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Abstract: This qualitative study is based upon interviews with librarians. It 

investigates the librarians’ opinions on material adapted for 
disabled people and examines strategies used to market user 
friendly services for the disabled. The study explores librarians’ 
views about streaming directly on the internet. It adopts a broad 
scope, including legal regulation and guidelines set by 
authoritative bodies. Special attention has been given to the 
Swedish Library of Talking Books and Braille and their projects 
for utilizing broadband technology as a means of facilitating 
downloading and distribution from digital talking book archives. 
TPB is now testing some “streaming talking books” intended for 
direct listening on the internet. All the senses by which people 
‘read’ are described in a separate subchapter” Reading: look – 
listen – touch”.  
The study also examines Michael Buckland’s theories on 
accessibility and barriers expounded in his publication 
‘Information and Information Systems’, concluding that the 
perceived obstacles for the disabled wishing to utilise on-line 
library services are less significant now than when Buckland’s 
work was published in 1991. 
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1 INLEDNING 
 
Efter det att jag inom ramen för mina studier i biblioteks- och informationsvetenskap skrivit 
ett paper om den digitala talboken DAISY (Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem) med 
tonvikt på bestånd och ekonomi fick jag ett ökat intresse för de problem som möter människor 
med olika former av funktionshinder. Jag fick klart för mig att personer med läshinder, vilka 
har svårt att läsa tryckt text på grund av synskada, läs- och skrivsvårigheter eller andra 
funktionshinder, enligt lag har rätt att genom bibliotek låna anpassade läshjälpmedel som t.ex. 
den digitala talboken DAISY. Min nyfikenhet väcktes rörande omfattningen på problemet 
med läshinder, d.v.s. hur många som kunde tänkas vara drabbade. Jag undrade vilka 
anpassade medier som fanns att tillgå.  
 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) ansvarar för framställningen av talböcker. 
Jag började med att ta kontakt med en bibliotekarie inom TPB för att höra om det fanns någon 
del i deras verksamhet som kunde lämpa sig för en kandidatuppsats. Bland förslagen som jag 
fick fanns strömmande läsning, där man sedan några år tillbaka bedriver olika projekt. 
Jag blev intresserad av detta ämne och ställde mig därför frågan om denna teknik kunde bli ett 
framtida läshjälpmedel för personer med olika slags funktionshinder. Nästa fråga till mig själv 
blev då i vad mån arbetet inom bibliotek kunde förändras om människor med läshandikapp 
kan läsa strömmande och på så sätt inte behöver kontakt med biblioteket. Därför tog jag 
kontakt med projektledaren på TPB och fick då information om att det redan fanns framme 
slutrapporter på genomförda delprojekt. 
 
Bibliotekarier har en viktig roll att spela när det gäller att bistå dem som har svårt att läsa, 
skriva och förstå. Jag tror också att bibliotekariers inställning till olika slag av anpassade 
hjälpmedel har sin betydelse i samband med det utvecklingsarbete som bedrivs inom TPB. 
Samhället ställer krav, stiftar lagar, utfärdar förordningar, skjuter till pengar, allt för att 
människor med funktionshinder och läshandikapp skall få rätt att på jämlika villkor delta i 
olika aktiviteter. För den sakens skull har staten inrättat en särskild myndighet, TPB, med 
uppgift att föra ut politiken. Myndigheten ansvarar för produktion, lagring och distribution av 
anpassad litteratur men har även som uppgift att utveckla nya och bättre läshjälpmedel. Vilka 
är då speciellt lämpade att föra ut politiken på fältet, vilka kan lättast fånga upp intentionerna 
från TPB? Det är otvivelaktigt kunniga bibliotekarier, som utgör denna förmedlande länk. 
Det går att jämföra deras roll med lärarnas i en skola. Staten sätter upp ramarna för en nioårig 
grundskola och följs sedan i hierarkin av Skolverket, som har som uppgift att utöva tillsyn. 
Den förmedlande länken är sedan lärarna som har en liknande handledningsfunktion som 
bibliotekarier.  
 
Eftersom min uppsats handlar om läshjälpmedel med tonvikt på strömmande läsning kommer 
jag att presentera projekt med denna teknik för att skapa förståelse. Det är av stor betydelse att 
personer med läshinder har tillgång till bra anpassade läshjälpmedel. Målgruppen är stor 
vilket framgår av sammanfattningen i TPB:s slutrapport av projektet Nationellt digitalt 
distributionssystem där det uppges att denna grupp består av mer än en halv miljoner 
människor (NDS 2008, s. 5). Problemet med läshinder måste anses stort när det är så många 
människor som omfattas. Läshandikappade är en heterogen målgrupp som behöver olika slag 
av anpassade medier.  
 
Ett växande problem är äldre människor, som lider av synnedsättningar i olika former och 
stadier. Med en åldrande befolkning hamnar alltfler i den här gruppen. De äldre har som regel 
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sämre datorvana eller ingen alls och kan vara fumliga vid knapptryckningar. Ett annat 
problem är att det kan vara svårt för bibliotekarier, som har krav på sig att vara extra 
uppmärksamma mot personer med läshinder, att nå ut till personer med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi vilka har behov av anpassade medier. Det kan bero på olika orsaker: 
läshindret är osynligt, de besöker sällan bibliotek eller ger sig inte till känna om de uppsöker 
biblioteket. Storleken på denna målgrupp är dock svår att fastställa beroende på att personer 
kan ha läs- och skrivsvårigheter i större eller mindre omfattning. I nyssnämnda rapport står 
också att TPB tills vidare räknar med att 5 % av befolkningen tillhör denna kategori (ibid.,    
s. 15). Därutöver finns en grupp övriga med andra funktionshinder som t.ex. afasi, 
rörelsehinder, utvecklingsstörning och demens. 
 
TPB lät göra en arbetsmodell för beskrivning av en tänkt målgrupp och dess utnyttjade av 
TPB:s produkter. Målgruppens storlek var baserad på den senaste forskningen och hade 
beräknats till 550.000 berättigade låntagare av talboken DAISY. Samtidigt genomfördes en 
enkätundersökning som riktade sig till folkbibliotek för att få reda på hur utlåningen fördelade 
sig på olika låntagargrupper. Resultatet från enkätsvaren blev att 80 % av utlåningen gick till 
synskadade och gruppen övriga medan endast 20 % av lånen gick till personer med läs- och 
skrivsvårigheter/dyslexi. Detta är förvånande eftersom sistnämnda kategori i antal personer 
räknat utgör 80 % i den tänkta gruppen. Det råder uppenbarligen ett omvänt förhållande 
mellan grupperna när det gäller utnyttjandet av bibliotekstjänster (ibid., s. 20-24). Frågan är 
om man genom förbättringar ifråga om anpassade läshjälpmedel bättre kan nå ut till dem som 
har läs- och skrivsvårigheter än som synes vara fallet idag.  
 
TPB har idag ett stort bestånd av talböcker som går att ladda ned på biblioteken för att lånas 
ut till läshindrade. Den teknikförändring som nu är på gång är strömmande läsning av 
talböcker direkt från TPB:s digitala bibliotek till låntagare och som kan bli ett komplement till 
bibliotekens nedladdningar. Tekniken bygger på att användaren har datorvana och Internet. 
Det finns dock nackdelar med denna teknik därigenom att brukaren än så länge blir låst vid 
datorn. Fördelen är tillgängligheten. Ny datateknik gjorde det möjligt att gå över från 
kassettband till den digitala talboken DAISY och vidare till nedladdning genom bibliotekens 
försorg. Frågan är om utvecklingen kommer att gå vidare mot strömmande läsning alternativt 
direktnedladdning utan bibliotekens medverkan. Nedladdning av talböcker direkt från TPB:s 
katalog är endast möjlig att genomföra för universitets- och högskolestudenter som fått en 
egen användar-id från skolan. 
 
Jag vill ge en bred bild av vilka slag av läshinder och vilka anpassade hjälpmedel som finns 
liksom även en redogörelse för styrdokument i form av lagar och förordningar. Av detta följer 
att kapitlet om bakgrund är osedvanligt långt. 

1.1 Begreppsförklaringar 
 
I min uppsats kommer jag att använda många begrepp och uttryck som är centrala för mitt 
problemområde. För att underlätta läsningen och skapa en introduktion presenteras de nedan. 
 
Handikappolitik 
Inriktningen för det handikappolitiska arbetet ska vara att identifiera och undanröja hinder för 
tillgänglighet, stärka arbetet med att förebygga och bekämpa diskriminering. 
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Funktionshinder, funktionsnedsättning och handikapp 
Redan på 1980-talet lanserade Världshälsoorganisationen (WHO) begreppet handikapp, vilket 
i vid bemärkelse innefattar faktisk skada, sjukdom eller störning i fysisk, psykisk eller 
intellektuell bemärkelse. I Wikipedia har jag funnit att WHO använder termen 
funktionsnedsättning och inte funktionshinder.  
 
Från Nationalencyklopedin (NE) har jag under sökordet handikapp funnit följande 
begreppsförklaring. Med ordet skada förstås förlust eller avvikelse i den anatomiska eller 
funktionella strukturen. Funktionsnedsättning är å andra sidan en begränsning i förmågan att 
utföra normala aktiviteter. Följden av funktionsnedsättning blir sedan till ett handikapp, som 
skall ses som de negativa följderna av en funktionsnedsättning i förhållandet mellan individen 
och omgivningen. WHO påpekar att åtgärder kan sättas in på alla områden, åtgärder som kan 
förbättra livskvalitet för de människor som det är fråga om. Vid en skada kan medicinska 
insatser komma ifråga. Funktionshinder/funktionsnedsättningar behöver inte få alltför 
negativa konsekvenser för dem som blivit drabbade om vederbörande får hjälp av något slag. 
Det kan gälla en rollator till en rörelsehindrad, talböcker åt en person med svårigheter att läsa, 
hjälp att få sig boken tillskickad etc. Slutligen, vilket inte är minst viktigt, kan insatser göras 
från samhällets sida för att förbättra miljön vilket i sin tur kan innebära att en på något sätt 
handikappad person kan röra sig mera fritt. 
 
Socialstyrelsen har funnit att orden handikapp och funktionshinder ibland fått gälla som 
synonyma begrepp, vilka av många uppfattats som missvisande. I Wikipedia har jag under 
termen funktionshinder funnit att Socialstyrelsens terminologiråd genom ett uttalande från år 
2007 sökt reda ut begreppen med de olika termerna. I ingressen till sökordet funktionshinder 
står det att ordet är omdirigerat från begreppet funktionsnedsättning. Det slås då fast att ordet 
funktionshinder skall gälla som en egen term i fortsättningen och ordet handikapp bör 
undvikas. Samtidigt görs det klart att funktionsnedsättning och funktionshinder inte betyder 
samma sak. Funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller 
intellektuell funktionsförmåga medan man med begreppet funktionshinder skall förstå den 
begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i dennes förhållande till 
omgivningen. Detta skall tolkas som att ett funktionshinder inte är något som en person har 
utan att det är i stället bristfälligheter i miljön som hindrar vederbörande från att fungera som 
vem annan som helst. Slutligen slås det fast att ordet handikapp inte skall nyttjas som 
synonymt med vare sig termen funktionshinder eller termen funktionsnedsättning.  
 
Läshandikapp och läshinder 
Läshandikapp betyder att en person har läs- och skrivsvårigheter. Vanligaste handikappen är 
dyslexi och synskada men hit räknas också neurologiska skador, som kan vara både av fysisk 
natur och i form av intellektuellt funktionshindrande art. 
Läshinder betyder samma sak men ordet låter inte så negativt som ordet läshandikapp kan 
uppfattas. 
Jag använder i uppsatsen båda termerna. 
 
Talboksberättigad 
Alla som har svårt att läsa tryckt text har rätt att låna talböcker enligt § 17 upphovsrättslagen 
(SFS 1960:729). 
 
Talbokstillstånd 
För att ett bibliotek skall kunna ladda ned och låna ut talböcker till talboksberättigade måste 
tillstånd sökas hos regeringen efter en ändring i § 17 upphovsrättslagen (SFS 2005:359).  
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Nedladdning av talböcker 
Nedladdning innebär i detta sammanhang den rätt som bibliotek med talbokstillstånd har att 
ladda ned material från TPB för vidarebefordran till talboksberättigade låntagare.  
 
Direktnedladdning 
Med detta uttryck förstås den rätt som tillkommer en användare att själv ladda ned talböcker 
från TPB till den egna datorn. Eftersom direktnedladdning kan medföra risk för spridning av 
talboksmaterial till obehöriga är detta förfarande inte tillåtet idag på grund av 
upphovsrättslagen såvida inte vederbörande är utrustad med användar-id. 
 
Användar-id 
Studerande vid universitet/högskolor kan genom det egna bibliotekets försorg utrustas med en 
användar-id, som ger vederbörande rätt att låna talböcker och punktskriftsböcker ur TPB:s 
katalog. Användar-id identifierar låntagaren. De är de enda låntagare som kan låna talböcker 
direkt från TPB utan att gå vägen via ett bibliotek.    

1.2 Om läsning:  läsa – lyssna - känna   
 
Läsning är en komplicerad process. Den kan jämföras med läggandet av ett pussel, där ingen 
bit får saknas. I annat fall har läsaren svårt att förstå vad den lästa texten handlar om och ta till 
sig innehållet rent mentalt. Personer med läshandikapp har någon form av svaghet, en 
pusselbit som inte riktigt passar in.  
 
Redan det första momentet med att ta in skrivtecken med ögonrörelser kan ställa till problem 
för en person med läshinder. Det gäller att finna var man skall påbörja läsningen, sedan fixera 
de första tecknen, förstå det som stod där, för att därefter flytta över ögonen till nästa grupp av 
skrivtecken. Läsning innebär avkodning men eftersom en läshandikappad person kan vara 
dålig på att avkoda de skrivtecken som han/hon läser måste vederbörande få hjälp med att 
förstå det som läses. 
 
Förutom syn är hörsel och känsel två andra sinnesorgan som ofta är till hjälp för personer med 
funktionsnedsättningar. Böcker som endast innehåller ljud har vuxit i popularitet, men sedan 
finns det idag många varianter av den digitala talboken DAISY, som kan passa – DAISY text 
och ljud, DAISY ljud och Bok & DAISY. Genom att använda sina fingertoppar får en 
synskadad person känselintryck vid beröring av upphöjda skrivtecken.  
 
När det gäller att bedöma lämpliga hjälpmedel är bibliotekarier väl skickade att komma med 
förslag. Bibliotekarier har kunskap om vilka medier som passar bäst när det gäller att 
kompensera för läshandikapp. För att kunna läsa på ett traditionellt sätt behöver vi alla som 
sagt besitta en färdighet som gör det möjligt att med ögat ta in och avkoda skrivtecken och 
sedan skapa en bra bild av texten utifrån det vi lärt oss tidigare. Samtidigt aktiveras en inre 
röst som forskarna kallar fonologisk aktivering. Avkodningen behöver sedan kombineras med 
förståelse, en process där den läshandikappade genom stimulering av språksinnet och en 
ökning av motivationen kan börja reflektera över vad han/hon läst och härigenom kan sägas 
ha förstått innehållet. Med en förenklad formel går det att beskriva 
 
                          L (Läsförståelse) som A (Avkodning) x F (Förståelse).                          
 
