

5.3.4. Internet/ teknisk utrustning
För dyslektiker finns det rättstavningsprogram till datorer. 3A tycker dock att de som finns inte är
tillräckligt bra. De kan t ex inte skilja på gäst och jäst. Mats Myrberg pratar om att det håller på
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att utvecklas bättre datorprogram där det inte är nödvändigt att tala tydligt för att datorn ska förstå
vad man säger. Om dyslektiker ska kunna använda sig av Internet är det bra om informationen
läggs fram på ett klart och tydligt sätt.

Som en sammanfattning har jag gjort nedanstående tabeller för att visa vad de tre grupperna har
uttryckt som viktiga aspekter för en bra servicekvalitet respektive hur viktig biblioteket som lokal
är. Ett kryss i tabellen visar att aspekten i fråga har nämnts av en eller flera i gruppen som viktig.
Ett uteblivet kryss i tabellen innebär att aspekten inte har nämnts alls.

Tabell 1: Viktiga aspekter för bra service på bibliotek enligt synskadade, rörelsehindrade
och dyslektiker, uppdelat i personal, media, lokal och teknisk utrustning. Tabellen är en
egen bearbetning.

Begrepp Synskadade Rörelsehindrade Dyslektiker
Personal
Ge rekommendationer X
Snabb respons X
Bemötande X X X
Kompetens X X
Insatta i handikapp X X
Ge förtroende X
Veta kundens intressen X
Bistå med det man önskar X
Ej ifrågasättande X
Ej utpeka någon X
Svara på frågor X
Media
Böcker, talböcker, bok & band X X X
Uppslagsböcker X
CD-skivor ( musik ) X X
Tidningar X X
Kommunala handlingar X
Låna datorer X
Tidskrifter X
Lokal
Känna ro X
Läsplatser X X
Föreläsningar X
Utställningar X
Barnavdelning X
Tystnad X X X
Skapande och tänkande miljö X
Belysning X
Dörröppnare X
Toaletter X
Tidningsrum X X
Markeringar X
Hissar X X
Skyltar X X
Kafeteria X X
Höj och sänkbara hyllor X
Inläsningstjänst X X
Teknisk utrustning
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E-post X
Telefon X
Internet X X X
Scanner X
Större skärmar X

Det som förvånade mig var att alla grupperna fortfarande förknippar biblioteket med tystnad. En
deltagare i gruppen med rörelsehindrade påpekade att behovet av att gå till biblioteket för att få
tystnad kanske kommer att öka i framtiden.

Ingen av grupperna nämnde ”Boken kommer.” En orsak kan vara att de inte känner till den
tjänsten. Den riktar sig framför allt till de som är så rörelsehindrade att de inte kan ta sig till
biblioteket och det problemet hade ingen av deltagarna i fokusgrupperna.

Tabell 2: Fokusgruppernas behov av biblioteket som rum respektive av det virtuella
biblioteket. Tabellen är en egen bearbetning.

Biblioteket som rum Det virtuella biblioteket
Synskadade Få rekommendationer

Ej för trångt
Markeringar i golv och vid
trappor

Inläsningstjänst
Östgöta taltidning
Telefon
E-post
Internet

Rörelsehindrade Läsplatser
Anslagstavla
Motverka isolering av
människor

Internet

Dyslektiker Få vettiga svar av en människa
Kafeteria
Tidningsrummet

Internet
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6. Sammanfattning och slutsatser

Huvudsyftet med denna magisteruppsats har varit att undersöka vad servicekvalitet på bibliotek
innebär för synskadade, rörelsehindrade och dyslektiker. Som utgångspunkt har Linköpings
stadsbibliotek använts. Metoden som jag har använt mig av kallas fokusgruppmetod. Ett delsyfte
med uppsatsen har varit att pröva hur denna metod fungerar.

Fokusgruppmetod går ut på att ett antal personer, som helst inte känner varandra sedan tidigare,
sammankallas och sätts ihop till en grupp för att diskutera ett ämne. Principen med
fokusgruppmetod är att få en bredd på intervjusvaren. I en grupp med flera kan deltagarna ge
varandra associationer.

