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�������� The purpose of this Master Thesis is to investigate whether the
technical service available in the “Reading and Writing Corner”
has an influence on the total quality of service in a public library.
This service is intended to give sensory/print-handicapped persons
access to information. The title KOM LOSS is a Swedish
expression for “come on” and LOSS  is short for reading and
writing support. I have chosen to study three�libraries in the region
of Västra Götaland, Sweden. The thesis examines total quality
from the aspects of goal steering, accessibility, education and
marketing. I have also investigated how well the library itself is
adapted to disabled persons. In order to inform myself about
library service for the disabled I have studied literature on the
subject. My thesis contains a summery of these documents and is
also based on interviews. I have used Total Quality Management
as a quality theoretical starting point for my analysis and
discussion. The results of the analysis show that the service
provided for sensory/print-handicapped people is of good quality
in the “Reading and Writing Corner”, but in order to create a more
effective utilization of the resources, the library ought to frame
distinct goals for the “Reading and Writing Corner”. The library
staff should have a working knowledge of different kinds of
disabilities and they should be trained in how to interact with
disabled persons. It is also important that they can evaluate and
consequently adjust the services provided at the “Reading and
Writing Corner” when necessary.
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Det övergripande målet för svensk handikappolitik är delaktighet för alla på jämlika
villkor. Alla människor har lika värde.

Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek, enligt bibliotekslagen 1996.
Biblioteket ska ägna särskild uppmärksamhet åt bl.a. de funktionshindrade. Statens
kulturråd har i en rapport 1998, Funktionshindrades tillgång till kultur, gjort en kart-
läggning och ett handlingsprogram för att främja de funktionshindrades delaktighet i
kulturlivet. Kultur som stöds av allmänna medel skall vara tillgänglig för alla. Folk-
biblioteken ska genom sin stora lokala spridning, ha en central ställning i kulturlivet
(Statens kulturråd 1998, s.74).

I ytterligare en rapport från Statens kulturråd från 1999 publiceras Bibliotekens
särskilda tjänster. Enligt Statistiska Centralbyrån (SCB) har 1,5 miljoner människor
över 16 år nedsatt syn, hörsel eller rörelseförmåga. Dessutom tillkommer medicinska
och psykiska funktionshinder. Det är svårt att beräkna antalet funktionshindrade, men
troligen har omkring en fjärdedel av Sveriges befolkning någon form av funktions-
nedsättning. Störst är gruppen rörelsehindrade, följt av synskadade och utvecklings-
störda, som omfattas av Lagen om Särskilt Stöd (LSS). Personer med lässvårigheter i
form av dyslexi tillkommer och utgör ca 10 % av befolkningen (Statens kulturråd 1999,
s. 54ff.). Prognostiskt sett torde antalet funktionshindrade öka eftersom antalet äldre
ökar. Det naturliga åldrandet innebär en successiv funktionsnedsättning.

För att minska informations- och kunskapsklyftorna mellan olika grupper i samhället
startade projekten ����
������������ som senare utvecklades till����������������
�������	. I Sverige pågick projektet Bibliotek för alla 1993-1996. Projektet
finansierades av medel från Allmänna arvsfonden. Idén kom ursprungligen från chefen
på Syncentralen samt Synskadades Riksförbund (SRF) i Göteborg. Syftet var att göra
bibliotekstjänster tillgängliga för personer med nedsatt syn. Projektet förlades till
stadsbiblioteket i Göteborg, där en Läs- och skrivstuga utvecklades. Denna utrustades
med teknik, som gjorde det möjligt för personer med olika synnedsättningar att läsa och
skriva. Birgitta Brown, administratör för projektet, berättar att de ansvariga under tiden
projektet pågick blev medvetna om behovet av tekniskt utbildad personal. För att råda
bot på detta ansöktes medel från EU:s sociala fond, mål 3. Målet var att ge
arbetshandikappade en sex månaders skräddarsydd utbildning till läs- och skrivtekniker.
Sociala skillnader minskades genom att man utbildade och skapade arbetstillfällen för
funktionshindrade. Detta projekt, Open Media/Open Learning pågick 1997-1998.
Initialt deltog sex bibliotek. Vid uppföljningen Zooming up 1999, deltog tolv nya
bibliotek och år 2002 har 21 bibliotek i Västra Götalandsregionen (VGR) läs- och skriv-
teknisk utrustning (Läs- och skrivstuga).

Under hösten 2002 har Läs- och skrivstugans verksamhet fått ett enhetligt namn, KOM
LOSS (KOM Läs Och Skriv Stöd). Eftersom denna namnändring inte är etablerad på
berörda bibliotek i VGR, använder jag benämningen Läs- och skrivstuga, i min uppsats.

När jag första gången kom i kontakt med Läs- och skrivstugan på bibliotek 1999,
väcktes min nyfikenhet över denna verksamhet. Jag började fundera över var idén kom
ifrån och vilka bibliotek som redan hade en läs- skrivteknisk utrustning för funktions-
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hindrade. För att stilla min nyfikenhet besökte jag flera bibliotek med denna anpassning.
Jag fick av ansvarig bibliotekspersonal veta, att det inte bara är synskadade och
dyslektiker, som kan ha nytta av denna fantastiska teknik, utan även personer med andra
funktionshinder. Här öppnar sig en helt ny värld för dessa personer, angående möjlig-
heten att kunna ta del av information. I mina vardagliga kontakter har jag förstått, att det
råder en begränsad kännedom om lästeknisk utrustning på biblioteken. Detta blev
upptakten till min uppsats om Läs- och skrivstugans verksamhet. Jag vill understryka att
syftet inte är att göra en utvärdering av projektet Open Media/Open Learning.

���������

Uppsatsens syfte är att undersöka om Läs- och skrivstugans verksamhet har påverkat
servicekvalitén i de utvalda biblioteken i Västra Götalandsregionen. Detta gör jag ut-
ifrån aspekterna målstyrning, tillgänglighet, utbildning/fortbildning och marknads-
föring.

������ 	�!�"�����	���

För att konkretisera mitt syfte har jag valt följande frågeställningar:

•  Vilken strategi använder man sig av på de utvalda biblioteken vid planering av
Läs- och skrivstugan? Har Läs- och skrivstugan egna mål?

•  Vilket nätverk har biblioteken med olika myndigheter och
handikapporganisationer beträffande Läs- och skrivstugan?

•  Har tillgängligheten påverkats i och med inrättandet av Läs- och skrivstugan?

•  Vilken utbildning/fortbildning bör läs- och skrivtekniker samt övrig
bibliotekspersonal ha för att en Läs- och skrivstuga ska kunna erbjuda god
service till de funktionshindrade?

•  Hur marknadsförs Läs- och skrivstugans verksamhet? Finns det grupper man
inte når och i så fall varför?

•  Hur ser de politiska företrädarna i Västra Götalandsregionen på Läs- och
skrivstugans verksamhet och fortbestånd?

��#�$%	�"�!���	��

Biblioteken skall, enligt Bibliotekslagen, ägna särskild uppmärksamhet åt bl.a.
funktionshindrade i former särskilt anpassade för deras behov. I min uppsats har jag
begränsat mig till den del av bibliotekets verksamhet, som benämns Läs- och skrivstuga
och som primärt riktar sig till läs- och skrivhandikappade d v s synskadade, dyslektiker,
afatiker, personer med kognitiv dysfunktion. Geografiskt har jag avgränsat min under-
sökning till Västra Götalandsregionen. Jag har valt Göteborgs stadsbibliotek, eftersom
Bibliotek för alla och Open Media/Open Learning startade i Göteborg. Skövde stads-
bibliotek vill jag ha med, för där finns en mycket välfungerande Läs- och skrivstuga.
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Biblioteket i Ale har jag valt som ett exempel på en Läs- och skrivstuga som står
outnyttjad och saknar läs- och skrivtekniker. Målet är dock att man inom en snar framtid
kommer att rusta upp den läs- och skrivtekniska utrustningen. De intervjuer jag har gjort
är bandade och därefter nedtecknade. Tyvärr har inspelningarna dålig kvalitet.
Kompletterande frågor har varit nödvändiga. Användarnas syn på Läs- och skrivstugan
framkommer indirekt via representanter för handikapporganisationerna.

