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Abstract: 
 
This Master thesis is about elderly visually impaired and their use of libraries. It poses 
the question how visually impaired elderly looks upon their local library. Their thoughts 
and opinions are mainly from two sides. One is what they think about the service that 
they get. The other is what they think about the information concerning this service. The 
thesis consists of six interviews with respondents and one interview with a librarian. 
The librarian has also been asked about the service and information to the visually im-
paired. The analysis is made with narrative analysis and theories from Professor Tom 
Wilson, Lars Höglund and Olle Person. Professor Tom Wilson’s theories are about the 
questions of the context of information you might have when you search for informa-
tion. Höglund and Person deal with the information needs and the sources that might be 
available. The result of the interviews is that the information about the library’s service 
to the visually impaired could be better. A better communication between the visually 
impaireds’ main organization and the library could solve this problem. It is also a clear 
tendency from the elderly visually impaired to be content with what they receive and 
not making any further demands. 
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1. Inledning 
Denna uppsats skall behandla vad äldre synskadade har för uppfattningar om sitt lokala 
biblioteks service samt informationen de får om den från biblioteket. Men hur har jag 
fått mitt intresse för just det? Ett intresse kan uppstå genom en mängd olika kanaler eller 
källor. Det kan uppstå genom kontakt med vänner, arbetskamrater eller släkt. Idag är det 
övergripande informationsflödet i samhället så stort och mångfacetterat att människor 
ibland talar om ”Information Overload”, helt enkelt för stora flöden av information och 
nyheter. Det kan vara svårt att särskilja det som passar de intressen man själv har. 

 
Ett intresse kan också uppstå under en utbildning och där man under denna utbildning 
plötsligt får information och kunskap om förhållanden som man tidigare inte tänkt så 
mycket på. I mitt fall så uppstod detta när jag tillsammans med en studiekamrat under 
vårterminen 2007 författade ett paper betitlat: Synskadade och digitala bibliotek - hur 
skall denna grupp få god åtkomst? 1 I detta paper tog vi upp de svårigheter som synska-
dade kan ha visavi digitala bibliotek och de riktlinjer som finns för att överbrygga dessa 
svårigheter med hjälp av den EU- stödda organisationen W3C 2  som arbetar för att de 
med olika typer av handikapp skall få rättvis tillgång till Internet.3 
 
Eftersom ett arbete med Internet i fokus lätt kan bli av en mera teknisk art, och jag inte 
är tillräckligt intresserad och insatt, så släppte jag tanken på att fortsätta med det arbetet. 
Däremot har litteraturen varit en synnerligen viktig del i mitt liv sedan tidig ålder vilket, 
ledde till tanken att undersöka hur synskadade i allmänhet gör och hur det fungerar när 
de skaffar sig litteratur från sitt lokala folkbibliotek. Biblioteket är nu inte bara en plats 
för utlåning av böcker för läsning. Det kan tillhandahålla information om olika händel-
ser på biblioteket, tillika i samhället. Tanken är att också försöka undersöka om detta är 
något som kommer de synskadade till godo. 
 
Det kan vara svårt att sätta sig in i en handikappads situation för någon som inte är det.  
Ett fiktivt exempel för en synskadad kan vara följande: Hur det är när en synskadad 
skall göra ett helt vanligt inköp av böcker. Detta är ett exempel som inte har betydelse 
för denna uppsats men beskrivningen är målande och kanske ger en bild av det som kan 
vara en synskadads vardag. Kevin Carey4 har jobbat både i sitt hemland England och i 
mer än sjuttio olika länder bland annat med biblioteksservice för blinda och synskadade. 
Här ger han en bild av hur synskadade har det som han uppfattar det. 
 

Föreställ dig att du går in i en bokhandel och skall köpa en bok. Bara fyra 
procent av hyllorna finns det böcker på och de som finns är minst två år 

                                                 
1 Häggström, Lars & Lund, Ulrika 2007. Synskadade och digitala bibliotek: Hur skall 
denna grupp få god åtkomst? 
2 W3C betyder World Wide Web Consortium. 
3 W3C:s hemsida, 2007.  Riktlinjer för utformning av innehåll på webben, version 1.0. 
4 Kevin Carey är bland annat rådgivare åt den engelska regeringen och EU i frågor om 
anpassning för handikappade och dessutom vice ordförande i The Royal Institute for 
Blind. 
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gamla. Utbudet är smalt och mest bestående av enklare romaner, handböck-
er och diverselitteratur.5  

 
Detta exempel talar om hur situationen är för de synskadade i England när de skall skaf-
fa sig material i ett format som är anpassat för just deras speciella behov. Vare sig det 
gäller litteratur för studier eller rekreation. 
 
Anpassning för de som är handikappade är viktigt för att de också skall kunna tillgodo-
göra sig de tjänster som ett folkbibliotek erbjuder. Detta gäller även för kulturen i stort 
vilket nedanstående citat från handikapputredningen visar. 

Handikappade ska ha tillgång till samma kulturutbud som andra och särskilda åt-
gärder måste vidtas för dem som på grund av handikapp är utestängda från viss 
kulturell verksamhet.6 

Vilka dessa särskilda åtgärder bör vara varierar med typen av handikapp som olika 
människor kan vara påverkade av. Detta med olika åtgärder kommer inte att undersökas 
i någon specifik mening utan de uppfattningar som synskadade och bibliotekarien kan 
ha om hur biblioteket fungerar. 

1.1 Är det ett problem? 
Biblioteken i den kommun som jag är bosatt i har i olika omgångar varit föremål för 
diverse nedskärningar som till exempel borttagna filialer och neddragningar av öppetti-
derna. I september 2007 var situationen sådan att pengarna för inköp av nya böcker var 
slut i kommunen. För två år sedan inköptes och installerades i ett av kommunens köp-
centra en automatisk bokutlåningsmaskin, en så kallad ”Bokomat”. Maskinen skulle ge 
kommuninnevånarna möjligheten att låna de populäraste böckerna utanför bibliotekens 
ordinarie öppettider. Denna maskin togs senare bort och beräknades ha kostat skattebe-
talarna i kommunen cirka 1 miljon kronor. Eller om man räknar per utlånad bok på ett 
år, 338st, skulle det ge en kostnad av cirka 2500 kronor per bok. Den ansvarige politi-
kern i kommunen ansåg att det var ekonomiskt ohållbart och att det var: 
 

Ett totalt fiasko och att låntagarna uppenbarligen inte har sett något mervär-
de med bokomaten.7  
 

Hur detta har påverkat den övriga biblioteksservicen i kommunen är säkert svårt att un-
dersöka och kommer inte att innefattas av denna undersökning. Däremot kommer det att 
tas upp de uppfattningar som kan finnas hos äldre synskadade om den service de har rätt 
till enligt flera överenskommelser och lagar. Detta är reglerat i flera internationella 
överenskommelser och även i vår svenska bibliotekslag. 
 
I artikel 30 i FN:s konvention om ”Rättigheter för personer med funktionsnedsättning” 
finns det ett klart och tydligt besked om vad som bör gälla och där står det att: 

Konventionsstaterna erkänner i punkt 1 rätten för personer med funktionsnedsätt-
ning att på samma villkor som andra att delta i kulturlivet.8  

                                                 
5 Carey, Kevin 2007. The oppurtunities and Challenges of the Digital Age: A blind us-
er’s perspective. 
6 Betänkande av handikapputredningen. 1976. Kultur åt alla.   
7 Öjemar, Fredrik 2008.  X skrotar dyr bokomat. (Kommunen anonymiserad) 
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Konventionen är underskriven av Sveriges regering. I ett pressmeddelande från social-
departementet den första april 2008 bekräftar äldre- och folkhälsominister Maria Larson 
underskriften.9 I promemorian som går igenom konventionens 50 artiklar konstaterar 
departementet vidare att:  

Mycket återstår att göra i det handikappspolitiska arbetet innan Sverige på alla 
punkter kan sägas uppfylla de åtgärder och krav som konventionen innebär.10 

Ovanstående uttalande lämnar föga tvivel om att man från ansvarigt politiskt håll inte 
tycker att situationen som den var vid tidpunkten för underskrivandet av konventionen 
var acceptabel.  
 
Vidare ger Unescos folkbiblioteksmanifest som stöds av IFLA (International Federation 
of Librarians Assiciation and Institutions) ett besked i frågan om vad som gäller för bib-
lioteken: 

Särskilda tjänster skall erbjudas dem som av någon anledning inte kan utnyttja det 
gängse utbudet, till exempelvis språkliga minoriteter, personer med olika handi-
kapp, patienter på sjukhus eller interner inom kriminalvården.11  

Denna artikel hos Unesco överensstämmer väl med handikapputredningens ovan och 
även den av FN, tidigare nämnda, utfärdade konventionen. 
 
Till sist har vi vår svenska bibliotekslag, SFS 1996: 1596, som i artikel åtta också är 
tydlig om vilka rättigheter som funktionshindrade har gentemot biblioteken. 

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra 
språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.12 

Dessa överenskommelser och lagar finns det ingen myndighet i Sverige som har till 
uppgift att följa upp och kontrollera. Enligt Bibliotekets särskilda tjänster, en rapport 
om en undersökning från Kulturrådet är detta ett faktum därför att bibliotekslagen är en 
ramlag. 

Det är varje kommuns ansvar att utforma verksamheten så att den uppfyller bib-
liotekslagens intentioner. Någon myndighet med tillsynsansvar för bibliotekslagen 
finns inte. Formen för uppföljning och utvärdering av lagen har inte etablerats.13  

Hur lagen följs upp ute i landets olika kommuner är det alltså ingen som undersöker på 
en mer regelbunden basis. Kulturrådets undersökning som kom 1999 följdes av Likvär-
dig Service från 2000 utgiven av SAB: s14 kommitté för uppsökande verksamhet. Dessa 
två undersökningar kommer att presenteras utförligare i avsnittet ”Relevant litteratur 

                                                                                                                                               
8 FN:s hemsida, 2009. Conventions on the Rights of persons with Disabilities. 
9 Socialdepartementet, 2008.   Sverige kan tillträda FN-konventionen om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning. 
10Socialdepartementet, 2009. FN:s konvention om rättigheter för personer med funk-
tionsnedsättning. 
11 IFLA:s hemsida, Unescos folkbiblioteksmanifest. 
12 Svensk författningssamling, (SFS) 2009 Bibliotekslag. (1996: 1596) 
13 Kulturrådet 1999.   Bibliotekets särskilda tjänster s. 21. 
14 Sveriges Allmänna Biblioteksförening 
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och tidigare forskning”. De är de senaste riksomfattande undersökningarna i frågan om 
folkbibliotekens anpassning för handikappade. 
 
De allra senaste, också riksomfattande, påstötningarna om bibliotekens arbete för an-
passning som har kommit från Kulturrådet är det till länsbiblioteken utskickade brev 
med tillhörande handledning betitlat: Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblio-
teksservice för personer med funktionshinder. Detta skickades ut i februari 2005.15  Vad 
det gäller den undersökta kommunen i fråga har sökningar gjorts om det finns några 
dokument som kan berätta om hur kommunen ser på detta arbete. Vid dessa sökningar 
har endast ett dokument återfunnits som kan kopplas till min undersöknings syfte: Bib-
liotek och utveckling: strategi för biblioteket 2006-2010. Där står det att ett av filialbib-
lioteken har en särskild profil gentemot de äldre och handikappade: 

  Med behov av särskilda medier (till exempel stortstilsböcker, talböcker).16 

Filialen har alltså till uppgift att tillhandahålla anpassat material bland annat till de syn-
skadade i kommunen. Någon verkställighet eller exakt tidsplan för detta nämns inte i 
dokumentet i fråga. Om vi går till själva dokumentet så är år 2006-2010 två årtal som 
syns i titeln.  
 
Det finns alltså lagar och direktiv både nationellt och internationellt. Genomförandet av 
dessa lagar kan stranda på att det inte är något som är direkt tvingande för de olika bib-
lioteksenheterna. I Sveriges är Bibliotekslagen en ramlag och det finns alltså ingen 
myndighet som har till uppgift att se till att den följs. I folkbiblioteksperspektivet är det 
med andra ord upp till varje enskild kommun. 

1.2 Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att undersöka den enskilde äldre synskadades uppfattning 
om den service och informationen om den han får från sitt lokala bibliotek. Det är också 
uppsatsens syfte att undersöka hur den ansvarige bibliotekarien uppfattar att servicen 
fungerar gentemot de synskadade. Dessa två olika infallsvinklar kan möjligen i slutän-
den sprida kunskap om förhållandet bibliotek - synskadad och hjälpa till med förståel-
sen hos båda parter.  
 
•  Vilka uppfattningar om bibliotekets service och informationen om denna finns hos de  
synskadade användarna? 
 
•  Hur uppfattar den ansvariga talboksbibliotekarien att servicen och informationen om 
den till de synskadade fungerar? 

1.3 Service  
Med service avses i denna uppsats de tjänster och informationen om dessa tjänster de 
synskadade får från sitt lokala bibliotek. De två ovan nämnda undersökningarna från 
Kulturrådet och SAB har var för sig använt begreppen ”tjänster” och ”service” vilket 
gör att de i detta bibliotekssammanhang kan anses ha en likvärdig betydelse. Anled-

                                                 
15 Kulturrådet, 2005. Handlingsplan och brev till kommunbiblioteken via länsbibliote-
ken. 
16 X Kommun, 2008. (Kommunen anonymiserad) Bibliotek och utveckling: strategi för 
biblioteket 2006-2010. 
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ningen till att just det senare använts är att det känns som en modernare och mer tidsen-
lig variant. Vi kan även inhämta Nationalencyklopediens definition av ordet service: 
”aktivitet som utförs i syfte att betjäna kunder… används ibland synonymen tjänst”.17 
Servicen som behandlas i denna uppsats är av individuell art och de som kan komma i 
fråga är de olika typer som behandlas i Kulturrådets undersökning Bibliotekets särskilda 
tjänster.18 

 
• Boken kommer.  
Detta är en form av distribution till de personer som inte kan ta sig själva till biblioteket 
på grund av ett alltför omfattande handikapp. Efter, vanligtvis, telefonkontakt med bib-
lioteket då de böcker som skall distribueras väljs ut levereras dessa till låntagaren.  
Leveransen sköts oftast av den bibliotekarie eller kanslist som har mottagit telefonsam-
talet. 

 
• Bokvagnsronder 
Detta är både en individuell och kollektiv service. Den enskilde låntagaren har själv 
kontakt med personalen på biblioteket. Verksamheten är öppen för alla och den kombi-
neras ibland med bokdeposition i för ändamålet lämplig lokal. Denna service är vanli-
gast för sjuk- och ålderdomshem. Skillnaden mellan denna tjänst och ovanstående är att 
de som utnyttjar den inte bor i ett eget enskilt boende. 

 
• Hemsändning av talböcker per post 
En service som fungerar teoretiskt i landets samtliga kommuner. Här ringer låntagaren 
till sitt bibliotek och kommer överens med bibliotekarien om de böcker som skall skick-
as till hemadressen. 

 
• Inläsningstjänst 
En service för enskilt bruk där material läses in som inte på något annat sätt kan göras 
tillgängligt för den synskadade. Det kan handla om viktiga dokument eller skrivelser 
från diverse myndigheter men även sådant som vanliga matrecept. Den är som övrig 
service kostnadsfri. Till skillnad från de övriga tre tjänsterna ovan handlar inläsnings-
tjänst om anpassning inte om distribution 

 
• Ordinär utlåning.  
Den ordinära utlåningen nämns dock inte i Bibliotekets särskilda tjänster. Det är ingen 
skillnad på utförandet av denna bibliotekstjänst för en synskadad låntagare och andra. I 
praktiken behöver ofta en synskadad mer hjälp. 

1.4 Avgränsning 
Denna uppsats behandlar servicen och informationen om den som den enskilde synska-
dade får från sitt folkbibliotek i den undersökta kommunen och de uppfattningar de har 
om denna service. Uppsatsen tar också upp de uppfattningar som den för talboksutlå-
ningen ansvarige bibliotekarien på huvudbiblioteket i kommunen har om denna service. 
Urvalet av intervjupersoner har inte följt någon förutbestämd mall och har från början 
varit helt slumpmässigt. De slutsatser som dras är enbart baserad på de i uppsatsen in-
tervjuade personerna. 

                                                 
17 Nationalencyklopedien, 2009. Service. 
18 Kulturrådet. 1999. Bibliotekets särskilda tjänster. s. 140-157. 
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En ytterligare avgränsning är att uppsatsen enbart kommer att handla om äldre synska-
dade och i detta avseende har begreppet äldre alltså på ett slumpmässigt men även på ett 
realistiskt sätt kommit in. Från början var skälet till att jag valde att fokusera på just 
äldre synskadade användare slumpartat. I den initiala kontakten som jag tog med de 
lokala kontaktpersonerna för De Synskadades Riksförbund (hädanefter benämnt SRF) i 
kommunen, var de personer villiga att kontaktas och som frivilligt ville bli respondenter 
samtliga äldre personer i åldersspannet mellan 69 och 92 år. Innan denna första kontakt 
togs fanns inte några tankar på hur den åldersmässiga fördelningen skulle vara hos re-
spondenterna. Efter att ha inhämtat informationen från Talboks- och punktskriftsbiblio-
teket (i fortsättningen kallat Tpb) som framgår av följande stycke, togs heller ingen kon-
takt med yngre synskadade. Att använda sig av en annan åldersgrupp kunde förmodli-
gen ha gjort denna uppsats annorlunda. 
 
I detta initiala skede av undersökningen upptäcktes alltså att det fanns ytterligare skäl 
till att välja just äldre synskadade i undersökningen. Antalet äldre personer blir allt fler i 
samhället idag och eftersom det är ett erkänt faktum att synskador ökar med tilltagande 
ålder. En rapport visar att det i åldern 25-34 år är 0,7 % av männen och 0,2 av kvinnor-
na som kan anses ingå i definitionen synskadade. Går vi vidare upp i åldrarna så har vi 
2,1 och 3,2 % hos dem som är mellan 65 till 74 år. I kategorin 75-84 år har andelen syn-
skadade stigit ytterligare till 7,0 och 7,6 %.19  
 
En annan avgränsning är att de eventuella resultat eller förslag som framkommer bara är 
giltiga för och behandlar den undersökta kommunen. Det finns inte några kopplingar till 
andra delar av Sverige. 
 