I kapitlet om marknadsföringsfilosofi har jag tagit upp några olika författares definitioner av
servicekvalitet, visat hur servicekvalitet hör ihop med marknadsföring samt avslutat med hur man
arbetar med att förbättra servicekvaliteten på Linköpings stadsbibliotek. I kapitlet om handikapp
har jag beskrivit de tre olika handikapp som denna uppsats inriktar sig på och hur deras situation
ser ut i samhället. I kapitlet metod har jag först gått igenom hur fokusgruppmetod går till i
allmänhet. Sedan har jag beskrivit min egen metod. Sist har jag gett mina synpunkter på hur
fokusgruppintervjuerna fungerade. I kapitlet med resultatredovisning/ analys har jag grupperat
fokusgruppernas svar under fyra teman. Dessa teman är personal, media, lokal, Internet/ Teknisk
utrustning.

Resultaten visar att alla tre grupperna i stort sett är nöjda med den service som fanns i det gamla
biblioteket. I gruppen med synskadade lämnades flest åsikter om hur servicekvaliteten kan
förbättras. Varför de andra två grupperna inte hade så många kommentarer kan bero på att de inte
är lika vana biblioteksbesökare. Gruppen med synskadade är även den mest föreningsaktivt
etablerade gruppen av de tre.

Det viktigaste för alla grupperna verkar vara empati hos personalen. För rörelsehindrade och
synskadade är även den fysiska tillgängligheten en viktig aspekt. Man kan säga att dessa två
kompletterar varandra. Om det inte finns personal som kan hjälpa till måste biblioteksbyggnaden
göras mer anpassad med t e x höj- och sänkbara hyllor.

Samtliga grupper tyckte det var viktigt med en lokal att kunna gå till. Mest positiva till det
virtuella biblioteket verkade de synskadade vara eftersom de inte använder biblioteket som en
mötesplats. Jag märkte dock en del generationsmotsättningar och könsskillnader. Männen i denna
grupp visade att de egentligen inte är så beroende av själva lokalen. De skulle klara sig med
Internet, e-post och telefon för att få den service de är i behov av, nämligen talböcker och
inläsningstjänst. Kvinnorna tyckte ändå att det var viktigt med den personliga kontakten till
bibliotekspersonalen.

Gruppen med rörelsehindrade påpekade att biblioteket är en mötesplats utan samtal, där man kan
se andra människor, och om man bara skulle använda sig av biblioteket via Internet skulle man
känna sig isolerad. De tror att det kommer att behövas någonstans att gå för att få tystnad i
framtiden, att få ro och komma ifatt själen och att biblioteket kanske kan fylla det behovet. De
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jämförde det med en kyrka. Tidningsrummet är en mötesplats för de som vill läsa tidningar från
samma orter. Talböcker är även en bra, om än okänd service för rörelsehindrade.

För dyslektikerna är förstående personal det viktigaste. Biblioteket är ett viktigt komplement till
skolan när det gäller att lära sig läsa. Bok och band är en bra service. För denna grupp är även
barnverksamheten på biblioteket viktig. Vuxna går till biblioteket med sina barn och lär sig även
själva på de barnprogram som finns. Jag tror att om man inte som barn har vant sig vid att
använda biblioteket är det svårare att göra det som vuxen. Om dyslektiker ska använda sig av
Internet är det bra om informationen läggs fram på ett klart och tydligt sätt.

Jag har insett att den valda metoden med gruppintervjuer och telefonsamtal till
handikapporganisationer var ett bra sätt att komma i kontakt med dessa grupper. Det skulle ej
fungera med enkäter eller affischer på biblioteket för synskadade. Det hade inte heller varit roligt
att gå fram till någon och frågat om han eller hon skulle vilja ställa upp på en muntlig intervju för
att personen ser ut att vara funktionshindrad. Metoden fungerar bra på så sätt att jag får reda på
mer under en kortare tid än vad jag skulle ha gjort med bara en enskild intervju.