��&�'�������
����

Jag kommer att i detta kapitel beskriva vissa begrepp, som kommer att användas i
uppsatsen. Dessa begrepp används inom handikappområdet, men kan vara mer eller
mindre kända för mina läsare.

������
�!���!"�����	�
�������������

I Magnus Tidemans bok ���������	��
����	���
�����kan man läsa att ordet
handikapp ofta används oreflekterat i vardagligt tal. Ibland syftar man på egenskaper
hos en individ, men lika ofta åsyftas svårigheter i en given situation. Funktionsbort-
fallets konsekvenser varierar p g a olika omständigheter. ”En skada i den yttersta
långfingerleden på vänster hand besvärar inte flertalet människor särskilt mycket, men
kan vara en katastrof för en violinist” (Tideman [red.] 2000a, s. 33). Handikapp-
begreppet är således situationsberoende och det går därför inte att avgränsa vissa
människor som handikappade. Man skall emellertid komma ihåg, att det finns ett
mindre antal människor med så stora funktionsnedsättningar, att de är handikappade i de
flesta situationer. Ytterligare en konsekvens av denna komplexa definition är, att upp-
märksamheten riktas på möjligheter som minskar handikappets omfattning (ibid., s. 34).

Detta relativa synsätt utgår handikapporganisationerna ifrån i deras strävan att få till
stånd samhällsförändringar. Det kan gälla sociala faktorer som ekonomi, samhälls-
planering, arbetsmarknad, kommunikation, utbildning, kultur och fritidsaktiviteter.

I World Health Organisations (WHO) nomenklatur uppdelas de funktionella
konsekvenserna av sjukdom eller skada i ”impairment”, ”disability” och ”handicap”.
Impairment avser funktionsnedsättning på organnivå. Disability syftar på oförmågan på
individnivå och handicap innebär bristande socialt välbefinnande och ingår i
livstillfredsställelse  (Höök, 1988, s. 22).

Philip Wood som var huvudansvarig för WHO:s klassifikationen, definierar begreppen
funktionshinder/funktionsnedsättning och handikapp som följer:

•  Funktionshinder eller funktionsnedsättning är den begränsning i en persons
funktionsförmåga som är följden av en skada eller en sjukdom.

•  Handikapp är den begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet som
funktionshindret innebär för personen.

Syftet med definitionen av de två begreppen är att man vill förtydliga att handikappet
uppstår i mötet mellan en person med funktionshinder och omgivningen. Handikappet
är en följd av brister i miljön (Likvärdig service 2000, s. 14). Sverige har antagit
WHO:s definition av begreppet men med vissa modifikationer. Det föreligger tre
viktiga skillnader mellan WHO:s handikappbegrepp och det svenska. Enligt WHO:s
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definition är det den individuella egenskapen som försvårar uppfyllandet av normala
sociala roller. I det svenska officiella handikappbegreppet betonar man istället miljöns
bristfällighet som en viktig orsak till uppkomst av handikapp. För det andra leder
WHO-begreppet tankarna främst mot individuella åtgärder medan det svenska
begreppet leder till miljöinriktade åtgärder. För det tredje beskrivs i WHO-begreppet
miljön i termer av sociala roller där förväntningar och värderingar ingår, vilka är
integrerade i ett socialt system och inte så lätta att påverka. I det svenska begreppet talas
det inte så mycket om miljöns sociala egenskaper, utan mer om fysiska miljöaspekter
som t ex ”tillgänglighet” och man får uppfattningen att denna är lättare att förändra
(Tideman [red.] 2000a, s. 37 f.). Jag använder fortsättningsvis begreppen funktions-
nedsättning, funktionshindrad och handikapp synonymt i min uppsats.

(���	"�	��	���

I min uppsats avser jag med begreppet tillgänglighet både tillgång till den fysiska miljön
och tillgång till information. Tillgång till information sker i Läs- och skrivstugan genom
teknisk anpassning av ny teknik och med hjälp av ansvarig läs- och skrivtekniker.

)��������� ������*"!����+�������!��	�
���

Handikapprådet (HR) är ett forum för samarbete med representanter för de olika
brukarorganisationerna och kan ses som ett språkrör gentemot politikerna. Politiker och
brukarrepresentanter möts och diskuterar de ärenden som handikappkommittén skall
fatta beslut om. HR, som finns både på regional och kommunal nivå, är en demokratisk
grupp, där särintressen inte bör råda. I HR eftersträvas en dialog, där parterna är
jämbördiga i den mening att alla får komma till tals, man lyssnar på och respekterar
varandra. HR sammanträder 7-10 gånger per år
(http://www.vgregion.se/handikapp/hkprad.htm [okt 2002]).

)���������
,,���-����*"!����+�������!��	�
���

I VGR finns en kommitté för handikappfrågor, handikappkommittén (HK). Denna har
regionstyrelsens uppdrag att företräda människor med varaktiga funktionshinder. Dess
uppgift är att verka för att intentionerna i handikappolitiken omsätts i konkret handling i
regionens verksamhet och arbete. En viktig förutsättning för företrädarrollen är en
dialog och samverkan med brukargruppernas representanter. Detta sker bl a när HK
möter representanter i HR  (http://www1.vgregion.se/handikapp/hk.htm  [juni 2002]).

)��������
,��!,�����

Handikappombudsmannen (HO) är en statlig myndighet, som bevakar de funktions-
hindrades rättigheter och intressen. Målet för arbetet är att de funktionshindrade ska ha
full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. HO inrättades 1994 och
dess uppgifter bestäms av regering och riksdag. Grunden för HO:s arbete är FN:s
standardregler om delaktighet och jämlikhet för människor med funktionshinder.
Standardreglerna, som antogs 1993 av generalförsamlingen, bygger på FN:s allmänna
förklaring om de mänskliga rättigheterna och FN:s barnkonvention. HO granskar hela
samhället. Detta innebär att denna myndighet självständigt kan granska även regering
och riksdag. Ett särskilt råd är knutet till HO. Regeringen utser ledamöterna i detta råd.
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Antalet anmälningsärenden har ökat under åren 1999, 2000 och 2001. HO tog emot 219
anmälningar från människor med funktionshinder år 2001. Ökningen år 2001 är drygt
20 % jämfört med tidigare år. Det område som dominerar är tillgänglighet. Dessa
ärenden utgör drygt hälften av alla anmälningar. Det handlar t ex om att inte kunna
använda Internet. I HO:s rapport till regeringen år 2002  framhålls att två tredjedelar av
anmälningarna till HO rör bristande tillgänglighet till den fysiska miljön. Mot bakgrund
av detta ger HO förslag till förändringar av plan- och bygglagen.

Tillgänglighet handlar inte bara om byggnader utan även om information. HO upp-
manar därför regeringen att se till att alla myndigheter gör sina webbplatser tillgängliga
för människor med funktionshinder. Myndigheterna ska då följa Web Accessibility
Initiatives (WAI) riktlinjer för navigering, struktur, språk och tekniska lösningar.

Många människor vänder sig till HO för att få juridisk rådgivning. Antalet ärenden visar
att människor med funktionshinder och/eller deras anhöriga är den grupp som mest
frekvent nyttjar tjänsten (http://www.handikappombudsmannen.se  [ aug 2002]).

��.�/��!��!��! ��!�
!���
�

Uppsatsen inleds med bakgrund till val av ämnet. Därefter formulerar jag mitt syfte som
konkretiseras med hjälp av frågeställningar.

I andra kapitlet definierar jag begrepp och motiverar mitt metodval samt redogör för
genomförandet av undersökningen.

Det tredje kapitlet innehåller en beskrivning av projekten och dess konsekvenser.

Tidigare forskning, projektbeskrivningar, rapporter samt litteraturstudier tar jag upp i
kapitel fyra. I samma kapitel har jag även tagit med nationell handlingsplan samt plan
för handikappfrågor och anpassad information, Västra Götaland.

Därefter följer i kapitel fem en beskrivning av handikappgrupper samt service  och
tillgänglighet på bibliotek.

En redovisning av de funktionshindrades lagliga rättigheter i Sverige finns i kapitel sex,
följt av lagar i andra länder i kapitel sju.