1.5 Begrepp i uppsatsen 
Talsyntes  
Talsyntes är ett maskinellt framställt tal som används om allt tal från maskiner. I detta 
sammanhang används det som program för text- till- talsystem. De senare versionerna 
av talsyntesen bygger dock på mänskliga röster där de inspelade rösterna har styckats 
upp och lagts i en databas. När talsyntesen senare skall läsa plockas bitar av röster ihop 
och formar ord av detta. 20 

 
Punktskrift 
Som i dagligt tal ibland kallas för blindskrift (och ibland även Brailleskrift från sin ut-
vecklare Louis Braille.) Tecknen i detta system kan utgöras av upp till sex punkter som 
läsaren känner av med fingertopparna. Systemet bygger på vad som kallas för cell, en 
rektangel bestående av dessa sex punkter i två lodräta linjer med tre punkter i varje ko-
lumn. Dessa celler är inte större än att de täcks av en fingertopp.21 

 
 
 

                                                 
19 Tal – och punktskriftsbiblioteket. (TPB) 2007. TPB:s målgrupp: Storlek och sam-
mansättning s. 14. 
20 Granström, Björn 1995. Talsyntes. 
21 Nationalencyklopedien, 1994. Punktskrift 
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Taktila hjälpmedel  
Är hjälpmedel som gör att en synskadad med känselns hjälp kan, till exempel, läsa tex-
ten från en webbsida. Dessa hjälpmedel är i huvudsak två. Dels en punktskriftsdisplay 
som använder sig av Brailleskrift och en taktil mus som "känner av" den text som syns 
en på dataskärm. Musen har stålpiggar som höjer och sänker sig när den förs över skär-
men så att en synskadad kan få en "bild" av den verkliga bild som finns på dataskärmen. 
(”taktil”, som avser känsel eller beröring).22 
 
Skärmläsare 
Läsaren "läser skärmen" och översätter det som syns genom att omvandla det till talsyn-
tes eller överföra det till en punktskriftsdisplay som brailleskrift. 23 

 
Skärmförstorare.  
Finns i olika varianter förutom de som finns inbyggda i olika operativsysten och som är 
mer eller mindre effektiva. De förstorar helt enkelt upp texten till för användaren lämp-
lig storlek och gör den läsbar. 24 

 
Hjälpmedelsinstitutet (HI)  
En organisation som är stödd av stat, Sveriges kommuner och landsting. De arbetar för 
delaktighet och tillgänglighet för alla handikappgrupper genom att medverka vid forsk-
ning och utveckling, provning och stöd vid upphandling av hjälpmedel, utredningsverk-
samhet, utbildning och kompetensutveckling, internationell verksamhet, och inte minst 
information och kommunikation.25  

 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (Tpb) 
Tpb är en statlig myndighet som lyder under Kulturdepartementet. De har till uppgift att 
personer med läshandikapp (ett vidare begrepp än vad som används i uppsatsen) får 
tillgång till litteratur i de format som passar dem. Myndigheten producerar också tal- 
och punktskriftsböcker och är de svenska bibliotekens lånecentral för talböcker med sin 
Tpb- katalog. De synskadade vänder sig alltså till sitt ordinarie bibliotek som i sin tur 
kontaktar Tpb när de vill låna talböcker.26 
  
Daisyspelare 
Daisy är en förkortning av Digital Audiobased Information System. Det är en spelare av 
Cd-romskivor med en internationell standard som erbjuder fler möjligheter än en vanlig 
Cd-skiva.27 Användaren kan i detta system förflytta sig i rubriker och kapitel på ett lätt 
sätt. Även personliga bokmärken kan läggas in och "vanliga" Cd-skivor går att spela i 
spelaren. Till skillnad från de förut vanliga kassetterna där varje bok kunde vara inspe-
lad på upp till tjugo stycken, så är varje bok i detta format vanligen på en enda skiva. I 
denna undersökning har samtliga respondenter en Daisy-spelare. Numera är de talböck-
er som produceras av Tpb i Sverige av Daisy-formatet. Daisyspelare lånas ut av de olika 
landstingen i landet och det är ett lån som gäller så länge som det finns ett personligt 
                                                 
22 Svenska Akademiens Ordlista 1986.” taktil” 
23 Hjälpmedelsinstitutets hemsida 2007. Skärmläsare. 
24 Ibid., 2007. Förstoringshjälpmedel. 
25 Ibid., 2009. Om hjälpmedelsinstitutet. 
26 Talboks- och punktskriftsbibliotekets hemsida, 2009. Om Tpb. 
27 Fredriksen, Carsten & Tank, Elisabeth, 2007. The DAISY- standard: Entering the 
Global Virtual Library. 
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behov, ett så kallat livstidslån. De olika folkbiblioteken kan också ha Daisy-spelare till 
utlåning och det går även att själv köpa in en spelare.28 

 
Talböcker 
I denna uppsats används benämningen genomgående på de böcker av Daisy-format som 
de synskadade läser. Detta uttryck har använts av samtliga respondenter och biblioteka-
rien i undersökningen. Därför har andra uttryck som till exempel ”ljudbok” ratats. 
 
Kulturrådet 
Kulturrådets övergripande uppdrag är att genomföra den kulturpolitik som har bestämts 
av regering och riksdag. Man delar ut stöd, informerar om kultur och kulturpolitik och 
är till hjälp för den sittande regeringen med underlag för deras kulturpolitiska beslut och 
har ansvaret för den kulturpolitiska statistiken i landet. Kulturrådet har också ansvaret 
för det som är betydelsefullt i denna uppsats, att öka tillgängligheten för funktionshind-
rade inom den kulturella sfären.29 

 
De Synskadades Riksförbund (SRF) 
Historiskt sett har det funnits flera organisationer för synskadade och synhandikappade. 
Organisationen som uppsatsförfattaren har haft kontakt med är den som nu är störst i 
Sverige, SRF, Synskadades Riksförbund. Ursprunget till denna organisation var i 
Stockholm år 1895 när en grupp hantverkare bildade De Blindas Förening påverkade av 
tidens strömningar. Det var under slutet av 1800 och början av 1900-talet som de flesta 
nykterhets och arbetarrörelserna växte fram. DBF startades redan då som en riksorgani-
sation med enskilda medlemmar. 1936 ombildades organisationen så att varje län hade 
en egen länsförening ansluten till riksförbundet.  
 
År 1976 fick SRF sin nuvarande organisation med ett riksförbund, länsförbund och fö-
reningar på lokal nivå. Syftet har från allra första början varit detsamma och det är två-
delat. Dels verkar SRF samhällspolitiskt för förändringar i samhället som skall medver-
ka till en mer jämlik tillvaro utan orättvisor och dels är man en kamratförening med 
cirka 15000 medlemmar som stöttar varandra. Målet för SRF inom det kulturella områ-
det innefattar bland annat att Daisyspelaren blir ett i hela landet accepterat läshjälpme-
del, att tidningar och tidskrifter ges ut i detta format och att tv - tittande och biobesök 
blir möjligt i en högre grad än vad det är nu. 
 
 Den första föreningen för synskadade, som fortfarande lever kvar, heter De Blindas Väl 
som bildades 1885. Idag är den organisationen mest en stödorganisation för olika syn-
skadeprojekt. Nämnas bör också Riksorganisationen unga synskadade som bildades 
1975 och Aktiva synskadade som sedan 35 år tillbaka arbetar för synskadade barn ung-
domar, skall komma ut och få njuta av de aktiviteter som andra ungdomar utan problem 
kan ägna sig åt.30 

                                                 
28 Talboks- och punktskriftsbibliotekets hemsida, 2008. Spelare. 
29 Kulturrådets hemsida, 2008. Om kulturrådet. 
30 SRF:s hemsida, 2008. SRF:s mål för kulturen. 
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2 Metod 
Detta metodkapitel börjar med två olika metoder som ansetts vara möjliga att at använ-
da vid analysen men till slut har valts bort. Kapitlet fortsätter med den kvalitativa ansat-
sen och därefter följer den metod som har brukats i analysen av intervjumaterialet. Se-
dan följer det arbetsätt som har använts och slutligen etiska aspeker på intervjuarbetet. 
 

2.1 Olika metoder i samhällsvetenskaplig forskning 
Jag har valt mellan ett antal metoder för analys i samhällsvetenskaplig forskning. I Tex-
tens mening och makt gör Göran Bergström och Kristina Boréus en genomgång av så-
dana metoder som jag ansåg möjligen kunde använts i uppsatsen. Här kommer en korta-
re sammanfattning av två av dem. Ytterligare en metod som kommer att användas i 
uppsatsen, narrativanalys, är mera utförligt beskriven i ett eget stycke (2:3). 
 
Innehållsanalys inriktar sig på att räkna vissa företeelser i texter. Metoden är strikt så 
till vida att man i förväg bestämmer vad som skall mätas. Metoden tar dåligt hänsyn till 
det sammanhang som undersökningen befinner sig. I denna uppsats är det väsentligt, 
eftersom det sammanhang som respondenterna befinner sig i är avgörande. Dessutom 
lämpar sig metoden inte för att analysera detaljer och skeenden som ligger underförstått, 
det som i förstone inte syns och ligger bakom. Jag har alltså valt att inte använda inne-
hållsanalys.31 
 
Diskursanalys kan vara en studie av ett samhällsfenomen där språket står i fokus. Man 
kan med metoden studera förändringar i synsätt över tid. Genom att antingen lyfta fram 
spänningar, motsättningar eller gemensamma drag kan metoden också användas för att 
kartlägga identitetskonstruktioner och kan där också innehålla frågor om maktposition.  
Diskursanalys anses emellertid dåligt fånga upp samhälleliga aktörer vilket är ett skäl 
till att den inte har använts. Metoden är ofta kopplad till aktuella forskningsfrågor och 
kan vara mycket tidskrävande. Detta gör alltså att den inte heller har använts i uppsatsen 
eftersom den tidsmässiga ramen för uppsatsens genomförande bedömdes vara för 
snäv.32 
 

2.2  Den kvalitativa ansatsen 
I denna magisteruppsats har använts en kvalitativ forskningsansats för att besvara fråge-
ställningarna.  

Karaktären eller egenskaperna hos någonting och ett kvalitativt angreppssätt syf-
tar till att klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper. Det handlar om att söka 
efter fenomenets innebörd eller mening och undersöka vad fenomenet betyder och 
vad det handlar om.33 

                                                 
31 Bergström & Boréus 2005. 84ff 
32 Ibid., s. 357ff 
33 Widerberg, 2002. s. 15. 
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Forskaren och subjektet/objektet – både var för sig och sinsemellan – utgör red-
skapen inom kvalitativ empirisk forskning.. 34 

Jag har använt kvalitativa intervjuer i det direkta mötet med intervjupersonerna. Det 
unika samtalet uppstår i just denna kontext. Genom intervjun får jag ta del av personer-
nas förståelse av ett fenomen. Det som utmärker en kvalitativ intervju är att man följer 
upp de delar av intervjupersonens berättelse som kan kasta ljus över personens förståel-
se av temat ifråga. Det plan som undersökningen har hållits på är det lokala. 

Kvalitativa studier ger ofta forskaren en god grund för att förstå konkreta lokala 
skeenden.35.  

Undersökningen är verkligen lokalt förankrad med ett lokalt specifikt bibliotek i fokus 
och både respondenter, bibliotekarie och uppsatsförfattare boende i den undersökta 
kommunen. 
 
Balansen mellan intervjuare och intervjuperson har varit viktig vid detta tillfälle. Rep-
stad tar upp tre grundregler som jag har följt. 36 
 

• Man skall klart uttrycka sitt intresse för det man får veta och får höra på fältet. 
Om man verkar blaserad och likgiltig minskar snart kommunikationen till noll 

 
• Man skall delta i samtal om vardagliga ting och helt enkelt visa sig som en van-

lig människa snarare än en ”finare” och tyst person som skapar osäkerhet och 
mindervärdighetskänslor. 

 
• Man kan, och får, ge en hjälpande hand när så behövs. Inte minst viktigt är ock-

så regeln om informerat samtycke vilken också har följts. 
 
Tanken har varit att den som intervjuar skall närma sig sina respondenter mera som en 
samtalspartner. Målet var att få igång ett samtal som leds in på intervjufrågorna.  
 
I valet mellan kvantitativa och kvalitativa metoder har jag alltså valt bort kvantitativa. 
För en kvantitativ enkätundersökning bör man skicka ut ett antal frågeformulär till de 
olika respondenterna. I detta fall med synskadade hade man varit tvungen att se till att 
frågorna skulle på något sätt kunde avlyssnas antingen via kassettband eller CD-skiva. 
Att hemma kopiera dessa skulle vara alltför kostsamt och tidsödande. Man hade också 
varit tvungen att innan utskicket förhöra sig om vilken teknisk utrustning som fanns hos 
respektive respondent. Ett ytterligare skäl är att det i denna undersökning inte har varit 
intressant hur mycket uppfattningar som finns utan det är de enskilda specifika som är 
intressanta. 

Den kvalitativa forskningen söker alltså primärt efter fenomenets innebörd eller 
mening, medan den kvantitativa forskningen primärt söker efter dess förekomst 
eller frekvens. 37 

                                                 
34 Ibid., s.15. 
35 Repstad, 1999. s.15. 
36 Ibid., s.40. 
37 Widerberg 2002. s. 15. 
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Detta innebär att den enskilda uppfattningen, som är intressant för denna uppsats, riske-
rar att komma bort i en kvantitativ undersökning. 
 
Även om intervjuerna som sådana inte har varit hårt styrda så har det varit bra att i bör-
jan ställa upp de kriterier som gör att arbetet följer en viss linje. Enligt Kvale finns det 
sju olika stadier som man kan arbeta efter. Detta har varit värdefullt för denna under-
sökning därför att den som har intervjuat är novis i detta sammanhang.38  
 
Tematisering har gjorts redan från början och uppsatsens ämne har varit klart på ett ti-
digt stadium. De frågor som har konstruerats har vid intervjutillfället inte varit hårt sty-
rande men undersökningens tema var i fokus och respondenternas åsikter har alltid be-
aktats. Åsikterna har dock försökt att föras in på det uppställda temat. 
 
Planering handlar om att redan från början göra klart för sig hur insamlingen av fakta 
och åsikter skall gå till. Principen om anonymitet har till fullo beaktats. Det därför att 
åsikterna som presenteras inte skall vara ur ett organisationsperspektiv utan det skall 
vara från de personer som har intervjuats.  
 
Intervjun har varit halvstrukturerad. Intervjufrågor har konstruerats och följdfrågor har 
givetvis tagits upp när de uppstått och inga uppgifter har vid intervjutillfället behandlats 
som ointressanta. 
 
Utskrifter.  De intervjuer som har gjorts har skrivits ut som de är inspelade. Alla ord 
som yttrats kommer har kommit med i utskrifterna. Det har skett en viss redigering i 
utskrifterna om det har behövts för att de skall bli läs- och analyserbara. 
 
Analysen. Vid analysen har narrativanalys använts. Det är ett narrativ som responden-
terna har uttalat. Uppsatsens frågeställning har varit den som analysen tematiserats efter. 
 
Verifiering . Kommer i slutet av uppsatsen och ställer några frågor om uppsatsen och till 
dess författare. Kom det fram något i uppsatsen som var en tydlig tendens, sam- 
stämmiga åsikter, eller till och med fakta.  Har undersökningen varit på det som har 
avsetts och inget annat har behandlats? De är frågor som har ställts vid slutfasen av un-
dersökningen. 
 
Rapportering. De fastställda normer och regler som gäller vid Bibliotekshögskolan när 
uppsatsskrivning sker har följts. Slutversionen som skall offentliggöras och publiceras 
måste givetvis också vara skriven så att den kan sägas vara ”läsbar”. Den skall kunna 
läsas utan frågor uppstår om frågeställning, bakgrund, teori, metoder och resultat. 
 

2.3 Den i uppsatsen använda metoden 
Narrativanalys är alltså den metod som har använts i uppsatsen. Detta av flera olika 
skäl. Narrativanalys kan a) frambringa insikter om samhälle och politik, b) göra själva 
forskaren mera mottaglig för röster från samhällets marginaliserade grupper , 

                                                 
38 Kvale, 1997 s. 85. 
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c) handlar om respondenternas identitet och hur de begripliggör sin omvärld, vilket är 
viktigt för denna undersökning. Det finns flera typer av narrativanalys och den aktuella 
är den kategoriskt - innehållsliga. 

Här definieras kategorier inom det ämne som studeras, och enskilda yttranden i 
texten plockas sedan ut, klassificeras och samlas ihop inom nämnda kategorier. 
Den fokuserar narrativernas innehåll så som det synliggörs i enskilda delar av hi-
storien oavsett sammanhanget i narrativen som helhet39 

Kategorierna kommer att vara två, nämligen uppsatsens två frågeställningar. 
Det inspelade intervjumaterialet är utskrivet och genomläst där fokus har varit på ”histo-
rien”, det vill säga vad som sägs i intervjuerna. Det är vad som sägs som är det viktiga 
inte platsen, tiden eller tekniken intervjuerna är upptagna med. Ett narrativ kan ha flera 
olika betydelser för den som använder sig av den sortens analys. Man bör dessutom 
skilja på narrativ teori och metod. Narrativ teori behandlar berättelsens själva framfö-
rande inte dess innehåll. Betydelsen av ett narrativ som det har använts i uppsatsen är att 
det är insamling och tolkning av de utförda intervjuerna. 
 
Det finns alltså olika sätt att se på detta med narrativ, vad är det för något? I denna upp-
sats används narrativ som en berättad historia, inte en fiktiv utan en verklig sådan. Av-
sikten har varit att den historia som berättas skall styras av de ställda intervjufrågorna 
och att svaren på dessa skall leda fram till en helhetsbild av hur respondenterna uppfat-
tar sin situation visavi uppsatsens frågeställningar. Vad som händer då är att det bildas 
ett narrativ som talar om respondenternas uppfattning. Detta betyder inte att det som har 
sagts behöver vara något längre stycke utan det kan även vara ett kortare, det är likafullt 
ett narrativ. Ur Anna Johanssons Narrativ teori och metod finns ett klargörande citat om 
hur man kan definiera narrativ från kommunikationsforskaren Viveca Adelsvärd. 
 