Formeln är multiplikativ, vilket innebär att resultatet blir noll om den ena av faktorerna är noll 
(Myrberg 2001, Att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter, s. 6). 
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Personer med dyslexi har särskilt svårt med ordavkodning, vilket ytterst beror på bristande 
fonologisk förmåga. Ifall läsning av en text kombineras med samtidig avlyssning av texten, 
tycks detta kunna förbättra läsförståelsen (ibid., s. 41). 

1.3 Beskrivning av strömmande läsning 
 
Eftersom tekniken med strömmande läsning är i särskilt fokus i min undersökning skall jag 
därför närmare redogöra för vad strömmande läsning är för någonting. Strömmande läsning 
innebär ett ständigt flöde av information. Det kan gott och väl jämföras med TV- och 
radioutsändningar där information också flyter fram i en jämn ström. Även Internet i sig självt 
är exempel på en teknik som ger strömmande information till mottagaren. Strömmande 
läsning av talböcker finns med DAISY-funktionalitet i vad avser läsning i stationär dator men 
däremot ännu inte i mobila enheter. Tekniken innebär att en ström av data når det läsprogram, 
som finns installerat i datorn och läses upp på ett exakt och oförvanskat sätt. Informationen 
lagras inte lokalt. Tanken är att inte bara högskole- och universitetsstuderande utan även 
andra talboksberättigade personer skall kunna koppla upp sig mot TPB:s bibliotek med hjälp 
av en tilldelad användar-id för att sedan välja ut vad man vill läsa. Ett enkelt bredband med 
låg kapacitet och ett läsprogram är allt som krävs för detta. Läsaren kan sätta bokmärken, 
navigera i boken och återuppta läsningen efter ett uppehåll. 
 
Vid strömmande läsning flyttas som jag redan nämnt en talbok aldrig över till den som läser 
boken utan den ligger hela tiden kvar i TPB:s arkiv. Härigenom undviker man att problem av 
upphovsrättslig karaktär uppstår, vilket skulle bli fallet om man tillät låntagare att själva göra 
direktnedladdning och bränna en cd-romskiva (Om strömmande läsning 2007, Bibliotek för 
alla, nr 2, s. 6). I det webbaserade uppslagsverket Wikipedia kallas tekniken för streaming.  
För att direktnedladdning skall bli möjlig måste en uppgörelse mellan staten och Sveriges 
Författarförbund komma till stånd. Som situationen är i dag så är det bibliotek med 
talbokstillstånd som har rätt att ladda ned talböcker för att sedan vidarebefordra dem till sina 
talboksberättigade kunder.  

1.4 Problembeskrivning 
 
Det finns många människor som har problem med att läsa. Biblioteken är förmedlare av lån 
till läshandikappade och har ansvaret för att lån av digitala talböcker går till berättigade 
personer enligt § 17 upphovsrättslagen. Andra läshjälpmedel som ljudböcker, storstilsböcker 
och lättlästa böcker går att låna av alla. Den digitala talboken DAISY är ett viktigt 
läshjälpmedel för att kunna ta till sig litteratur. Det är TPB som har ansvar för talböcker och 
som står för forskning och utveckling av talboken. Bibliotekarier skall ha kännedom om vilka 
medier som passar för olika personer. I bibliotekariens ansvar ingår förutom service krav på 
att vara extra uppmärksam mot personer med läshinder. I FN:s standardregel nr 10 står att 
”utveckling och användning av särskild teknik ska främjas så att litteratur, film och teater görs 
tillgängliga”. Lever bibliotek upp till det ansvar som ålagts dem i lagar och förordningar då 
det finns många olika grupper som behöver hjälp med anpassade medier? Man kan säga att 
bibliotekarien operationaliserar samhällets ansvar på detta område. Hur låter sig detta göras? 
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1.5 Syfte och frågeställningar 
 
Med denna uppsats vill jag finna ut hur bibliotekarier arbetar för att tillgängliggöra litteratur 
till personer med läshinder. Mitt syfte med uppsatsen har jag brutit ner i följande konkreta 
frågeställningar:  
  

• Hur prioriterar några bibliotekarier mellan olika läshjälpmedel? 
• Vilka strategier förekommer bland dessa bibliotekarier när det gäller att tillmötesgå 

människors behov av läshjälpmedel? 
• Vilken uppfattning om strömmande läsning kommer till uttryck i dessa    

bibliotekariers utsagor? 

1.6 Avgränsningar 
 
Jag har i min uppsats avgränsat mig till anpassade läshjälpmedel med tyngdpunkt på talboken 
DAISY och strömmande läsning. Däremot avser jag inte att gå närmare in på tekniska detaljer 
och inte heller på ekonomi eller det som taltidningsnämnden (TTN) har ansvar för.   
Jag håller mig enbart till svenska förhållanden. 

1.7 Disposition 
 
I de inledande avsnitten har jag velat ge en bild av vilken information, som jag inhämtade 
innan jag bestämde mig för att genom intervjuer med några bibliotekarier söka finna ut hur 
dessa arbetar för att hjälpa läshindrade tillrätta. Därefter blev det dags att göra en ordentlig 
planering av det kommande arbetet. Fortsättningsvis är uppsatsen indelad i sju huvudrubriker 
där jag börjar med att teckna en bakgrund till den utveckling som skett från ett på analog 
teknologi baserat system till dagens digitala bearbetning och lagring av information. Därefter 
följer kapitlet om litteratur och tidigare forskning följt av teori där jag förklarar vad det var 
som gjorde att jag fastnade för professor Michael Bucklands forskning och just dennes teser 
om tillgänglighet och barriärer. I det därpå följande kapitlet om metod redogör jag för hur jag 
gick tillväga när jag lade upp intervjuerna och på vilket sätt jag sedan genomförde dem. I 
nästföljande kapitel avseende redovisning av intervjuer berättar jag om de tre frågeställningar 
som jag ställde mina respondenter inför och vilka svar som jag fick. I analys och diskussion 
har jag försökt mig på att ställa Bucklands teorier mot de resultat som jag tycker att min lilla 
studie pekar på. I den avslutande sammanfattningen försöker jag binda ihop min studie till en 
helhet.  
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2 BAKGRUND 
 
På TPB-webben har jag hämtat information om utredningar, lagar och förordningar samt 
bakgrunden till de beslut som statsmakterna fattat. Därefter har jag också hämtat hem 
årsredovisningar och kvartalstidskriften Bibliotek för alla. På TPB-webben finns flikar både 
för pågående och avslutade projekt. Funktionshindrades rätt till att ta del av litteratur som alla 
andra i samhället men i anpassad form tas upp i detta kapitel i samband med 
handikappolitikens betänkande Kultur åt alla liksom en redogörelse för den svenska 
talboksmodellen. Vidare redogörs kortfattat för lagar och förordningar som används som 
styrmedel samt för FN:s standardregler. För att ge en bred bild av TPB:s verksamhet och 
utvecklingen av läshjälpmedel för olika kategorier av läshandikappade lämnas 
sakupplysningar som bedöms vara viktiga för att helheten skall förstås.   

2.1 En handikappolitisk bakgrundsteckning 
 
Avsnittet innehåller en redogörelse för den statliga utredningen Kultur åt alla vilken föregick 
dagens lagstiftning och som utgör grundvalen för den handikappolitik som genomsyrar det 
svenska samhället. I avsnittet ingår också en kortare redogörelse för den svenska 
talboksmodellen, FN:s standardregler samt slutligen en redovisning av de lagar och 
förordningar, som styr verksamheten.    

2.1.1 Utredning 
 
Den första stora utredningen i Sverige som behandlar de funktionshindrades tillgång till kultur 
är handikapputredningens betänkande Kultur åt alla (SOU 1976:20). Den har varit av stor 
betydelse för den svenska handikappolitiken. Följande mål formulerades: 
Handikappade skall ha tillgång till samma kulturutbud som andra. 
Särskilda åtgärder måste vidtas för dem som på grund av handikapp är utestängda från viss 
kulturell verksamhet. I boken Likvärdig service! (2000) står om utredningen Kultur åt alla: 
 
     Principen om normalisering innebär att funktionshindrade ska få ta del av all service och verksamhet i     
     samhället på lika villkor som andra. Den s.k. ansvars- och finansieringsprincipen bör gälla. Varje   
     samhällssektor skall ansvara för att funktionshindrade får lika tillgång till verksamheten. Finansieringen av   
     nödvändiga anpassningar ska ske på samma sätt som verksamheten finansieras i övrigt. Kravet på integrering   
     innebär att funktionshindrade så långt det är möjligt ska få del av kulturell verksamhet tillsammans med   
     andra (s. 15).  
 
I beslutet som följde på utredningen slogs fast att kommunbiblioteken skall kunna erbjuda 
talböcker, lättlästa böcker (LL-böcker) och andra former av böcker av anpassad litteratur till 
låntagarna. En följd av utredningen blev framväxten av den svenska talboksmodellen med en 
decentraliserad service.  

2.1.2 Den svenska talboksmodellen 
 
I 1979 års kulturpolitiska beslut (regeringens budgetproposition 1979/80:100) med 
utredningen Kultur åt alla som grund slogs den svenska talboksmodellen fast. I 
talbokskommitténs utredning Talböcker. Utgivning och spridning (SOU 1982:7) föreslogs en 
decentraliserad talboksverksamhet innebärande att staten ansvarar för produktion, information 
och är en lånecentral medan kommunerna står för utlåning till enskilda. Länsbiblioteken skall 
stödja de regionala biblioteken och Högskole- och Universitetsbiblioteken förmedlar lån till 
studenter med läshinder. TPB har huvudansvaret för att producera anpassad litteratur och 
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bibliografisk beskrivning av talböcker som tillgängliggörs i TPB-katalogen. De lokala 
kommunala biblioteken står för utlåning. Biblioteksutlåningen är med andra ord 
decentraliserad. Biblioteken kan köpa kopior av TPB:s talböcker hos Bibliotekstjänst (BTJ). 
Talboksförsändelser är portofria från och till biblioteken.  
 
Som jag tidigare framhållit i problembeskrivningen ingår i bibliotekariers ansvar förutom att 
ge besökande service ett krav på att vara särskilt uppmärksamma gentemot personer med 
läshinder. En bibliotekarie måste t.ex. känna till att talböcker finns att låna från andra 
bibliotek eller från TPB, om en efterfrågad bok skulle vara utlånad i det egna biblioteket. 
Samtliga anställda måste ha kännedom om hur man söker information i TPB-katalogen och 
även se till att det finns en beskrivning på vad som kan avses med en talbok och vilka 
människor som kan ha nytta och glädje av talböcker. Alla bibliotek ska ha information uppsatt 
om vad talböcker är och vilka de är till för. Personalen skall kunna hantera talboksspelare och 
visa hur den används. På alla bibliotek skall någon form av anpassad utrustning finnas som 
förstoringsglas, skanner, dator med talsyntes och dator med punktskriftsskärm (TPB, Den 
svenska talboksmodellen, s. 1-2). 

2.1.3 FN:s standardregler 
 
FN:s generalförsamling antog 1993 standardregler om delaktighet och jämlikhet för 
människor med funktionshinder, där regel nr l0 behandlar kultur och där det sägs  
 
      att staterna skall se till att människor med funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på lika  
      villkor … Utveckling och användning av särskild teknik ska främjas så att 
      litteratur, film och teater görs tillgängliga. (Att skapa ett tillgängligt samhälle för alla:  
      FN:s standardregler för funktionshindrade 1994, s. 15).  
 
Regel nr 6 handlar om utbildning där det sägs att barn, ungdomar och vuxna med 
funktionshinder ska ha lika möjligheter till utbildning på grundskole-, gymnasie- och 
högskolenivå som alla andra. 

2.1.4 Lagar och förordningar 
 
I Bibliotekslag (SFS 1996:1596) står det i § 2:  
 
    Till främjande av intresse för läsning och information, upplysning och utbildning samt  
      kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till folkbibliotek. 
      Folkbiblioteken skall verka för att datoriserad information görs tillgänglig för alla medborgare. 
      Varje kommun skall ha ett folkbibliotek. 
 
Vidare står det i § 8: 
 
     Folk- och skolbiblioteken ska ägna uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra  
     minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former som är särskilt  
     anpassade till dessa gruppers behov (Bibliotekens särskilda tjänster 1999, s. 21). 
 
I Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken 
(SFS 2001:526) sägs att 
 
     myndigheter under regeringen skall utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de  
      handikappolitiska målen. Myndigheter skall verka för att personer med funktionsnedsättning ges full  
      delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor… I detta arbete skall Förenta Nationernas  
      standardregler för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet 
      vara vägledande (1§). 
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Diskrimineringslagen (SFS 2008:567) är en sammanhållen lagstiftning mot diskriminering i 
vilken sju tidigare lagar mot diskriminering samlats. Den nya lagen har utvidgats till att gälla 
inom fler samhällsområden än vad som var fallet med tidigare lagar. Funktionshinder är en 
diskrimineringsgrund som direkt omnämns i den nya lagen gällande från 2009.  
 
Regeringens proposition (1999/2000:79) Från patient till medborgare är en nationell 
handlingsplan för handikappolitiken där ett av målen är ”att se till att handikapperspektivet 
genomsyrar alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligt samhälle samt att förbättra 
bemötandet” (s. 29). Ett annat mål är ”att samhället utformas så att människor med 
funktionshinder i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet” (s. 23).  

2.2 Möjligheter till läshjälpmedel 
 
Här görs en presentation av den statliga myndigheten TPB samt beskrivning av målgrupper 
och anpassade läshjälpmedel. Ifråga om målgrupper har jag redogjort för de specifika problem 
som möter människor med olika slag av funktionshinder och som bibliotekarier i sitt dagliga 
arbete måste ta hänsyn till. I beskrivning av anpassade läshjälpmedel har jag tagit upp olika 
former av medier, tillgängliga i sammanhanget. 

2.2.1 Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB)  
 
En central roll har tilldelats TPB som med stöd av lagen har möjlighet att i icke kommersiellt 
syfte producera talböcker utan upphovsmannens godkännande. TPB tillkom 1980 efter ett 
avtal med Sveriges Författarförbund. Myndigheten har huvudansvaret för produktion och 
utlåning av litteratur till funktionshindrade och övertog Synskadades Riksförbunds (SRF) 
bibliotek. TPB skall bidra till att utveckling av nya medier sker. Verksamheten styrs av ett s.k. 
regleringsbrev från regeringen med omfattande återrapporteringsskyldighet. I målsättningarna 
ingår att produktionen av talböcker skall motsvara 25 % av den årliga bokutgivningen i 
Sverige samt att talboksutlåningen ska öka och servicen på landets bibliotek förbättras (TPB, 
Årsredovisning 2007, s. 7). Inom den statliga myndigheten finns således ett nationellt 
bibliotek och ett förlag för att tillgodose de funktionshindrade med litteratur i anpassad form 
och förse högskolestuderande med inläst kurslitteratur. Biblioteket är med andra ord en 
lånecentral för andra bibliotek. TPB har huvudansvaret för framställning av skön- och 
facklitteratur som är upphovsrättsskyddad. Myndigheten ansvarar på regeringens uppdrag för 
forskning och utveckling med olika projekt för att förbättra och effektivisera verksamheten.  
  