I det åttonde kapitlet motiverar jag valet av teoretiska utgångspunkter för en
kvalitetsanalys. Därefter följer en presentation av undersökningen i kapitel nio.

I kapitel tio diskuterar och analyserar jag undersökningens empiriska material med
utgångspunkt i de teoretiska avsnitten och en återkoppling görs till syfte och fråge-
ställningar.

Kapitel elva innehåller en slutsats och slutligen gör jag en sammanfattning i kapitel tolv.
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I detta kapitel redogör jag för den metod jag har valt att använda i min undersökning.
Inför val av metod blev jag inspirerad av Holme & Solvangs bok ��������������
��
(1997), där man diskuterar kvalitativa och kvantitativa metoder. Råd inför mina
intervjuer har jag även hämtat i Kvales bok ���������������������������������(1997).

��� ���
�%���

Jag har valt att forma arbetet utifrån en kvalitativ ansats. Detta tillvägagångssätt har jag
sett som mest fruktbart, eftersom min ambition har varit att försöka se om Läs- och
skrivstugan har påverkat verksamheten i de av mig utvalda biblioteken i VGR, när det
gäller servicekvalitén.

Syftet med studien avgör vilken metod som är lämplig att använda. Om frågeställningen
gäller att förstå eller att hitta ett mönster är en kvalitativ studie rimlig, till skillnad från
kvantitativ studie där frågeställningen gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt  (Trost
1993, s. 13).  I detta arbete har mitt mål inte varit att framlägga kvantitativa data.
Snarare har arbetets fokus lagts på enskilda individers utsagor för att ge möjlighet till en
fördjupad förståelse för om projekten och dess fortsättning har påverkat bibliotekets
verksamhet. Därav kan inga generella slutsatser dras av uppsatsens resultat.

Många av de ansatser som finns för att försöka bringa reda i distinktionen mellan
begreppen kvalitativ - kvantitativ är, enligt min mening mer förvirrande än klargörande.
Jag vill därför börja med att redovisa min tolkning av begreppet kvalitet. Kvalitet är
karaktären eller egenskapen hos någonting. Alla empiriska fenomen är kvalitativa, d v s
har någon egenskap. Att undersöka denna egenskap är fokus för den kvalitativa analys,
som tillämpas nedan.

Den kvalitativa intervjun påminner om ett vanligt samtal. Jag har använt standardiserade
frågeformulär, d v s frågorna till respondenterna har fått en liknande utformning och
inbördes ordning. Detta för att underlätta jämförelser mellan svaren samt att täcka upp
de områden som var intressanta. Samtidigt har jag försökt vara lyhörd för intervju-
personernas egna uppfattningar. Detta innebär att jag har strävat efter att låta under-
sökningspersonerna påverka samtalets utveckling. Alla punkter som är uppskrivna har
jag inte tagit med och jag har inte heller känt mig låst att i redovisningen följa någon
bestämd ordningsföljd. Detta ger enligt min uppfattning större möjligheter för andra
intressanta aspekter att komma fram, vilket stöds av Holme & Solvang (1997, s.99-
100).

Min erfarenhet är att kvalitativa intervjuer är en mycket krävande form av
informationsinsamling. Varje intervju omfattade cirka en timma. Under intervjuarbetet
kom jag till en punkt när jag blev mätt på information och jag upphörde med min
insamling. Vid en senare tidpunkt visade det sig att komplettering eller förtydligande av
information behövdes och jag återkom till några av intervjupersonerna. Denna möjlighet
till flexibilitet är viktig att känna till, anser jag. Datainsamling och analys kan således
glida över i varandra, d v s det kan ske en växling mellan insamling av information och
analys av densamma (ibid., s. 100). Detta gör att kunskapen om det man undersöker
hela tiden förändras.
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Analysen av texten har skett i en helhetsanalys som medför att jag såg till helheten i den
insamlade informationen d v s intervjuerna fick en mening först när de sattes in i sitt
sammanhang. Helhetsanalysen är indelad i tre faser. Den första fasen var val av teman.
Utifrån dessa formulerades i nästa fas de frågeställningar jag ville arbeta med. I min
uppsats sammanföll dessa frågor med frågeställningarna i syftet. I tredje fasen gjorde
jag en systematisk analys av intervjuerna utifrån de frågor som ställts. Jag gick således
tillbaka till materialet och analyserade de delar som var relevanta för de problem-
områden som jag ville titta närmare på, vilket är i linje med Holme & Solvang (1997, s.
141-142).

Det har riktats kritik mot den kvalitativa forskningsintervjun (S.Kvale 1997, s. 60).
Bland annat ser man den som ovetenskaplig, subjektiv och inte generaliserbar. För att
bemöta kritiken vill jag dock poängtera att valet att använda mig av ett kvalitativt till-
vägagångssätt beror på vikten av att i denna uppsats få så uttömmande och nyanserade
svar som möjligt. Detta ser jag mindre möjligt att få genom ett kvantitativt angreppssätt.

Källanalys innebär att man får informationen genom de källor man läser. Man är inte
själv en direkt observatör till det som händer. När en källa är ett historiskt dokument,
innebär det att källan beskriver de uppfattningar och den kunskap som fanns i
ursprungssituationen. Detta är viktigt när tolkning och även tidsbestämning av källan
sker. Andra faktorer av vikt är att klarlägga vilken typ av källa det är, om källan är äkta
eller en förfalskning samt om den är konfidentiell eller offentlig. (Holme & Solvang
1997, s. 124-138). Dessa faktorer, anser jag, är mycket viktiga att tänka på, speciellt
eftersom många av mina källor är hämtade från Internet. Men jag har i stor omfattning
använt offentliga dokument, som kan sägas vara av normativ karaktär, eftersom de
pekar på förhållningssätt, riktlinjer och krav snarare än hur situationen är. Jag syftar
främst på verksamhetsplaner, handlingsplaner och handikapplaner. Trovärdigheten
behöver ej ifrågasättas, eftersom kommunalfullmäktige har tagit ett beslut. Den
begränsande faktorn är dock tillgång till relevanta källor. Jag har även studerat litteratur,
som beskriver kvalitet utifrån ett totalperspektiv, vilket enligt min uppfattning bör
genomsyra arbetet på ett bibliotek.

��� ��!�,���	 �% ���
�,���
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För att skaffa mig en bakgrundsinformation till min undersökning har jag tagit del av  
kulturrådets rapport angående bibliotekens service till funktionshindrade,�nationell�och
regional handlingsplan för handikappolitiken, lokala handikapplaner, lokala
verksamhetsplaner och måldokument som berör funktionshindrade personer.

Det visade sig ganska snabbt att det inte finns så mycket skrivet om min problem-
formulering. Jag har ofta fått nysta mig vidare från ursprungskällan, använda mig av
böckernas källförteckningar och där hittat nya litteraturtips. Dessutom har jag haft
kontakter med personer med kunskap i delar av ämnet. Dessa personer har kunnat ge
synpunkter och ytterligare hänvisningar. Kerstin Wockatz, projektansvarig för Open
Media/ Open Learning, gav mig tipset att kontakta Dick Tucker, FORCE Foundation,
Nederländerna (Worldwide support Libraries for Print Handicapped) som hänvisade
vidare till Ina Silvia Krauledat inom samma organisation. Hon har skrivit artikeln
”Access and Services for physically and sensory/print-handicapped people”. Här anger
hon riktlinjer beträffande tillgänglighet till information för funktionshindrade personer,
som har begränsade möjligheter att använda bibliotekets tjänster, avsedda för
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allmänheten. Jag fann denna artikel intressant, eftersom de i projekten ingående tolv
europeiska biblioteken satsade på tillgänglighet för funktionshindrade samt utbildning
för personalen. Detta resulterade i att besöksfrekvensen av funktionshindrade ökade på
alla de i projektet deltagande biblioteken. Vid kontakt med artikelförfattaren har jag fått
konfirmerat, att länderna, som ingår i projektet använder, liksom Sverige, WHO:s
definition av funktionshindrade�

Genom Kerstin Wockatz fick jag även upplysning om att Malmö Stadsbibliotek hade
startat en Läs- och skrivstuga. De hade fått idén från projektet OpenMedia/Open
Learning. Jag erhöll ett informativt brev om denna verksamhet från ansvarig
bibliotekarie i Malmö.