För att ge en bra service är det viktigt att biblioteken är lätta att använda, motiverar och utbildar
personalen att vara service- och marknadsorienterade, tillverkar och inför ett
användarutbildningsprogram, utvecklas kontinuerligt och inför förbättringar. I vårt samhälle blir
det allt viktigare med att snabbt få fram information och man skulle kunna tro att den mänskliga
biten inte behövs lika mycket längre. Men den är fortfarande lika viktig. Jag tror att i och med
bibliotekslagens paragraf åtta om funktionshindrade och den skärpning av Plan- och bygglagen
som är på gång, kommer servicekvaliteten till funktionshindrade att förbättras.

6.1 Fortsatt forskning
På vilka sätt har marknadsföringen av bibliotekets funktioner skett under undersökningsperioden?
Med vilka metoder och i vilka medier, vilka kanaler? Kommunikationsverktyg? Hur fungerar
kommunikationen? Når biblioteket ut med sin marknadsföring? Vad ingår i marknadsföringen av
det nya biblioteket? Vad ingår i bibliotekets promotion mix?

Vilka relationer finns mellan biblioteket och olika intressegrupper? Intressegrupper: politiker,
bibliotekarier, kulturskribenter, användare. Hur utnyttjas dessa relationer för att marknadsföra
biblioteket? Är biblioteket i behov av sitt nätverk för att marknadsföra biblioteket? Bibliotekets
relationer: dominerar, domineras, ömsesidigt positivt.

På DIK-dagen 4 december 98 var jag på ett seminarium i Stockholm där Bo Dahlbom talade om
framtidens samhälle. Han menade att framtidens arbetsplatser kommer att fungera som
mötesplatser. Man kommer inte att ha en bestämd arbetsplats att gå till utan kan arbeta både
hemma, hos kunden och i bilen. Arbete, utbildning och underhållning blandas och gränser mellan
dem suddas ut. Nätet används som skrivbord. Han menade även att böcker är till för isolerade
människor. Istället är det nätverket som är bibliotek. Detta får mig att relatera till det virtuella
biblioteket.
Är biblioteket som mötesplats viktig i framtiden eller är ett virtuellt bibliotek fullt tillräckligt?
Hur marknadsförs ett virtuellt bibliotek?
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Bilaga 1

Till dig som skulle vara intresserad av att delta i en
diskussionsstund om servicekvalitet på bibliotek.

Jag heter Linda Salomonsson och läser bibliotek - och

informationsvetenskap. Just nu håller jag på med en uppsats som

handlar om vad användare tycker är servicekvalitet på bibliotek.

Jag skulle vilja ta reda på vad personer med funktionshinder som

synskador, rörelsehinder samt läs- och skrivsvårigheter har för

åsikter, tankar och önskemål om detta. Min tanke är att tre

grupper med ca fem personer i varje, får sitta och diskutera ett

antal frågor med Linköpings blivande stadsbibliotek som

utgångspunkt. Det blir alltså en ganska fri intervju. Jag har

tänkt att dessa gruppdiskussioner kommer att ske den 9, 10 eller

11 april i HSO:s lokaler vid gamla brandstationen. Diskussionerna

kommer att ta mellan en och två timmar. Samtalen kommer att

bandas, men alla deltagare är konfidentiella i min uppsats.

Du som är intresserad av att delta, hör gärna av dig till mig på

telefon:

033-10 65 64 eller 013-14 78 83.
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Bilaga 2

Att tänka på inför gruppdiskussionen

När vi träffas den … kl. … vid …. kommer vi att diskutera servicekvalitet på bibliotek. Det är
meningen att ni ska få säga precis det som ni vill ta upp. Jag skulle vilja att du tänker igenom
följande saker som du kan dela med dig av när vi träffas:

Vad har du för erfarenheter av bibliotek?
Hur upplevde du det senaste besöket?
Kan du komma ihåg två exempel då du har varit nöjd respektive missnöjd med ditt
biblioteksbesök?