Ett enkelt svar på frågan vad en berättelse är kan vara att den uppstår när 
man i ord återger något som har hänt. Berättelser utspelar sig med andra ord 
i förfluten tid.40 

 
Adelsvärd har här använt sig av ordet berättelse vilket man mycket väl kan göra, det är 
likställt med ordet narrativ. Men i fortsättningen kommer uttrycket narrativ att använ-
das. 
 
Narrativen kan i förstone synas vara enkla utsagor och då enkla svar på de ställda frå-
gorna. Om man i berättelsen blandar in livssituationen kan bilden bli en annan. Avsikten 
har varit att se vad som ligger bakom det utsagda, vad det är som INTE sägs och hur 
kan det kopplas till teori och tidigare forskning. 
 
Narrativ analys kan vara en individualistiskt tolkande analysmetod, till skillnad från 
kvantifiering, och har därför passat uppsatsens syfte bra. Att använda sig av denna form 
av analys kan också sägas vara en form av kommunikation vilket även detta har varit 
tjänligt för uppsatsen. Ett ytterligare skäl som har gjort att narrativanalys har använts i 
uppsatsen är att narrativ är något som vi alla använder för att konstruera oss som sociala 
individer. Vi berättar om oss själva och om vårt liv för både bekanta och sådana som vi 
vill bli bekanta med. 

                                                 
39 Ibid., s. 237. 
40 Johansson,  2005. s. 15. 
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Genom berättelser får vi möjligheten att förstå andra människor. Vi får ta 
del av andra människors liv, både de som vi har närvarande i våra liv och 
andra som vi personligen inte känner.41 

 
Detta citat kan även fungera som en brygga till en annan viktig metodologisk fråga: 
Varför har intervjuer använts i uppsatsen. Det torde vara det bästa sättet att få männi-
skor att berätta något, att dela med sig av det de har kunskap om och att de gör detta så 
fritt som möjligt i ett samtal. I denna uppsats är det synskadade som har intervjuats och 
där har intervjuer varit det mest praktiska valet för insamling av uppfattningar. 
 
Transparens är viktigt i en narrativanalys. Det skall kunna gå att föra en dialog om stu-
diens rön, man måste dela med sig av materialet i någon form. I denna undersökning 
kommer det att göras med hjälp av olika citat från respondenterna och med en avslutan-
de sammanfattning i rapportdelen.. Det utskrivna intervjumaterialet finns i uppsatsför-
fattarens ägo.  
 
Insamling, transkription och analys sker inte alltid linjärt och alltid strikt efter varandra i 
narrativanalys. Att arbeta med narrativanalys gör att arbetet med analysen egentligen 
börjar redan när intervjuerna påbörjas. 
 

Ett av de karakteristika som dock vanligtvis brukar nämnas i samband med 
kvalitativ metod är just att de olika faserna i forskningsprocessen sker sam-
tidigt och glider in i varandra.42 

 
Det är alltså vanligt att man redan vid de första intervjuerna bildar sig en uppfattning 
om hur svaren på de ställda frågorna kommer att se ut i de följande intervjuerna. Arbets-
sättet i denna uppsats har dock försökt att hålla sig till det gängse med att intervjua, 
transkribera, analysera och i sista hand reflektera och sammanfatta. 

2.5 Arbetssätt 
De respondenter som har deltagit i undersökningen har inte valts ut på några speciella 
kriterier. De kontaktades på det möte där en av de första kontakterna togs med SRF och 
genom handuppräckning frivilligt ställde upp. De två sist intervjuade har SRF lokalt 
tillhandahållit och där har inte jag varit inblandad. Tanken har inte varit att söka efter 
synskadade med någon speciell bakgrund vad det gäller deras tidigare arbete eller ut-
bildning. Endast ett kriterium blev aktuellt när de sista intervjuerna skulle genomföras, 
informanter skall ha fyllt 65 år. Denna gräns är den pensionsålder som förut var mest 
allmän.  
 
De sex respondenterna, liksom bibliotekarien är i analysdelen bara representerade av 
bokstäver och går därför inte att identifiera. Det blev slumpartat så att könsfördelningen 
var helt jämn, tre respondenter var av respektive kön. De tre männen var mer välutbil-
dade än kvinnorna vilket möjligen kan hänföras till den generation de alla kommer 
ifrån. Som användare av biblioteket syntes de dock vara mycket likställda och flitiga 
sådana med travar av talböcker hemma när intervjuerna genomfördes. De var också 

                                                 
41 Ibid.,  s. 24. 
42 Ibid.,  s. 279. 
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samtliga utom en boende i en egen privat bostad och inte i någon form av äldre- eller 
gruppboende. Den person som avvek från detta bodde i ett servicehus men var ensam-
stående och skötte sig själv i det vardagliga livet. Två av respondenterna kan blindskrift 
vilket kan ha sin betydelse eftersom denna skrift finns på fodralen till Daisy – talböck-
erna. Två av respondenterna har seende äkta hälfter. Fem av de sex tar sig personligen 
regelbundet till biblioteket. Den eventuella betydelsen hur respondenterna varit utbilda-
de och om saker som livserfarenhet spelar in har det tagits upp tillsammans med den 
teoretiska bakgrunden i analysdelen.  
 
Om bibliotekariens medverkan i uppsatsen har det länge funnits en tvekan. Materialet 
med bibliotekarieintervjun har tagits med för att vara behjälplig vid analysen och för att 
förklara en del av de synskadades undringar. Det är även en sorts ”rättviseperspektiv” 
med att ta med dem, det finns alltid två sidor av en sak och dessa bör enligt mig beaktas. 
 
Intervjuerna har genomförts i två steg. Först med en pilotundersökning där tre (enklare) 
frågor ställts. Dessa frågor ställdes till den kontaktperson som arbetar på Lokalavdel-
ningen av SRF. Svaren togs i detta skede direkt på telefon: 
 

• Vilka hjälpmedel behöver du för att läsa? 
• Får du information om vilka hjälpmedel som biblioteket har för synskadade?  
• Hur får du information om bibliotekets tjänster för synskadade? 

 
De sex följande intervjuerna har inletts med en muntlig förklaring om anonymitetsprin-
cipen och att man när som helst kan avbryta intervjun eller att tacka nej till de frågor 
man inte vill svara på. Det har också upprepats i vilket syfte intervjuerna görs, inte i 
någon detaljerad form, respondenterna har fått grundläggande information vad under-
sökningen handlar om.  
 
Under intervjun har personen fått den tiden han/hon behövt för att svara på den ställda 
frågan och frågorna har varit av sådan art att de som intervjuats inte har blir upprörda 
eller på något sätt kränkta. Intervjuaren har varit ganska passiv när han ställt sin fråga 
men alltid vara uppmärksam på följdfrågor som har ställts när: 
 

• Svaret bara belyst en del av ämnet. 
• När svaret uteblivit helt eller har varit irrelevant. 
• När det uppenbarligen har varit förhastat svar, till exempel skämtsamt eller ste-

reotypt (då är den första spontana reaktionen och efterföljande tillrättalägganden 
intressanta.) 43 

 
Efter att intervjun har avslutats har ytterligare en gång anonymitetsprincipen poängteras 
och att det inte är några problem om man vill avstå eller hoppa av i detta skede. 
Intervjuerna har genomförts efter överenskommelse om plats och tid. Detta har styrts 
helt av respondenternas önskemål. 
 
Intervjuerna har spelats in på ett litet fickminne efter det att respondenten har lämnat sitt 
godkännande till detta. Jag upptäckte att det fanns flera fördelar med detta framför rena 
anteckningar eller att använda en kassettbandspelare. Inspelningstiden var så väl tillta-

                                                 
43 Repstad, s. 76. 
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gen att några störande avbrott inte uppstod. Inte minst viktigt är också det faktum att jag 
inte har någon tidigare erfarenhet av att föra anteckningar under ett pågående samtal. 
Ytterligare skäl till att använda sig av ett fickminne och inte anteckningar kan man läsa 
om hos Repstad. 44 

Det icke- verbala beteendet kan också vara viktigt att observera. Bandspelaren tar 
upp vad som sägs och hur det sägs (till exempel tonfall) men gester och ansiktsut-
tryck kommer inte med. Sådana icke - verbala budskap är lättare att uppfatta om 
man slipper att anteckna. 

Frågorna hade spelats in till de synskadade på en CD-skiva för att dessa respondenter 
skulle få dem sig tillskickade i förväg och kunna reflektera över sina svar. Detta att spe-
la in på CD-skiva var efter önskemål från de respondenter som deltog i undersökningen. 
Bibliotekarien erhöll sina frågor med e-post. 
 
Efter att de sex intervjuerna var genomförda fick de sex respondenterna ett eget inspelat 
exemplar av ”sin” intervju på cd-skiva. De erbjöds att kommentera, ta bort eller att läg-
ga till något som de inte var nöjda med. Ingen av de sex respondenterna ansåg att något 
behövde ändras. 
 
Bibliotekarien fick sin intervju utskriven och skickad via e- mail, och där erbjöds sam-
ma möjligheter till ändringar. Bibliotekarien korrigerade vissa detaljer. Eftersom biblio-
tekarien var ny på sin post och inte ordinarie vid intervjutillfället erbjöds denna person 
att komplettera sina svar ett halvår efteråt men detta avböjdes. Bibliotekarien hade då 
erhållit fast tjänst som ansvarig för talboksutlåningen. 

2.6  Etik 
Förberedelserna av intervjuerna har följt Kvales ”Etiska frågor på de sju olika forsk-
ningsstadierna” där han går igenom de etiska problem som kan uppstå. 45 
 
Tematisering är att syftet med en intervjuundersökning bör inte bara gälla det veten-
skapliga värdet av den eftersträvade kunskapen utan också vara att förbättra den under-
sökta mänskliga situationen. En effekt som jag inte tar reda på i denna uppsats eftersom 
den faller utanför dess tänkta ram. 

 
Planeringen som i det etiska perspektivet är att erhålla undersökningspersonernas in-
formerade samtycke till att delta i undersökningen, att säkra konfidentialitet och över-
väga de konsekvenser som kan följa av undersökningen för intervjupersonernas del. 
Frivilligheten och anonymiteten har redan från de första kontakterna betonats. De förin-
spelade utskickade frågorna har också bidragits till detta. Jag har påpekat att anonymite-
ten skall, så långt som möjligt, bevaras och att frivilligheten är ett måste. Likaså att man 
när som helst kan avbryta och ångra sitt deltagande. Innan några inspelningar gjorts har 
detta också klargjorts, ingenting har spelats in utan personens samtycke.  
 
Intervjusituationen måste utföras så att konfidentialiteten bevaras vad det gäller inter-
vjuerna. Likaså om det uppstår någon stress eller andra problem för respondenterna vid  

                                                 
44 Ibid., s.72. 
45 Kvale, 1997. s. 105. 
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intervjun. Intervjuerna har spelats in av uppsatsförfattaren själv i samtliga fall och ingen 
utomstående har medverkat i dessa. Ingen annan har eller skall senare få ta del av in-
spelningarna. 
  
I utskriften måste även på utskriftsstadiet konfidentialiteten säkras. Därtill kommer frå-
gan om vad som utgör en tillförlitlig utskrift av den intervjuades muntliga uttalanden. 
Utskriften har utförts av uppsatsförfattaren själv och ingen annan är inblandad. Inte hel-
ler har någon annan fått tillgång till utskrifterna och de har alltid varit förvarade hos 
författaren. 
 
Analysens etiska problem ställer här frågan om hur djupt och kritiskt intervjuerna kan 
analyseras och huruvida intervjupersonerna ska ha inflytande över hur deras uttalanden 
tolkas. De har informerats om att det inte är något problem om de vill lägga till eller ta 
bort någonting i ”sina” intervjuer. Det har givetvis inte förekommit att man har fått 
lyssna på någon annan respondents intervju. I övrigt har respondenterna inte haft någon 
påverkan på analysen. 
 
Verifiering som är forskarens etiska ansvar att så långt det är möjligt verifiera kunska-
pen han förmedlar i sina rapporter. I denna undersökning är det fråga om människors 
åsikter. Dessa är inspelade och kan lätt tas fram om det så önskas eller tvivel uppstår om 
att analys eller tolkning är felaktig. 
 
Rapporteringen aktualiserar återigen problemet med konfidentialitet, likaså frågan om 
vilka konsekvenser som den publicerade rapporten kan få för båda de intervjuade och 
för gruppen eller institutionen som de representerar. I detta hänseende är frågan om man 
skall, när uppsatsen är färdig, se till att de respondenter som deltagit i undersökningen 
också får tillgång till den färdiga uppsatsen. Frågan kom upp vid en av intervjuerna efter 
att själva inspelningen var klar. Hjälp måste då tas av, möjligen TPB, för att kunna läsa 
in uppsatsen på ett professionellt sätt och i rätt format. Frågan har också ställts av det 
aktuella biblioteket om att få ta del av uppsatsen i färdigt skick. 
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3 Kontext 
Det kan, som nämnts i inledningen, säkerligen vara svårt för människor som inte har 
några som helst handikapp att sätta sig in i en handikappads liv och dennes kontext. Här 
följer ett antal stycken som gör att det möjligen går att förstå den situation som en syn-
skadad befinner sig i. 
 
Först ur ett svenskt perspektiv och sedan följer ett engelskt. Därefter kommer ett 
svenskt och ett amerikanskt bibliotekarieperspektiv. De utländska perspektiven har sin 
grund i att de fortsatta sökningarna efter artiklar rörande svenska förhållanden inte gene-
rerat något resultat. Avsikten har varit att hitta äldre synskadade och inhämta informa-
tion med fokus på hur de upplever sin förändrade situation  
 
Hur en människa känner sig då synen sviker när hon så väl behöver den kan Britta 
Björnsdotter berätta om. Som medlem i SRF berättar hon på SRF:s webbsidor ur ett 
eget perspektiv om sina svårigheter. Hon berättar om de svårigheter hon har och har haft 
som synskadad. De känslor och praktiska problem som uppstår när man, som hon kallar 
det, ”förlorar halva världen.”46 Även om en del människor kan tycka att synskadade i 
många stycken klarar sig bra syns det vara svårare när man som Brita drabbas av det i 
hög ålder. De övriga sinnena och förmågorna har också avtagit. Hörseln likaså närmin-
net försämras och förmågan att lära sig nya färdigheter som kan vara nödvändiga för att 
livet som synskadad skall vara drägligt. I detta fall för en person som spenderat mycket 
tid med att skriva framför sin dator. Nu tillkommer tekniska lösningar som Britta 
Björnsdotter måste lära sig för att detta skall vara en fortsatt möjlighet. 
 
Det blir också viktigt hur den egna hemmiljön är ordnad. Till exempel att olika hus-
hållsartiklar måste stå på ”rätt” (det vill säga samma) plats och inte får flyttas. Hon på-
pekar det farliga i att många behandlar blinda och synskadade som en enda ”grupp” med 
samma problem och samma behov. Hon berättar om samhällets insatser och att dessa 
inte automatiskt kommer i gång utan att hon själv måste vara drivande. I hennes specifi-
ka fall är det också problem med motionen hon anser sig behöva, den får hon skaffa 
egna följeslagare till. 

 
Gillian Burrington47 beskriver sin värld och de känslor hon upplever på grund av sin 
synskada. Hon beskriver den mentala och fysiska resa som det innebär att först kunna se 
och hur sedan synen gradvis försämras. Hon talar om det magra utbudet för synskadade 
i sitt hemland, England. 

I am also conscious that despite the number of organisations providing books for 
visually impaired people, less than 5 percent appear in Braille, audio or in large 
print.48 

Burringtons sviktande syn ledde så småningom till att hon 1987 förklarades som ”blind” 
och hon har upplevt graden av känsloförändringar som följer på ett sådant definitivt 
besked. Inte bara genom sig själv utan också genom att tala med olika blinda och syn-
                                                 
46 SRF:s Hemsida 2009. Egna berättelser - blindhet sent i livet. 
47 Gillian Burrington har varit ordförande för ”The National Institute for the Blind sedan 
2002. hon har jobbat med managementfrågor i olika forsknings- och folkbibliotek. Hon 
har även sedan 1993 skrivit om handikappade och tillgång till bibliotekets service.  
48 Burrington, Gillian, 2007. A user’s perspective. s. 260. 
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skadade människor. Hon har inte haft det lättare bara för att hon länge har levt och ver-
kat i biblioteksvärlden att få tag i anpassat material. Dels det hon har behövt för sin pro-
fession, dels det för sin egen fritidsläsning. Tack vare sin position har hon dock kunnat 
dra nytta av de tekniska landvinningarna som har hjälpt henne mycket. Hon nämner 
flera saker som varit till nytta för henne. Daisy-spelare, syntetiskt tal och möjligheten att 
förstora upp text på datorskärmen som Burrington använde innan synen inte längre tillät 
detta.  Nu är hon hänvisad till det syntetiska talet. Just den tekniska utvecklingen tror 
hon mycket på. Det svenska exemplet visar att det inte säkert att denna utveckling alltid 
kommer de synskadade till gagn. Teknisk utveckling kan vara upphov till frustration 
och vidare bekymmer. 
 
I USA bor och verkar bibliotekarien Gretchen Wade49 som inte är synskadad men skri-
ver från sin synpunkt hur biblioteken bäst bör tillmötesgå de särskilda behov som syn-
skadade besökare kan ha. I USA har detta arbete stöd av ADA50 (American Disabilities 
Act) som är den lag som styr verksamheten och anpassningen som behövs i Nordameri-
kanska bibliotek. Lagen som är en ramlag har samma tillämpningsmöjligheter som den 
svenska bibliotekslagen. Tolkningen är tämligen fri och anpassningarna som behövs 
skall göras utan ”undue financial burden”51. Hon påpekar också att privata bibliotek inte 
har samma skyldigheter som de statliga men det hon trycker mest på är personalen och 
hur viktiga de är för att de handikappade skall få dessa anpassningar. Ur hennes synvin-
kel är det så att de organisatoriska lösningarna inte fungerar utan en välvillig inställning 
från personalen. 
 