I början av 90-talet kom önskemål om framställning av läromedel för grundskolan, gymnasiet 
och komvux avsedda för personer med läshinder. Efter Utredning om läromedel för 
funktionshindrade (SOU 2003:15) där bl.a. TPB:s roll beskrevs fick TPB i uppdrag att 
tillgodose fler elevers och studerandes behov av lättillgängligt kurs- och studiematerial genom 
ett lånesystem liknande det som redan fanns för högskolestuderande. Läromedel för 
grundskolan och gymnasiet produceras av Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). I 
TPB:s uppdrag ingår numera ett fördjupat samarbete med SPSM vilket bl.a. medfört att 
SPSM:s produkter ingår i TPB:s webbkatalog (TPB, Årsredovisning 2006, s. 23 och 25 samt 
Årsredovisning 2007, s. 15).  
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2.2.2 Målgrupper 
 
Storlek på målgruppen 
Man beräknar att ända upp till 25 % av befolkningen har någon form av läs- och 
skrivsvårigheter (Motion till riksdagen 2008/09: So418). Målgruppen för TPB:s verksamhet 
utgörs av mer än en halv miljon personer. De största grupperna är synskadade och personer 
med läs- och skrivsvårigheter (NDS 2008, s. 5). Idag behövs inget intyg för att låna anpassad 
litteratur, inte heller behöver man ange vilket handikapp man lider av. Fram till l955 då 
talboksutlåningen började var det endast gravt synskadade som kunde ta del av den anpassade 
litteratur som erbjöds. Det var först i mitten på 70-talet som gruppen utvidgades till att 
omfatta andra grupper t.ex. rörelsehindrade, personer med läs- och skrivsvårigheter eller med 
afasi. Genom ett avtal 1977 mellan Sveriges Författarförbund och staten fick alla som 
uppvisade läshinder, d.v.s. personer som har svårt att läsa tryckt text, låna talböcker på 
bibliotek. 
 
Synskadade 
Synskada innebär att en persons synförmåga är så pass nedsatt att han/hon har svårt att läsa 
tryckt text eller även att hitta och orientera sig på okända platser med synens hjälp 
(Bibliotekens särskilda tjänster 1999, s. 58). För synskadade människor passar talböcker och 
böcker med punktskrift bra och också böcker med storstil.  
 
Dyslektiker  
FMLS Förbundet Funktionshindrade Med Läs- och Skrivsvårigheter/Dyslexiförbundet 
bildades 1979 men blev förklarat som en handikapporganisation först 1990. FMLS definierar 
dyslexi som att ”när en person har en läs- och skrivförmåga som ligger avsevärt under den 
nivå som hans förståndsmässiga eller intellektuella nivå skulle medge, då har han läs- och 
skrivsvårigheter”. Professor Mats Myrberg skriver bl.a. ”Det kan röra sig om bristande 
förmåga att analysera ord, automatisering och läsflyt” (2008, s. 20). Personer med dyslexi är 
ibland men inte alltid medvetna om att deras funktionsnedsättning innebär ett handikapp i 
samvaron med andra människor. De kan gå omkring och tro att det brister i deras intelligens, 
vilket i sin tur kan leda till mindervärdeskomplex. 
 
Rörelsehindrade 
För rörelsehindrade är lokalernas tillgänglighet en viktig fråga. Det skall vara möjligt att ta sig 
in i lokalen, förflytta sig där och ta del av verksamheten. För en grupp personer med 
rörelsehinder kan uppsökande verksamhet som Boken kommer eller liknande vara en 
nödvändig service. Vissa rörelsehindrade kan ha svårigheter med att hålla i böcker. Då är 
talböcker ett alternativ (Bibliotekens särskilda tjänster 1999, s. 56). 
 
Dementa 
Det är helt klart så att människor som drabbats av olika demenssjukdomar blir stimulerade av 
aktiviteter i olika former. Minnet tränas om han/hon får leva sig tillbaka till hur det var förr 
med sånger, ramsor, musik och högläsning. Den service som biblioteken ger till 
gruppboenden måste i huvudsak rikta in sig mot anställd personal som sedan kan vara en 
förmedlande länk till de boende. Om talböcker inte kan komma ifråga på grund av 
hälsotillståndet kan musikskivor vara välkomna i stället. 
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Afatiker och personer med utvecklingsstörning 
Afasi är en skada i hjärnans språkliga centrum som orsakar problem att hitta ord och 
formulera fraser i ord och skrift. Hos en del afatiker påverkas också den språkliga förståelsen 
(ibid., s. 65). Utvecklingsstörning innebär en medfödd eller tidig nedsättning i begåvningen 
(ibid., s. 61). Andra målgrupper är döva och personer med tillfälligt läshinder. 

2.2.3 Anpassade hjälpmedel  
 
Som framgår av beskrivningen ovan av olika målgrupper finns det många former av 
funktionshinder, som alla innebär svårigheter för vederbörande att läsa och skriva. Det är 
därför naturligt att olika slags hjälpmedel passar olika bra för skilda kategorier.   
 
Punktskriften 

Den blinde skolpojken Louis Braille gick på en av de första blindskolorna då han kom i 
kontakt med ett taktilt fonetiskt kodspråk. Han förenklade och förbättrade systemet så att man 
med enkel nål kunde skriva texter (Nilsson 2008, s. 69). 1825 lanserades punktskriften i 
Sverige och den första punktskriftsboken trycktes 1865. Föreningen för blindskrift grundades 
1892 och dess medlemmar överförde böcker till blindskrift och bidrog också ekonomiskt till 
det första punktskriftsbiblioteket. Biblioteket övertogs 1912 av De Blindas Förening (DBF), 
som sköttes till största delen av synskadad personal fram till 1963 då en bibliotekarie 
anställdes. I samband med att Synskadades Riksförbund (SRF) bildades 1975 fördes 
biblioteket över till den nya organisationen (TPB, Punktskriftsbiblioteket – kort historik). 
 
Talboken 
Tomas Alva Edison skrev i North American Review i juni l878 ”att ett av de viktigaste 
framtida användningsområdena för hans nya uppfinning fonografen borde vara inlästa böcker 
för blinda personer”. Inspelningstekniken ägnades åt musiken och det var först på 1930-talet 
som USA började läsa in hela böcker på magnetband (Nilsson 2008, s. 44). I Sverige har den 
svenska talbokens födelseår satts till 1955 då DBF började låna ut talböcker. Talboken 
spelades först in på öppen spole och från 1975 på kassettband (Kort talbokshistoria 2005, 
Bibliotek för alla, nr 1, s. 13). 1960 antog riksdagen en lag vars § 17 tillåter bibliotek och 
andra organisationer att framställa talböcker. Inläsningen måste göras så neutral som det bara 
är möjligt för att läsaren skall kunna göra en egen tolkning av den information som erhålles. 
Numera är det TPB som ansvarar för talböcker. Den talboksberättigade låntagaren kan för 
eget bruk köpa ett exemplar av en talbok. Produktionen av talböcker kan även avse att täcka 
behovet av lättlästa böcker och böcker för lästräning samt böcker på andra språk. 
Uppkoppling mot Internet och ett läsprogram benämnt Amis behövs för att kunna ta del av en 
talbok innehållande såväl text som ljud och bild. Om man nöjer sig enbart med talet kan man 
lyssna på en cd-romskiva i en DAISY-spelare eller också går det som ett alternativ att ladda 
ned boken i mp3-format och lyssna i en mp3-spelare. 
 
Ljudboken  
Den första kommersiella ljudboken kom ut 1952 i USA. På 80-talet gav de flesta amerikanska 
bokförlag ut ljudböcker av sina bästsäljare men då i förkortad form. Många människor känner 
nog inte till skillnaden mellan en talbok och en ljudbok. En talbok kan innehålla både text, 
ljud och bild medan en ljudbok endast appellerar till hörseln. En ljudbok behöver inte 
överensstämma med originalet till skillnad från talboken. Den kan vara omarbetad, förkortad 
eller dramatiserad. Ljudböcker regleras i lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga 
verk (SFS 1960:729) och går att låna av vem som helst på bibliotek. Det finns några olika sätt 
att lyssna på ljudböcker dels via cd-rom eller genom att utnyttja mp3-formatet dels 
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strömmande. För att lyssna strömmande krävs dock tillgång till dator och 
internetuppkoppling. Utgivningen av ljudböcker har de senaste åren ökat högst betydligt. 
 
E-textböcker 
E-textbok är en bok innehållande digitalt lagrad text. För att kunna läsa behövs en anpassad 
dator med talsyntes, skärmförstoring eller punktskriftsskärm. Det krävs ett speciellt 
läsprogram i datorn ”Textview” för att få det hela att fungera (TPB, E-text). 
 
Lättlästa böcker (LL-böcker) 
Centrum för lättläst är en stiftelse som arbetar på regeringens uppdrag att göra texter 
tillgängliga. LL-böcker är bearbetningar av utgivna böcker och är avsedda för både barn och 
vuxna med olika typer av läs- eller begåvningshandikapp och ovana läsare som är i behov av 
ett enkelt men variationsrikt språk. För vissa LL-böcker görs talböcker och när man lyssnar 
kan man samtidigt följa texten i boken - ett bra sätt för läsförståelsen. Dyslektiker hör till de 
grupper som kan ha nytta av LL-böcker (Nielsen & Irvall 2005, s. 17).  
 
Storstilsböcker  
Böcker med extra stor stil är i första hand avsedda för synsvaga. Enda förlaget som 
regelbundet ger ut svenska storstilsböcker finns i Holland med Bibliotekstjänst som 
distributör. Problemet är en begränsad utgivning (Bibliotekens särskilda tjänster 1999,  
s. 126). 
 
Äppelhyllan – barnlitteratur 

Med förebild från National Library for the Handicapped child i London utvecklade 
Länsbiblioteket i Västernorrland ett specialbibliotek, som man kallade Äpplet, avsett för barn 
och ungdomar med funktionshinder. Detta specialbibliotek invigdes år 1992. Det har 
inspirerat andra bibliotek att skapa egna äppelhyllor. 
 
Böcker på främmande språk  
I målsättningarna för TPB:s verksamhet ingår jämlikhet och mångfald vid urval av 
talboksmaterial, vilket inneburit att ett bestånd av litteratur på främmande språk byggts upp. 
Inlån av talböcker från andra länder särskilt nordiska pågår ständigt. På så sätt blir det möjligt 
för dem som är mera hemmastadda med andra språk än det svenska att ta till sig information. 

2.3 Tekniskt utvecklingsarbete på läshjälpmedelsområdet 
 
Övergången från analoga kassettband till den digitala talboken DAISY innebar ett 
teknikskifte, som jag velat beskriva. Jag redogör för DAISY-konsortiet med vad detta 
inneburit för utvecklingen av en internationell talboksstandard. I avsnittet tar jag också upp 
TPB:s engagemang för att effektivisera distributionen av talböcker samt redogör för försöken 
med strömmande läsning. Eftersom olika former av nedladdning men även strömmande 
läsning i mångt och mycket är beroende på vad som är tillåtet att göra ur upphovsrättslig 
synpunkt har jag funnit det lämpligt att i detta avsnitt förklara vad det betydde att § 17 fick 
ändrad ordalydelse efter ett riksdagsbeslut 2005.   

2.3.1 Teknikskifte - från kassettband till den digitala talboken    DAISY  
 
Avdelningen Högskoleservice på TPB bedrev ett forskningsprojekt Högskolestudier trots 
handikapp tillsammans med det privata företaget Labyrinten AB varvid olika former för 
framställning av talböcker testades. Man kom då i början av 90-talet fram till att cd-rom var 
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det i särklass bästa mediet. Utvecklingen av den digitala talboken kom igång 1991. För 
högskolestudenter var det en stor framgång eftersom de hade svårt att navigera i kassettboken 
– bläddra och hoppa mellan kapitlen - vilket de behövde göra i sina studier (Önnestam 2000, 
Human IT DAISY digitala talböcker, s. 3). År 2001 började framställning av digitala talböcker 
på cd-rom, d.v.s. DAISY-böcker, vilka i många stycken liknar en vanlig bok därigenom att 
det går att hoppa mellan stycken, bläddra, sätta bokmärken, göra anteckningar, stryka under i 
texten. Samtidigt som man lyssnar på en DAISY-skiva kan man nämligen se rubriker på 
dataskärmen och navigera med hjälp av dessa (TPB, Talboken – kort historik, s. 2).   

2.3.2 DAISY- konsortiet 
 
DAISY var från början ett svenskt talbokssystem. TPB har medverkat till att det numera är en 
internationell standard. 1996 bildades ett internationellt DAISY-consortium i Stockholm för 
att utveckla systemet (Önnestam 2000, s. 4). Målet med utvecklingsarbetet var att skapa en 
gemensam talboksstandard så att olika länder kan låna och/eller köpa talböcker av varandra 
(TPB, Internationella DAISY-konsortiet). Det svenska DAISY-konsortiet bildades 2003.  

2.3.3 Tekniskt utvecklingsarbete med digital talboksdistribution 
 
Det första försöket med bredbandsdistribution av talböcker gjordes redan 1999 av Post- och 
telestyrelsen (PTS) i ett projekt 1999-2001 där TPB samarbetade med länsbiblioteket Sydost 
och Länsbibliotek Västmanland. Det var ett pionjärarbete, de första försöken i världen med 
digital talboksdistribution. (TPB, Nedladdning och upphovsrätt, talbokens 
bredbandshistoria). PTS nästa uppdrag blev att samordna regeringens satsning Bredband för 
funktionshindrade 2002-2004 med TPB:s eget projekt Bredband för synskadade – distribution 
av digitala talböcker till högskolestudenter. Försökspersonerna uppskattade snabbheten och 
tillgängligheten. Fr.o.m. 2003 kan högskolestuderande själva efter inloggning med eget ID 
ladda ned en kursbok genom att bränna en cd-romskiva (PTS 2004, Redovisning av 
försöksverksamhet med bredband till funktionshindrade). 

2.3.4 TPB:s projekt med strömmande läsning 
 
Strömmande läsning av talböcker över Internet innebär att låntagaren själv kan koppla upp sig 
med hjälp av ett läsprogram mot TPB:s digitala bibliotek. Det som krävs för den saken är att 
man installerar ett enkelt bredband i sin dator. Läsaren kan sätta bokmärken, navigera i boken 
och återuppta läsningen där denne senast slutade. Hastigheten kan varieras. Talboken lämnar i 
fysiskt hänseende aldrig TPB varför det inte ställer till några problem ur upphovsrättslig 
synpunkt. Första försöket med strömmande läsning var ett pilotprojekt. Det ingick som ett 
delprojekt i projektet Bredband för synskadade och andra läshandikappade, som pågick med 
högskolestudenter under åren 2002-2004. Det visade sig att tekniken fungerade bra och att 
testpersonerna var positiva. Försök i större skala med fler användargrupper företogs med 
målsättningen att undersöka nyttan med strömmande läsning och för att se vilket intresse som 
kunde finnas för tekniken. Det fanns också ett intresse av att se hur väl tekniken kunde 
komma att passa olika låntagargrupper (PTS 2004, Digital distribution av talböcker till 
högskolestudenter).  
 