Sökandet efter intressant och relevant�information har känts som en spännande men
ibland något oroande uppgift, eftersom jag initialt inte kunde finna så mycket relevanta
källor om Läs- och skrivstugans verksamhet. Uppgiften har väckt min nyfikenhet.

Jag gjorde studiebesök på sju bibliotek med lästeknisk utrustning i VGR, för att få en
aktuell bild över hur Läs- och skrivstugans verksamhet fungerar. Utifrån detta valde jag
ut de tre bibliotek, som ingår i min uppsats. Respondenterna har valts mot bakgrund av
att de på olika nivåer har ansvar för kulturen på kommunal eller på regional nivå. På
Ale, Skövde och Göteborgs bibliotek har jag intervjuat respektive bibliotekschefer och
läs- och skrivtekniker. Dessutom har jag intervjuat projektansvarig för Open Media/
Open Learning samt den som är tekniskt ansvarig för Läs- och skrivstugan på
Göteborgs stadsbibliotek. Denna person har även ett regionalt tekniskt ansvar.

För att få en viss spridning av informationskällorna tog jag även kontakt med åtta
aktörer från det kulturpolitiska området i VGR. Jag intervjuade fem politiker och tre
tjänstemän. Politikerna, som jag valde är ordförande i kulturnämnderna för respektive
Ale, Skövde och Göteborg samt för VGR. Dessutom intervjuades ordförande för
handikappkommittén, VGR. De valda tjänstemännen är kulturchefer för respektive Ale,
Skövde och Göteborg. Politikerna ville jag gärna ha med i min undersökning, eftersom
de är folkvalda och representerar olika partier samt uttalar sig utifrån detta. Jag har inte
valt att spegla olika politiska ställningstagande utan nöjer mig således med att intervjua
ordförandena. Handikappfrågor är enligt min uppfattning sällan föremål för politiska
diskussioner. Mot bakgrund av sina åtaganden, att arbeta aktivt med kommunal/regional
kulturpolitik, förväntas de ha goda kunskaper och aktuell information om sitt ansvars-
område. Jag är medveten om att politiska ämbetsmän har en förmåga att ”komma runt”
frågor, d v s svarar inte alltid på den frågan som man ställer. Jag återkommer till detta i
min analys och diskussion. Trots detta kan deras svar ändå vara av stort värde, eftersom
de ansvarar och beslutar om kulturpolitik på kommunal och regional nivå. Kultur-
nämndens ordförande i respektive Ale, Skövde, Göteborg och VGR intervjuades per
telefon. Detsamma gäller representanter för handikapporganisationerna. Övriga
intervjuer har skett vid personlig möten. Kerstin Wockatz, projektansvarig samt Örjan
Petersson har personligen givit sina medgivande till att deras namn skrivs ut i
uppsatsen.
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Projekten Bibliotek för alla och Open media resulterade i verksamheten, som benämns
Läs och skrivstuga. Denna bemannas av läs- och skrivtekniker, d v s
arbetshandikappade personer med en skräddarsydd sex månaders utbildning.
Uppgifterna är hämtade från slutrapporten ”Bibliotek för alla” samt från
regionbibliotekets hemsida.

#�������
�������������

I slutrapporten ”Bibliotek för alla” (1996) framför konsult Nancy Fjällbrant de aspekter,
som jag kommer att redogöra för.

Tanken bakom projektet Bibliotek för alla var att ge de synskadade, med hjälp av den
snabba datortekniska utvecklingen, möjligheter att ta del av information på samma
villkor som seende. Biblioteken har till uppgift att förmedla information till alla
samhällets medborgare. Det övergripande målet är att minska informations- och
kunskapsklyftorna mellan olika grupper i samhället. Utifrån denna tanke togs 1991
initiativ till projektet Bibliotek för alla av följande två personer. Dessa var chefen för
talboksutlåningen på Sahlgrenska sjukhuset samt ordförande för SRF i Göteborg.
Projektet, som finansierades av Allmänna Arvsfonden genomfördes 1993-1996, och var
förlagt till stadsbiblioteket i Göteborg. Via fonden erhölls 3 milj. kronor. 
 
Projektet - Bibliotek för alla - hade följande syften: 

•  Att minska informations- och kunskapsklyftorna mellan olika grupper i
samhället, genom att göra information och text tillgänglig via datorbaserad
teknik, primärt för synskadade

•  Att bidra till att synskadade och övriga läshandikappade medborgare erbjuds
möjligheter att ta del av offentlig information, för att kunna följa och deltaga i
samhällsdebatten

•  Att via datorbaserad teknik göra bibliotekens utbud tillgängligt för synskadade

•  Att utvärdera projektet, dels i en teknisk och dels i en beteendevetenskaplig
utredning

•  Att kartlägga det materiella och personella resursbehovet, för att bibliotekets
informations- och kunskapsmängd ska bli tillgänglig för synskadade, samt
bedöma personalbehov avseende bibliotekarie, informatör och tekniskt stöd för
fortsatt tillgänglighet efter projektets avslutande

•  Att sprida information om projektet till landets övriga bibliotek

Lokalmässigt integrerades projektet med talboksavdelningen på Göteborg stadsbibliotek
och verksamheten benämndes Läs- och skrivstuga.

Den tekniska utrustningen i Läs- och skrivstugan�utgjordes av fem arbetsstationer. Två
av stationerna var avsedda för läsning av svartskrift, d v s vanlig skrift, en för gravt
synskadade och en för synsvaga. Stationen för gravt synskadade bestod av en läsmaskin   
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för att scanna in texter som lästes upp med syntetiskt tal. Med scanna menas att kopiera
bild/text till datorn antingen som bild eller redigerbar text. Stationen för synsvaga
bestod av en förstorings-TV som förstorade upp till 40 gånger. Användarna kunde välja
mellan åtta olika färger för bakgrund respektive text. Ytterligare hjälpmedel var möjlig-
heten att skärma av en rad i taget eller att använda stödlinje. Dessutom fanns två
s k katalogdatorer i de två följande stationerna. En av katalogerna, som var avsedd för
de synsvaga, hade tal och förstorande text. Den andra katalogen, avsedd för gravt
synskadade, hade tal- och punktdisplay. Punktdisplay är en läslist där punktskrifts-
läsaren kan läsa av vad som återges på skärmen och taldisplay är när skrift blir tal.
Samtliga datorer var utrustade med skrivare, punktskrivare och cd-romläsare. Den femte
stationen bestod av en RATS-dator, som är en specialanpassad utgåva av dagstidningar
vilken presenteras i ett program optimerat för talsyntes och punktdisplay. Tidningen
distribueras via modem och innehållet är identiskt med den vanliga tidningen förutom
att de grafiska annonserna samt bilder är borttagna. Därutöver fanns laserskrivare.1

Programvaror som erbjöds var Katalog för folkbiblioteken i Göteborg (GOTLIB), Tal-
och punktskriftsbibliotekets katalog (TPB) och Artikelsök. Tillgänglig referenslitteratur
var Stora Focus uppslagsverk (CD-rom), Norstedts engelsk-svensk respektive svensk-
engelsk ordbok samt postnummerkatalogen. Vidare fanns läsprogrammet Textview med
kommunal information samt information om evenemang i stan. Via modem kunde man
nå Internet med en fullständigt textbaserad access. Slutligen fanns även tillgång till
ordbehandlingsprogram.2

 En viktig del i projektet har varit att sprida information om projektet till olika grupper
och att ge utbildning till personal och användare.3

Användarna av Läs- och skrivstugan kunde få undervisning individuellt eller i studie-
cirklar. Stadsbibliotekets personal fick information om olika synnedsättningar samt om
projektets syfte. Personal som arbetade på samma våningsplan som Läs- och skriv-
stugan fick utbildning på tekniska utrustningen. Information har förmedlats till allmän-
heten via massmedia, reportage i SRF: s tidning Perspektiv samt British Library
Journal� Informativa inslag gavs även via radio och TV.