Det är bra om vi försöker hålla tiden så att vi slipper att vänta på någon.

Tack på förhand,
Hälsningar Linda Salomonsson
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Bilaga 3.

Intervjufrågor till Bibliotekschefen 981203
1.Hur ser bibliotekets organisation ut och vilka personer arbetar med vad?

2.Hur definierar du servicekvalitet på bibliotek? ( Visa Grönroos definitioner och modell )

3.Varför är tjänstekvalitet viktigt?

4.Vilka tjänster och andra funktioner finns/ kommer att finnas på Linköpings stadsbibliotek?

5.Vilka mål finns med det nya biblioteket?

6.Vilka målgrupper har/ kommer biblioteket att ha?

7.Har ni kommit igång med något arrangerat marknadsföringsprogram än? Vad har ni för planer?
Tidsplan? Marknadsföringsgrupp?

8.Vad är målet med marknadsföringen av biblioteket?

9.Vad ingår i bibliotekets marknadsföring?

10.Ingår servicekvalitet i bibliotekets marknadsföring?

11.Hur kan servicekvaliteten förbättras?

12.Vilka intresseorganisationer har biblioteket? Vilka personer bör jag bygga mina fokusgrupper
på?

13.Får jag lämna ut enkät och intervjua personal om jag skulle behöva?

14.Får jag använda mig av arkitektritningarna i min uppsats?

15.Är det något som du vill tillägga?
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Bilaga 4.

Nedanstående text är från program av Linköpings kommuns kommunstyrelse, bildningsnämnd
och kultur- och fritidsnämnden 97-04-11. Av kommunfullmäktige antagna mål för bibliotek och
information.

Inriktningsmål
1. Biblioteket skall vara ett allsidigt centrum för kultur, kunskap och information.
2. Medborgarna ska ges god information om kommunens verksamhet.

Inom ramen för informationskontorets verksamhet tillkommer även mål för: demokrati, flykting
– och invandrarverksamhet, konsumentvägledning samt budgetrådgivning vid skuldsanering.

Effektmål
1a. Alla invånare skall ges möjlighet att ta del av bibliotekets service.
1b. Biblioteket skall vara en samlingspunkt för att främja kontakt mellan människor.
1c. Biblioteket skall vara centrum för samhällsinformation
1d. Biblioteken skall kostnadsfritt tillhandahålla medier för litterära upplevelser, studier och
förströelser samt information.
1e Biblioteksverksamheten skall genomsyras av objektivitet och kvalitet.
1f. Stiftsbiblioteket ska ordna och förvara äldre samlingar av böcker, handskrifter och
museiföremål samt göra dessa tillgängliga för forskning.

2a. Kommunen ska informera om aktuella samhällsfrågor och medborgarnas rättigheter och
skyldigheter.

Möjligheter och visioner

Information
Tillgång till information är en demokratifråga. Kombinationen av bibliotek, informationskontor
och kommunens arkiv öppnar unika möjligheter till bredd och djup i samhällsinformationen.
Genom att utveckla och konkretisera tankarna om ett medborgarkontor, med möjlighet till
handläggning av ärenden, breddas denna funktion ytterligare. Varje enhet fungerar för sig utifrån
sina specifika krav och kompetenser men skall också fås att samspela i det nya biblioteket, så att
huset upplevs av kommuninvånarna som ett verkligt centrum för samhällsinformation.
Det är hit man vänder sig som medborgare med frågor om sina rättigheter och skyldigheter.

Kunskap
Som kunskapscentrum är huvudbiblioteket en central resurs för medborgarna. Av avgörande
betydelse är dock att samspelet med andra bibliotek och utbildningsinstitutioner fungerar och
utvecklas så att ett rätt resursutnyttjande uppnås. Vid återuppbyggnaden av det förstörda
mediabeståndet skall stor vikt läggas vid analysen av behov och möjligheter till samverkan.