TPB fick 2006 i uppdrag av regeringen enligt IT-politiska propositionen 2004/05:175 att 
utreda förutsättningarna för att utveckla ett nationellt digitalt distributionssystem med 
läshindrade som målgrupp, kallat NDS-projektet. I projektet ingick strömmande läsning. 
Under hösten 2006 påbörjades etapp 1 med strömmande läsning med en japansk programvara 
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som heter Net Plextalk. Programmet är synskadeanpassat och har alla funktioner som man 
förväntar sig av läsprogram för DAISY-talböcker. Det går att hoppa mellan kapitel och 
avsnitt, gå till sida och lägga in bokmärken. Det går också ändra läshastigheten. I detta försök 
deltog personer från hela landet med synskada och/eller med läs- och skrivsvårigheter. 
Försökspersonerna kom både från grundskolor och från universitet/högskolor men det ingick 
även företrädare för folkbibliotek i testverksamheten (TPB 2007, Delrapport om 
försöksverksamheten med strömmande läsning av talböcker 2006, s. 3). Det visade sig att 
merparten av dem som deltog i försöket var mycket nöjda och gärna ville fortsätta att läsa 
talböcker på det här sättet. Vilket medium som passade bäst berodde uppenbarligen på den 
miljö läsaren vid lästillfället vistades i eller vilken talbok som han/hon läste. Fördelen med 
strömmande läsning är att man har ständigt tillgång till talböcker när som helst på dygnet. 
Bundenheten att läsa vid datorn anfördes som en nackdel liksom att filerna inte gick att föra 
över till en mobil enhet eller inte gick att ladda ned (Läsa strömmande – lyckat projekt som 
går vidare 2007, Bibliotek för alla, nr 2, s. 6). Handu utredningsinstitut gjorde på uppdrag av 
TPB en utvärdering av projektet. I undersökningen ingick att betygsätta olika läsverktyg. Det 
visade sig att talbok på mp3-spelare, strömmande läsning och talboksspelare var ungefär 
likvärdiga följt av talbok på dator, e-text och tryckt punktskrift (Handu 2007, Strömmande 
läsning, s. 19).  
 
Under 2007/2008 pågick etapp 2 som gällde att undersöka nyttan av att läsa strömmande för 
grundskoleelever. Resultatet blev bra framför allt i fråga om lästräning (Om projektet 2008, 
Bibliotek för alla, nr 3, s. 9). I projektet ingick även Lärarhögskolan i Stockholm. Med hjälp 
av den webbaserade spelaren Net Plextalk kunde de koppla upp sig mot TPB:s bibliotek. En 
av deltagarna med dyslexi som blev intervjuad efter provets genomförande var mycket nöjd 
med spelaren just på grund av att den kunde ställas in på olika hastigheter. Detta gjorde det 
lättare för henne att förstå innehållet i det hon läste. ”Strömmande läsning har förändrat mitt 
sätt att plugga” säger hon. (Karin studerar strömmande 2008, Bibliotek för alla, nr 3, s. 8-9).  

2.3.5 Ändring av § 17 upphovsrättslagen 
 
Av stor betydelse i sammanhanget är Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 
(SFS l960:729) där § 17 bl.a. reglerar framställning och användning av anpassade medier för 
överföring av upphovsrättsligt skyddade verk på så sätt att personer med funktionshinder kan 
tillgodogöra sig verken. En ändring i § 17 den l juli 2005 (SFS 2005:359) innebär att bibliotek 
efter att ha fått talbokstillstånd får ladda ned och vidarebefordra talböcker från TPB. Alla 
bibliotek med talbokstillstånd har rätt att både köpa in och ladda ned talböcker av offentliga 
litterära verk och sedan låna ut dem till talboksberättigade personer. Nytt är också att det är 
möjligt att framställa talböcker utifrån verk som redan tidigare getts ut som ljudböcker, vilket 
inte gick enligt tidigare bestämmelser. Talboken får endast användas av personer med 
läshinder som behöver en inläsning för att kunna ta del av verket (Broms 2005, s.128-130). 
Ändringarna gjordes bl.a. för att lagen skulle bli mera i samklang med den snabba tekniska 
förändring som skett på senare år med möjligheter att med hjälp av Internet och 
bredbandsteknik ladda ned talböcker från TPB. 
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3 LITTERATUR OCH TIDIGARE FORSKNING 
 
Studien är gjord enbart utifrån svenska förhållanden, varför endast svenska källor använts. 
Detta sammanhänger med att det befintliga digitala talbokssystemet baserat på DAISY-
konceptet utvecklats i Sverige för att senare bli internationell standard.  
 
Då det gäller anpassade medier till personer med läshinder har jag gått igenom material som 
TPB producerat och årsrapporter. TPB:s slutrapport av uppdrag enligt regleringsbreven från 
Kulturdepartementet till TPB 2006 - 2008 Nationellt digitalt distributionssystem har varit 
betydelsefull för mig då det gäller mitt avsnitt om strömmande läsning. 
 
Via BHS:s Samsök har jag fått information om relevanta artiklar, publikationer och böcker. 
Vidare har jag sökt uppslag och information i uppslagsverken Wikipedia och 
Nationalencyklopedin samt studerat olika hemsidor, t.ex. Centrum för Lättläst och 
Dyslexiförbundet FMLS. På Stockholms stadsbibliotek sökte jag under katalogbegreppet Ab 
och fann två intressanta böcker som varit till nytta för mig dels en rapport från Statens 
kulturråd (1999:2) Bibliotekens särskilda tjänster: Kartläggning och analys av 
biblioteksservice till äldre och funktionshindrade dels en bok utgiven av Bibliotekstjänst 2000 
med titeln Likvärdig service!. 
IFLA:s guide 2005 Riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker av Gyda Skat Nielsen & 
Birgitta Irvall utgiven av Svensk Biblioteksförening är en bra handledning för bibliotekarier. 
 
Staffan Ekegrens bok, som kom ut i samband med Dyslexikampanjen 1996/1997, Det var ju 
inte dum jag var: 13 dyslektiker begär ordet (1996) handlar om hur bibliotek möter 
dyslektikers behov. Boken är utgiven av fyra länsbibliotek och handlar om personer med läs- 
och skrivsvårigheter som sällan besöker bibliotek och om de gör det ber de oftast inte om 
hjälp. 
 
I databasen BADA, Borås Akademiska Digitala Arkiv, fann jag följande uppsatser som jag 
ansåg vara relevanta för mitt uppsatsskrivande.  
Ragnhild Borängs magisteruppsats Tillgänglighet och verksamhet för dyslektiker i 
Södermanland (2003). Enkäter skickades ut till 30 bibliotek i länet och svaren som kom in låg 
till grund för intervjuer med fyra bibliotekarier. Syftet med uppsatsen var att undersöka 
bibliotekens tillgänglighet och verksamhet för vuxna dyslektiker, vilka barriärer som fanns 
och om bibliotekens personal hade kunskap om dyslexi. Verksamheten avsedd att ge service 
till dyslektiker varierade stort biblioteken emellan. Anpassade medier som talböcker och 
lättlästa böcker fanns i tillräcklig mängd men på de flesta bibliotek saknades hjälpmedel för 
datorer. Lämplig katalog anpassad för dyslektikers behov fattades liksom lättläst information 
om biblioteket. Författaren noterade att flera bibliotek hade utåtriktad verksamhet samt att de 
samarbetade med olika föreningar och skolor (s. 43-45). Problemen för dyslektiker har 
uppmärksammats bl.a. tack vare Dyslexikampanjen 1996/1997 men det är något som kräver 
ständig påminnelse. Bibliotekarierna är medvetna om problemen med att nå ut till dyslektiker 
beroende på att inte går att se utanpå en person om vederbörande har dyslexi; dyslektiker är 
en osynlig grupp. Brist på personal och tid gör att verksamheten med dyslektiker kan 
prioriteras bort (s. 51). 
 
Karin Esaiassons magisteruppsats Lättläst väcker starka känslor – en studie av 
bibliotekspersonals inställning till den lättlästa litteraturen och dess användare utifrån Pierre 
Bourdieus kultursociologiska teorier (2008). Syftet med uppsatsen var att titta närmare på 
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bibliotekspersonals inställning till den lättlästa litteraturen och dess användare ur ett 
maktstrukturellt perspektiv. Den övergripande frågeställningen var: Är de lättlästa böckerna 
och dess användare åsidosatta på folkbiblioteken och i så fall varför? I studien har en ”bred” 
tolkning av begreppet tillgänglighet använts. Det gäller såväl placering av böcker som 
bemötande och kunskaper hos bibliotekspersonal. Fokus ligger främst på bibliotekariers 
attityder till anpassad litteratur. Hon har gjort djupintervjuer med fyra bibliotekarier samt två 
mikrointervjuer med en regionbibliotekarie och en speciallärare. Den lättlästa boken var från 
början inriktad på förståndshandikappade men kan idag användas av alla som har svårt att 
läsa, t.ex. dyslektiker och personer med neurologiska skador. Hennes slutsatser är att såväl 
den lättlästa boken som läsare av densamma är åsidosatt på folkbiblioteken. I sin analys har 
författaren kommit fram till denna konklusion utifrån sina informanters utsagor som hon 
sammanfattat i tre ledord: okunskap, snobberi och skam (s. 53).       
 
Eva Herngrens och Susanne Elvin Johanssons magisteruppsats Tillgänglighet på folkbibliotek 
för dyslektiker och synskadade (2006). Syftet med uppsatsen var att undersöka 
folkbibliotekens service till dyslektiker och synskadade för att se hur tjänsterna och 
tillgängligheten förhåller sig till varandra. Metoden bygger dels på insamlat material från 
samtal och brevkontakter med representanter från bibliotek och organisationer dels på 
gällande riktlinjer och rekommendationer. Undersökningen visar att det brister i bemötandet 
och att det finns dyslektiker som drar sig för att besöka biblioteket på grund av känslor av 
obehag medan de unga är mer öppna (s. 34). Dyslexi är ett osynligare funktionshinder än 
synskada vilket gör att detta påverkar servicen till denna grupp. Biblioteken har svårt att nå ut 
med information till denna grupp (s. 52).  
 
Rose-Marie Johanssons och Sofia Ängsveds magisteruppsats Det kan alltid bli bättre. En 
kvalitativ studie av fem folkbiblioteks tillgänglighet för fysiskt och intellektuellt 
funktionshindrade barn och ungdomar (2008). Syftet med uppsatsen har de sammanfattat i 
frågan: Hur ser bibliotekens tillgänglighet ut för funktionshindrade barn och ungdomar utifrån 
givna mål och riktlinjer? För att de funktionshindrade skall känna sig välkomna behövs såväl 
fysisk tillgänglighet som ett bra bemötande. Det är viktigt att personalen får fortlöpande 
utbildning för att förstå vad de olika funktionshindren innebär (s. 39). Vissa av informanterna 
kunde känna sig lite osäkra i bemötandet. Alla bibliotek har för att locka barn och ungdomar 
till biblioteket haft projekt och aktiviteter på gång. Samtliga bibliotek har ett brett utbud av 
material. Bok & DAISY har ökat vilket är bra för möjligheter till förbättring av läsningen. 
Viktigt är att biblioteken har datorer med anpassningar. De flesta bibliotek hade anpassade 
broschyrer med enklare text och cd-romskivor med information om verksamheten medan 
däremot flera biblioteks kataloger och hemsidor inte var tillräckligt anpassade. Författarna 
anser att större insatser från bibliotekens sida bör göras för att locka de funktionshindrade 
barnen och ungdomarna till biblioteket, kanske genom marknadsföring på hemsidan och inom 
berörda föreningar och organisationer.      
 
Ann-Sofie Klasons kandidatuppsats På vilka sätt kan bibliotek vara användarvänliga för 
människor med dyslexi? (2002). Det är en kvalitativ uppsats där hon intervjuat sex 
vuxenstuderande användare som beskriver hur de upplevt sina besök på bibliotek. Genom sina 
studier har de besökt biblioteket och fått större kännedom om biblioteket och dess tjänster. 
Hon finner i undersökningen att dyslektikerna har svårt att hitta material som till sin struktur 
är uppbyggd på skriftlig information. De har ofta dåligt självförtroende och bemötandet är 
givetvis av stor betydelse (s. 30). Bibliotekspersonalen måste ha kunskap om vad dyslexi 
innebär. Genom ökad kännedom kan de ge dyslektiker bättre service (s. 35).  
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Det har varit värdefullt för min egen studie att ta del av vad andra kommit fram till i liknande 
undersökningar, eftersom det rör sig om samma problematik, som dock behandlas utifrån 
något olika synvinklar. Det handlar ytterst om tillgänglighet, barriärer men även om 
bemötande. 
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4 TEORI 
 
Min studie handlar om läshinder och läshjälpmedel avseende personer med funktionshinder 
och de möjligheter som bibliotekarier har att avhjälpa den bristande förmågan hos utsatta 
grupper. Min forskningsuppgift är att söka svar på dessa frågor. Jag har valt att penetrera 
problematiken kring läshandikapp utifrån Bucklands tes om sex barriärer. Dennes resonemang 
om att läsning måste leda till läsförståelse och i slutändan generera kunskap passar särskilt väl 
in på min forskningsuppgift. 
 
Professor Michael Keeble Buckland har i sin bok Information and information system (1991) 
ett särskilt kapitel med rubriken Access to information (s. 77-80) som handlar om 
tillgänglighet och barriärer. Buckland vänder sig inte till någon särskild grupp av människor 
utan det rör sig om allmängiltiga resonemang. För min del fann jag att hans teser väl lämpade 
sig som utgångspunkt för min studie (ibid., s. 77-78). Jag anser att de av Buckland uppställda 
barriärerna beskriver användares svårigheter att tillgodogöra sig litteratur men även ger en 
inblick i bibliotekariers lärande och rådgivande verksamhet riktad mot personer med 
läshinder. Bibliotekarierna är i lika hög grad som användarna involverade i en ständigt 
pågående process som går ut på att öka tillgängligheten och undanröja hindren. Detta 
förhållande kan jämföras t.ex. med förhållandet i en klädesbutik som har alldeles för få 
kunder – ej endast kunden påverkas utan även butikschefen och de som arbetar i affären. Är 
det fel på skyltningen – jämför med den utåtriktade verksamheten i ett bibliotek, vilken 
kanske brister – eller är det fel på sortimentet – jämför med avsaknad av lämpliga anpassade 
läshjälpmedel i ett bibliotek. Slutligen måste chef och anställda fråga sig om det är fel på 
deras attityder till kunder – jämför med den hjälpsamhet bibliotekarier måste visa gentemot 
sina kunder.    
 
Barriärerna är en påtaglig realitet för bibliotekarier. Förståelse finns dock för de problem som 
möter personer med läshinder. Användare och bibliotekarier måste gemensamt arbeta på att 
göra det lättare att bemästra svårigheterna. Så här har jag valt att återge Bucklands barriärer. 
 
Bucklands sex barriärer 
 
      1.   Identifikation: Det kan vara svårt att identifiera information och det kan t.ex. bero på 
            hur bibliotekskatalogen eller webbsidan är utformad. För att finna källan måste 
            densamma vara identifierad. 
 
     2.    Fysisk tillgänglighet: Om man har funnit källan men inte får tillgång till denna kan     

      användaren tvingas ta en annan bok som finns tillgänglig. För en funktionshindrad  
      person kan det bli en besvikelse.  
 

3. Priset för användaren: Med priset avses inte bara pengar utan även tid och  
ansträngningar. Det spelar roll hur en användare blir bemött av bibliotekarien, vilken 
hjälp som han/hon kan få i sitt letande i hyllor och i bibliotekskatalogen.  
  