Erfarenheterna från projekt Bibliotek för alla visar att informationsspridning var av
central betydelse. Information måste ges kontinuerligt. Vidare fann man att det är viktigt
att studera hinder. De hinder man fann delades in i externa och interna hinder. Externa
hinder är t ex att ta sig till stadsbiblioteket. Interna hinder är orienteringsproblem inom
biblioteket samt användning av utrustningen i Läs- och skrivhörnan. Ett av hindren
inom det sistnämnda var brist på standardisering mellan olika program. Det är självklart
lättare om samma funktionstangenter används för att utföra samma funktion inom
samma program. Utbildning i användandet av ny teknik visade sig såsom väntat vara
mycket viktig.

                                                
1 Den tekniska utrustningen beskrivs i detalj i Charlotte Ottossons & Stig Thylanders �������������
�������������������	����������� ��� 
2 Programmen och deras implementering beskrivs i Charlotte Ottossons �������������
����������
������!���
����"� 

3 Denna informationsspridning beskrivs i Charlotte Ottossons & Christina Kristianssons
#���������������
������	��$��
�������%
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Inför framtiden lade man vikt vid att eliminera externa och interna hinder så långt som
möjligt. Diskussion fördes bl a beträffande Läs- och skrivstugans placering på vånings-
plan två. Handikappaspekter var ej beaktade, vilket däremot fördelen med integrering
med talboksavdelningen var. Tämligen många användare framförde synpunkter om en
"ostörd miljö". Ytterligare en viktig aspekt inför framtiden var utbildningsbehovet. Läs-
och skrivstugan måste ledas och bemannas av kunnig personal avseende teknik och
användning. Ur ekonomisk aspekt framhölls önskemål om fler stationer med färre
program för att underlätta användningen för personer med olika funktionshinder.

I sammanfattningen av denna rapport påpekas nyttan av den erfarenhet som vunnits i
projektet. Mycket kunskap lyftes fram hur man kan förbättra informationsförsörjning
för personer med funktionsnedsättning. Man efterlyste vetenskapliga utprovningar ur
brukarperspektiv beträffande modeller och lösningar samt att testa dessa. Parametrar
som man diskuterade var standardisering, introduktion, utbildning och optimering av
utbildning. Projektansvariga konstaterade att det behövdes och kommer att behövas en
biblioteksassistentutbildning eller en särskild informatörsutbildning för personer med
läshandikapp, så att biblioteken möter brukarnas behov på ett adekvat sätt. Detta blev
upptakten till projektet Open Media/Open Learning. 

#��������������������������	

Projektet Open Media/Open Learning,�som pågick 1997-1998, delfinansierades av EU:s
sociala fond med 3,7 milj. Syftet var alltså att öppna bibliotekens samlingar av
information och kultur för alla läshandikappade samt att skapa arbetstillfällen för
personer med funktionshinder. De initialt sex deltagande biblioteken utrustades med
tekniska hjälpmedel, för att underlätta såväl läsning som skrivning för läshandikappade.
Exempel på utrustning är förstoringsapparatur- upp till 45 ggr förstoring, dator med
skärmläsningsprogram och scanner med talsyntes (talsyntes: programvara i datorn som
omvandlar elektronisk text till ljud/tal).

Arbetshandikappade personer fick en skräddarsydd sex månaders utbildning till läs- och
skrivtekniker, Open Media informatörer, och anställdes därefter vid de deltagande
biblioteken. Läs- och skrivteknikerns arbetsuppgifter omfattade att arbeta som
handledare vid den tekniska utrustningen samt att aktivt söka upp personer med
läshandikapp genom riktad information och uppföljning. Målet var att antalet
läshandikappade som besökte biblioteket skulle fördubblas. Erfarenheterna skulle
spridas såväl i Sverige som i Europa. Projektet följdes upp 1999 då ytterligare tolv
bibliotek anslöt sig (www.bibl.vgregion.se/openmedia/malsatt.html   [maj 2001]).

#������"!1�
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I VGR finns 21 bibliotek med anpassad utrustning och anställd läs- och skrivtekniker.
Synonymt med Läs- och skrivstuga används Läs- och skrivhörna, Open Media,
Ordverkstan, IT-punkten. Under hösten 2002 har det framkommit förslag på ett gemen-
samt namn för denna verksamhet, nämligen KOM LOSS (KOM Läs Och Skriv Stöd).
Eftersom denna benämning, som jag tidigare har nämnt, inte är välkänd för allmänheten
ännu, kommer jag huvudsakligen använda begreppet Läs- och skrivstuga i min uppsats.
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Den första Läs- och skrivstugan startade hösten 1994 på Göteborgs stadsbibliotek.
Initialt var denna verksamhet riktad till personer med olika synnedsättningar, men
numera är alla med läshandikapp välkomna. Syftet var att göra bibliotekstjänster
tillgängliga för denna målgrupp. Med teknikens hjälp kan brukarna söka i bibliotekens
kataloger och databaser, läsa tidskrifter, surfa på Internet, skriva och läsa e-post, lyssna
på tidningar och Text-TV med hjälp av syntetiskt tal samt pröva olika träningsprogram.
För att göra detta möjligt är datorerna utrustade med förstoringskamera, laser- och
punktskrivare, punktdisplay, scanner samt hjälpmedels- och träningsprogram. Med
denna teknik kan brukarna förstora text och bilder, höra vad som skrivs, skriva ut i
punktskrift och få Internetsidor upplästa med talsyntes. Angående Läs- och
skrivstugornas placering i biblioteken förs fortlöpande diskussioner. Önskemålen
varierar från att sitta ostört i ett eget rum till att få sitta i ett öppet landskap
(www.bibl.vgregion.se [juni 2001]).

#������"!1�
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Genom EU- projektet Open Media/Open Learning 1997-2000 utbildades 30
arbetshandikappade personer i VGR till läs- och skrivtekniker. Kursen genomfördes
under sex månader och på regionbibliotekets hemsida kan man även här ta del av de
arbetsområden, som ingår: datateknik, biblioteket i samhället, marknadsföring,
informationssökning samt pedagogik. Utbildningssamordnare är Regionbiblioteket i
Västra Götaland.

I läs- och skrivteknikerns arbetsuppgifter ingår att informera, instruera och inspirera
läshandikappade att ta del av bibliotekens samlade utbud för nytta och nöje. Dessutom
är de kunniga IT-tekniker för bibliotekens övriga verksamhet.

Biblioteken måste ägna särskild uppmärksamhet genom att försöka nå läshandikappade
och informera dem om tekniska lösningar och anpassade medier som erbjuds. Därför är
marknadsföring av de anpassade möjligheterna en viktig uppgift för en läs- och
skrivtekniker. Kunden bestämmer själv vad han/hon vill få ut av besöket och läs- och
skrivtekniker erbjuder de tekniska lösningarna. Det kan exempelvis vara att surfa på
Internet med hjälp av talsyntes, att själv leta efter talböcker i de kataloger som finns
eller att kopiera en artikel i ett uppslagsverk till punktskrift. För personer med lite
erfarenhet av att arbeta med datorer är tid och tålamod viktiga ingredienser. Läs- och
skrivteknikern har träningsprogram för att kunna effektivisera användandet av datorn.
Dialogen med kunden bör ske med stor etisk medvetenhet.

Biblioteken är för många en inkörsport till stimulerande kultur och information. Läs-
och skrivteknikern har även kunskap om vad som finns att tillgå i det stora nätverk som
biblioteken erbjuder. Talböcker, kassettböcker, taltidningar, nättidningar, talsyntes av
texter, inläsningstjänst är exempel på olika media som läs- och skrivteknikern kan
inspirera användarna med (www.bibl.vgregion.se   [juni 2001]).
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Detta kapitel inleder jag med tidigare forskning/projektbeskrivningar. Jag sammanfattar
några för mitt arbete relevanta projekt för funktionshindrade på bibliotek, både i Sverige
och Europa. Därefter följer kulturrådets rapporter om undersökningar av bibliotekens
service till funktionshindrade. Jag har även kort refererat boken Likvärdig service!,
utgiven av Sveriges Allmänna Biblioteksförenings (SAB) kommitté för uppsökande
verksamhet. Denna påpekar bl a att det går att ge en bra service utan så mycket pengar,
oftast är det fråga om en prioritering. Kapitlet avslutas med sammanfattningar av
handlingsplaner och anpassad information för funktionshindrade.
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Jag har här gjort en sammanställning av några projekt angående funktionshindrade och
bibliotek, som genomförts i Sverige och Europa. Dessa kommer jag att referera till i
min diskussion.