I framtidens bibliotek kommer det att finnas många typer av medier. Allt större vikt kommer att
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få läggas vid väl fungerande nätverk. Detta innebär utmaningar och möjligheter. Komplexiteten i
”informationssamhället” ger förnyad aktualitet åt bibliotekets roll i folkbildningsverksamheten.
Stor vikt måste läggas vid planeringen av det ”multimediala” biblioteket.

Huvudbiblioteket som resurs för skolan och vuxenutbildningen skall utvecklas:
- Skolorna behöver bra egna bibliotek för att den nya, problembaserade pedagogiken skall
fungera. Huvudbibliotekets roll är att ta vid där skolbiblioteken inte räcker till.
- Huvudbiblioteket fungerar som utvecklingsresurs för lärarna. För detta ändamål planeras en IT-
verksamhet, som även blir en tillgång för allmänheten.
- Gemensamma kataloger alternativt ömsesidiga söksystem utvecklas.
- I biblioteket skall finnas tillgång till studieplatser, både för enskilda studier och för
grupparbeten.

Särskild vikt skall läggas vid utvecklingen av hjälpmedel och verksamheter med hänsende till
handikappade och lässvaga. Bl a planeras ett läs- och skrivcentrum med inriktning på
dyslektiker.

I det nya biblioteket kommer forskningsmiljön att förstärkas genom samlokalisering av
stiftsbiblioteket med kommunarkivet och föreningsarkivet. Nya datorbaserade kataloger skall öka
tillgängligheten till de äldre samlingarna av böcker och handskrifter. Forskarmiljön, som här har
en stark lokalhistorisk inriktning, utgör en kontaktyta mellan amatörforskare, studerande och
professionella forskare. Denna kontaktyta innebär också en utgångspunkt för utveckling av
samarbete mellan det kommunala biblioteket, länsbiblioteket, universitetet och länsmuseet
avseende lokalhistoria.

Kultur

Biblioteket skall vara en kulturell mötesplats för olika generationer och kulturer. Här skall finnas
utrymmen för samtal, utställningar och program kring aktuella frågor. Samverkan med andra
aktörer i området kring ”kulturstråket” kan utvecklas på olika sätt.

Biblioteket skall kännas aktuellt och framåtblickande men också ge en vision av historia och
lokal kulturell identitet. För att uppnå det senare lyfts stiftsbibliotekets samlingar fram i
permanenta och tillfälliga utställningar. Här finns stora möjligheter att i området kring
slottsparken i samspel med domkyrkan, det planerade museet i slottet samt länsmuseet
åskådliggöra Linköpings äldre historia.

Spänningen mellan gammalt och nytt bör också ses som en utmaning och ägnas särskild vikt i
den konstnärliga utsmyckningen.

Biblioteket skall formas utifrån brukarnas behov
Under planeringarbetet för det nya biblioteket har ledningsgruppen träffat en rad intressegrupper
för att samla in synpunkter. Insamlandet av synpunkter och idéer kommer att fortsätta med hjälp
av enkäter och informations- och opinionsmöten.

Mycket av detta handlar om den verksamhet som skall bedrivas. Men brukarperspektivet handlar
också om hur man som besökare, även som handikappad, upplever biblioteksbesöket. Av det
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skälet är det viktigt att i gestaltningen av biblioteksrummet arbeta för att göra samlingarna så
överskådliga som möjlig. Inte minst med tanke på integreringen av nya medier krävs det att stor
vikt läggs vid detta. Vidare skall de möjligheter till förändringar till förmån för besökarna, som
datatekniken öppnar tas tillvara. Det innebär bl a bättre söksystem och vägledning samt frihet för
besökarna att klara mera på egen hand.
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Bilaga 5.  Intervjuguiden till fokusgrupperna.

Presentation
Tack för att ni har tagit er tid till att komma hit och ville ställa upp på den här gruppintervjun. Jag har bett
er att komma hit för att diskutera servicekvalitet på bibliotek som jag kommer att ha som underlag till min
uppsats.  I uppsatsen kommer jag att syfta på Linköpings nya stadsbibliotek och hur de saker som ni
nämner här kan fungera som tips och idéer till det blivande biblioteket. Men jag är inte ute på uppdrag åt
dem.