4. Kostnad för bibliotekstjänsten: Bibliotekets kostnader för att tillhandahålla olika    
tjänster kan innebära inte bara pengar, tid och ansträngningar utan också nödvändiga 
prioriteringar. Även detta förhållande kan innebära att hinder uppstår. 
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5. Förståelse: Om informationen är tillgänglig men användaren inte förstår eller inte kan 
tillgodogöra sig den uppstår problem. Det är alltså fråga om kognitiv tillgänglighet. 
För att undvika denna barriär kan bibliotekspersonalen förklara innehållet eller göra en 
förenklad sammanfattning. Om man inte förstår ord kan uppslagsverk och andra 
ordböcker komma bra till pass. 
 

6. Accepterande: Användaren accepterar inte källans trovärdighet på grund av att 
dennes åsikter och uppfattningar inte överensstämmer med den källa som söks. Källan 
måste vara trovärdig för att användaren skall acceptera den. 

 
Av särskilt intresse är Bucklands resonemang i avslutningen på nyssnämnda kapitel  
(ibid., s. 80). Han menar att ordet information system används för att beskriva olika slag av 
information och att frasen information-supplying system bättre täcker vad det egentligen är 
fråga om. Buckland tycker nämligen att man bör anlägga ett bredare synsätt. Det är inte bara 
fråga om att få fatt i den information som söks (information as a thing) utan minst lika viktigt 
är det att information genererar kunskap (information as knowledge). Således finns det olika 
aspekter på access. En redogörelse för olika barriärer ger en teknisk eller skall man säga 
teknokratisk bild av problem med tillgänglighet. Exemplen är många, dålig bibliotekskatalog, 
brister vid utskick av informationen, för dyrt på något sätt, behov av att samhället ställer upp 
med ökade resurser m.m. Det är lätt att man missar det mest väsentliga, nämligen information 
som ett sätt att tillägna sig kunskap. 
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5 METOD 
 
Val av metod 
Jag ansåg att intervjuformen passade bra i en undersökning som denna. Med en homogen 
grupp, som det här var fråga om, skulle fem respondenter vara ett tillräckligt antal för att jag 
skulle få en någorlunda varierad och rättvisande bild av de åsikter som dessa bibliotekarier 
har om olika slags läshjälpmedel inklusive den nya tekniken med strömmande läsning. Utifrån 
respondenternas utsagor skulle det också vara möjligt att få en klar bild av de strategier som 
utarbetats för att informera om bibliotekens verksamhet i syfte att fånga upp alla de 
människor med läshinder som aldrig besöker ett bibliotek. Med denna uppsats vill jag finna ut 
hur bibliotekarier arbetar för att tillgängliggöra litteratur till personer med läshinder 
 
Den metod jag har valt är av kvalitativ natur. Enligt Karin Widerberg handlar kvalitet om 
karaktär eller egenskaper hos någonting medan kvantitet handlar om den mängd som gäller 
för dessa karaktärsdrag eller egenskaper. Primärt söker den kvalitativa forskningen 
fenomenens innebörd och mening medan den kvantitativa forskningen söker efter dess 
förekomst och frekvens (2002, s. 15). Vid mina intervjuer använde jag mig av en digital 
diktafon, som jag kunde avlyssna i min dator. Genom digital inspelning av intervjuerna kunde 
jag vara säker på att ingenting blev borttappat; det blev härigenom möjligt att fånga upp 
känsloyttringar men även tveksamheter, spegla uppfattningar i olika hänseenden, få fram 
åsikter om olika läshjälpmedel både positiva och negativa. När svarspersonerna får redogöra 
för egna uppfattningar och egna åsikter bör de enligt Repstad (1999, s. 10) benämnas 
respondenter och inte informanter. I sin fortsatta beskrivning av kvalitativa metoder använder 
dock Repstad genomgående beteckningen informanter men framhåller samtidigt i kapitlet om 
Kvalitativa intervjuer (ibid., s. 62) att termerna informant, svarsperson och respondent 
används utan skillnad i betydelse. Repstads resonemang i fråga om urval av svarspersoner bör 
gälla vid respondentintervjuer; validiteten är på den punkten styrkt. 
 
Genom undersökningen ville jag få fram hur mina respondenter prioriterar mellan olika 
läshjälpmedel samt vilka strategier som förekommer när det gäller att tillmötesgå människors 
behov av läshjälpmedel. Slutligen ville jag veta vilken uppfattning om strömmande läsning 
som kommer till uttryck i dessa bibliotekariers utsagor. Den kvalitativa metoden passar bra på 
detta ämne. En egenskap i kvalitativ utvärdering är att forskaren kan förmedla olika och 
mångskiftande åsikter om det som skall utvärderas medan kvantitativa resultatmätningar ger 
ofta mindre allsidig och ”smalare” information (ibid., s. 48). 
 
Val av respondenter  
En uppsats syfte och frågeställning är avgörande vid val av respondenter. De skall ha viktig 
och relevant information att tillföra (Repstad, s. 67). Repstad framhåller att respondenterna 
bör vara olika för att få ett allsidigt underlag men att de måste ha något gemensamt (ibid.,      
s. 46). En viss spridning på de bibliotekarier, som jag ämnade intervjua var alltså önskvärd. 
Från TPB hade jag tidigare fått namn på några bibliotekarier som jag kunde kontakta för 
information ifråga om strömmande läsning. Jag tog själv kontakt med några andra för att få 
tips på respondenter som kunde vara lämpade att delta i min studie. I samtliga fall skulle de ha 
erfarenhet av att förmedla lån till läshindrade. Vidare ville jag få med i studien en 
bibliotekarie som dessutom sysslat med elektroniska medier, för att därigenom kunna se om 
vederbörandes inställning till olika läshjälpmedel skilde från de övrigas. Jag såg också gärna 
någon från ett högskole-/universitetsbibliotek som respondent eftersom den digitala talboken 
utnyttjas frekvent av läshindrade studenter. Det slutliga valet av respondenter stannade på fem 
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bibliotekarier, som jag ansåg räckte för min undersökning. Repstad säger att det inte finns 
några regler för hur många informanter det skall vara i en kvalitativ intervju. I en homogen 
miljö behövs färre informanter än i en heterogen (s. 70). I min studie är samtliga bibliotekarier 
förutom bibliotekarien vid ett universitetsbibliotek anställda vid folkbibliotek och bildar en 
homogen grupp, varför jag anser att Repstads krav är uppfyllt. Huruvida respondenterna 
vaskats fram efter tips från TPB eller om det skett genom eget sökande spelar i sammanhanget 
ingen roll. Kraven på reliabilitet och validitet är uppfyllda. 
 
Förberedelser inför intervjuerna 
Repstad anser att en bra intervju kännetecknas av en grundlig planering av vilka teman som 
skall tas upp (s. 65). Jag började med att ställa i ordning en intervjuguide som jag skulle ha till 
hands vid intervjuerna för att jag inte skulle glömma bort något väsentligt. Denna guide 
omfattande 14 frågor skickades i förväg till respondenterna. Jag upplyste dem om syftet med 
studien och att det rörde sig om en kvalitativ undersökning samt att medverkan naturligtvis 
var frivillig. Eftersom fokus riktas mot den nya tekniken med strömmande läsning berörde 
många av frågorna just denna teknik endera genom specifika frågor rörande strömmande 
läsning i sig självt eller också i form av jämförelser med andra läshjälpmedel. Avsikten med 
frågorna var att leda in respondenterna på jämförande resonemang. Repstad säger nämligen 
att flexibilitet under intervjuns gång är ett annat kännetecken på kvalitativ forskning. Ett svar 
på en viss fråga kan leda till att uppföljningsfrågor ställs (s. 11). Intervjuaren kan också ställa 
frågan direkt till respondenterna om det är någonting som saknas i det som tas upp (ibid.,       
s. 64-65). Enligt forskningsetiska regler skall inte det verkliga namnet på medverkande anges. 
Det är m.a.o. konfidentiella uppgifter (ibid., s. 68). I denna uppsats använder jag mig därför 
av beteckningen respondent A, respondent B etc. 
 
Genomförande av intervjuerna 
Intervjuerna ägde rum på respektive arbetsplats. Eftersom intervjuerna talades in i en digital 
diktafon kunde allt sparas. Intervjuerna byggdes upp kring de frågor respondenterna fått i 
förväg men de var ändå rätt fria. Det gavs tid till pausar och tillägg. Intervjusvaren 
bearbetades och skrevs ut. Svaren får inte ändras eller förvanskas till sitt innehåll (Bjurwill 
2001, s. 35). En sammanfattning av svaren skickades till respektive respondent för att jag 
skulle få bekräftelse på att jag uppfattat dem på rätt sätt. För att underlätta kommande 
redovisning av intervjusvaren gjorde jag en översiktlig uppställning av svaren fråga för fråga. 
Se intervjumanual i bilagan. 
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6 REDOVISNING AV INTERVJUER 
 
Samtliga respondenter har erfarenhet av anpassade läshjälpmedel för läshindrade men har 
även viss kännedom om strömmande läsning. Intervjuerna ägde rum under november och 
december 2008. 
 
Respondent A är en medelålders kvinna som har huvudansvaret för folkbiblioteket i en mindre 
kranskommun till Stockholm. 
Respondent B är en yngre kvinna som arbetar på huvudbiblioteket i en större kranskommun. 
Respondent C står för en medelålders kvinna vars arbetsplats är i ett filialbibliotek i en 
kommundel i Stockholm. 
Respondent D är en medelålders man som varit verksam på filialbibliotek i Stockholm och 
som bl.a. sysslat mycket med elektroniska medier. F.n. tjänstgör han på huvudbiblioteket. 
Respondent E är i medelåldern, kvinna och arbetar på ett universitetsbibliotek.     
 
Intervjuerna redovisas utifrån de tre frågeställningar som jag uppställde inledningsvis. Den 
första frågeställningen gällde hur några bibliotekarier prioriterade mellan olika slags 
läshjälpmedel. Nästa spörsmål gällde vilka strategier, som förekom bland dessa bibliotekarier 
för att tillmötesgå människors behov av läshjälpmedel. Den tredje frågan avsåg vilken 
uppfattning om strömmande läsning som kom till uttryck i dessa bibliotekariers utsagor.   

6.1 Prioritering av olika läshjälpmedel 
 
Respondenterna konstaterade att målgruppen d.v.s. personer med olika slags läshandikapp är 
heterogen, vilket indikerar att dessa människor är hjälpta av olika slags läshjälpmedel. På så 
sätt har alla medier en viss funktion att fylla. Behovet syntes dem vara relaterat till den 
enskilde personen. Slutsatsen blev därför att ”alla medier är bra”. Som exempel uttryckte sig 
respondent C på det här viset. 
 
     På det här biblioteket har vi alltid jobbat aktivt med alla läshjälpmedel men det är  
     ett betydligt större utbud idag av olika slag av läshjälpmedel och vi tycker att 
     allting är bra … Utbudet har blivit enormt stort … Talböcker är helt superbt. 
     På vilket sätt man än väljer så är vi ju glada att de hittar något som fungerar så om  
     det är strömmande läsning eller någonting annat, huvudsaken är att man kan ta åt sig  
     litteraturen. 
 
När det gäller valet mellan olika slag av läshjälpmedel tyckte respondenterna A och C att 
tekniken med cd-rom i dagsläget var att föredra och att strömmande läsning fick ses som ett 
komplement. Respondent A hade observerat att en del LL-böcker, d.v.s. lättlästa böcker hade 
börjat produceras som strömmande e-böcker. Vidare hade hon kommit i kontakt med den 
särskilda tjänsten Boken kommer, vilket innebär att biblioteken skickar böcker till låntagare 
som inte själva kan besöka biblioteket på grund av sjukdom eller funktionshinder. Så här 
yttrade hon sig. 
 
     Många ringer, t.ex. Boken kommer-låntagare. Dom ringer upp mig eller biblioteket. 
     Och jag ringer sedan upp för att ta reda på vad dom vill ha för böcker. 
 
Jämfört med respondent A trodde dock kollegan C att cd-romskivan på sikt skulle komma att 
försvinna. Dessa respondenter var i övrigt relativt samstämmiga när det gällde synen på olika 
läshjälpmedel. Utbudet har ökat, talboken är superb som informant C uttryckte det. 
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Respondent B trodde att strömmande läsning ”tillhör idévärlden”. Respondenten uttryckte sig 
så här:  
 
    Som jag ser det är strömmande läsning ett sämre alternativ än direktnedladdning 
     så jag hoppas att det skrivs in i lagen att låntagare själva får ladda ned. 
 
Respondent B fortsatte med att säga att man genom strömmande läsning försöker lösa den 
konflikt som råder i fråga om upphovsrätten och att det är ett sätt att blidka förlagen och 
Författarförbundet. Denna respondent framhöll att det går smidigt och snabbt för biblioteken 
att ladda ned talboken DAISY för att sedan bränna en cd-romskiva för utlåning till berättigad 
låntagare. Denne kan sedan lyssna på skivan endera i en dator med läsprogam och IT-
anpassning eller genom att använda en cd-romspelare med mp3-funktion. Givetvis går det 
också att använda sig av en DAISY-spelare för avlyssning. De stora knapparna på spelaren 
framhölls som särskilt bra speciellt för äldre som kan vara fumliga och skakiga i sina rörelser. 
Hon ansåg sig genom sitt arbete ha funnit att många personer med läshinder såg talboken som 
boken med stort B – en nödvändighet med andra ord.  
 
    Jag skulle vilja säga så här, att för vissa så är talboken boken; man kommer aldrig 
     att gå över till ljudboken. För vissa synskadade och blinda kommer aldrig att läsa  
     tryckta böcker. För många människor som inte har läst böcker för de tycker att det 
     är svårt men sen de kommer i kontakt med ljudböcker och DAISY så kan de 
     sluka långa tunga litterära verk. 
 
På hennes bibliotek förekom utlåning av böcker med storstil till äldresynsvaga. För barn med 
inlärningssvårigheter/dyslexi var det till bra hjälp om de försågs med bok plus skiva för 
läsförståelse. På så sätt blev det även möjligt att lyssna på kursböcker. Hon framhöll att det 
fanns ljudböcker och e-böcker att tillgå men att urvalet var begränsat. Nämnde även att det 
går att läsa ljudböcker strömmande via bibliotekets hemsida. Respondent B fortsatte med att 
säga: 
 
     Svenska folket läser alltmer ljudböcker och det har blivit så populärt så då brukar 
     jag göra som så att om det är någon jag kommer i kontakt med som frågar t.ex. om 
     en bok finns som ljudbok brukar jag fråga varför dom läser ljudböcker. Fast det gör  
     man på ett smidigt sätt, jag är ju så van vid det. Det kan vara smidigt när de sitter i  
     bilen eller någonting annat men ibland kan det vara så att man kan ha svårt att läsa  
     långa texter även om de inte klassats som dyslektiker men att man ändå har svårt att  
     läsa. En del ser lite illa och inte haft möjlighet att låna DAISY. De ljudböcker som  
     förlagen ger ut är ju så begränsade. Det är det mest populära, mest deckare och så  
     medan däremot det som ges ut på DAISY är i stort sett allt som kommer ut som finns.  
     Då har man ett helt annat utbud och det är väl bra. Vi har haft många internutbildningar  
     här också så det är flera av personalen som är duktiga på det här området med att 
     försöka fånga upp det här. 
 