&��������,!������2223�

Tidskriften Framsidan 2000:2 handlar om bibliotekens särskilda tjänster. Här redogör
Kerstin Wockatz för utvärderingen av projektet Bibliotek för alla. Enligt denna
fungerade projektet mycket väl för målgruppen synskadade, men det krävdes ganska
mycket tid för alla de som inte hade någon IT-vana, att lära sig tekniken. Det krävdes
också en hel del marknadsföringsåtgärder för att nå målgruppen. Detta mot bakgrund av
att bibliotekens utbud för målgruppen tidigare hade varit mycket begränsad. Det
behövdes utbildning för 	���personalen för att kunna nå målgruppen. Slutligen förstod
man också, att förutom synskadade, kunde även dyslektiker, personer med kognitiv
dysfunktion, personer med afasi och psykiskt funktionshindrade använda de
datortekniska och optiska programmen.

En konsekvens av denna utvärdering blev utbildning av läs- och skrivtekniker och
projektet Open Media/Open Learning�startade. Erfarenheterna från projekten visade på
att förändringar tar tid samt att det är mycket viktigt att involvera all personal i
förändringsarbete (Framsidan 2000:2, s. 6).

Ordverkstan på Ale bibliotek invigdes 1999. Ale bibliotek är ett integrerat folk- och
gymnasiebibliotek. När artikeln skrevs hade verksamheten endast varit i gång drygt en
månad och var mycket uppskattad av besökarna. Läs- och skrivteknikern initierade
verksamheten genom att kontakta rektorer, speciallärare och olika handikapporganisa-
tioner. Det noterades tämligen omgående att det fanns många grupper i samhället, som
hade svårt att nå och få samhällsinformation. Som tänkbar orsak nämns att dessa
grupper inte kunnat utnyttja biblioteket så lätt. Särskolan inom Kommunala Vuxen-
utbildningen är ett exempel på detta. Samarbetet med gymnasiet innebär att eleverna har
fått möjlighet att få prova den tekniska utrustningen. Det framhålls också i artikeln, att
elever på Kommunala Vuxenskolan med läs- och skrivproblem, tack vare den tekniska
utrustningen, har större möjligheter att klara undervisningen. Läs- och skrivteknikern
påpekar, att denna tekniska utrustning borde vara obligatorisk på alla bibliotek. Det
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finns många fler användare av detta hjälpmedel än man från början trodde, det gäller
bara att hitta dem, anser hon (Framsidan 2000:2, s. 7).

Olof Jacobsson, läs- och skrivtekniker på IT-punkten i Skövde är mycket nöjd över
antalet besökare. Artikeln skrevs två månader efter IT-punktens start. Under denna tid
har det varit 100 % beläggning av besökare. Behovet är stort inom alla åldersgrupper
(från 7- 87 år) och den tekniska utrustningen är hela tiden uppbokad två veckor i förväg.
Fördelningen av besökare mellan synskadade och dyslektiker är lika. Projektet har även
indirekt bidragit till bildandet av en dyslexiförening (Framsidan 2000, s. 8).
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The FORCE Foundation grundades officiellt 1998-02-18 och står för World Wide
Support Libraries for Print-Handicapped. I projektet Public Libraries Mobilising
Advanced Networks (PULMAN), som pågår 2001 – 2003, är FORCE´s uppgift att
ansvara för utveckling av �������&��
�����'����� samt att ge råd till biblioteken i
Europa angående tillgänglighet och service för fysiskt och psykiskt handikappade
personer (www.f-force.nl/english/aboutforce/forceinformation.htm [okt. 2002]).

Ina Krauledat har genomfört ett projekt, som omfattar tolv bibliotek i Europa. Projektet
beskrivs i (�������
������������	)������)��
������)*������	��
������
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riktlinjer ges beträffande tillgänglighet till information för ”physically and sensory/print
handicapped people”. Dessa personer har begränsade möjligheter att använda
bibliotekets tjänster, avsedda för allmänheten. ”Physical disabilities” inkluderar nedsatt
rörelseförmåga, balans, uthållighet. ”Sensory disabilities inkluderar reducerad syn
och/eller nedsatt hörsel. Termen ”print-handicapped” inkluderar visuellt, mentalt och
fysiskt handikappade liksom personer med dyslexi. Dessa grupper möter svårigheter vid
läsning av konventionell text. Riktlinjerna vänder sig även till bibliotekens tjänster
angående deras tillgänglighet och anpassning till funktionshindrade människor. Tre
huvudområden undersöktes:

•  fysisk tillgänglighet (byggnader, lånediskar, arbetsstationer, läsrum, hyllor etc)

•  intellektuell tillgänglighet (informationsinnehåll, anpassade arbetsstationer med
speciella mjukvaror, alternativa textformat)

•  bibliotekspersonalens behov av utbildning för att kunna bemöta människor med
funktionshinder

På biblioteksnivå fann man vissa områden där förbättringar var nödvändiga. Först och
främst måste den fysiska tillgängligheten göra det möjligt för samhällets alla med-
borgare, från de med nedsatt gång- eller orienteringsförmåga till dem som är i behov av
rullstol. För det andra skall intellektuell tillgänglighet garanteras genom speciell teknisk
utrustning, som gör texter läsbara för personer med nedsatt synförmåga eller läs- och
inlärningssvårigheter. För det tredje ska medvetenheten om de funktionshindrades
behov vara en integrerad del av bibliotekarieutbildningen och även ingå i fortbild-
ningen.

Andra viktiga frågor att beakta är samarbete med andra lokala institutioner, exempelvis
handikapporganisationer, specialskolor. Publiciteten i lokala tidningar, bibliotekens
taltidningar och i lokala institutioner bedöms viktiga i syfte att locka de funktions-
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hindrade till biblioteket. Det betonas att det fortfarande inte finns några gemensamma
lagar eller riktlinjer i Europa, som berör dessa relevanta frågor.

Tillgänglighet och service på biblioteken ska baseras på tre underliggande principer;
delaktighet, likvärdighet och oberoende. För att biblioteken ska kunna uppnå dessa
principer krävs att man ser över den fysiska och intellektuella tillgängligheten.

I summeringen skriver Ina Krauledat, att tillgänglighet och service på biblioteken för
funktionshindrade fortfarande är otillräcklig. Det är emellertid intressant att besöks-
frekvensen av funktionshindrade har ökat på alla de i projektet ingående tolv bibliotek-
en. Dessa bibliotek har som beskrivits satsat på speciell service för funktionshindrade. I
Bulgarien, Pazardzik District Library, ökade procenten av besökare med funktions-
hinder med 600 % på fyra år (www.f-force.nl/english/aboutforce/forceinformation.htm
[okt. 2002])

Vid kontakt med biblioteket i Pazardzik, visade det sig att projektet hade initierats 1995.
I ett av läsrummen sattes det upp en utrustning med fri Internetanvändning, tillgängliga
kataloger och databaser samt anpassade arbetsstationer och talböcker. Möjligheter till
hemlån samt kulturella aktiviteter anordnades också. Efter en lyckad försöksperiod på
två år, blev bibliotekets informationsservice för funktionshindrade en integrerad del av
verksamheten. Samtliga nio bibliotekarier, som var involverade i service för funktions-
hindrade, har regelbundet deltagit i utbildning både under och efter projektet. Dessa
åtgärder resulterade i, som ovan nämnts, att antalet funktionshindrade besökare ökade
betydligt under fyraårsperioden.