Ur ett svenskt biblioteksperspektiv står det i sammanfattningen av rapporten Bibliote-
kets särskilda tjänster om hur den undersökningen uppfattar situationen i det kommuna-
la (folkbiblioteks) perspektivet. 
 

Bibliotekets särskilda tjänster har en perifer ställning i den kommunala poli-
tiken. De särskilda tjänsterna har mycket sällan varit uppe till diskussion i 
kulturnämnd och kulturnämndsordförande har i regel små kunskaper om 
verksamheten.52 

 
Nu är det inte specificerat i undersökningen vilka kommuner i landet som är bättre eller 
sämre i detta avseende. Ingen är utpekad och detta är en allmänt hållen slutsats i rappor-
ten. Begreppet ”särskilda tjänster” som de använder sig av skall i denna uppsats bytas ut 
mot den service till olika handikappade som kan finnas. 

3.2 Vad räknas som en synskada  
En definition av en synskadad som denna uppsats ansluter till är av HI: 

En person som har en synskada har svårt att läsa tryckt text eller orientera sig på 
okända platser, trots bästa möjliga synkorrektion som till exempel glasögon.53 

                                                 
49 Gretchen Wade är referensbibliotekarie och utvecklare av samlingarna i Harvarduni-
versitetets botaniska bibliotek. 
50 ADA:s hemsida, 2009. American Disabilities Act (ADA) 
51 Wade, Gretchen, 2003. Serving the visually impaired. s. 308 
52 Kulturrådet 1999. Bibliotekets särskilda tjänster. s. 185. 
53 Hjälpmedelsinstitutets hemsida, 2008. Synskada. 
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Dessutom finns flera andra olika varianter av synskada som fläckvis seende, färgblind-
het, begränsat synfält, nedsatt kontrastseende och bländningskänslighet. Tpb använder 
sig i sin Tpb – rapport förutom av definitionen ”synskada” även av begreppet ”läshan-
dikappade”.54 Definitionen är i detta sammanhang alltför vid för denna uppsats därför 
att det då innefattar, till exempel, personer med dyslexi och andra problem med att läsa. 
Jag kommer därför genomgående att använda uttrycket ”synskadade” i uppsatsen.  

3.3 Litteraturanskaffning för synskadade 
De Blindas Förening, som Synskadades Riksförbund hette före 1975, började med tal-
boksutlåning redan 1955 och då var böckerna inlästa på rullband. Biblioteksverksamhe-
ten drevs vidare när föreningen 1975 bytte namn till, SRF. 1980 bildades myndigheten 
Tpb och tog över verksamheten från De Blindas Förening. Alla böcker fördes över till 
Tpb som därmed blev lånecentral för talböcker. 
 
Idag har de svenska folkbiblioteken ett väl utvecklat samarbete med Tpb. Det innebär 
att de som önskar att låna talböcker till sina Daisy-spelare eller andra tekniska lösningar 
som de har vänder sig till sitt närmaste folkbibliotek och där får hjälp med detta. För en 
synskadad utan de undantag som nämnts nedan är detta det enda alternativet. Undanta-
gen från detta förfarande finns och ett av är dessa är att de som har behov av litteratur på 
punktskrift ska vända sig direkt till Tpb. Ett annat är att skolbibliotek och institutioner 
också kan vända sig direkt till Tpb och därifrån få låna. Det sista undantaget är att stu-
derande med funktionshinder på högskolor eller universitet kan få låna anpassad kurslit-
teratur från antingen sitt lokala bibliotek eller direkt från Tpb.55  
 

3.4 Bibliotekets fysiska utformning 
Eftersom fem av de sex respondenterna i undersökningen ibland själva tar sig till ”sitt” 
bibliotek, och det i denna undersökning är ett och samma, finns det skäl att tala om bib-
liotekets fysiska utformning. 
  
I en rapport från Designhögskolan i Umeå finns att läsa om de olika rekommendationer 
som finns för att kunna ta emot synskadade besökare.56 Rapporten visar hur ett bibliotek 
kan och bör vara utformat för att fungera bra för en synskadad person. I rapporten påpe-
kas att det ännu inte finns några utarbetade standarder för synskadade. De rekommenda-
tioner som finns i rapporten bygger på ett begrepp som används världen över och som 
kallas för ”Universal design”57 Rapporten utgår från själva byggnaden där biblioteket 
ligger och går sedan in på de detaljer inne i själva bibliotekslokalen som möjliggör bätt-
re orienteringsmöjligheter för en synskadad. 
 
• Entrén  
En tydlig skyltning av entrén bör vara gjord så att byggnaden är utmärkt med en stor 
skylt som kan synas på långt håll. Det bör också märkas dels med tydliga skyltar strax 

                                                 
54 Talboks- och punktskriftsbiblioteket. 2007. TPB:s målgrupp: Storlek och samman-
sättning. Rapport från TPB. 
55 Talboks- och punktskriftsbibliotekets hemsida, 2008. Vem får låna? 
56 Lindberg, Kent 2007. Tillgänglighet på bibliotek för synskadade användare. 
57 Ibid., s. 7. 
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ovanför entrén och dels med en tydlig skylt på själva entrédörren. Dörren bör vara ut-
rustad med båda braille- och relieftext. 
 
Även markbeläggningen har betydelse då den kan användas till att göra ledstråk i annan 
färg än övrig beläggning. Själva entrédörren bör också vara i kontrasterande färger så att 
de som är synskadade får hjälp med att urskilja den från material som kan finnas vid 
sidan. 
 
Det bör också finnas automatiska dörröppnare som skall gå inåt. Knappen som är till för 
att öppna dörrarna bör vara lättillgänglig, i en synlig kontrasterande färg och vara lätt att 
manövrera så till vida att det bara fordras ett tryck för att för att dörren skall öppnas. 
 
• Interiören 
I fråga om denna del av biblioteket, den inre, finns det många idéer och förslag. Där 
anser rapporten att användande av olika färgkodningar i golvet med ledpilar som talar 
om vart man är på väg är viktigt. En orienteringskarta bör finnas direkt innanför entrén 
och den skall också finnas i olika viktiga delar av lokalen. Dessa kartor bör också vara 
av taktil art så att en synskadad med känseln skall kunna få en bild av hur det ser ut i 
lokalen. 
 
Alla skyltar i lokalen bör vara både med punktskrift och relieftext. Det går också att 
ersätta text med olika tydliga och stora symboler. Om bara text används kan man tänka 
på att använda versaler först och sedan gemener. Typsnittet bör vara tydligt och lättläs-
ligt. Det är bra om de skyltar som finns för orientering är placerade både i tak och ögon-
höjd. 

3.5 Referensarbetet 
De lånebehov som de medverkande synskadade har i denna uppsats måste på något sätt 
komma fram i en dialog med en bibliotekarie. Detta är uppenbart eftersom endast en av 
respondenterna i denna undersökning använder, i vissa fall, dator för att söka informa-
tion om eller låna talböcker från sitt lokala bibliotek. Den enda respondent som ibland 
använder dator för sökningar går liksom fyra av de övriga ofta själv till biblioteket. 
Denna mänskliga dialog kallas för referenssamtal, men mera korrekt är termen referens-
arbete som även innefattar referenssamtalet. 
 
I Anna-Lena Höglunds kvantitativa undersökning av sex östgötska bibliotek, konstate-
rar hon att referensarbetet är ett nytt forskningsfält när rapporten om undersökningen 
skrevs.58 Enligt Höglund är det ett faktum och därför värt att forska vidare på. 
 
Samma konklusion som Höglund gör också Gillberg Wallner & Hessman i sin kvalita-
tiva intervjuundersökning.59 De konstaterar att arbetet, trots dess centrala karaktär, inte 
är något som fått så mycket av olika forskares kraft. 

 
Det är ett relativt litet fält inom den svenska biblioteksforskningen. Ämnet 
behandlas dessutom sällan i bibliotekspressen. Man kan lätt få en känsla av 

                                                 
58 Höglund, Anna-Lena 1997. Äntligen en riktig fråga!  
59 Gillberg Wallner, Susanna & Hessman, Eva 1998. Referensarbetets kvalitet - tolkning 
och verklighet 
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att referensarbetet ses som en självklarhet men att det sällan står i blick-
punkten inom biblioteksvärlden. 60  

  
I den utbildning som jag har bakom mig har det tagits fasta på hur nya informationsspe-
cialister kan lära sig att finna information av alla de slag. Detta är en viktig del i biblio-
teksarbetet men ingenting har handlat om referensarbetet. 

 
För att kunna göra ett gott referensarbete är det viktigt att kunna söka information men 
det ofta tycks ha stannat där. När sedan det blir fråga om att använda sina kunskaper i 
realiteten blir situationen en annan. Höglund anser att det diskuteras och pratas alldeles 
för lite om denna situation i svenska bibliotek men att det också är en organisatorisk 
fråga. Det saknas oftast dokument eller policies som behandlar detta arbete. Det handlar 
till syvende och sist om den enskilde bibliotekarien som får ta ansvar för de frågor som 
ställs. Anna-Lena Höglund spaltar upp de olika delar som är avgörande för ett gott refe-
rensarbete. Det kan ses som ett riktmärke för hur referensarbetet skall bedrivas som an-
ses värdefullt. De olika delarna har kommenterats nedan i de fall det finns särskilda de-
taljer att fokusera på för denna uppsats användare. 61 
 
Bibliotekets fysiska utformning kan vara en väsentlig del för de synskadade som själva 
tar sig till biblioteket. Viktigt är att informationsdisken är utmärkt så att en synskadad 
lätt kan hitta den. Alternativet är att talböckerna förvaras på en plats dit de synskadade 
själva kan hitta. 
 
Kvaliteten på utlåningssamlingen är en individuell uppfattning som kan diskuteras både 
i fråga om kvantitet och om kvalitet. Det handlar om hur mycket talböcker biblioteket 
självt har. Dessutom om de är av rätt format för de synskadade och är regelbundet un-
derhållna så att de alltid fungerar. 
 
Bemanningen i informationsdisken innebär inte bara att någon finns till hands utan ock-
så att denna person är medveten om de behov som synskadade har. Alternativt kan nå-
gon annan hämtas som har den kunskapen.  
 
Kommunikationen mellan besökaren som ställer frågan och bibliotekarien och mellan 
bibliotekarien och de kolleger som hon/han har. 
 
Biblioteksledningens intresse och krav på verksamheten måste organiseras så att det är 
biblioteket som står för svaren inte den enskilde bibliotekarien. Svaren och hållningen 
personalen har gentemot låntagarna bör vara samma oberoende på vilken person de mö-
ter i, till exempel, informationsdisken. Detta för att undvika onödig förvirring. Det bör 
finnas konkreta handlingsplaner för referensarbetet i stort eller för de synskadade i syn-
nerhet. 
 
Bibliotekets policy för hur personalen agerar i informationsdisken – hjälp till självhjälp 
eller en mera direkt och ingående hjälp till besökaren. För en synskadad är det en direkt 
hjälp som oftast gäller. 
 

                                                 
60 Ibid., s. 13. 
61 Höglund, s. 2ff. 
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Gemensamma regler bör finnas för verksamheten så att hela bibliotekspersonalen vet 
om vad som gäller och arbetar på samma sätt i referensarbetet. 
 
Om biblioteket får dessa delar att fungera och alla är införstådda med vad det innebär att 
följa dessa så är biblioteket en god bit på vägen. 
 
Om det nu inte alltid finns den beskrivna uppbyggda organisationen i ett bibliotek så är 
det den enskilde bibliotekariens arbete som blir avgörande om referensarbetet blir bra 
eller inte. Staffan Furberg tar i sin kandidatuppsats upp olika aspekter på vad som kan 
gå fel och även vad som kan göras för att förhindra detta.62 Han anser att, bland annat, 
de personliga egenskaper som är bra att ha är att man kommunicerar, lyssnar, tänker 
positivt, har tålamod, vänlighet, visar intresse och kan få användaren att känna förtroen-
de.63 
 
 Social kompetens är något som Blaise Cronin och Irene Martin framhåller som en vik-
tig del i arbetet mot användarna. De menar att biblioteket måste i sitt arbete mera vända 
sig utåt mot samhället och inte vara så inåtvända och slå sig själva för bröstet. Om bib-
lioteken försvinner så kanske inte detta kommer att märkas direkt utan att samhället i 
stort förlorar på det hela och att det därför måste fokuseras mera på användarbehovet.64  
 
Något som framstår som viktigt för denna undersökning är talet. Talet är den kommuni-
kationsform som återstår för bibliotekspersonalen gentemot de synskadade. Det som vi 
andra fullt seende uppfattar med synen inte längre är giltigt för våra användare. Cronin 
och Martin tar upp de viktigaste punkterna i ett samtal och visar där hur man använder 
sig av sina verbala kunskaper på ett rätt sätt. 65 
 
• Volymen 
Det första som bör tänkas på vid ett samtal är att det inte skall vara för högt eller för 
lågt. Ljudnivån kan modereras beroende på om samtalet förs i en mera livlig del av bib-
liotekslokalen eller i ett rum där det är lugnare och tystare. 
 
• Tydligheten 
Det är inte lämpligt att mumla, vara otydlig, så att talet blir svårt att förstå.  
Att tala tydligt är viktigt speciellt med tanke på synskadade och att denna uppsats hand-
lar om äldre som kan ha nedsatt hörsel dessutom. 
 
• Hastigheten på talet 
Att tala för fort kan tyda på stress och att man inte är i balans vilket i sin tur kan vara 
stressande för personen som talet riktas till. Ett för långsamt tal kan göra att personen 
upplevs som osäker. 
 
 
 
 

                                                 
62 Furberg, Staffan, 2004. Kommunikationsproblem under referenssamtalet. 
63 Ibid., s. 25. 
64 Cronin, Blaise & Martin, Irene 1983.  Social training in librarianship. 
65 Ibid., s. 112ff. 
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• Hur mycket man talar. 
Talaren får inte vara ”kort” i tonen det kan uppfattas som ofint. Det är heller inte bra att 
prata för mycket då kan det bli missförstådd då personen man talar till kan få svårt att 
följa med beroende på dennes kompetens i det aktuella ämnet. 
 
• Tonen i samtalet 
Blaise och Martin menar också att tonen talaren använder sig av är viktig, och att speci-
ellt detta gäller för telefonsamtal vilket alla av undersökningens användare ibland an-
vänder sig av när de skall låna böcker. De anser vidare att tonen kan avslöja mycket om 
talarens intresse och vilja att hjälpa till. Tonen kan även fungera som en positiv feed-
back och förstärka det talade ordet. 
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4 Relevant litteratur och tidigare forskning 
Avsnittet har delats upp i olika teman som beskriver förekomsten i olika delar av upp-
satsen men någon gradering av deras betydelse för helheten har inte gjorts. All litteratur 
i detta avsnitt har medverkat till förförståelsen om de förhållanden som råder för den 
undersökta användargruppen. Det gäller de förhållanden som finns mellan bibliotek och 
synskadade användare. 

4.1 Service och tjänster 
En av de två större undersökningarna som har gjorts är denna från Kulturrådet som 
mynnade ut i rapporten Bibliotekets särskilda tjänster utgiven 1999.  Detta är en under-
sökning som grundar sig på första paragrafen i bibliotekslagen nämligen att ”biblioteket 
skall vara tillgängligt för alla” vilket rapporten ställer sig frågande till. Undersökningen 
bygger på ett stort antal intervjuer i landet med bibliotekschefer, politiker och socialche-
fer. I denna undersökning lanserar Kulturrådet det nu övergivna begreppet ”biblioteks 
särskilda tjänster” vilket innefattar de olika individuella och kollektiva tjänster som 
finns för äldre och olika grupper av handikappade. Undersökningen inriktar sig främst 
på den uppsökande verksamheten som finns runt om i landet, till exempel bokbussar 
och boken kommer. I undersökningen kommer man fram till att det i landet är mycket 
varierande hur de olika folkbiblioteken uppfattar och sköter dessa särskilda tjänster.  
Biblioteken har också varit dåliga på att söka bidrag för denna verksamhet i de olika 
undersökta kommunerna. Rapporten anser ändå att kvaliteten på den verksamhet som i 
realiteten har bedrivits är hög. Rapporten nämner ett problem i sammanhanget som är 
att bibliotekslagen är en ramlag. I undersökningen framgår att detta tillsammans med 
bristen på uppföljning från myndighetshåll gör att förekomsten av dessa tjänster är 
ojämn. Detta sett i ett riksomfattande perspektiv. Rapporten har använts i fråga om defi-
nitioner av olika användare och olika typer av service på ett folkbibliotek men även bi-
dragit på ett annat viktigt sätt, nämligen det att man inte tar upp de synskadades upp-
fattningar vilket i sig har varit en drivkraft för denna uppsats.66 

 
En ytterligare undersökning är av SAB:s kommitté för uppsökande verksamhet utgivna 
Likvärdig service. Undersökningen tar också upp de tjänster, eller som det heter här 
”service”, som de olika äldre- och handikappgrupperna får i landet. Den redovisar olika 
projekt och aktiviteter i landet som har till uppgift att se till att just likvärdig service 
bibringas de utsatta grupperna i samhället. Man redovisar detta i form av olika intervju-
er med de personer som har varit inblandade i och hållit i de olika projekten och aktivi-
teterna. Bristen är också densamma som ovanstående, den är inte ur användarnas syn-
vinkel.67 
 
En av de magisteruppsatser som tidigare skrivits i ämnet synskadade är Linda Salo-
monssons från 2000 Servicekvalitet på Linköpings stadsbibliotek - ur tre fokusgruppers 
perspektiv. Uppsatsen tar sitt avstamp i frågan om hur tre olika grupper av handikappa-
de, bland annat synskadade, upplever servicekvaliteten på Linköpings Stadsbibliotek. I 
uppsatsen undersöks den marknadsfilosofiska delen och dess påverkan på servicekvali-
teten. Ett delmål i uppsatsen är också att undersöka hur fokusgruppsintervjuer fungerar. 
Där anser Salomonsson att det svåraste har varit att under dessa diskussioner inte lägga 