Respondent D som har sysslat mycket med e-media, alltså elektroniska medier i stort, hade en 
motsatt uppfattning. Denne var odelat positiv till strömmande läsning. Vederbörande tror 
väldigt starkt på tekniken med trådlöst strömmande och håller för troligt att DAISY-formatet 
försvinner. Så här uttryckte han sig:  
 
     Det som blir mest tillgängligt i framtiden finns att söka inom området mobilt Internet. 
     Den som vill ha ett fysiskt exemplar i form av en cd-romskiva eller ett minneskort får  
     istället låna en skiva eller ett kort. 
 
Respondenten anser att tillgängligheten när det gäller litteratur för personer med läshinder 
förbättras med strömmande läsning. ”Man väljer en bok och trycker på en knapp. 
Utvecklingen går mot att även äldre människor lär sig tekniken. Det är dock dyrt idag med 
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strömmande eftersom telefonoperatörerna tar så pass mycket betalt. Tekniken är under 
utveckling”. Direktsändning är ett ord som han nämner för att beskriva tekniken. ”Allt är 
serverat, det är bara att lyssna” är en annars återkommande beskrivning. 
 
Respondent E ansluter sig till informanterna A och C och tycker liksom dessa att strömmande 
läsning är ett bra komplement. Hon tyckte att 
 
     det är ett spännande led i utvecklingen och som förbättrar tillgängligheten till 
     litteratur för läshindrade. Fördelen med strömmande läsning är att man har alla 
     böcker i TPB:s digitala bibliotek hemma hos sig samtidigt. Inga köer, inga väntetider 
     Nackdelen är att man än så länge är bunden till datorn för att läsa. 
 
Hon tyckte att det var viktigt att den strömmande läsningen kompletteras med möjligheten att 
göra en egen nedladdning till olika slags medier. Det skulle vara ännu bättre ansåg denna 
respondent, vilket även respondent B tyckte.  
 
Sammanfattningsvis tyckte respondenterna att alla läshjälpmedel var bra eftersom olika 
handikapp kräver olika slag av hjälpmedel. Datorer med anpassningar var något som bl.a. 
nämndes. Det rör sig nämligen om en heterogen målgrupp med olika behov. Det finns idag ett 
stort utbud på läshjälpmedel. Talboken DAISY framhålls som särskilt bra.      

6.2 Strategier i den utåtriktade verksamheten 
 
Många äldre människor vill ha social kontakt och är därför lätta för bibliotekspersonal att nå.  
Denna åsikt delas av respondenterna A, B och C. De har tät kontakt med etablerade låntagare. 
Samtliga respondenter förstår betydelsen av en utåtriktad verksamhet med god service till 
personer med läshinder och en aktivt uppsökande verksamhet.  
 
Respondent D säger att ”när synen tar slut så tar ljudet vid”. Därmed förstår respondenten att 
äldre personer med synbesvär är tacksamma för att få sig storstilsböcker anvisade. ”Alla 
känner inte till DAISY-formatet så det gäller att informera när situationen dyker upp”. 
Vederbörande säger också att intern diskussion pågår hur denna uppsökande verksamhet skall 
bedrivas. 
 
Respondenterna A, B och C bedriver uppsökande verksamhet i olika former. Målsättningen är 
att dels fånga upp människor med olika former av läshinder dels informera om de tjänster som 
biblioteket kan erbjuda. Informationen gäller såväl talböcker som ljudböcker. 
Dessa tre respondenter var överens om att det var viktigt att broschyrer och annat 
informationsmaterial om läshjälpmedel var placerade intill besöksdisken samt att talböcker 
fanns uppställda strax intill. På så sätt blev det lätt för en bibliotekarie att hjälpa en behövande 
som kanske är desorienterad med att välja ut något lämpligt att läsa. 
 
Som exempel på det aktiva arbete som bedrivs för att sprida kännedom om anpassade medier 
vill jag återge vad respondent A sade. Hon noterade för det första att det finns många kanaler 
som man kan använda sig av för att nå ut till personer med behov av läshjälpmedel. Alla 
känner inte till vilka möjligheter som erbjuds inom ett bibliotek. På hennes bibliotek har man 
visningar för arbetssökande med dyslexi och andra funktionshinder, vilka får hjälp av 
arbetsförmedlingen med att söka jobb; där kan det röra sig om en ganska detaljerad 
information. Äldreboenden besöks regelbundet varvid bibliotekarien tipsar om talböcker och 
lättlästa böcker och visar exempel på dessa. Det händer också att bibliotekarien finns med i 
samband med kyrkkaffe varvid hon berättar om biblioteket och dess service. På nationaldagen 



 

25 
 

passar hon på att i möjligaste mån vara ute bland folk i kommunen medförande talböcker för 
att uppmärksamma den roll som biblioteket spelar. Hon bemödar sig att i olika sammanhang 
försöka fånga upp människor med läshinder som verkar tveksamma till bibliotek och som har 
svårt att fråga om hjälp. Vid lämpliga tillfällen informerar hon om att det finns dvd-filmer, 
som beskriver den service som ett bibliotek kan ge. Slutligen uppgav hon att hon tog alla 
tillfällen i akt när det gällde att knyta kontakter inom kommunen; hon ville på olika sätt göra 
sig påmind i relationen med politiker och lokalpress. Jag citerar henne då hon söker 
sammanfatta sina aktiviteter i den utåtriktade verksamheten. 
 
     Det är viktigt att vi når ut till politiker och skolor och visar vad vi kan göra just 
     för dyslektiker i skolmiljö och så är det Boken kommer – en film som vi visat för  
     kommunen. 
 
Respondent B har bra kontakt med den intilliggande skolan men även med många äldre 
människor. Kontakterna med skolan resulterar i att lärarna beställer önskade böcker. Barn 
med inlärningssvårigheter fångas upp i samband med skolundervisningen. Det kan vara av 
intresse för dessa barn att få låna en lättläst bok plus DAISY-skiva. I det här biblioteket har 
det etablerats omfattande kontakter med personer som är synskadade men även med personer 
med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Äldre människor med svårigheter att läsa vanliga 
böcker var i kontakt med biblioteket för att låna böcker med storstil.   
 
Respondent C tycker att det är lätt att ”komma åt” äldre, som behöver läshjälpmedel men 
svårare att nå personer med dyslexi. Jag vill gärna citera vad som sades.  
 
     Särskilt för dyslektiker måste man ha tentaklerna ute eller vara lyhörd för om  
     det är en person som behöver talböcker. För det är kanske inte alltid så lätt att få 
     fram det om man är ung dyslektiker med allt vad det innebär … Man får vara 
     lyhörd för dem man möter i själva biblioteket. I alla möjliga sammanhang  
     när man är ute och informerar eller om man har grupper som man tar emot så är vi  
     ju vana vid att alltid att lägga in information om talböcker för vi vet att 25 % av  
     Sveriges befolkning har läs- och skrivsvårigheter så därför informerar vi alltid om  
     det. För om inte annat är det någon anhörig eller släkting eller någon annan som har   
     behov av det här. Eftersom det är snårigt att veta vem som får låna vad, vad är  
     talböcker och vad är ljudböcker så är det något vi ständigt lägger in och tjatar  
     om … Nu talar jag väldigt mycket om dyslektiker men det är just den gruppen  
     som har så himla jobbigt så lätt blir det aldrig men om man kan underlätta så gott 
     man kan via tekniken, det är väl det man önskar. 
 
Respondent E som arbetar vid ett universitetsbibliotek säger att de som behöver läshjälpmedel 
kommer in på biblioteket, ringer eller mejlar. När studenter visas runt i biblioteket ger 
respondenten tips och råd om läshjälpmedel. Dessutom finns i lånehallen broschyrer som hon 
delar ut till dem som behöver. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att samtliga respondenter är införstådda med betydelsen av en 
utåtriktad verksamhet och med god service till läshindrade personer. Respondenterna A, B och 
C är mycket aktiva i försöken att nå ut till personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi då 
de sade sig veta att 25 % av befolkningen har problem med att läsa och skriva. Den stora 
gruppen dyslektiker är särskilt svår att nå, då det inte syns utanpå vilket handikapp de har. 
Utåtriktad och uppsökande verksamhet från folkbibliotekens sida görs för att marknadsföra 
bibliotekens verksamhet. Anpassade broschyrer delas ut, dvd-filmer om bibliotekens 
verksamhet visas. Politiker och lokalpress behöver påminnas om de möjligheter som bibliotek 
har att hjälpa dyslektiker och andra med läshandikapp.     
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6.3 Inställning till strömmande läsning 
 
Samtliga respondenter hade fäst sig vid att man genom strömmande läsning kringgår förbudet 
att sprida upphovsrättligt skyddat material. Som påtalats redan i inledningen flyttas aldrig en 
talbok ut ur TPB:s digitala bibliotek vid strömmande läsning utan ligger hela tiden kvar hos 
TPB. Respondent B, som var den av informanterna som var minst positiv till strömmande 
läsning, trodde att idéerna om strömmande läsning var tillkomna enbart för att lösa konflikten 
kring upphovsrätten. Hon pläderade i stället för att användarna skulle få rätt att själva ladda 
ned talböcker. Respondent E var övertygad om att det är ett bra komplement som kommer att 
bli permanent.   
 
Nackdelarna eller skall man kanske säga svagheterna påtalades också. För det första måste 
användaren ha tillgång till Internet. Om det vore möjligt med mobil överföring kunde man 
utnyttja den strömmande tekniken både på tåget och i sommarstugan. Men så är det inte idag. 
Vidare förhåller det sig så att äldre människor inte är lika teknikkunniga som yngre och 
många har inte dator. Det anmärktes också på att det finns talboksläsare som inte vill använda 
sig av strömmande läsning utan istället föredrar cd-rom. Alla har inte samma preferenser. 
 
Ett intressant spörsmål som jag tog upp gällde frågan huruvida det med strömmande läsning 
kunde bli lättare att nå ut till den stora gruppen med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. 
Respondent A uttalade sig som så:  
 
     De yngre som t.ex. dyslektiker och dom är ju ofta datorkunniga och dom nappar 
     direkt kan jag tänka mig. Kan få lästips. Jag har ju dyslektiker som gör det och  
     kollar om boken finns och så laddar jag ned och skickar den. Det blir mycket 
     smidigare. 
 
En annan respondent (C) hade noterat att projekten med strömmande läsning vid universitet 
och högskolor visade att deltagarna efter projektens avslutande gärna ville fortsätta att läsa 
strömmande. Respondent E var positiv till strömmande läsning. Hon ansåg att typen av 
läshinder inte var avgörande vid bedömning av fördelarna med strömmande läsning. 
 
Eftersom en mera allmän övergång till strömmande läsning måste leda till att arbetsuppgifter 
försvinner från biblioteken ville jag höra vad respondenterna trodde om framtiden på den här 
punkten. Jag refererar till det som sades. Respondent A tror att förändringarna blir marginella 
och att biblioteket behåller sin förmedlande roll. Respondenten framhöll att vissa människor 
vill gå till biblioteket för att behålla sina vanliga kontakter. Respondent B, som har nära 
kontakt med intilliggande skola, hade noterat att användningen av DAISY-böcker i skolan 
hade ökat på senare tid. Hon yttrade spontant att ”bibliotekets roll försvinner inte”. 
Respondent C konstaterade att  
 
     genom datoriseringen är arbetsuppgifter ej så tunga längre. Man får mer tid 
     över att kommunicera med sina besökare och det känner man väldigt mycket av.  
     Köerna är inte så långa, man kan fördjupa sig litet bättre – ge bättre service.   
     Vi bibliotekarier skall inte vara ett självändamål. Allt skall inte gå genom oss,  
     vi skall inte vara en bromskloss. Ju mer de kan klara sig själva och inte behöva  
     be någon om hjälp ju bättre är ju det. I så fall skulle vi kunna avskaffa oss själva 
     men det kommer vi inte att göra för vi behövs hela tiden i samhället, kanske mer 
     än någonsin tidigare. 
 
Den fjärde respondenten (D) som var odelat positiv till strömmande läsning trodde att 
arbetsmängden inte skulle komma att minska men väl förändras. ”Om en viss bok saknas kan 
bibliotekarien se efter om den möjligen finns som e-bok och tipsa besökaren om detta”. 
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Respondent (E) sade att  
 
     bibliotekariernas arbetsuppgifter förändras hela tiden i och med att den tekniska  
     utvecklingen pågår ständigt men allt sker inte över en natt. Fortfarande skall 
     användarna ha möjlighet att välja och man får räkna med att det tar tid innan alla  
     talboksläsare vill eller kan ladda ned och läsa strömmande t.ex.  
     
Respondenterna hade olika inställning till strömmande läsning. Respondent D var den som 
var odelat positiv och såg framemot mobil överföring medan däremot respondent B ”sågade” 
tekniken. Hon pläderade för direktnedladdning till de läshindrade men ansåg att strömmande 
läsning i vissa fall kunde vara befogat t.ex. om man ville kolla upp något; således borde 
strömmande läsning ses som ett komplement till nuvarande distribution av talböcker genom 
bibliotekens försorg. Respondenterna A och C såg tekniken som ett intressant komplement till 
bibliotekens nedladdning och utlåning av talböcker. På universitetsbiblioteket, där respondent 
E tjänstgör, var studenterna mycket nöjda med möjligheten att själva kunna ladda ned 
talböcker och läsa strömmande. Fördelarna bestod i att snabbt kunna läsa en bok, inga köer 
och att ha TPB:s hela digitala bibliotek att välja ur. Upphovsrätten påverkas inte. Nackdelarna 
var bundenheten vid datorn.  
 
Om strömmande läsning skulle bli en permanent möjlighet uppstod frågan om eventuella 
konsekvenser av detta. Alla svarade enstämmigt att biblioteken behövs och att man i så fall 
kunde ge mer djuplodande service till dem som besöker biblioteken. Biblioteken behövs mer 
än någonsin svarade en. 
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7 ANALYS OCH DISKUSSION 
 
I detta kapitel avser jag att analysera och diskutera utfallet av mina intervjuer med fem 
bibliotekarier och ställa deras utsagor mot Michael Bucklands teorier. Jag frågar mig i vad 
mån Bucklands resonemang om tillgänglighet och barriärer stämmer överens med den 
verklighet som mina respondenter möter i sitt dagliga arbete. Med denna uppsats vill jag finna 
ut hur bibliotekarier arbetar för att tillgängliggöra litteratur till personer med läshinder. Mitt 
syfte med uppsatsen har jag brutit ner i följande konkreta frågeställningar: 
 

• Hur prioriterar några bibliotekarier mellan olika läshjälpmedel? 
• Vilka strategier förekommer bland dessa bibliotekarier när det gäller att tillmötesgå           

människors behov av läshjälpmedel? 
• Vilken uppfattning om strömmande läsning kommer till uttryck i dessa 

bibliotekariers utsagor? 
 
I det sammanhanget undersöker jag i vad mån bibliotek lever upp till det ansvar som ålagts 
dem i lagar och förordningar. 
 
Jag försöker i detta kapitel analysera de svar som jag fick av respondenterna när jag ställde 
mina frågor och jämföra dem med Michael Bucklands teorier om sex barriärer. Den första av 
Bucklands barriärer handlar om behovet att identifiera information (Identifikation). Det kan 
vara fråga om hur en bibliotekskatalog är utformad eller hur väl det syns på bokryggarna, 
vilken bok som avses.  
 