Det är meningen att ni ska få dela med er av era åsikter och idéer och gärna spinna vidare på varandras
kommentarer, både positiva och negativa. Allt som ni kommer på är av intresse. Jag vill att vi försöker få
en avslappnad stämning som ni har när ni sitter hemma i vardagsrummet. Ibland kanske jag flikar in med
en ny fråga. Vi bör försöka med att en i taget talar.

Jag har med mig min handledare Handledaren, som ska vara min assistent och se till så det tekniska
fungerar och hjälpa mig att anteckna stödord som extra säkerhet ifall det skulle hända nåt med
bandinspelningen. Ni kommer att vara konfidentiella i min uppsats. Inga namn alltså. Istället kommer jag
att döpa er till A, B, C o s v om jag vill citera något som ni har sagt.

Det kan hända att jag skulle behöva kontakta er senare för att fråga om något ytterligare som har dykt upp.
Går det bra?
Efteråt kan vi ta lite fika om ni inte har alltför bråttom hem.

Trots att jag har läst en del, så är min kunskap om hur det är att vara synskadad liten, så jag ber er ha
överseende om jag ställer frågor om saker som är helt självklara för er. Ni får även säga ifrån om jag säger
heltokiga saker. Är handikapp ett negativt ord för er? Det ska vara funktionshindrad.

 Förklara ordet service. Service enligt NE:
”…  åtgärd eller aktivitet som utförs i syfte att betjäna kunder, …”

Kundtillfredsställelse innebär kundförväntningar, samverkan med kunder, utfästelser till kunder,
mätning av kundtillfredsställelse, resultat – kundtillfredsställelse.(SIQ)

Öppningsfråga ( 10 min ):
1.Vad har ni för erfarenheter av bibliotek? Positiva och negativa.

Introduktionsfrågor ( 10 min ):
2.Vad gör ni när ni besöker ett bibliotek eller utnyttjar dess tjänster?

( barnprogram, läsa tidskrifter, träffa kamrater och kolleger, besöka kafeterian, besöka
utställningar, använda Internet, grupparbeta, använda referenslitteratur, lyssna på föredrag,  få
hjälp med litteratursökning, lyssna på musik, låna eller lämna litteratur, söka svar på en
faktauppgift, söka på CD/ multimedia, gå på toaletten.)

3.Vad kännetecknar ett bibliotek? (Image) (5 min )
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Nyckelfrågor ( 60 min ):
4.Vilka behov hos er kan ett bibliotek uppfylla? ( se fråga 5 nedan ) (5 min)

5.Vad tänker ni på när jag säger: ( 10 min)
information b) kunskap c) kultur d) mötesplats  e) social samvaro f) studiemiljö, (jfr bibliotekets
mål).

6.Vart vänder ni er för att få a) information, b) kunskap, c) kultur d) mötesplats e) social
samvaro? ( 10 min ) utöver bibliotek.

( Bokhandel, bokklubbar, tidningar, vänner, Internet )

7. Vad bör ett bibliotek bestå av/ innehålla? ( 10 min )
(Lokal, mediautbud, kompetent personal, teknisk utrustning, Fasta eller lösa möbler?
Anslagstavla för blinda, läsplatser, barnavdelning, kafeteria, kommunala handlingar,
författaraftnar, föredrag, utställningar, Internet, arkitektur)

8. Med vem vilka skulle biblioteket kunna samarbeta för att tillfredsställa era behov?
(Organisationer, färdtjänst, inläsningstjänst ) (5 min )

9. Hur tycker ni att Linköpings stadsbibliotek på bästa sätt kan nå ut till er med sina budskap? (10
min)

10. Vad kännetecknar servicekvalitet på bibliotek, tycker ni? ( 5  min )
Jämför med Grönroos 10 determinanter. Kan ni välja ut de tre viktigaste begreppen för att
beskriva servicekvalitet?