                                                 
66 Kulturrådet, 1999. Passim. 
67 SAB 2000. Passim. 
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sig i och komma med sina egna synpunkter. Både under diskussionerna och när dessa 
har tenderat till att ebba ut. En slutsats som har dragits är att personalens inställning och 
förmåga att känna empati är till stor del avgörande för servicekvaliteten på biblioteket.68 

4.2 Tillgänglighet 
Statens kulturråd har givit ut Kartläggning och handlingsprogram av handikappades 
tillgång till kultur. I kartläggningen poängteras de handikappades rättigheter till lika 
tillgång inom den kulturella sfären på grundval av deras egna intressen och önskemål. 
Man betonar att det inte får finnas hinder och att det så långt som möjligt skall gå att 
hitta lämpliga lösningar. Rapporten tar upp de problem som finns men visar även på 
lösningar. Den berättar om de olika projekt som fanns vid rapportens publicerande och 
de enkäter som har skickats ut till länsbiblioteken för vidare befordran till kommunerna. 
Kulturrådet redogör i rapporten för kommunernas åtgärder och planering i syfte att un-
derlätta för de handikappades tillgång till biblioteken. Kartläggningen avslutas med ett 
förslag till handlingsprogram där mål och medel föreslås för att öka tillgängligheten för 
alla handikappgrupper. Detta handlingsprogram föreslår inte bara de rent praktiska åt-
gärderna utan även hur dessa kan finansieras.69 
 
Forskaren Kent Lindberg står som författare till en rapport från Designhögskolan i 
Umeå Universitet där han tar upp tillgängligheten för synskadade i det fysiska bibliote-
ket. Rapporten heter Tillgänglighet till bibliotek för synskadade besökare och är ett del-
projekt i Bibliotek 2007. Rapporten tar upp vad som kan göras för att göra biblioteks-
miljön tillgänglig för de synskadade med avseende på biblioteksmiljöns design. Efter-
som fem av de sex respondenterna i denna uppsats tar sig själva till sitt lokala bibliotek 
så har denna rapport varit till hjälp för att förstå hur ett bibliotek bör var ordnat rent fy-
siskt för synskadades behov. Rapporten är mycket praktiskt hållen och informativ där 
man redogör för de olika tekniska lösningar som finns och hur de kan användas. Av-
slutningsvis gör man två genomgångar av Umeå stadsbibliotek med olika synskadade 
personer. Man går igenom det faktiska förhållandena och tar upp de förbättringar som 
kan göras för att öka de synskadades tillgänglighet.70 
 
Eva Herngren och Susanne Elvin Johansson har i sin magisteruppsats Tillgänglighet på 
bibliotek för dyslektiker och synskadade syftat till att jämföra de två olika handikapp-
grupperna . Jämförelsen gäller i huvudsaks service, information om servicen och bemö-
tandet från bibliotekarierna. Samtidigt försöker Herngren och Elvin- Johansson att utrö-
na vilka möjligheter det finns att närma sig dyslektiker och synskadade på samma sätt 
och med samma metoder. Deras slutsats är att det går att använda liknande lösningar för 
de båda grupperna. De behöver inte alltid särskiljas och man kan då effektivisera insat-
serna. Uppsatsen pekar också på att det finns skillnader att ta fasta på i bemötandet av 
dyslektiker och synskadade. Det centrala de har kommit fram till är att det personliga 

                                                 
68 Salomonsson, Linda, 2000 Servicekvalitet på Linköpings stadsbibliotek - ur tre fo-
kusgruppers perspektiv. Passim. 
74 Kulturrådet. 1998.  Kartläggning och handlingsprogram: Funktionshindrades tillgång 
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bemötandet på de olika folkbiblioteken är det som är viktigast för hur servicen slutligen 
uppfattas.71 
 
De två danskarna Elisabeth Tank, president i DAISY- konsortiet, och Carsten Fredriks-
sen som är journalist, har tillsammans skrivit om DAISY- systemets internationella ut-
bredning i The DAISY – Standard Entering the Global Virtual Library.  En översikt av 
systemets framväxt från idé till verklighet finns beskriven och man förklarar hur detta 
arbete har gått till. Systemet har utvecklats i samarbete med olika synskadade i olika 
länder. Det är deras krav och önskemål som i hög grad har medverkat till att systemet 
har utvecklats. De har också beskrivit systemets eventuella framtida användning i ett 
breddat perspektiv. Systemet möjliga framtid som bidragande orsak till att handikappa-
de kommer att kunna använda sig av digitala bibliotek framhålls av författarna.72 

4.3 Kontext 
Gretchen Wade som inte är synskadad har skrivit personligt i Serving the visually impa-
ired utifrån sina egna erfarenheter om de utmaningar som bibliotek och bibliotekarier 
står inför när de skall ge en synskadad person service. Wade tar upp olika lösningar på 
dessa problem som enligt henne existerar. Detta gör hon både ur en personell och tek-
nisk synvinkel där hon betonar den tekniska utvecklingens framsteg. Teknikaspekten 
innehåller sådant som talsyntes och de olika lösningar som finns för detta, till exempel 
tangentbord med blindskrift.  Wade tar även upp de olika program som finns för att 
kontrollera webbsidors brister gentemot synskadade användare om man betänker att en 
synskada inte alls behöver vara ett för stort hinder. På det personella planet understryker 
hon kraftigt att den viktigaste aspekten för att skapa ett tillgängligt bibliotek är persona-
lens eget intresse och attityd.73 
 
Gillian Burrington berättar om de personliga problem hon har mött på grund av sin syn-
skada I A users perspective tar hon upp det som påverkar både de privata och yrkes-
verksamma delarna av detta.  Som lärare i bibliotekskunskap är hon väl insatt i den 
världen. Hon har även som denna uppsats respondenter drabbats av synnedsättningar 
med tilltagande ålder. Hon känner personligen väl till de speciella problem som då kan 
uppstå. Burringtons problem uppstod innan tekniken kunde hjälpa till och underlätta. 
Liksom Gretchen Wade är Burrington glad över den nya tekniken med olika försto-
ringsprogram till datorskärmen samt talsyntes. Allra mest är Burrington tacksam över 
de möjligheter som Daisy-spelaren skänker henne både i fråga om ren nöjesläsning men 
även då hon skall informera sig i en arbetsrelaterad situation.74 
 
En helt ”vanlig” synskadads personliga erfarenheter talar Brita Björnsdotter om. Hon tar 
upp de emotionella aspekterna på hur hon upplevde detta men även vad hon rent prak-
tiskt måste göra i sitt vardagliga liv. Det gäller att till exempel att alltid ha samma saker 
på samma plats i hemmet för att underlätta. Hon påpekar hur synnedsättningar drabbar 
just en äldre person mer med det faktum att ofta försämras flera förmågor med stigande 
ålder. Som till exempel hörsel och närminne som när synen försämras blir viktigt att 
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bibehålla för att inte den försämrade synen skall innebära ännu mera försämringar i 
livskvaliteten.75 
 
Utgående från sina egna personliga erfarenheter som född blind har Kevin Carey be-
skrivit verkligheten som han lever och verkar i. Artikeln The oppurtunities and Chal-
lenges of the Digital Age: A blind users perspective tar upp det han upplever och har 
upplevt. Carey påpekar hur bibliotekets service till synskadade, som han uppfattar det, 
är avhängigt av hur olika producenter lyckas att framställa de olika format, som till ex-
empel kassetter eller Daisyskivor, som de synskadade har behov av. Han anser också att 
den pågående digitaliseringen av biblioteksverksamheten innebär att hjälpbehovet till 
synskadade kommer att öka kraftigt.76 

4.4 Kommunikation 
En kandidatuppsats från 2004 av Staffan Furberg med namnet Kommunikationsproblem 
och bemötande under referenssamtalet har varit till hjälp med att belysa de problem och 
svårigheter som kan finnas under detta viktiga skede av att kunna ge god service till de 
handikappade. På samma sätt som rapporten av Kent Lindberg har den sin betydelse 
eftersom fem av de sex respondenterna som har intervjuats ofta själva tar sig till sitt 
bibliotek och där är mänsklig kontakt mycket betydelsefull 
. 
Furberg tar på slutet av uppsatsen upp de egenskaper och attityder som kan vara lämpli-
ga för bibliotekarierna att ha i referenssamtalet. Där tar Furberg upp de praktiska meto-
der som finns för att arbetet skall löpa smidigt. Metoder som kan hjälpa till att göra själ-
va referensarbetet till en fungerande kommunikation mellan användarna och biblioteka-
rierna. Metoderna handlar om hur man ställer sina frågor till besökaren men även hur 
man för sig rent kroppsligt och hur man använder sin röst.77 
 
Referensarbetets kvalitet - tolkning eller verklighet? från 1998 av Susanna Gillberg 
Wallner, bibliotekarie på Uppsala stadsbibliotek, och Eva Hessman bibliotekarie på 
Göteborgs universitetsbibliotek. Författarna tar upp och diskuterar de dolda kvalitetsun-
dersökningar som har gjorts på referensarbetet från statligt håll. De diskuterar under-
sökningens resultat och även betydelse. De går också in och speglar debatten som har 
följt på undersökningen. Författarna tar också upp bibliotekariernas situation i samman-
hanget. Även de, som de tycker, felaktiga premisser som undersökningen har grundats 
på. De drar slutsatsen att för att referensarbetet skall bli bra bör biblioteket ha tydliga 
mål. Att man är klar över vilken standard/nivå detta arbete skall hålla. En diskussion 
förs också vidare om förfarandet att anställa olika specialister är en bättre lösning än att 
förbättra den ämnesövergripande kunskapen överlag på biblioteken.78 
 
Ytterligare en bok om referensverksamheten har före detta länsbibliotekarien i Östergöt-
land Anna-Lena Höglund skrivit. Boken heter Äntligen en riktig fråga och är en under-
sökning av referensverksamheten vid sex huvudbibliotek i Östergötland. Den är ett 
komplement till kvalitetsundersökningen som nämns i stycket ovan och är avsedd att 
initiera en diskussion om denna undersökning. Diskussionen bör omfatta sådant som 
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planering, organisation och metoder föra att förbättra referensverksamheten. Höglund 
anser att diskussionen i förlängningen möjligen kan leda till en högre kvalitet i referens-
arbetet. I min uppsats har hennes rekommendationer för hur referensverksamheten skall 
utföras använts för att exemplifiera hur ett gott sådant bör vara organiserat.79 
 
Biblioteksforskaren Blaise Cronin och Irene Martin som utbildar psykologer tar upp de 
rent personliga egenskaper som kan vara bra att ha eller lära sig när en biblioteksan-
ställd står öga mot öga med en låntagare, hur man bör agera med kroppen och, framför 
allt hur den mänskliga rösten används. De ger rent konkreta råd om hur detta bäst skall 
gå till. Författarna anser att man kan inrätta program för att träna upp bibliotekarierna i 
detta arbete. De kallar detta för att förbättra sin sociala kompetens gentemot de använ-
dare man möter i sitt biblioteksarbete, en lösning för att komma till rätta med eventuella 
problem i fråga om det personliga mötet i referenssamtalet. Artikeln heter Social skills 
training in Librarianship.80 

4.4 Definitioner och statistik 
Tpb-rapporten från Talboks- och punktskriftsbiblioteket är från oktober 2007 och tar 
upp de problem man har och har haft att definiera sina målgrupper. Man definierar de 
olika målgrupperna som, till exempel, synskadade och dyslektiker. Dessa Tpb:s defini-
tioner har också varit till hjälp att avgränsa uppsatsen så att den inte har omfattats av en 
alltför vid avgränsning, som till exempel, det som Tpb kallar för ”läshandikappade”. I 
denna rapport frågar Tpb sig om de för mycket har lyssnat på biblioteken och vad de 
tycker i stället för att lyssna på dem som har behoven, de handikappade. Även så har en 
del statistik hämtas från rapporten. 81 
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5 Teoretisk plattform 
I detta kapitel kommer först ett avsnitt med de böcker och en artikel som har varit in-
blandade i arbetet med teorin. Efter detta följer en redovisning av de teorier som har 
använts i uppsatsen. De böcker som innehåller teorier som var tänkta att användas men 
slutligen inte användes i detta kapitel kommer först och de som har bildat den teoretiska 
plattformen kommer därefter. Skälen till att inte använda de två först i uppsatsen nämn-
da teorierna kommer i slutet av varje presentation. 

5.1 Litteratur som använts i teoriavsnittet 
Henrik Jochumssens & Casper Hvenegaard Rasmussens välkända bok Gör biblioteket 
en forskel (Gör biblioteket skillnad) tar upp olika av dem konstruerade gruppers syn på 
biblioteket och dess användning. De båda arbetar som lektorer på Danmarks biblioteks-
högskola. Denna bok var i ett skede tänkt att bilda en teoretisk bakgrund till uppsatsen 
men övergavs. Boken valdes bort av två huvudsakliga skäl: 
 
Författarna har intervjuat ickeanvändare vilket aldrig har varit avsikten i denna uppsats. 
Det andra skälet är att det för synskadade inte finns något annat alternativ än det lokala 
folkbiblioteket.(Se avsnittet ”Litteratur anskaffning för synskadade”) De intervjuade i 
denna uppsats är inte heller på några sätt grundläggande olika i avseende på hur deras 
handikapp yttrar sig. Att ställa upp olika grupper och jämföra dem skulle kanske inne-
bära att blanda in andra typer av lässvårigheter vilket skulle vara en för stor uppgift för 
uppsatsens tänkta tidsmässiga åtgång och för dess omfång.82 
 
Professorn i Biblioteks och Informationsvetenskap, Michael Buckland, har skrivit In-
formation and Information Systems där han tar upp olika aspekter på just olika informa-
tionssystem och diskuterar själva begreppet ”information” och dess tvetydighet i olika 
sammanhang. Bland annat hur vi uppfattar olika typer av information och hur vi kan ta 
den till oss på olika sätt. Buckland talar också om tillgång till information (access to 
information) vilket är intressant för denna uppsats. Boken behandlar inte de rent teknis-
ka aspekterna eller de tekniker som kan finnas i fråga om information och dess använd-
ning. Det viktiga med boken är att beskriva de olika informationstjänster som gör att 
olika människor kan bli informerade. De av honom uppställda barriärerna för att få till-
gång till information var även tänkt att utgöra en teoretisk utgångspunkt. Flera av barri-
ärerna som har bedömts att vara för långsökta och icke användbara i denna uppsats med 
avseende på respondenternas speciella situation.83 
 
Informationsförsörjning - forskning och policyfrågor av Lars Höglund och Olle Persson 
är från 1985. Boken tar upp information som en kraft och resurs i samhället samtidigt 
som fler och fler har fått till uppgift att hantera den. Boken tar också upp utvecklingen 
som är i vardande vad det gäller information och dess användning. Informationens vik-
tiga (och allt viktigare) roll som problemlösare i olika situationer tas också upp. Hög-
lund och Persson redovisar olika undersökningar om informationsförsörjning och om-
världsbevakning. Det är en brett upplagd bok som inte bara vänder sig till bibliotek och 
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informationsvärlden utan även till olika grupper i samhället som politiker, forskare och 
beslutsfattare i olika företag.84 
 
Professor Tom Wilson, som forskar inom Biblioteks – och Informationsvetenskap, tar i 
sin artikel Models in information behaviour research från Journal of Documentation 
upp flera olika modeller för just att undersöka hur människor söker information och hur 
man använder information i olika situationer. De olika modellerna har arbetats fram av 
Wilson och även av andra forskare som Brenda Dervin, Ellis och Carol Kulthau. Det 
som Wilson talar om är hur de olika modellerna kan komplettera varandra och inte alls 
behöver vara motsatser som i stället motarbetar varandra. De kan komplettera varandra 
därför att de egentligen talar om samma saker och vill undersöka samma fenomen. I 
slutet av artikeln kommer också en modell som visar hur de olika modellerna kan fås att 
samarbeta.85 

5.2 Teorier som har använts i uppsatsen 
Detta teoretiska avsnitt är en föreställning om hur det möjligen kan se ut för en synska-
dad och vad som konstituerar deras värld. Eller med Kvales ord: 

Föreställningen om det specifika tema som undersöks och dess sociala natur.86 

Det är tre teoretiska perspektiv som är huvudsakliga i denna undersökning: Det är in-
formationskontext, informationsbehov och informationskällorna. Dessa tre perspektiv-
bildar en bred teoretisk plattform till föreställningen om hur de synskadades situation är. 
Den teoretiska bilden, litteraturen om den tidigare forskningen och svaren på intervjuer-
na bildar sedan den grund som skall ställas mot de i undersökningen uppställda frågor-
na. 
 
Uppsatsen använder sig delvis av Tom Wilsons modell från 1981, om än i förkortad 
form. Denna förkortning består i att endast delen med informationskontext har använts 
från Wilsons modell. Wilson tar även upp barriärer i denna modell men dessa är allmä-
na och inte explicit för några handikappade grupper. Vidare har inte Ellis del i model-
len: ”Information seeking behaviour”, inte tagits med utan i stället ersatts med Höglund 
o Perssons teori om ”informationskällor”, därför att de båda är mycket likartade med 
den skillnaden att Ellis modell syns vara för digitala sökningar vilket förmodligen inte 
är aktuellt i denna undersökning. Wilsons modell utgår i korthet från principen att:  

Information need is not a primary need, but a secondary need that arises out of 
needs of more basic kind.87 

För en synskadad är det, som för alla oss andra, de basala behoven som kommer först. 
När detta är ordnat så kommer då de andra behoven som till exempel ”information”, 
vilket som bekant är ett vitt begrepp men som i denna undersökning som tidigare sagts 
inriktar sig på servicen och informationen om denna som den undersökta kommunens 
bibliotek kan ge de äldre synskadade. 
  

                                                 
84 Höglund & Persson 1985 Informationsförsörjning - forskning och policyfrågor Pass-
sim. 
85 Wilson, Tom, 1999 Models in information behaviour research s. 266. 
86 Kvale, 1997. s. 16 
87 Wilson, 1999. s. 252.  
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Wilsons modell har kopplats ihop med Höglund och Perssons modeller av dels informa-
tionsförsörjning, och dels olika typer av informationskällor som kan finnas.  
 