Ett annat hinder infinner sig om det visar sig omöjligt att fysiskt få fram önskad information 
trots att källan är bekant. Problemet vidgas om den presumtive låntagaren inte får hjälp av 
bibliotekspersonalen med att via fjärrlån försöka få fram en bok som saknas på det egna 
biblioteket. Den här barriären benämner Buckland Fysisk tillgänglighet. 
 
Ett annat stopp på vägen kan gälla priset för användaren. Det gäller då inte bara kronor och 
ören utan även ansträngningar från användarens sida i form av tidsåtgång, resekostnader  
o.dyl. för att inte tala om den frustration som vederbörande känner, när det visar sig hart när 
omöjligt att på biblioteket få tillgång till den information som efterfrågas. Buckland har satt 
rubriken Priset för användaren på denna barriär. Det är inte bara för användare som tid och 
pengar har betydelse utan detta gäller även för de tjänster som biblioteken tillhandahåller. 
Personer med läshinder kan vara resurskrävande, vilket innebär att utvecklingen av nya 
lätthanterliga hjälpmedel påverkar bibliotekens ekonomi i positiv riktning. Som exempel på 
detta kan nämnas bibliotekens möjlighet till nedladdning av talböcker för vidare distribution 
till bibliotekens kunder för att man skall förstå att Bucklands fjärde barriär Kostnad för 
bibliotekstjänsten har blivit lättare att komma över med åren. 
 
Det kan också förhålla sig på det sättet att en person med läshinder inte begriper på vilket sätt 
information kan inhämtas trots att informationen finns till hands. Vederbörande behöver 
förståelse och hjälp från bibliotekets sida; god service och ett gott bemötande med andra ord. 
Buckland använder begreppet Förståelse för att beskriva detta hinder.  
 
Slutligen finns det en barriär som fått benämningen Accepterande varmed förstås den 
situation som kan uppstå om användaren inte inser att källan är trovärdig och därigenom inte 
kan ta till sig informationen. 
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7.1 Inställning till olika läshjälpmedel 
 
Min första frågeställning är hur prioriterar några bibliotekarier mellan olika läshjälpmedel. 
De bibliotekarier som jag intervjuat har framhållit att ”alla slags hjälpmedel är bra” eftersom 
de passar olika bra för olika personer med läshinder. Jag tolkar deras uttalanden som att 
barriärerna, som möter användarna finns där men att de är av olika slags beskaffenhet från en 
person till en annan. Användarna behöver olika hjälpmedel för att kunna ta till sig 
information; för att komma förbi en hindrande barriär.  
 
Jag har redogjort för olika läshjälpmedel. Samtliga uttalade sig uppskattande om den digitala 
talboken DAISY som de tyckte var ett mycket bra hjälpmedel för personer med läs- och 
skrivsvårigheter. För barn med svårigheter att lära sig läsa ansågs Bok & DAISY vara ett 
utmärkt hjälpmedel för läsförståelsen. Lättlästa böcker ansågs passande för personer med 
nedsatt läsförmåga som t.ex. dyslektiker, invandrare, utvecklingsstörda m.fl. För synsvaga 
finns punktskriftsdisplayer att tillgå. Studentlitteratur kan de personer som det här är fråga om 
få god hjälp genom talsyntes.   
 
Biblioteken har anpassat informationsmaterial och broschyrer placerade intill 
informationsdisken, som alltid är bemannad. Respondenterna uppgav att de försökte göra den 
fysiska tillgängligheten så bra som möjligt. Bucklands barriärer identifikation, fysisk 
tillgänglighet och förståelse torde inom dessa bibliotek vara lätta att komma över. 
 
På liknande sätt kan man uttrycka sig om den barriär som benämns priset för användaren. 
Personer med läshinder kan genom bibliotekens förbättrade service slippa ifrån upprepade 
kontakter i samma fråga. Man får väl även förutsätta att problemet med bibliotekens 
kostnader, som kan vara ett hinder, blivit mindre påtagligt med åren. 
Genom att biblioteken kunde ladda ned talböcker från TPB för att vidarebefordra till sina 
kunder blev kostnaden för bibliotekstjänsten lägre genom att besök och telefonsamtal 
minskade. Det blev tid för mer djuplodande service. 
 
Förbättringarna ifråga om tillgänglighet bör också göra det lättare för bibliotekspersonalen att 
övertyga låntagaren om källans trovärdighet. Hindret benämnt accepterande kan på så sätt 
undanröjas. 
 
Johanssons och Ängsveds undersökning handlar om tillgänglighet i stort på bibliotek för 
funktionshindrade barn och ungdomar. I de undersökta biblioteken fanns det gott om material 
medan däremot bibliotekens hemsidor och kataloger inte var tillräckligt anpassade för 
funktionshindrade (2008, s. 46). Några bibliotek saknade hjälpmedel för datorer, något som 
bör finnas på alla bibliotek. Det fanns även klara brister i den fysiska miljön (ibid., s. 64). 
Ragnhild Boräng har i sin uppsats om tillgänglighet och verksamhet riktad mot dyslektiker 
kommit fram till att verksamheten varierar mellan de undersökta biblioteken vilket hon anser 
kan bero på att biblioteken ifråga är olika till storleken. Talböcker och lättlästa böcker fanns 
det gott om medan det däremot var brist på hjälpmedel för datorer (2003, s. 51). Karin 
Esaiasson har i sin studie om lättläst litteratur kommit fram till att såväl den lättlästa boken i 
sig som läsare av densamma är åsidosatt på biblioteken (2008, s. 53). 
 
I min undersökning som handlar om läshjälpmedel i stort har mina respondenter uttryckt att 
alla anpassade medier är bra eftersom de personer som ingår i målgruppen behöver individuell 
anpassning med hänsyn till sina egna speciella läshinder.  
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Min egen slutsats är att de hinder som Buckland redogjort för har under senare år blivit lättare 
att komma till rätta med. När det gäller talböcker som inte finns inne kan biblioteket 
omgående ladda ned den önskade boken till låntagaren. Om någon ringer och beställer en 
talbok kan bibliotekarien se till att genast skicka denna till beställaren, dessutom portofritt. 
Bibliotekarien kan koppla upp sig mot TPB:s digitala bibliotek med hjälp av TPB-katalogen, 
som innehåller ungefär 66.000 talböcker. Utbudet är stort vilket beror på att 25 % av den 
årliga bokutgivningen utges som talböcker. Numera går det också att framställa talböcker av 
verk som tidigare getts ut som ljudböcker. Dessutom har läsarna möjlighet att via sitt bibliotek 
komma med egna förslag på böcker som de önskar se som talböcker. TPB har fortlöpande 
utvecklingsprojekt på gång för att tillgängligheten skall förbättras.  

7.2 Strategier för utåtriktad verksamhet 
 
Min andra frågeställning är vilka strategier förekommer bland dessa bibliotekarier när det 
gäller att tillmötesgå människors behov av läshjälpmedel. Vid intervjuerna framkom det att en 
marknadsorienterad och serviceinriktad inställning från bibliotekariers sida betyder mycket 
för ökad tillgänglighet och sänkning av hinder för personer med läs- och skrivsvårigheter att 
utnyttja tjänster inom bibliotek. Ann-Sofie Klason har i sin uppsats intervjuat sex användare 
som beskriver hur de upplevt sina besök på biblioteket (2002, s. 36). I min studie har jag i 
stället intervjuat fem bibliotekarier för att finna ut hur dessa bibliotekarier arbetar för att 
tillängliggöra litteratur till personer med läshinder. Vi har båda funnit att de attityder som 
bibliotekarier visar i kontakterna med dessa grupper av människor har stor betydelse. Jag 
refererar också till Herngren och Johansson som tycker sig ha funnit att personer med dyslexi 
riskerar att få sämre service jämfört med synskadade beroende på att deras funktionshinder är 
osynligt. För egen del har jag vid samtal med mina respondenter inte funnit att så behöver 
vara fallet. Dessa bibliotekarier hjälper på alla sätt och vis till med att visa besökande, inte 
minst läshandikappade tillrätta. Problemet är i stället att det kan vara svårt att få personer med 
osynliga handikapp att besöka ett bibliotek och att dessa sällan ber om hjälp eftersom de inte 
vill visa sitt handikapp; inte visa sig som de själva tycker dumma och obegåvade. Det måste 
bli intressant och roligt att gå in på ett bibliotek. Herngren och Johansson konstaterade 
sammanfattningsvis att ett bra bemötande och god tillgänglighet är viktigt för att dyslektiker 
skall känna sig välkomna. De har kommit fram till att det allra viktigaste är bemötandet. Ett 
gott bemötande kan minska eller undanröja alla de hinder Buckland beskriver (2006, s. 51).   
 
Boräng har i sin studie funnit att det inom biblioteksvärlden finns en medvetenhet om 
dyslektikers behov men att det trots allt är svårt att nå ut till dessa eftersom det rör sig om en 
osynlig grupp. Det är svårt att identifiera en dyslektiker. Detta förhållande kräver ständig 
påminnelse och vidareutbildning. Anpassade kataloger och hjälpmedel för datorer saknades 
likaså lättläst anpassad information om biblioteket (2003, s. 51). Johansson och Ängsved å sin 
sida fann också att katalog och hemsida inte var rätt anpassade och att vissa bibliotek inte 
lägger ned tillräckligt med tid på marknadsföring gentemot personer med läshinder, något 
som behövs för att kunna locka barn och ungdomar till biblioteket. Däremot fanns anpassade 
broschyrer med enklare text och cd-romskivor med information om verksamheten. Det är inte 
enbart den fysiska tillgängligheten till biblioteket och dess medier som är viktigt för den här 
gruppen utan bemötandet är av betydelse för att de skall känna sig välkomna och delaktiga  
(2008, s. 39). 
 
Målgruppen för TPB:s verksamhet är personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi och 
människor med någon form av synskada samt slutligen gruppen övriga som kan bestå av 
personer med utvecklingsstörning, rörelsehinder eller funktionsnedsättningar orsakade av 
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sjukdomar. Den största gruppen är personer med dyslexi vilken grupp också är svårast att nå. 
Yngre personer som fått denna diagnos är lättare att få kontakt med än äldre. Med syfte att 
förändra samhällets uppfattning om dyslexi pågick 1996/l997 Dyslexikampanjen. En 
anledning var att många skolelever gick ut skolan med bristfälliga läsfärdigheter. Kampanjen 
fick stort genomslag och utbildningssatsningar genomfördes för bl.a. lärare. Information om 
dyslexi blev viktig i sammanhanget. Inför kampanjen utkom en bok, sammanställd av Staffan 
Ekegren 1996 med titeln Det var ju inte dum jag var:13 dyslektiker begär ordet. Boken 
byggde på ett experiment där 13 dyslektiker berättade hur de blev bemötta på det bibliotek 
som de besökte. Det gick så till att var och en av deltagarna fick gå till var sitt bibliotek. 
Kampanjen har medfört en insikt om hur viktigt det är att personer med läs- och 
skrivsvårigheter blir väl bemötta på bibliotek. Som jag tidigare nämnt är denna grupp stor till 
omfånget: ca 25 % av befolkningen antas ha problem med att läsa och skriva. De 
bibliotekarier jag intervjuade berättade vilka utåtriktade insatser som görs för att nå ut till 
berörda och anhöriga, till skolor och handikapporganisationer samt till allmänheten i övrigt 
för att sprida kunskap om att läshjälpmedel finns att få. Bibliotekspersonalen måste tänka t.ex. 
på skyltning av böcker så att de lätt kan återfinnas. Personer med dyslexi brukar ha svårt med 
rättstavning, något som kan vålla dem bekymmer när de skall söka rätt på information både på 
bibliotek och i kataloger. Det är viktigt för bibliotekarierna att kunna fånga upp barn med läs- 
och skrivsvårigheter så tidigt som möjligt med träning i läsning så att de inte halkar efter i 
skolan och kan betraktas som ”dumma”. Bucklands barriärer är lätta att förstå både när det 
gäller identifikation och fysisk tillgänglighet. Det kan vara så att den sökta boken inte kan 
påträffas och att vederbörande inte törs rådfråga personalen. Här kan Bucklands teori om 
priset för användaren i form av ansträngningar och tid vara giltig men också rädslan att känna 
sig dum. Det görs numera en hel del för att förbättra situationen. IFLA har kommit ut med 
riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker 2005. Bibliotekarier synes vara införstådda med 
de problem som möter dyslektiker. Mina respondenter berättade nämligen att de försöker vara 
lyhörda, när de ser en person som verkar vara vilsekommen. Jag uppfattade att det görs 
mycket för att undanröja hindren och få förstagångsbesökare och spontanbesökare att komma 
tillbaka till biblioteket. Det är svårt att förmå medelålders och äldre som inte fått diagnosen 
dyslexi och som inte heller läser böcker att komma in på ett bibliotek. En annan barriär är 
kostnad för bibliotekstjänsten, något som uppstår då bibliotekarier får lägga ned tid och 
pengar för att informera handikappföreningar och allmänhet, delta i intern utbildning av 
personal, se till att bemöta besökare väl och visa dem till rätta. När det gäller barriären 
förståelse kan personalen förklara sammanhanget eller visa vart man kan vända sig för att få 
klarhet i vad en viss sak betyder, t.ex. genom att söka i en ordbok. 

7.3 Inställning till strömmande läsning 
 
Min tredje frågeställning är vilken uppfattning om strömmande läsning kommer till uttryck i 
dessa bibliotekariers utsagor. Respondenterna hade i större eller mindre grad kännedom om 
vad strömmande läsning innebar för personer med läshinder. Några hade också deltagit i 
projekt som TPB anordnat. De allra flesta som deltagit i TPB:s olika projekt såväl högskole- 
och universitetsstuderande som elever vid andra skolor, andra användare och bibliotekarier 
har genomgående varit positiva till den nya tekniken med strömmande läsning. Av de fem 
respondenterna var en respondent odelat positiv för att inte säga entusiastisk ifråga om 
fördelarna med strömmande läsning medan en annan helt ”sågade” konceptet. Hon såg 
tekniken med strömmande läsning som varande av övergående natur. Majoriteten, alltså fyra 
respondenter, tyckte att strömmande läsning var ett värdefullt komplement till cd-romskivan. 
De hoppades att strömmande läsning skulle innebära en lösning av problemen som omgärdar 
upphovsrättslagens förbud mot spridning av information till människor som inte tillhör 
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gruppen läshandikappade. Eftersom strömmande läsning av talböcker än så länge befinner sig 
på projektstadiet kunde mina respondenter av naturliga skäl inte dra några säkra slutsatser om 
hur det skulle komma att bli ifall tekniken med strömmande började tillämpas i praktiken. I 
brist på vetande blev svaren mera baserade på tro. En av respondenterna (C) tyckte att hon 
inte hade tillräcklig erfarenhet för att kunna svara utan ansåg att det hade varit bättre att 
intervjua användare. Respondenten ifråga sade dock att hon varit försiktigt positiv till 
tekniken. Jag anser mig vid intervjuerna ha fått fram några uppenbara fördelar som 
respondenterna ansåg fanns med strömmande läsning. Följande förhållande påpekades gång 
på gång. Tillgängligheten till information förbättras genom att det blir möjligt att dygnet runt, 
helgdag som vardag, koppla upp sig mot TPB:s digitala bibliotek och välja i det rikhaltiga 
beståndet. Vederbörande behöver sålunda inte kontakta biblioteket för att få läsa en önskad 
talbok. Flera respondenter framhöll att tekniken var lätthanterlig, vilket gav möjlighet att läsa 
något enstaka kapitel om så önskades eller att helt enkelt testa en bok, undersöka innehållet 
m.a.o. Särskilt ifråga om kurslitteratur kan det vara aktuellt för en student att bara titta på ett 
enstaka kapitel och inte läsa hela boken, kanske vill han/hon samtidigt ”glutta” i en annan bok 
för att jämföra hur en annan författare behandlar samma fråga, få en s.k. second opinion.  
 