&���#��"!1�
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Bland de som anammat idén om Läs- och skrivstuga utanför Västra Götalandsregoinen
är Malmö stadsbibliotek. Jag tog kontakt med en bibliotekarie på detta bibliotek, som
skickade ett informationsbrev. Bibliotekspersonalen blev 1996 inspirerad av projekten
Bibliotek för alla och Open Media/Open Learning. I flera år kämpade Synskadades
Riksförbund (SRF) och Föreningen Mot Läs- och Skrivsvårigheter (FMLS) i Malmö för
att få projektpengar till lästeknisk utrustning. Detta misslyckade, men vid nybyggnation
av Malmö stadsbibliotek 1999, satsades det på inköp av anpassad lästeknisk utrustning.
SRF och FMLS provade denna utrustning och gav sina synpunkter under testperioden.
Dessa föreningar utbildade brukarhandledare, som tillsammans med bibliotekarien för
särskilda tjänster, instruerade nya användare. Man tillverkade även manualer, s k
”lathundar” i vanlig textstorlek, stor stil och punktskrift.

Cybercafé för synskadade och dyslektiker startade hösten 2000 och fortsatte även under
2001. Våren och hösten 2002 bjöds gymnasieskolan in till bokprat samt en demonstra-
tion av tekniken. Som lässtimulering ordnades två filmkvällar. I programmet rekom-
menderades att man skulle läsa boken och/eller lyssna på talboken i förväg. Efter varje
filmvisning var det eftersnack och man jämförde boken med filmen.

Vissa dagar är Läs- och skrivhörnan fulltecknad hela dagen, andra dagar står den tom,
berättar bibliotekarien. I genomsnitt räknar man med tre brukare per vecka. Höstens
demonstration av den lästekniska utrusningen hoppas man ska bära frukt längre fram.
Den kontakt som man har etablerat med invandrare, som kan ha nytta av Läs- och
skrivhörnan, kommer förhoppningsvis också påverka besöksfrekvensen framöver.
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Kulturrådet har under senare år utgivit två rapporter om undersökningar av bibliotekens
service till funktionshindrade. Dessa heter Funktionshindrades tillgång till kultur
(1998)och Bibliotekens särskilda tjänster (1999). Sammanfattning av innehållet i
rapporterna görs i detta kapitel.
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Rapporten Funktionshindrades tillgång till kultur är en kartläggning av funktions-
hindrades möjligheter att ta del av statligt stödda kulturinstitutioner. Den ger även ett
förslag till handlingsprogram med målsättningen att förbättra tillgängligheten för de
funktionshindrade till kulturlivet. De statligt stödda kulturinstitutionerna är bibliotek,
museer, teatrar samt dans- och musikinstitutioner. Jag har valt att studera rapportens
beskrivning av bibliotek och verksamhet knuten till densamma.

Av funktionshindrade personer är rörelsehindrade den grupp, som tar del av kultur i
mindre utsträckning än andra (Statens kulturråd 1998:3, s. 7). Det är ca 70-80 % i denna
grupp, som aldrig går till en kulturinstitution. Därefter kommer de med nedsatt syn.
Biblioteket är den kulturinstitution som funktionshindrade besöker mest. Drygt hälften
av de synskadade läser aldrig böcker eller tidskrifter (s. 42-44). Här förväntar jag mig,
inom en snar framtid, en stor ökning i takt med den tekniska utvecklingen.

De flesta handikapporganisationer är medlemmar i något studieförbund, där Arbetarnas
Bildningsförbund (ABF) och Studieförbundet Vuxenskolan nämns som de viktigaste.
Verksamhet med funktionshindrade har dubbel prioritet inom målgruppsbidraget, vilket
innebär att studieförbunden får dubbelt så mycket bidrag per deltagaretimme för
gruppen funktionshindrade  (s. 53). Statens kulturråd fördelar de statliga bidragen. De
statliga litteraturstödet till funktionshindrade ges främst i form av bidrag till produktion
av anpassad litteratur. Projekt som berör funktionshindrade fick 1996-1997 sammanlagt
3,4 milj. Bland dessa ligger de flesta med tonvikt på teknik (s. 63-66.).

Kommunerna ansvarar för kulturpolitiken på lokal nivå. Av deras samlade kostnader för
kultur gick ca 40 %  till biblioteken år1996. Även här nämns att bibliotekslagen, som
tillkom 1996 medförde en förstärkning beträffande tillgängligheten för funktions-
hindrade (s. 72f.).

I rapporten kan man även ta del av en frågeenkät till länsbiblioteken. I svaren framkom
att knappt hälften av länsbiblioteken har skriftliga mål eller handlingsprogram, som
berör funktionshindrade. De flesta kommunbibliotek hänvisar till kommunens
handikappolitiska program.

Den yttre tillgängligheten på huvudbiblioteken bedöms som god för funktionshindrade.
Alla bibliotek erbjuder anpassade medier i varierande omfattning. På flera bibliotek
pågår projekt med syftet att förbättra servicen till funktionshindrade. Majoriteten berör
ökad tillgänglighet med hjälp av ny teknik. Länsbiblioteket i Älvsborgs län har sedan
flera år arbetat med funktionshindrade. De har även byggt upp en databas med
handikappinformation, Älvsborgs läns handikappdatabas (ÄLVA), som ingår i Borås
lokala datasystem och som finns tillgänglig på länets bibliotek, via telenätet för enskilda
funktionshindrade och inom vården, samt via Internet.
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Även i denna rapport nämns EU-projektet Open Media/Open Learning vars syfte är att
genom utbildning skapa arbete för synskadade och rörelsehindrade. Dessutom öppnas
biblioteken för alla läshandikappade och erbjuder dem möjligheten, att kunna ta del av
samhällsinformationen. Liknande projekt bedrivs även i Stockholms län och Gävleborgs
län. Malmö stadsbibliotek är och har varit mycket engagerade i projekt angående
funktionshindrade.

Samarbete med handikapporganisationerna förekommer tämligen regelbundet med
nästan alla länsbibliotek. Många kommunbibliotek har också ett mer eller mindre aktivt
dylikt samarbete. Men det förekommer kommunbibliotek, som hänvisar till att man inte
har något samarbete p g a tidsbrist. I alla länsbibliotek finns det någon som är ansvarig
för frågor, som rör funktionshindrade. Detsamma gäller oftast kommunbiblioteken. Det
finns önskemål om samarbete från läns- och kommunbiblioteken, när det gäller riktade
bidrag och hjälp med frågor, som rör funktionshindrades behov. Många bibliotek efter-
lyser bättre information, t ex i form av en enkel handbok i tillgänglighet. Vidare fram-
hålls önskemål att Statens kulturråd följer upp att bibliotekslagen efterlevs (s. 77-82).

Kulturpolitikens mål är att alla ska få ta del av kulturen. Anpassningar måste göras för
funktionshindrade. Den nya tekniken har stor betydelse. Kulturrådet har föreslaget ett
treårigt handlingsprogram för ökad tillgänglighet (s.119f.). Krav ställs att kultur-
institutionerna, däribland biblioteken, har som mål, att lokaler, verksamhet och
information om verksamheten ska vara tillgänglig för funktionshindrade. I handlings-
programmet ska åtgärder framgå. Kulturinstitutionerna ska genomföra utbildnings-
insatser för att höja kunskapsnivån när det gäller handikappfrågor. Dessa åtgärder
beräknas att kunna genomföras inom tre år (s. 122-125).
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I rapporten från Statens kulturråd, Bibliotekens särskilda tjänster, redogörs för resultatet
av en undersökning beträffande biblioteksverksamheten för äldre och funktions-
hindrade. Undersökningen gjordes i tjugo kommuner (Statens kulturråd, 1999:3, s. 6).

Bibliotekets uppgifter kan delas in i reguljära tjänster och särskilda tjänster. De
reguljära tjänsterna, som beskriver tillhandahållandet av medier och redskap för
informationssökning i bibliotekslokalen är till för alla medborgare och bör därför
anpassas även till funktionshindrade. Särskilda tjänster är en verksamhet, som riktar sig
till personer som av fysiska, psykiska eller sociala skäl har särskilda behov. Dessa
tjänster kan vara individuella eller kollektiva  (s. 8-10).