Informationskontext. 
Utgående från Tom Wilsons modell om kontexten som informationssökaren befinner 
sig i, finns det för äldre synskadade speciella förhållanden att beakta . Följande frågor 
kan ställas till materialet i uppsatsen. Det är endast rubriken som är hämtad från Wilson, 
det övriga min tolkning av tillämpningen av de olika förhållandena. 
• Omgivning (Environment) 
Bor man hemma eller i något äldreboende? Om man bor hemma hur ser det ut med den 
sociala omsorgen? Bor man ensam eller bor man någon annan familjemedlem och är 
denna person seende? 
 
 • Social roll (Social role) 
Är i detta sammanhang den synskadade mottagare av hjälp och är kanske, vare sig man 
vill eller inte, i händerna på andra människor och deras vilja att hjälpa till?. Kanske 
ännu mer i händerna på den situation som den aktuella boendekommunen kan uppvisa i 
fråga om hjälp till de synskadade?  
 
• Personen Fysiologisk, affektiv och kunskapsmässig status. (Physiological, affective 
and cognitive states) 
Som enskilda personer är givetvis synskadade olika Hur hanterar man sitt handikapp? 
Klarar man av de extra utmaningar som det innebär att vara synskadad och denna un-
dersökning handlar om äldre synskadade som givetvis förutom sitt handikapp också 
drabbas av vanliga åldersrelaterade sjukdomar. Vad det gäller affektiv status är det fråga 
om hur man själv uppfattar sitt handikapp och inte minst hur man tror att andra uppfat-
tar det. Slutligen i den kunskapsmässiga statusen så spelar utbildning, tidigare arbeten 
och andra livserfarenheter in. 
 
Informationsbehov 
Man kan fråga sig om äldre synskadade har andra informationsbehov än seende. I boken 
Information och kunskap har Lars Höglund och Olle Person en uppställning om de be-
hov som en person på en arbetsplats kan ha. För användarna i denna undersökning har 
uppställningen kompletterats av mig.88  
 
• Regelbundna behov. 
Aktuell bevakning – Att hålla sig ajour med nyheter och information för dagligt bruk 
som alltid behövs löpande för alla människor i samhället. 
Stimulans- Att få uppslag och nya idéer. 
Återkoppling – Att kanske i samvaro med andra i samma situation få reaktioner på det 
ovanstående och därigenom få ny stimulans. 
 
• Tillfälliga behov. 
Retrospektiva sökningar – Att komma ihåg och återskapa de minnen man har från förr 
och även det man en gång har lärt sig i olika situationer. 
Instruktion – Att skaffa sig ny kunskap och att med nya angreppssätt friska upp det man 
har i fråga om gamla kunskaper. 

                                                 
88  Höglund & Persson 1985. s. 45. 
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Konsultation – Att få hjälp att söka efter det man vill ha tag på och få råd om hur man 
gör för att kunna göra detta. 
 
Informationskällor 
Var får de synskadade sin information ifrån? Här används också av en av Höglund-
Perssons modeller om möjliga informationskällor, även här i kompletterad form.89 
• Formella - Interna.  
Är den information som man får när man är organiserad i någon av de organisationer 
som finns för de synskadade. I denna undersökning är samtliga informanter med i SRF. 
 
• Formella - Externa  
Är den eventuella information som kommer till den synskadade från statliga och kom-
munala myndigheter. Där inräknat det man får från sitt lokala bibliotek 
Här även det man kan få från Tv, radio och tidningar. 
 
• Informella – Interna.  
Är de samtal vid sammankomster med andra i samma organisation eller nätverk som 
man kan finnas i. 
 
• Informella – Externa.  
I samtal och samvaro med familj och andra vänner som inte är synskadade. Även om 
man har kontakt med andra synskadade som har valt att inte vara organiserade. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                 
89 Höglund & Persson 1985.s. 47. 
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6 Resultatredovisning 
Redovisningen innehåller först resultat och analys av intervjumaterialet följt av en 
sammanfattning. Nästa avsnitt tar upp olika reflexioner om det resultat som framkom 
under analysen följt av ett avsnitt om eventuell framtida forskning. Hur själva uppsats-
arbetet har fortlöpt beskrivs därefter. 

6.1  Resultat och analys 
Analysen är tematiskt uppställd med uppsatsens frågeställningar i fokus. De narrativ 
som analyseras kommer att behandlas enligt följande citat från Alexa Robertsson: 

På sitt mest grundläggande plan är en narrativ en redogörelse för något som har 
hänt i verkligheten eller i fantasin.90 

Dessa narrativ som återberättas är att betrakta som verkliga händelser och åsikter ur 
intervjupersonernas liv. 
 
•  Vilka uppfattningar om bibliotekets service och informationen om denna finns 
hos de synskadade användarna? 
 
Redan i sammanfattningen av det inspelade materialet nedan framgår det att inte någon 
av respondenterna i början av intervjuerna är missnöjda med servicen de får av bibliote-
karierna rent personligen, vare sig ansikte mot ansikte eller i telefon. I de inledande ske-
enden av intervjuandet är de sex respondenterna överlag nöjda och har inte mycket kri-
tik att komma med till de personer som jobbar på biblioteket. Denna belåtenhet stämmer 
bra med Kulturrådets undersökning Bibliotekets särskilda tjänster: 

Ytterst lite kritik framförs. Förutom någon enstaka missnöjd låntagare rör kritiken 
mestadels sådant som bristen på moderna storstilsböcker, för lång väntetid på nya 
böcker och krångel med kassetten i talböckerna.91 

Man vågar sig i rapporten om undersökningen på att dra en slutsats av detta. Denna un-
dersökning är grundad på bibliotekariernas åsikter inte på användarnas. Slutsatsen man 
drar är som följer: 
 

Man kan tänka sig att den stora tveksamheten och oron för att verksamheten 
kan komma att försämras gör låntagaren mindre benägen att föra fram kritik 
och förslag på vad som skulle kunna fungera annorlunda.92 

 
Detta kan inte sägas helt stämma med min uppsats. Man kan föra fram kritik. Denna 
respondent är som de andra inte kritisk mot någon personligen i biblioteket. Responden-
tens sociala situation är att han är ensamstående och alltså behöver hjälp när han kom-
mer till biblioteket. Det är en person som ändå vill försöka att klara sig själv i största 
möjliga mån: 
 

Däremot är jag skeptisk mot styrningen från kommunen och ledningen av 
det hela. Man är njugg, man har väldigt lite talböcker, det är gammalt, fo-

                                                 
90 Höglund  &  Persson 1985.s.224. 
91 Kulturrådet, (1999)  Bibliotekets särskilda tjänster s. 150. 
92 Ibid., s. 150. 
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dralen till skivorna är trasiga och man har inte punktskrift till skivorna på 
utsidan.93 

 
Svaren från bibliotekarien talar om vilka rutiner som gäller för det aktuella biblioteket 
när det gäller underhållet på talböckerna. 
 

Det sköter vi själva. Vi har tillstånd från Tpb att ladda ned talskivor. Kom-
mer det tillbaka en skiva som är trasig så ersätter vi den med att ladda ned 
en ny. Punktskriften på fodralet ersätts inte om den har blivit dålig94. 

 
Anna-Lena Höglund ger i avsnittet om referensarbetet sin syn på hur detta arbete kan 
påverkas om inte samlingarna i biblioteket håller god standard både vad det gäller kvali-
tet och kvantitet. Att inte hålla en god standard påverkar uppenbarligen de synskadades 
syn på biblioteket och dess service, vilket alltså tidigare tagits upp i uppsatsen: 
 

”Kvaliteten på utlåningssamlingen är en individuell uppfattning som kan 
diskuteras både i fråga om kvantitet och kvalitet. Det handlar om hur myck-
et talböcker biblioteket självt har. Dessutom om de är av rätt format för de 
synskadade och är regelbundet underhållna så att de alltid fungerar.”95 

 
Även om man, som en annan respondent, är nöjd, vilket flera gånger påpekas av den-
samme under intervjun, finns det också kritik och en oro emot de förhållandena som 
man tycker råder i kommunen i stort. 
 

Näe jag är bara rädd att det skall dras ned. På det här med bibliotek alltså. 
Det är en knepig kommun tycker jag inte bara när det gäller bibliotek…en 
sån rik kommun som vi skall egentligen skära ned på dittan och dattan det är 
inte bara biblioteket det är en massa annat.96 

 
Eftersom ”en massa annat” inte innefattas av denna undersökning så kan vi lämna detta. 
I det teoretiska perspektivet får det betydelse om vi tittar på den roll som synskadade 
spelar i samhället och om de är i händerna på andra människor och deras vilja att hjälpa 
till. Detta gäller även i den aktuella kommunens inriktning på hur biblioteksverksamhe-
ten är tänkt att skötas i allmänhet och hur det är tänkt för de synskadade i synnerhet. 
 
Hur viktig insatsen av personalen är bekräftas av både Linda Salomonssons uppsats 
Servicekvalitet på Linköpings stadsbibliotek - ur tre fokusgruppers perspektiv och 
Herngren & Elvin Johansson magisteruppsats Tillgänglighet på bibliotek för dyslektiker 
och synskadade. De drar båda slutsatsen att personalens bemötande och uppträdande 
gentemot de handikappade är avgörande för hur servicen uppfattas. 
 
Två av respondenterna i undersökningen har seende partners vilket gör att man kan 
koppla samman uppfattningar om servicen med Wilsons modell om informationskon-
text och barriärer. Det teoretiska perspektivet är här från Tom Wilsons modell om in-
formationskontext. Det som gäller för informationskontexten är enligt Wilsons modell 
                                                 
93 Intervju med ”A” 
94 Intervju med ”G” 
95 Denna uppsats s. 22. 
96 Intervju med ”C” 
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bland annat den omgivning man befinner sig i. Hur man bor, ensam eller med någon 
annan seende person. Kanske har man någon form av social hjälp. Den livsroll som man 
för tillfället befinner sig i är starkt kopplad till det sociala perspektivet och ifrågasätter 
om man fortfarande är kapabel att själv kunna styra sitt liv. Har man styrkan, vänner, 
släktingar, intressen, och förhoppningar kvar som kan hjälpa till? 
 
Även om man i informationskontextens omgivning eller sociala roll befinner sig i en 
situation utan någon seende anhörig till hjälp kan man klara sig själv. 
 

Sen förlorade jag synen 1997 på det ögat det tog fyra veckor då så ser jag 
0,03 ungefär va, 3 % alltså. Det gör att jag kan åka ned till centrum själv 
(där finns biblioteket, min kommentar) och gå där fast det är jobbigt.97 
 
Till x centrum kan jag fortfarande åka buss. Också till min ööö min son som 
bor i Skarpäng. Och då brukar jag ta bussen men det börjar bli svårare.98 

 
Uppsatsens teorier om den sociala rollen och omgivningens betydelse med hur de syn-
skadade kan ta sig till olika platser just i detta fall inte stämmer riktigt. Det är snarare så 
att i detta avseende är det den affektiva statusen som påverkar: Alltså hur man själv 
uppfattar sitt handikapp, hur man är påverkad av det och hur mycket man låter det hind-
ra ens liv. 

  
En viss kritik springer också fram mot det faktum att de som är ansvariga inte alltid 
finns på plats i biblioteket. Då måste någon av de andra rycka in. I fråga om att få hjälp 
in till rummet där talböckerna finns så är det oftast inga problem dit men de som inte 
har någon seende partner måste få hjälp med att hitta det som de söker inne i själva 
rummet där talböckerna förvaras. 
 

Egentligen inte har jag fått sämre hjälp när de inte som egentligen skall göra 
det finns där och då blir det jobbigt. För de…man känner att det här vill jag 
inte göra…de vill bli av med mig så att säga av…Det är tålamodskrävande, 
jag förstår att de tycker att det är jobbigt. För de måste bläddra igenom och 
leta böcker och de måste ha lite fantasi för det för att föreslå eller visa böck-
er de har därinne så att jag kan välja. Den biten är jobbig.99 

 
Om man inte behärskar punktskrift eller har kan ha någon seende anhörig med sig måste 
man ha hjälp. Har man detta så räcker det med att bli insläppt i det rum där talböckerna 
förvaras. 
 

Inte för mig i med att jag har x då, min fru. Så att hon kan…jag kan ju inte 
läsa på några böcker och där om man skulle titta på…läsa på böcker måste 
man ju kunna punktskrift. Det är inte alla som kan punktskrift bland synska-
dade.100 

 

                                                 
97 Intervju med ”A” 
98 Intervju med ”B” 
99 Intervju med ”A” 
100 Intervju med ”C” 
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Det är så att det inte har informerats från bibliotekets sida när de ansvariga talboksbibli-
otekarierna tjänstgör. På den frågan ger bibliotekarien besked: 
 
          Fasta platser och telefoner finns ju. Tider och sådant när vi är på plats har det inte  
          gåtts ut med till låntagarna och hur stor kännedom som finns om detta vet jag  
          inte.101  
  
Detta tillsammans med det faktum att det tydligen inte är så att talböckerna är inlagda 
på ett korrekt sätt i datorn. För att hitta dem man måste gå igenom hyllorna manuellt 
och hitta det som låntagaren efterfrågar.  
  
          De letar alltid i hyllan när jag kommer in och skall ha en bok. Då går man ut och 
          tar ut och tittar och tittar.102 
 
De flesta respondenter är övervägande positiva och har inte någon kritik mot persona-
len. Här följer tre citat som väl beskriver den hållning man har emot den personal som 
jobbar på biblioteket. 

Jag tycker att de är underbara! För när jag kommer ned så tar de emot det jag har 
och…vill du ha hjälp? Ja tack!  För att jag ser ju inte…jag lånar ju ibland och så 
tittar jag och frågar…tittar och tar ut dem…men det kommer alltid någon och 
hjälper mig. Så jag kan inte säga annat än att de är fantastiskt rara mot mig!103 

Så jag har bara bra att säga om de här (talboks) bibliotekarierna, de andra vet jag 
inte så mycket om.104 

…och då frågar jag är det någon därinne? (i rummet där talböckerna förvaras) 
Annars är det någon annan som kan hjälpa mig…så att det går perfekt!105 

Dessa uttalanden går återigen väl ihop med citatet från Bibliotekets särskilda tjänster i 
början av detta stycke. Man vill egentligen inte klaga eller komma med kritik vilket 
särskilt gäller den personal som arbetar på biblioteket. 
 
På frågan om hur informationen om bibliotekets tjänster når ut svarar bibliotekarien helt 
kort: ”Muntligt och via hemsidan”. 
 
Den information som man får från sitt lokala bibliotek ses mest som upplysningar om 
vilka talböcker som finns att tillgå och de som man vill ha inlånade från, till exempel, 
TPB. I enstaka fall kan vilja ha information om annat. 

Ja det är ju för min del framför allt böcker: Sen frågar jag om de hade nån…för 
det hörde jag att det fanns på andra bibliotek de kan ha föredrag och annat liknan-
de då.106 

                                                 
101 Intervju med ”G” 
102 Intervju med ”A” 
103 Intervju med ” D” 
104 Intervju med ” E” 
105 Intervju med ” F” 
106 Intervju med ” A” 
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Ja de bad mig att jag skulle leda en litteraturkurs. Så jag tog kontakt med bibliote-
ket. Och de hjälpte mig att få fram böcker om lyrik. Sen har vi dessutom fått lite 
andra influenser från biblioteket.107 

För att få information är det vanligen så att man ringer eller går själv till biblioteket. Om 
man inte får informationen från just biblioteket så är det vanligt att man får den som för 
oss alla andra. Via radio, tidningar och om man är med i någon organisation. Detta kan 
kopplas till Höglund och Perssons modeller om informationskällor om hur detta kan 
fungera. Dels kan man kan erhålla information som medlem i någon organisation, kal-
lad för formella – interna. Dels så är det den man får av vänner, familj, av andra synska-
dade och icke synskadade. Denna typ av information kallar Höglund och Persson för 
den informella – externa. 
 
På frågan om det är något annat än talböcker man skulle vilja ha information om som 
rör biblioteket har svaret varit i fem av sex fall ”Vad skulle det vara då”? Det är bara i 
det första citatet ovan som den synskadade själv har tagit upp frågan om andra aktivite-
ter på biblioteket. Det som finns i det teoretiska perspektivet om informationskällor, 
formella – externa, är den information som de synskadade får genom sin organisation 
SRF. Denna information kallas för Länsnytt men den innehåller inte någon information 
om aktiviteter på länets olika bibliotek. Det finns dock uppfattningar om att information 
från biblioteket kunde vara bra om det fanns andra aktiviteter än boklån. 
 

Jag vet faktiskt inte om de har det här på vårat bibliotek men om det är före-
läsningar och sånt skulle jag gärna vilja ha reda på det.108 

 
Ett bibliotek är ett ställe där man lånar sina böcker i de flestas tankar. Man synes ofta 
vara nöjd med detta. Samtidigt finns det undringar om varför det tar så lång tid att få 
fram talböcker av nyutgivningen i landet och man skulle inte ha något emot att kunna ta 
del av information om nyutgivning hemma. Denna information om nyutgivning som en 
av respondenterna skaffar sig men som de andra inte har eller ens har vetskap om att 
den finns. 
 

Jag tycker nästan att då biblioteket skulle skicka ut…en gång i halvåret då 
nya talböcker som har producerats fram och man kan ringa , gå dit eller 
knåpa fram på datorn.109  

 
Frågan om vad som finns har tagits upp även av andra respondenter men där har det 
mera gällt vad som finns totalt av material inspelat på Daisy - skivor. 
 

Jag har frågat för ett antal år sedan om det finns  möjligen ähum äää finns 
som en katalog eller nånting med böcker som finns på Daisy som man skul-
le kunna få hem då på CD eller nånting.110 

 

                                                 
107 Intervju med  ”E” 
108 Intervju med  ”F” 
109 Intervju med  ”E” 
110 Intervju med  ”B” 
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Det finns alltså en katalog digitalt på Tpb:s hemsida men det är inte något alternativ i 
ovanstående fall därför att respondenten inte har någon dator. Någon information på 
detta sätt, formellt - externt, har inte respondenten möjlighet att skaffa sig. 
 
Hur informationen når de synskadade följer inte någon fastställd ram utan den varierar. 
Respondenterna tycker att biblioteket skulle kunna vara mera aktivt i detta fall. Framför 
allt tycker man inte att man har någon påverkan vad det gäller standard och utbud. 