Mina respondenter tyckte dock att man blir väldigt låst vid den egna datorn om man använder 
sig av strömmande läsning. För att anknyta till Bucklands terminologi kan man säga att det är 
fråga om ett fysiskt hinder – den fysiska tillgängligheten försvåras vid strömmande läsning 
genom bundenheten till den egna datorn. Det går dock att vända på resonemanget och säga att 
den fysiska tillgängligheten ökar då man slipper gå till biblioteket eller ringa dit. Det kan vara 
dåligt med öppettider, stängt på helger eller försämrad service genom nedskärning av 
personal. Genom strömmande läsning kan man få önskad information dygnet runt alla 365 
dagar på året. Den fysiska tillgängligheten förbättras också på så sätt att det blir enklare för 
användaren att checka av något enstaka kapitel eller att leta upp någon viss information ifråga 
om fakta, sifferuppgifter o. dyl. I framtiden kan det fysiska hindret, som bundenheten till 
internetanslutning och egen dator utgör, komma att förändras om det sker en övergång till 
mera trådlös teknik, alltså mobilt Internet. Det hinder som Buckland kallat priset för 
användaren bör också bli lägre då tid och ansträngningar att skaffa en cd-romskiva, 
minneskort eller mp3-spelare från biblioteket kan elimineras. Som en respondent uttryckte sig 
så försvinner mellanledet (= låna och lämna tillbaka). Hela det digitala biblioteket hos TPB 
som nu uppgår till 66.000 talböcker blir tillgängligt alla tider året om. Inga köer, inga 
väntetider, bara några knapptryckningar och man är uppkopplad. 
 
Strömmande läsning uppfattades som positivt i många hänseenden. Däremot nödgades man 
medge att Bucklands barriär kallad förståelse blir förstärkt om en person med läs- och 
skrivsvårigheter inte kan få hjälp av en bibliotekarie med tips och information. 
Den respondent som hade mest erfarenhet av projektarbete med strömmande läsning och som 
var odelat positiv till den nya tekniken trodde att en övergång till trådlöst, mobilt Internet 
skulle betyda mycket för den framtida utvecklingen. Han ansåg det troligt att något företag 
skulle vara berett att satsa på nya läshjälpmedel ifall det visade sig att det fanns lönsamhet att 
få. Detta kunde i sin tur leda till ett ökat intresse för strömmande läsning. Vid läsning av en 
talbok finns det redan idag många läsverktyg att tillgå, vilket ger den läshandikappade större 
rörlighet jämfört med att läsa strömmande. Ifall en person med läshinder vill ha både text, ljud 
och bild, vilket inte alls är ovanligt, återstår det för honom/henne endast att koppla upp sig 
mot datorn. Inom TPB tror man på att en förbättring av tekniken och rutinerna skulle innebära 
ökad effektivitet med bättre service till låntagarna. Gränserna mellan anpassade medier och 
”vanliga” medier håller på att suddas ut genom den digitala revolutionen. Digitala ljudböcker 
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är ett exempel på detta. Begreppet anpassade medier kan alltså på sikt komma att bli ett 
föråldrat uttryck (NDS 2008, s. 27). 

7.4 Slutsatser och reflexioner 
 
Allmänt kan sägas att det idag finns ett brett utbud av anpassade läshjälpmedel och att 
bibliotekarier har bättre kunskap om läshandikapp jämfört mot tidigare. Studien har visat att 
det rör sig om en heterogen målgrupp med individuella behov. Många läshindrade saknar 
kunskap om vad som finns att tillgå ifråga om läshjälpmedel men förstår inte heller hur man 
skall hantera tekniken, t.ex. DAISY-spelare och datorer. Behoven är många som  
 

- anpassade datorer, vilka kanske saknas på vissa bibliotek  
- tid för visning och instruktion från bibliotekariers sida 
- mera lättläst information om bibliotekens verksamhet  
- projekt och aktiviteter för barn och ungdomar  
- utåtriktad verksamhet som exempelvis kampanjer i någon form 

 
I min undersökning har jag efter att ha intervjuat fem bibliotekarier funnit att de lagar och 
förordningar samt FN:s standardregler som jag redogjort för i avsnittet En handikappolitisk 
bakgrundsteckning har efterföljts. En berättigad fråga gäller huruvida det från bibliotekens 
sida kan göras mera än idag för att nå personer med läshinder. Det förhåller sig på det sättet, 
vilket jag framhöll i inledningen, att det endast är en mindre del undantagandes synskadade 
som söker sig till ett bibliotek. Varför frågar jag mig. Uppenbarligen räcker det inte med att 
biblioteken har informationsmaterial och att det utåt propageras för läshjälpmedel; inte heller 
tycks bibliotekens kontakter med FMLS, SRF och lokalpolitiker ha kunnat avhjälpa 
problemet med att det är få dyslektiker som söker upp ett bibliotek. Detta trista konstaterande 
leder mig till insikt om att alla goda krafter borde samlas kring en gemensam strategi för att 
tillgodose läshandikappades behov av hjälpmedel – vad jag efterlyser är en mer kraftfull 
insats ifråga om marknadsföring. Nielsen och Irvall har i sina rekommendationer framhållit att 
en dyslexikampanj tillsammans med dyslexiföreningar och andra som sysslar med dyslexi 
vore värdefull med föreläsningar, demonstrationer av anpassade datorprogram etc. Något som 
jag personligen tycker är väldigt viktigt och som Nielsen och Irvall också lyfter fram är 
önskvärdheten av lättläst språk; det rör sig ju trots allt om personer med dyslexi (2005, s. 21). 
Varför krångla till saker och ting med ovanliga ord. Återigen är det viktigt att få säga att såväl 
politiker som den stora allmänheten måste inse vilka svårigheter som dyslektiker kan ha att 
brottas med.  
 
Vidare har jag förstått att äldre synsvaga människor, som gärna använder sig av DAISY-
spelare för att läsa talböcker, behöver hjälp från bibliotekarier för att kunna lära sig hur det 
går till att sköta en spelare. Efter en utlåning vore det bra om man från bibliotekets sida 
förvissade sig om att avlyssningen fungerar till belåtenhet för låntagaren; det skulle säkert 
räcka med ett kort telefonsamtal. 
 
När det gäller gruppen äldre är det ett problem att många inte kan så värst mycket om data. 
Det är inte heller ovanligt att äldre människor saknar en egen dator. Jag förutsätter dock att 
morgondagens äldre kommer att ha tillgång till dator varför problemet är av övergående natur. 
 
Liksom flera av mina respondenter ser jag ”streaming” som ett bra komplement till andra 
läshjälpmedel. Utvecklingen på det här området gör det möjligt för bibliotekarier att avsätta 
mera tid till andra besökande och kanske även att medverka i olika slag av utåtriktad 
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verksamhet, t.ex. dyslexikampanjer. Eftersom jag personligen tror starkt på tekniken med 
strömmande läsning såg jag gärna att just funktionshindrade finge uttala sig på den här 
punkten i ett kommande forskningsprojekt. Likaså vore det intressant att undersöka vilka 
möjligheter det finns på bibliotek att stödja personer med läs- och skrivhandikapp. 
 
Trots alla insatser från TPB:s sida att utveckla bättre och bättre hjälpmedel och trots lagar och 
förordningar och trots FN:s standardregler kan man konstatera att dyslektiker och andra 
personer med läs- och skrivsvårigheter ogärna uppsöker bibliotek för att få hjälp med sina 
problem. Vad är det egentligen för fel på verksamheten inom biblioteken när de inte förmår 
attrahera dessa kategorier så att de vågar sig in? 
 
Jag frågar om detta beror på att bibliotekarier inte är tillräckligt bra på att anvisa lämplig 
litteratur, sådant som passar en viss person med hänsyn till dennes intressen, art av  
läshinder m.m. Kanske är det i stället så att det skulle behövas mera av utåtriktad verksamhet 
som affischer, reklamkampanjer och liknande? Jag ställer frågan. Slutligen undrar jag om 
strömmande läsning kan vara framtidens melodi, kanske skulle en dyslektiker kunna sitta på 
biblioteket och läsa strömmande från TPB och samtidigt få anvisningar, goda råd och hjälp 
med uppkoppling av en tjänstvillig bibliotekarie. Varför inte, värt att pröva? 
 
Sammanfattningsvis har jag funnit att mycket av senare års arbete inom biblioteksvärlden har 
burit frukt såsom  

- större urval av anpassade läshjälpmedel 
- bibliotekarier har allt bättre kunskap om olika slags läshandikapp 
- bibliotekarier följer lagar och förordningar 
- snabbare access genom nedladdning och streaming 

Bland bristerna kan nämnas att det fortfarande är svårt att nå ut till vissa kategorier 
hjälpbehövande. 
 
Eftersom det rör sig om en kvalitativ studie med en homogen grupp av respondenter är kravet 
på tillförlitlighet – reliabilitet - uppfyllt. Jag anser mig också ha fått svar på frågan hur 
bibliotekarier bäst kan hjälpa personer med läshinder, vilket innebär att det inte finns några 
validitetsproblem. 
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8 SAMMANFATTNING 

 
Uppsatsen är av kvalitativ natur och bygger på intervjuer med fem bibliotekarier varav fyra är 
verksamma inom folkbibliotek och en som arbetar på universitetsbibliotek. Läsningen av 
uppsatsen underlättas genom att innebörden av olika begrepp förklaras inledningsvis, t. ex 
skillnaden i betydelse mellan orden funktionsnedsättning och funktionshinder. I ett särskilt 
avsnitt beskrivs hur olika sinnesorgan samverkar vid läsning:   läsa -  lyssna – känna.   
I studien läggs tonvikt på strömmande läsning som beskrivs.  
 
Med denna uppsats vill jag finna ut hur bibliotekarier arbetar för att tillgängliggöra litteratur 
till personer med läshinder. Mitt syfte med uppsatsen har jag brutit ner i följande konkreta 
frågeställningar: 
 

• Hur prioriterar några bibliotekarier mellan olika läshjälpmedel? 
• Vilka strategier förekommer bland dessa bibliotekarier när det gäller att tillmötesgå 

människors behov av läshjälpmedel? 
• Vilken uppfattning om strömmande läsning kommer till uttryck i dessa bibliotekariers 

utsagor? 
 
I bakgrundsteckningen finns en redogörelse för den svenska talboksmodellen följt av en 
uppräkning av olika styrmedel i form av regler, lagar och förordningar. För att göra bilden 
fullständig ingår en beskrivning av målgrupper och en bred redogörelse för olika slag av 
anpassade läshjälpmedel. Den centrala roll som den statliga myndigheten Talboks- och 
punktskriftsbiblioteket (TPB) spelar finns beskriven liksom myndighetens arbete med att 
utveckla den digitala talboken DAISY samt att bedriva projekt med strömmande läsning.  
Litteratur och tidigare forskning har erhållit ett eget kapital vari bl.a. magisteruppsatser 
relevanta för uppsatsskrivandet har valts ut för jämförelse.   
 
Intervjusvaren har analyserats mot Bucklands teorier om tillgänglighet och barriärer.   
Under metodavsnittet finns en redogörelse för intervjuerna som skedde med användning av en 
digital diktafon. Val av respondenter, förberedelser inför intervjuerna och själva 
genomförandet beskrivs. 
 
I den avslutande analysen och diskussionen utreds respondenternas inställning till olika 
läshjälpmedel, deras strategier för utåtriktad verksamhet och inställning till strömmande 
läsning. Det kunde konstateras att Bucklands barriärer i dag inte utgör ett lika stort problem 
för personer med funktionshinder som var fallet då Buckland skrev sin bok 1991. Svaren från 
respondenterna bekräftar den slutsatsen. Bibliotekarier inser till fullo vikten av ett gott 
bemötande och en god service. Inte heller de är opåverkade av trycket från samhällets sida 
innebärande att personer som uppvisar någon form av avvikelse från det som kan anses som 
normalt inte får särbehandlas. Den nya och strängare diskrimineringslag som började gälla 
2009 har också betydelse. Även om Buckland till en del är överspelad av 
samhällsutvecklingen har hans forskning bidragit till att sätta ljuset på det förhållandet att 
funktionshindrade varit en eftersatt grupp i samhället. Studien indikerar att bibliotekarier är 
väl medvetna om de förväntningar som ställs på dem.  
 
I avsnittet om slutsatser och reflexioner redovisas möjligheter och brister inom området samt 
förslag på förbättringar. 
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BILAGA 
 
Intervjufrågor 
 
 
  1. Hur omfattande är utlåningen av cd-romskivor till läshandikappade på just Ditt bibliotek? 
 
  2. Hur omfattande är Dina kontakter med gruppen läshandikappade, kommer de in till  
      biblioteket eller ringer de som regel? 
 
  3. Hur fångar Du upp personer som av olika anledningar är läshandikappade men som inte  
      förstår vilka möjligheter som de har att läsa talböcker? 
 
  4. Hur är Din inställning till olika läshjälpmedel? (talböcker, e-böcker m.fl.) 
 
  5. Har Du kommit i kontakt med strömmande läsning? 
 
  6. Vad tycker Du som bibliotekarie om strömmande läsning jämfört med andra  
      läshjälpmedel? 
 
  7. Är detta ett bra komplement som kommer att bli permanent? 
 
  8. Ett program för strömmande läsning är billigare än en DAISY-spelare? Betyder detta att  
      färre DAISY-spelare kommer att köpas i framtiden? 
 
  9. Vad är positivt och vad är negativt med strömmande läsning? Nöjer sig läshandikappade  
      med att bara kunna läsa och lyssna på ett dokument på skärmen eller vill de ha en  
      cd-romskiva (både text och ljud). Vid strömmande läsning är det ju inte fråga om  
      nedladdning varför upphovsrätten inte kränks – vill man ha en cd-romskiva måste den  
      ju laddas ned först. En stor skillnad eller hur? Enklare med strömmande läsning eller hur? 
 
10. Strömmande läsning av kurslitteratur? Är detta bättre än cd-romtekniken? Inga          
      väntetider? 
      Större urval? Billigare? 
 
11. Strömmande läsning och samarbetet med Specialpedagogiska myndigheten och TPB: Blir  
      arbetet smidigare, billigare och lättare? 
 
12. Kommer man genom strömmande läsning bättre åt den stora gruppen läshandikappade 
      som inte är synskadade? 
 
13. Hur tror Du detta påverkar bibliotekariers arbetsuppgifter? Försvinner arbetsuppgifter?  
      Får biblioteken färre arbetsuppgifter? Tillkommer nya arbetsuppgifter? 
 
14. Framtiden och strömmande läsning. Vad tror bibliotekarier. Diskussion? 