11.Vilka förväntningar har ni på att biblioteket/ bibliotekspersonalen ska kunna hjälpa er med det
ni behöver? Har du gått därifrån missnöjd någon gång? (5 min)

Extrafrågor:
12. Är servicekvalitet att lära kunder att klara sig på egen hand i så stor utsträckning som möjligt?
Hjälp till självhjälp?

13.Skulle ni vilja besöka biblioteket oftare om det var enklare att ta sig dit?

14. Får ni tillräcklig information om hur vissa tekniska hjälpmedel ska användas?

15. Är det viktigt att personal talar om precis vad de gör när ni inte ser?

16. Skulle det underlätta om personalen själv vore funktionshindrad?

17. Har ni lika stora krav på servicekvalitet när ni besöker ett bibliotek som när ni besöker andra
serviceföretag, t e x bank, tandläkare, sjukvård, reseföretag m fl?   Skillnader?

18. Har ni besökt/ upplevt/ hört om något annat stadsbibliotek och har ni i sådana fall något tips/
avfärdande tips till Linköpings nya stadsbibliotek?
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Slutfrågor  ( 10 min ):
19. Hur ser ert drömbibliotek ut? ( 5 min )

20� Har vi missat något som ni skulle vilja ta upp?

Sammanfattning ( 5 min )
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Bilaga 6. Intervjufrågorna grupperade under temafrågor.

Vad är servicekvalitet på bibliotek?
Vad har ni för erfarenheter av bibliotek? Positiva och negativa.

Vilka behov hos er kan ett bibliotek uppfylla?

Vad bör ett bibliotek bestå av/ innehålla?
(Lokal, mediautbud, kompetent personal, teknisk utrustning, Fasta eller lösa möbler?
Anslagstavla för blinda, läsplatser, barnavdelning, kafeteria, kommunala handlingar,
författaraftnar, föredrag, utställningar, Internet, arkitektur)

Vad kännetecknar servicekvalitet på bibliotek, tycker ni?
Jämför med Grönroos 10 determinanter. Kan ni välja ut de tre viktigaste begreppen för att
beskriva servicekvalitet?

Vilka förväntningar har ni på att biblioteket/ bibliotekspersonalen ska kunna hjälpa er med det ni
behöver? Har du gått därifrån missnöjd någon gång?

Har ni lika stora krav på servicekvalitet när ni besöker ett bibliotek som när ni besöker andra
serviceföretag, t e x bank, tandläkare, sjukvård, reseföretag m fl?   Skillnader?

Hur kan servicekvaliteten förbättras?
Med vem vilka skulle biblioteket kunna samarbeta för att tillfredsställa era behov?
Hur ser ert drömbibliotek ut?
Är servicekvalitet att lära kunder att klara sig på egen hand i så stor utsträckning som möjligt?
Hjälp till självhjälp?

Skulle ni vilja besöka biblioteket oftare om det var enklare att ta sig dit?

Får ni tillräcklig information om hur vissa tekniska hjälpmedel ska användas?

Är det viktigt att personal talar om precis vad de gör när ni inte ser?

Skulle det underlätta om personalen själv vore funktionshindrad?

Har ni besökt/ upplevt/ hört om något annat stadsbibliotek och har ni i sådana fall något tips/
avfärdande tips till Linköpings nya stadsbibliotek?

Hur kan biblioteket nå ut med sin information?
Hur tycker ni att Linköpings stadsbibliotek på bästa sätt kan nå ut till er med sina budskap? (10



59

Vilken konkurrens har biblioteket ?
Vad tänker ni på när jag säger:
information b) kunskap c) kultur d) mötesplats  e) social samvaro f) studiemiljö, (jfr bibliotekets
mål).

Vart vänder ni er för att få a) information, b) kunskap, c) kultur d) mötesplats e) social samvaro?
utöver bibliotek.

Vad gör ni när ni besöker ett bibliotek eller utnyttjar dess tjänster?
Vad kännetecknar ett bibliotek? (Image)