 
Jag tycker att man skulle kunna ha en…kontakt med sin talboksläsare och 
diskutera vilka böcker man behöver och vilken standard man skall ha. Be-
höver man detta med punktskrift skall fodralet vara helt så det inte ramlar 
ihop…skall skivan vara hel? Jag skulle vilja säga att tio procent kanske går 
inte att läsa när jag får dem…därför att det är fel på skivan va och det kan 
vara ett problem.111 

 
Informationen i detta sammanhang skulle i stället kunna kallas för kommunikation och 
det kanske faller bort i bibliotekets dagliga arbete med stress och underbemanning. I de 
gjorda intervjuerna i denna undersökning kommer det fram mera åsikter. 
 

Som sagt det där med tidskrifter så skulle jag önska om det fanns men det är 
en omöjlighet det kan man inte begära…Der Spiegel  exempelvis och så 
skulle jag vilja ha fler talböcker på engelska också. Bara för att man inte 
skall glömma språket för att du vet när man inte använder språk då glömmer 
man jag har glömt…112 

 
Detta uttalande sammanhör med det Höglund och Persson skriver om det informations-
behov som kan finnas hos olika människor. Detta tillfälliga behov innebär att man för-
söker att komma ihåg och återskapa olika minnen samt lärdomar från förr, även att man 
försöker hitta nya vägar och tekniker för att åstadkomma detta. 
 
Att man har uppnått en viss ålder betyder inte att man har släppt en önskan att kunna 
underhålla, och kanske även förbättra, de språk man har tillskansat sig under livets 
gång. 
 
Alla respondenter tyckte att det fungerade bra för dem personligen och om man hade en 
seende äkta hälft eller inte spelade inte någon roll. Två av respondenterna tycker dock 
att alla synskadade inte klarar av att vara tillräckligt påstridiga när det gäller sitt när-
mande till biblioteket eller myndigheter över huvud taget. 

 
De sitter hemma, det är oftast gamla människor 77 och däröver…så att 
…men jag har märkt att de är väldigt i sitt sätt att bemö…komma i kontakt 
med myndigheterna. De vet inte det mest elementära. De vet inte att de kan 
få Dagens Nyheter ned i  handen varje morgon. Du har en lite dator, du 
kopplar in den och så kommer Dagens Nyheter ned i den här datorn. Och så 
kan du lyssna på hela tidningen. De tror att jag driver med dem!113 

 
                                                 
111 Intervju med ” A” 
112 Intervju med  ”B” 
113 Intervju med ” E” 
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Nu klarar jag mig rätt bra, jag fixar böcker och är det problem så fixar jag. 
Jag åker dit och jag klarar mig men jag vet ju att de gamla ringer de och de 
säger att den har vi inte och då har de fått nej och då tar de sig inte fram. De 
kan inte hävda sin rätt så att säga.114  

 
Dessa respondenter är två av de tre med högst utbildning av de sex. De är också de mest 
kritiska men har även en del praktiska förslag att komma med. De är i den kategori som 
Wilson benämner personlig – fysiologisk – affektiv - kunskapsmässig status. Det hand-
lar om hur man rent fysiskt och psykiskt hanterar sitt handikapp. Utbildning, tidigare 
arbeten och övrig livserfarenhet är faktorer som spelar in. 
 
De är personer som i informationskontexten ligger i framkant på den kunskapsmässiga 
delen. Alla klarar dock inte att framhärda och framför allt få ett tidsmässigt besked om 
när det de har beställt kan komma. 

 
Det är nog en tre-fyra månader sen jag hörde talas om en ny bok av Joyce 
Carol Oates och då frågade jag bibliotekarien. Då han sa ja den är inte klar 
ännu kan du ställa dig i kö här. Och det gjorde jag men den har fortfarande 
inte kommit. Jag vet inte på något sätt om hon har glömt det eller om det 
inte är inspelat ännu eller om det tog lång tid att spela in den eller…ingen 
aning jag måste ringa henne och fråga.115 

 
Denna respondent har inte möjligheten att själv ta sig till biblioteket och kommer i in-
formationskontexten hänföras till vad Wilson anger som dels omgivning och dels den 
sociala rollen i samhället. Båda perspektiven handlar om den sociala situation som man 
befinner sig i. Hur har man det med vänner eller familj som kan hjälpa till när behovet 
finns eller är man helt ensam och är hänvisad till den eventuella hjälp som finns i boen-
de kommunen. Svaret på respondentens fråga varför det dröjer så länge kan biblioteka-
rien ge: 

 
Beroende på utgivning så kommer de lite olika. Det är dock en viss efter-
släpning på grund av det arbete som måste göras, inläsning och så. Jag har 
ännu inte fått någonting för maj.116 

 
Intervjun gjordes i den tredje juliveckan 2008 så man kan räkna ut att två månader 
är ett minimum i frågan om hur snabbt nya böcker kommer ut till de synskadade i 
rätt format. Man bör nog komma ihåg att detta är en väl så optimistisk tidsram 
eftersom detta gäller den sammanställning av nyutkomna böcker som kommer 
regelbundet, inte en enskild bok. Den kan alltså ta längre tid. 
 
•  Hur uppfattar den ansvariga talboksbibliotekarien att servicen och informatio-
nen om den till de synskadade fungerar? 
 
Som tidigare nämnts så finns det inte några styrdokument eller speciella instruktioner i 
kommunen för hur man skall kunna ge de handikappade lika bra service som till andra 
låntagare. Det bibliotekarierna kan utläsa är den statistik och de ”önskelistor” som finns 
                                                 
114 Intervju med ” A” 
115 Intervju med ” B” 
116 Intervju med ”G”  
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över vissa låntagare. Det gäller vid den personliga kontakten med de synskadade som 
kommer själva till biblioteket. Vid intervjutillfället var de inget annat som kom fram om 
den frågan. Arbetet kunde jämställas med vanligt referensarbete fast med talböcker i 
stället för vanliga. I fråga om behoven så har bibliotekarien inte någon större aning än 
de som har nämnts ovan. Någon kontakt med till exempel SRF har inte tagits. 
Det finns hopp om att detta skall återupptas. 

Jag vet att min företrädare har varit ute och informerat. Jag är inte säker på var 
men jag tro att det var på PRO. Det har förekommit alltså och skall återupptas.117 

 
På frågan om varför inte alla känner till den nyutgivning som finns på Cd-skiva blir 
svaret: 

Informationsbrist! Vi tycker att vi informerar men många faller mellan stolarna. 
Jag tror inte egentligen att det är ekonomin som är boven i sammanhanget.118 

Ekonomin var det egentligen inte frågan om när intervjufrågan ställdes men detta är en 
fråga som ständigt är aktuell i kommunen och det är förståeligt att bibliotekarien kom-
mer in på detta spår. Den önskelista som tas upp i början av detta stycke är inte en full-
ständig och komplett information till bibliotekarien. 
 
Uppfattningen är att verksamheten går bra. Då man kan anta att det inte kommer speci-
ellt mycket klagomål från de synskadade så bibliotekarien kan rimligtvis inte ha någon 
annan uppfattning. De tidigare nämnda tjänsterna ”Boken kommer”, ”Inläsningstjänst” 
och ”Bokvagnsronder” finns som tidigare redovisats inte i kommunen och varför det är 
så är inte fullständigt klarlagt men att inläsningstjänsten föll på sitt dåliga utnyttjande är 
nog ett faktum: 

Det fanns på min föregångares tid. Hon har bara fått förfrågan om detta två gånger 
men nu har denna service upphört. Det gjorde den för cirka fem år sedan.119 

Eftersom något samarbete eller kontakt med de synskadade i SRF inte hade gjorts när 
intervjun skedde så är det svårt för bibliotekarien att veta hur det upplevs av de synska-
dade. Det är så att det inte alltid är de tjänstgörande talboksbibliotekarierna som tar 
hand om dessa låntagare. Möjligen kan då frågor och eventuella klagomål försvinna i 
kommunikationen mellan de olika bibliotekarierna. Hur det kan gå till när de ordinarie 
inte är på plats kan en respondent berätta om: 
 

Ja det brukar det vara men…det är inte helt…de är inte alltid där så ibland 
kommer jag till en vanlig bibliotekarie då får man lämna ett meddelande till 
dem på den avdelningen. Eller också kan den vanlige bibliotekarien hjälpa 
en och kolla i datorn där om man önskar sig en speciell bok som de skall 
skicka. Då kan han kolla…han eller hon kolla på datan om det finns på Dai-
sy eller som talbok och då kan de lämna ett meddelande till de som jobbar 
på avdelningen.120 

 

                                                 
117 Intervju med ” G” 
118 Ibid., 
119 Ibid., 
120 Intervju med ”B” 
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Man kan alltså tolka det så att blir en liten fördröjning för de synskadade att få hem de 
böcker de vill när de ordinarie som inte jobbar med talböcker är på plats. Hur lång den-
na fördröjning blir och vilka effekter det har på uppfattningen om servicen kan man inte 
säga något om. 
 

6.2  Sammanfattning av det inspelade materialet 
Först är de sex respondenternas åsikter sammanfattade och sedan kommer bibliotekari-
ens. I sammanfattningen syns inte några citat eller uttalanden kopplade till specifika 
personer. Det är tänkt som en helhetssyn på det inspelade materialet. Uppsatsens fråge-
ställning gäller även här som disposition.  
 
Sammanfattning är vid narrativanalys en viktig del när resultaten presenteras och det är 
väsentligt för att kunna föra en dialog med de som tar del av uppsatsen. Andra forskare 
eller studenter kan dra andra slutsatser av intervjumaterialet än vad denna uppsats för-
fattare har gjort. Det gör att en undersökning som har använts sig av denna analysmetod 
kan vara svår att reproducera. 
 

Detta innebär att man delar med sig av materialet i någon form – antingen 
genom att göra originalutskrifter, texter eller inspelningar tillgängliga, eller 
genom att sammanfatta narrativen och tillhandahålla talrika citat och exem-
pel.121 

 
Detta är ett sätta att redan från början av resultatredovisningen leda in läsaren på de tan-
kegångar som uppsatsförfattaren har och alltså är det viktigaste som respondenterna och 
bibliotekarien har förmedlat, så som jag har uppfattat det. 

 
•  Vilka uppfattningar om bibliotekets service och informationen om denna finns 
hos de synskadade användarna? 
När det gäller service så är respondenterna väldigt ense om en sak, nämligen att perso-
nalen på biblioteket gör sitt bästa. De är tjänstvilliga, trevliga och har ofta ett gott bemö-
tande gentemot de synskadade. Man betonar den personliga servicen man får men också 
att det kräver en viss noggrannhet från personerna som hjälper dem. Även att de som en 
bra service skall vara litterärt bevandrade och att de följer med i den nyutgivna litteratu-
ren för att kunna hålla de synskadade bättre informerade. 
 
I fråga om att skaffa sig information är variationen betydligt större med att man ringer, 
söker själv eller genom personliga besök på biblioteket. Respondenterna lyssnar också 
på radio och talar med vänner och bekanta för att informera sig om nya händelser som 
kan finnas inom främst det litterära området. Även en viss information kan man få av 
organisationen man är med i. Informationen man får från biblioteket uppfattas bara som 
att det gäller talböcker och bara i undantagsfall så vill respondenterna ha information 
om, till exempel, konserter. Vissa vill bara ha information om talböcker och en del skul-
le vilja ha information om det finns andra aktiviteter på biblioteket som konserter och 
föreläsningar. Det är endast en person som regelbundet får en Cd-skiva med de nyut-
komna talböckerna. De synskadade hade både uppfattningen att de själva klarar av att 
informera sig men att även biblioteket måste bli bättre på detta. 

                                                 
121 Bergström & Boréus 2005 s. 261 
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Alla är väl i stort sett nöjda med hur det fungerar just för dem själva och man är i stort 
inte kritiska. Samtidigt är några oroliga för neddragningar av biblioteksverksamheten 
och att detta skall drabba talboksverksamheten. Man är orolig också för att andra i 
samma situation som man själv är inte kan hävda sin rätt.  
•  Hur uppfattar den ansvariga talboksbibliotekarien att servicen och informatio-
nen om den till de synskadade fungerar? 
 
Efter intervjun med bibliotekarien föll en del typer av service bort på grund av att de 
inte finns i den undersökta kommunen. Kvar finns endast två: Hemsändning av böcker 
per post och den ”vanliga” utlåningen med ett personligt besök på sitt närmsta bibliotek. 
 
Som det nu visade sig var den intervjuade bibliotekarien tillfälligt insatt på sin tjänst 
och hade vissa problem med att svara på frågorna. Någon kontakt med synskadeorgani-
sationer typ SRF hade inte hunnits med och tidigare kontakter av hennes företrädare 
med organisationer trodde bibliotekarien att det hade varit sparsamt med. Det fanns 
dock planer på att återuppta detta. Någon utbildning, träning eller information lokalt på 
biblioteket om att möta synskadade användare finns inte. De behov som bibliotekarien 
kan utläsa är dels de ganska ospecificerade ”önskelistor” som finns hos vissa registrera-
de låntagare och dels genom lånestatistiken som finns att tillgå.  
 
Uppfattningen hos bibliotekarien är att det i stort fungerar bra. Talboksbibliotekarien är 
inte alltid själv närvarande, men då uppfattas det som att de övriga på biblioteket myck-
et väl tar hand om de synskadade. Samarbetet mellan de olika bibliotekarierna upplevs 
fungera mycket väl. Bibliotekarien uppfattar inte vid intervjutillfället att ekonomin är 
något hinder för att ge god service till de synskadade. Bibliotekarien ser servicen till de 
synskadade som vanlig referensservice fast med talböcker istället. Detta med informa-
tionen till de synskadade kunde vara bättre men det är något som man tror är av organi-
satoriska orsaker. 

6.3  Avslutande reflexion 
Först några ord om den i uppsatsen använda analysmetoden. Jag repeterar det som jag 
skrivit i avsnitt 2.3: Narrativanalys kan a) frambringa insikter om samhälle och politik, 
b) göra själva forskaren mera mottaglig för röster från samhällets marginaliserade grup-
per och c) handlar om respondenternas identitet och hur de begripliggör sin omvärld, 
vilket är viktigt för denna undersökning  
 
De olika synskadade respondenterna har upplåtit sina hem för mig och inte tvekat att 
dela med sig av sina tankar. Att få intervjua de synskadade i deras hemmiljö har varit 
bra på andra sätt också. Förståelsen för hur de har det i sin hemmiljö har ökat och jag 
har kunnat se med egna ögon vad det betyder för en synskadad att ha god ordning i sitt 
hem. Jag förstår verkligen varför det måste vara så när jag också har läst om detta fak-
tum.122 Skillnaden på de som har en seende partner i detta sammanhang har också varit 
uppenbar. En påtaglig detalj som slår en vid vistelsen i de synskadades hem är den 
mängd talböcker som de har hemma. Efter varje intervju har detta blivit än tydligare hur 

                                                 
122 SRF:s hemsida 2009. Egna berättelser - blindhet sent i livet. 
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viktigt det är för de synskadade. Biblioteket gör verkligen skillnad för de synskadade 
det är för mig ställt utom allt rimligt tvivel.  Med metoden har jag verkligen fått en god 
insikt i allt det ovanstående och kan säga att i alla fall min insikt har definitivt ökat hur 
de äldre synskadades position är i samhället. 
 
De olika problem och missförstånd som visar sig här i denna undersökning kan man 
härleda till en icke fungerande kommunikation mellan bibliotek och, i detta fall SRF, 
den största organisationen för synskadade. Det vore fel att lägga hela ansvaret på biblio-
teket. Det finns inget som hindrar att SRF kan agera och bjuda in och på det sättet un-
derlätta för biblioteket. Det månadsmöte som SRF har försiggår inte alls långt ifrån det 
bibliotek som besöks av fem av de sex synskadade i undersökningen. Det rent fysiska 
avståndet är litet, under fem minuters promenad.  
 
Information i den undersökta kommunen tycks inte ha nått de synskadade i fråga om 
flera olika detaljer, både praktiska och administrativa, men om de visste detta skulle det 
kunna underlätta för både personal och synskadade. De synskadade vet inte hur lång tid 
det tar för en ny roman att bli inläst till Daisy - formatet. De vet inte heller när de som är 
ansvariga för talböckerna är på biblioteket. Tider för detta har det inte informerats om. 
En del av de synskadade verkar inte heller så bekväma med att fråga om saker utöver 
den vanliga talboksutlåningen. De aktiviteter som finns på biblioteket och en synskadad 
mycket väl kan delta i kommer inte till kännedom för alla synskadade.   
 
Det som kommer från Tpb och är nytt på Daisyformatet kommer i skivform till biblio-
teket. Alla synskadade vet inte om att detta finns och biblioteket informerar inte speci-
fikt om möjligheten att låna dessa skivor. Det är så att jag har uppfattat att de synskada-
de ibland har glömt bort, eller inte vetat om, det som Tpb kan tillhandahålla. Även att 
biblioteket kan låna in från hela landet om det så behövs. Det är kanske så att biblioteket 
behöver informera tydligare och mer om detta. 
 
Tekniken i sig är också något som enligt vad en respondent tror kan vara något som 
hindrar de äldre synskadade att ta del av det som erbjuds eftersom det numera bara pro-
duceras talböcker av Daisy – formatet och inga kassetter av Tpb. 
 

Talböcker kommer ju på Daisy och då måste man ju lära speciellt de äldre i 
föreningen och sådär de tycker ju att det väldigt svårt att gå från kasetter till 
Daisy. Det tycker det är knepigt fast det är lika enkelt.123 

 
Det syns i frågeformuläret vara många frågor om datorer till respondenterna men de har 
i vissa fall snabbt passerats eftersom intresset och kunnandet i denna del av tekniken har 
varit dåligt på en del håll. Det är en generation som inte har varit inne i detta med IT och 
den snabba tekniska utvecklingen. 
 
Det är tydligt hur mycket personalen betyder för hur servicen uppfattas och att de är 
uppskattade framgår i denna undersökning men att det också kan överskugga en viss 
kritik, vilket inte är konstigt att det gör. Det kommer an på det faktum att biblioteket är 
det enda sättet att få tag på talböcker för de synskadade och att man inte vill kritisera 
personer som man vet är oumbärliga i detta avseende.  
 
                                                 
123 Intervju med ”C” 
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Ett problem vid undersökningar som denna är de som man inte kommer åt att intervjua. 
Olika synskadade som kanske sitter inne med massor av viktiga och intressanta upplys-
ningar. Undersökningen har vänt sig till de som är med i någon organisation. Frågan är 
hur får man tag i de synskadade som inte är organiserade? Ännu svårare är det när man 
skall hitta de som varken är organiserade eller har någon hjälp från, till exempel, syn-
centralerna i landet. De som använder biblioteket och tycker att de inte är synskadade 
och anser att de inte behöver någon hjälp, de klarar sig ändå. De kanske har massor av 
idéer och tankar som aldrig kommer fram. Ännu värre är det med dem som sitter hem-
ma och aldrig ens använder bibliotekets resurser bara för att de inte vet vad som finns, 
hur kommer man åt dem? De är ett problem inte bara för denna undersökning utan mås-
te också vara det för organisationer som finns för dem och de myndigheter som har till 
skyldighet att informera alla synskadade. I kulturrådets kartläggning Bibliotekets sär-
skilda tjänster framgår detta med all önskvärd tydlighet. Där fastslår man i de olika un-
dersökta kommunerna att mellan 0,1 och 0,7 % av befolkningen lånar talböcker. Detta 
trots att Tpb anser att cirka 4 % i landet är talboksberättigade. 124 
 
Att veta hur saker fungerar är viktigt om man vill utnyttja det. Det gäller också för ett 
biblioteks service och hur den servicen fungerar måste det informeras om. Att dela med 
sig av information är en förutsättning, man talar om vad man vet. Biblioteket i denna 
undersökning tycks, medvetet eller omedvetet, ha lagt över det största ansvaret på an-
vändarna men då glömt att synskadade vanligtvis behöver mer hjälp med sin informa-
tionsinhämtning. Samtidigt är det viktigt för motparten att tala om vad man vill eller att 
fråga om det är något man undrar över. Information måste alltså flöda som kommunika-
tion mellan parterna. Jag talar, i klartext, om att biblioteket måste tala om för de syn-
skadade bättre hur det fungerar med talböcker och utlåning av dessa och vilka möjlighe-
ter som där finns. De synskadade måste i sin tur inte tveka att fråga efter saker utanför 
talböcker som de vill ha eller få information om. Om de båda parterna har samma in-
formation kan samarbetet bara bli bättre. Det är en nödvändighet om alla skall ha möj-
lighet Att se med samma ögon! 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
I arbete som detta så kommer det hela tiden idéer om andra förhållanden inom biblio-
teksarbetet gentemot de synskadade som det vore intressant att utforska. Andra ämnen 
som gränser till det som man själv undersöker. Frågor som hur resurserna fördelas i 
biblioteksarbetet när det gäller handikappade och ”vanliga” låntagare. Det kanske inte 
alltid är en ekonomisk fråga utan kan lika gärna vara en fråga om hur man fördelar arbe-
tet eller som i denna undersökning en fråga om hur man gör med informationen till oli-
ka grupper. 
 
Hur samarbetet med Tpb och de olika biblioteken fungerar är också något som skulle 
vara intressant att undersöka. Jag får ibland känslan av att Tpb:s kapacitet inte utnyttjas 
till fullo och att låntagarna inte vet om vilka möjligheter som finns där. 
 
En annan sak som vore intressant att undersöka är bibliotekets miljö i avseende på de 
synskadades speciella behov. Om miljön i detta fall är mer välkomnande kanske fler 
synskadade vore intresserade att själva ta sig till biblioteket och därmed få mera kontakt 
med samhället i övrigt. Synskadade har färdtjänst så den transporten till biblioteket 

                                                 
124 Kulturrådet (1999) Bibliotekets särskilda tjänster. s. 104. 
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finns redan. Frågan om bibliotekets miljö har inte tagits upp som en fråga till respon-
denterna i uppsatsen. En av respondenterna tog själv upp den aspekten när frågan kom 
om hur servicen fungerade på det personliga planet. Åsikten var kort och kärnfull: ”Jag 
har inte där att göra”125. Vilket var omdömet om den bibliotekslokal som det övriga 
bokbeståndet befinner sig i. 
 
Hur väl IT fungerar för synskadade är en annan viktig sak att undersöka. I denna under-
sökning var det bara en respondent som ibland använde datorn hemma för att söka 
böcker från biblioteket. Kommande generationer av äldre synskadade har förmodligen 
ett helt annat förhållande till datorer och IT. De är personer som säkerligen har använt 
datorer under stora delar av sitt yrkesliv och även hemma för att sköta sina privata affä-
rer och kommunikation. De måste då få de anpassningar de behöver för att kunna fort-
sätta med sina liv utan att behöva försaka det som vi andra ser som naturligt.  

Konventionsstaterna erkänner i punkt 1 rätten för personer med funktionsnedsätt-
ning att på samma villkor som andra att delta i kulturlivet.126  

6.5  Kommentarer till uppsatsarbetet 
Detta arbete startade i en lite annan form och inriktning som ett arbete med två författa-
re. I oktober 2008 delade vi upp oss och detta är nu en uppsats jag  fullständiggjort. Nå-
got som under detta arbete har känts mycket bra är det goda gensvar som jag fått av de 
synskadade, både personligt och på organisationsnivå (SRF). Ända från de första kon-
takterna har det varit en positiv och tillmötesgående hållning.  
 
Något som också har varit viktigt och känts bra är det faktum att samtliga respondenter 
har fått ta del av frågorna innan intervjuerna. Den respondent som inte hade öppnat pa-
ketet med den inspelade cd-skivan var betydligt svårare att intervjua. Gensvaret var då-
ligt och hela intervjun ”flöt ut” till ett samtal om andra delar av den intervjuades liv än 
det som var avsikten att behandlas. Kanske där min orutin märktes mycket tydligt och 
en van intervjuare hade mera kunnat styra in samtalet på de banor det borde ha haft. Att 
spela in och lyssna på inspelningarna efteråt gör att jag kan erinra mig hur personerna 
ser ut, hur deras hem ser ut och även hur själva stämningen var under intervjun.  
 
I fråga om intervjun med bibliotekarien förstår jag att denna bibliotekarie hade det svårt. 
Ny på sin post och inte ordinarie har denna person tvingats att ta hjälp av sin företrädare 
och andra på biblioteket för att över huvud taget kunna svara på de ställda frågorna. 
 
Många av svaren på frågorna var ganska svävande.Eftersom jag under denna intervju 
blev tvungen att anteckna för hand så försvann de så viktiga följdfrågorna och det jag 
kommer ihåg dåligt var stämningen men själva miljön kommer jag ihåg. Den var inte 
den bästa eftersom den inte var så avslappnande och vi blev störda ett par gånger. Prin-
cipen att låta de intervjuade bestämma tid och plats styrde över detta. 
 
Kanske även här min rutin på att intervjua gjorde att resultatet blev lite magert. Jag 
tyckte att det klargjordes på ett tydligt sätt att intervjun aldrig skulle bli offentlig men 
undrar fortfarande om detta uppfattades korrekt. Var det en slags oro för att komma i 

                                                 
125 Intervju med ”F” 
126 FN:s hemsida, 2009. Conventions on the Rights of  Persons with Disabilities. 
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rampljuset eller att bli misstolkad? Någon fråga om att det fanns oro från ledningen av 
biblioteket kan inte ha funnits eftersom bibliotekschefen kontaktades först och där fick 
jag kontaktuppgifterna till bibliotekarien. 
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7 Sammanfattning 
Bakgrunden till uppsatsen är att det finns ett otal olika lagar och rekommendationer för 
att se till att handikappade får tillgång till kultur på samma villkor som icke handikap-
pade. Detta fungerar inte fullt ut enligt, bland annat, ansvarig minister. 
 
Undersökningen som har mynnat ut i denna uppsats har gjorts med hjälp av sju olika 
intervjuer. En med en bibliotekarie och resterande med sex äldre synskadade mellan 69 
och 92 år. Syftet med denna uppsats har varit undersöka den enskilde äldre synskadades 
uppfattning om den service och informationen om den han får från sitt lokala bibliotek. 
Det har också varit uppsatsens syfte att undersöka hur den ansvarige bibliotekarien upp-
fattar att servicen fungerar gentemot de synskadade. 
 
Frågorna som har ställts i början av undersökningen har varit följande: 

· Vilka uppfattningar om bibliotekets service och informationen om denna finns hos de  
synskadade användarna? 

·Hur uppfattar den ansvariga talboksbibliotekarien att servicen och informationen om 
den till de synskadade fungerar? 
 
Undersökningen har avgränsats till en kommun och dess bibliotek. Ett av dessa biblio-
tek har varit besökts av samtliga respondenter i undersökningen. De resultat och funder-
ingar som uppsatsen kommer fram till gäller endast dessa personer och detta bibliotek 
 
Ansatsen har varit kvalitativ och jag har försökt att förstå den livsvärld som de intervju-
ade lever i och hur det har påverkat svaren på de ställda frågorna. Narrativ analys har 
använts för att kunna tolka de olika de olika uttalandena. De olika svaren på frågorna 
har bildat en bild av hur de synskadade uppfattar att det fungerar för dem i sitt förhål-
lande till det lokala biblioteket. Samma sak har gjorts med bibliotekarieintervjun men 
det där av olika skäl varit lite svårare att få en tydlig bild. 

 
Teoriavsnittet har formats utifrån  professor Tom Wilsons modeller om informations-
kontext. De modellerna har omformats för att bättre passa in i uppsatsens syfte. Ur Lars 
Höglund och Olle Persson bok om Information och kunskap har jag hämtat teorierna om 
informationsbehov och informationskällor. De har också kompletterats för att bättre 
passa uppsatsens syfte. 
 
Resultatet av undersökningen är att det finns brister i informationen från biblioteket till 
de synskadade. Det finns också brister i kommunikation mellan den största organisatio-
nen för synskadade och biblioteket. De flesta synskadade i uppsatsen syns vara nöjda 
med vad de får både i fråga om service och informationen om servicen. Framför allt är 
man nöjda med det personliga bemötandet. En viss kritik finns dock öm den allmänna 
informationen som kunde varit bättre. Flertalet av de synskadade ser biblioteket enbart 
som ett ställe där man lånar talböcker ingenting annat. 
 
Den intervjuade bibliotekarien såg inte några större problem och tyckte att det mesta 
fungerade bra. Personen i fråga var vid intervjutillfället dock tillfälligt på sin post och 
hade ibland svårt att svara på de ställda frågorna. 
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Bilaga 1                        

 
 
 
 Intervjufrågor till respondenter. 
 
1. Vad heter du? 
2. Hur gammal är du? 
3. Vad har du för utbildning och för yrkeserfarenhet? 
4. Vad har du för typ av synskada? 
5. Hur länge har du varit synskadad? 
6. Vilka hjälpmedel behöver du för att kunna röra dig ute i samhället?  
7. Vilka hjälpmedel behöver du för att läsa?  
8. Kan du läsa bra med dessa hjälpmedel? 
9. Vad tycker du om bibliotekets service, fungerar den bra eller dåligt? 
10. Vad skulle kunna göras så att servicen fungerade bättre för dig? 
11. Hur får du information om bibliotekets tjänster för synskadade? Hur får du infor-

mation om den litteratur som biblioteket har? Hur mycket hjälp får du av den biblio-
tekarie som du brukar träffa eller ha kontakt med på något annat sätt? Hjälper 
hon/han dig att hitta den information/litteratur du söker? Behöver du hjälp av nå-
gon/något (ledkäpp etc) för att ta dig till biblioteket? 

12. Brukar du ta dig till biblioteket för att låna böcker? 
13. Om inte, hur gör du då när du vill låna? 
14. Vad är det du vill ha information om? Är det om böcker, tidningar, ljudböcker, 

film, eller annat? 
15. Vad tycker du om den information du får? Skulle du vilja ha mer utförlig informa-

tion, och skulle du vilja få den på något annat sätt, i någon annan form, till exempel 
som cd? 

16. Har du dator hemma?  
Om ”ja”, brukar du använda den för att söka information på bibliotekets hemsida? An-
vänder du något hjälpmedel när du söker via datorn, till exempel skärmförstorare, synte-
tisk röst? 
Skulle du kunna tänka dig att skaffa en dator som är anpassad för synskadade och an-
vända den hemma för att leta efter litteratur på bibliotekets hemsida om du fick hjälp att 
använda den. Det vill säga att någon visade hur de hjälpmedel som finns i datorn eller 
på tangentbordet fungerade?  
Om inte, varför då? 
17. Brukar du använda dator när du är på biblioteket för att söka information?  

Om ”ja”, brukar du hitta vad du söker, tycker du det är svårt att finna vad du söker med 
hjälp av datorn? 
Om ”nej”, skulle du vilja använda den om du fick hjälp och instruktioner om hur man 
använder den? 
18. Får du kontinuerligt information om just det slags litteratur du är intresserad av? 

Hur får du informationen? Är den anpassad efter din synskada så att du kan ta del av 
den fullt ut? 
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19. Brukar du få information om vilka hjälpmedel som biblioteket har för synskadade? 
20. Får du hjälp av bibliotekarien att använda de hjälpmedel som finns för synskadade 

på biblioteket?  
21. Skulle du vara intresserad av att använda bibliotekets hjälpmedel mer om du fick 

hjälp att använda dem? Det finns ju till exempel anpassade datorer för synskadade på 
vissa bibliotek, finns det på ditt bibliotek?  

22. Skulle du vara intresserad av att använda en anpassad dator om du fick hjälp? Om 
inte, varför då?  

23. Har du blivit nekad den hjälp du behöver av bibliotekarien?  
24. Vilka egenskaper tycker du att en bra bibliotekarie skall ha? 
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Bilaga 2                        

 

 Intervjufrågor till bibliotekarien. 
 
 
 
1. Vad har ni för speciella tjänster för synskadade här i X? 
2.  Hur informerar ni om dessa? 
3. Finns det någon uppsökande verksamhet här i X vad det gäller biblioteket. 
4. Är du speciellt utbildad för att ta hand om de synskadade, deras teknik och speciel-

la format? 
5. Har ni en synskadeanpassad dator här på huvudbiblioteket eller på någon av filia-

lerna? 
6. Varför inte? 
7. Hur fungerar de här kassetterna/CD-skivorna med information om nya böcker? 
8. Om det är på Cd i vilket format är dessa skivor, Daisy eller vanlig CD 
9. Varför vet inte alla om att dessa kassetter/ skivorna finns? 
10. Vad är det för kassetter/skivor de synskadade pratar om, kan du berätta lite om des-

sa? 
11. Hur länge har de funnits? 
12. Finns de fortfarande, eller har de som en av informanterna säger, bytts ut mot en 

cd-skiva? Finns det kanske både cd och kassett nu med information om nyutgivna 
böcker och annat? 

13. Finns de här katalogerna med information om nyutgivna böcker kvar på papper, 
eller? Varför inte det i så fall? 

14. Hur såg dessa ut, hur var de uppbyggda? Var de skrivna i storstil eller hur presente-
rades informationen i den? 

15. Hur fick användarna den, var de tvungna att beställa den, eller kom den hem till 
dem automatiskt? 

16. Är cd:n, eller vad det är för form som det är inspelat på, som användarna kan få nu 
en ersättning för katalogen som fanns tidigare? Hur kommer det sig att katalogen 
byttes ut mot denna form? Hade användarna fått säga vad de tyckte om katalogen? 

17. Hur fungerar det här systemet med cd-skivorna som informanterna får nu, är det 
kvartalsvis den spelas in, eller? Finns det inspelningar med hela sortimentet inspe-
lat, alltså inte bara nyutgivningar? 

18. Behöver de beställa dem innan? Ska de skickas tillbaka? Hur länge får de låna 
dem? 

19. Finns den här så kallade inläsningstjänsten för synskadade kvar där de kunde få 
brev, recept och allt möjligt inlästa?  

20. Hur fungerar en sådan tjänst? 
21. Var det biblioteket som stod för den själv eller var det kommunen? 
22. Hur kommer det sig att flera synskadade i X inte känner till att denna tjänst finns 

(om den nu finns kvar vill säga)? 
23. Används den mycket? Eller om den inte finns kvar: Användes den mycket? Varför 

lades den ner i så fall? 
24. Skickar ni böcker ”på chans” och hoppas att användarna skall gilla dem ? 
25. Hur gör ni för att hålla reda på vilka böcker de här användarna har lånat så att ni 

inte skickar samma böcker igen? Har ni upprättat något slags register i datorn för 
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detta ändamål, eller hur går det till? Om ni för register över detta, hur länge har det 
funnits i så fall? 

        Det har nämligen hänt att de har fått samma böcker tillskickade sig några gånger. 
26. Flera av användarna säger att de har fått böcker som de inte vill ha, till exempel 

deckare, trots att de har informerat er om att de inte vill ha sådana böcker, hur 
kommer sig detta, tror du? 

27. Hur gör ni urvalet till dessa användare? 
28. Vad kostar det för er att göra dessa utskick av böcker? Är det subventionerat på 

något sätt? 
29. Hur är det med det tekniska underhållet av talböckerna? Vem ser till att de fungerar 

och att, till exempel, punktskriften som finns på dem är läsbar? 
30. De speciella bibliotekarier som finns för synskadade har de fasta tider då de är till-

gängliga för de synskadade? Fasta platser där man kan finna dem, finns det? 
31. Har ni från bibliotekets sida någon kontinuerlig dialog med, till exempel, Synska-

dades Riksförbund i kommunen eller någon annan organisation som organiserar de 
synskadade? 

32. Finns det i era biblioteksplaner eller instruktioner några speciella råd om hur ni 
skall ta emot de synskadade. 

33. Tycker du att ni har de resurser som behövs för att hjälpa de synskadade, enligt din 
mening, tillräckligt i avseende på organisation, tid eller hjälpmedel. 

34. Finns det samarbete på, till exempel länsnivå? Om inte titeln finns på Tpb söker 
man då på Stadsbiblioteket? 

35. Är er hemsida kollad så att den är Ok för synskadade. 

 
 