Rapporten visar, att folkbibliotekens handikappanpassning generellt ligger på en god
nivå, men steget till full tillgänglighet är tämligen stort. Huvudbiblioteken är i större
grad handikappanpassade än filialerna. Eftersom filialerna främst används av de som
har svårt att förflytta sig längre sträckor (äldre, funktionshindrade  och barn), så är
handikappanpassningen lika viktig av filialerna som av huvudbiblioteken (s. 119).
Anpassade medier som talböcker, lättlästa böcker (LL) och storstilsböcker finns i olika
omfattning på biblioteken. De anpassade medierna nämns särskilt i Bibliotekslagen § 8,
där det står att litteratur ska erbjudas i former särskilt anpassade till funktionshindrades
behov. Mot bakgrund av detta är det av stor vikt att dylika medier köps in i tillräcklig
omfattning (s. 121).
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Många funktionshindrade är mycket nöjda med den service de får på biblioteken och
man upplever stor tjänstvillighet. Kunskaperna om funktionshindrades behov har ökat
liksom förståelsen av läshandikappades situation bl a genom LL- projektet och Dyslexi-
kampanjen. Dessvärre finns det även exempel på motsatsen. Några har nekats att låna,
andra har mötts av bristande förståelse, när de frågat efter en viss talbok. Man får inte
uppmärksamhet, inte hjälp att välja och personalen verkar inte ha tid. Problemet bedöms
i hög grad bero på dåliga kunskaper om de funktionshindrades behov. Det är viktigt att
komma ihåg en så självklar sak, att de som är berättigade till att låna talböcker oftast
även har svårigheter med att ta del av skriftlig information på datorskärmar, lånekvitton
och i foldrar. Utbildning, f f a grundläggande utbildning till all bibliotekspersonal
behövs. Tidsbrist är ytterligare en orsak till att funktionshindrade inte får det bemötande
som är önskvärt. Funktionshindrade behöver oftast mer tid vid informationsdisken än
andra, varför köbildning lätt uppstår. Principen bör vara, att alla som arbetar i låne- och
informationsdisken ska kunna ge god service till funktionshindrade. Det är bra om det
finns en person som är huvudansvarig för bibliotekets särskilda tjänster (s. 127-129).

Några större bibliotek har en speciell låne- och informationsdisk enbart för talboks-
avdelningen. Dess syfte är att ge talbokslåntagarna bättre service samt att synliggöra
verksamheten. Både personal och låntagare är nöjda med systemet och säger sig inte ha
märkt att någon känner sig diskriminerad p g a särbehandling. Personalen, som tjänstgör
vid denna disk har specialkunskaper. Man nämner dock att en nackdel kan vara, att
kunskapen om talboksläsare och talböcker minskat hos den övriga personalen, varför
servicen blir sämre på tider när den särskilda disken inte är bemannad. Särbehandlingen
är alltså på gott och ont. På mindre bibliotek, där denna lösning av resursskäl inte är
möjlig, nämns ”golvbibliotekarie”, som cirkulerar i bibliotekslokalen och besvarar
frågor, som ett alternativ. I Uppsala har man bedrivit ett ”golvbibliotekarieprojekt” vid
namn Floorence (s.130-131).

Intresset för informationsteknik (IT) är stort på våra bibliotek. IT kan öka tillgänglig-
heten för funktionshindrade. Som hjälpmedel nämns talsyntes, förstoringsprogram och
punktskriftsdisplay, som gör skriftligt material tillgängligt för läshandikappade. IT-
tekniken är inte alltid användarvänlig för funktionshindrade. Många www-sidor är
utformade, så att de är svåra att tolka eller så fungerar de inte ihop med program för
läshandikappade. Hänsyn bör tas till funktionshindrades behov vid utformningen av
bibliotekskataloger, terminaler och låneautomater.

Kulturrådets rapport nämner även att IT-projekt riktade till funktionshindrade bedrivs på
flera bibliotek i Sverige. Även här kan man läsa om Open Media/Open Learning6�som
startade i f d Göteborgs- och Bohuslän. Läshandikappade, som har nytta av anpassad IT
på biblioteket finns i alla kommuner. Anpassad IT kräver god handledning för att göra
biblioteket tillgängligt för alla. Hinder för utvecklingen är kostnaden för utrustningen
och bristande teknikkunskaper (s. 131-133). Under projekttiden 1997-1998,
delfinansierades projektet från EU:s sociala fond med 3,7 milj., vilket framkommer i
min uppsats. Efter projekttidens slut står biblioteken själva för finansieringen.

Särskilda tjänster är inte inrättade på alla bibliotek. De har inte status som basverksam-
het och uppfattas inte som obligatoriska tjänster, utan som frivilliga, som går utöver den
ordinarie verksamheten. Variationen är stor, men det går inte att finna något tydligt
mönster för vilka kommuner som erbjuder dessa tjänster. Tradition och enskilda person-
ers engagemang förefaller emellertid vara av stor betydelse. I några kommuner är de



19

särskilda tjänsterna en integrerad del av biblioteksverksamheten och dessa nämns i
verksamhetsplan och måldokument. Chefer och politiker är i dessa kommuner insatta i
verksamheten, vilket medför stabilitet och mindre beroende av den enskildes engage-
mang. För att de särskilda tjänsterna ska ses som en betydelsefull del av verksamheten,
är det mycket viktigt att bibliotekschefen ansvarar för informationen till politiker och
andra förvaltningars chefer (s. 134-135).

I de flesta kommuner sköts de särskilda tjänsterna av någon eller några få av
bibliotekspersonalen. Ofta är beteckningen eldsjäl flitigt förekommande i beskrivningen
av verksamheten. Förutom personliga egenskaper betonar man att en god arbetssituation
föder engagemang. Man framhåller även faran med att verksamheten är beroende av en
enda persons drivkraft. Målet bör vara att sträva efter allas delaktighet. Tid och resurser
är viktiga parametrar för särskilda tjänster (s.138-139).

Politiker och tjänstemän har oftast bristande kunskaper i frågor som rör
biblioteksverksamhet för funktionshindrade och därför diskuteras frågorna sällan i
kommunalpolitiken (s.185). Det är min uppfattning att det är av stor betydelse, att
politikerna sätter övergripande mål och tillför biblioteken adekvata medel. Detta
förutsätter goda kunskaper om verksamhet och funktionshinder. Hur det förhåller sig på
de av mig utvalda biblioteken kommer jag försöka utröna i min uppsats.
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Under 1990-talet har många folkbibliotek fått minskade anslag och servicen till
funktionshindrade har fått vidkännas detta. Sveriges Allmänna Biblioteksförenings
(SAB) kommitté för uppsökande verksamhet har gett ut boken ������
���������+, för
att visa att det går att ge en bra service utan så mycket pengar, att det ofta är fråga om en
prioritering. I boken beskrivs framför allt den uppsökande verksamheten, talboken,
läsombudsprojekt och LL-böcker, men projekt beträffande informationsteknik för
funktionshindrade nämns också  (2000, s. 9f.).

Liksom i kulturrådsrapporterna påpekar man i denna bok, som är från år 2000, att det
åligger bibliotekschefen att presentera verksamhetsplanen och dess mål för politikerna.
För att en bra verksamhet ska kunna byggas upp, är det av grundläggande betydelse, att
chefer och politiker har ett intresse och engagemang. Samarbete kan även sträcka sig till
handikapporganisationer, skolor mm, vilket kan ge upphov till nya tankar och idéer,
eventuellt i projektform. Kommunallagen framhåller att kommunens handikappråd skall
ges möjlighet till att framföra synpunkter till förändringar. När biblioteksfrågor
diskuteras kan biblioteket informera rådet om sina resurser och rådet kan ge biblioteks-
personalen en grundläggande utbildning om funktionshinder. Förslag till förändringar i
verksamheten kan diskuteras med handikapprådet innan beslut tas. Detta  möjliggör
delaktighet för representanterna (s. 139ff.). Jag finner det intressant att undersöka om
dessa konkreta förslag har någon förankring på biblioteken idag.
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År 1999 fick Statens kulturråd 9,5 miljoner kronor för att göra en kartläggning och ett
handlingsprogram för att främja funktionshindrades deltagande i kulturlivet. Utgångs-
punkten var att kultur som stöds av allmänna medel också ska vara tillgänglig för alla.
Handlingsprogrammet omfattar områden, som berör yttre tillgänglighet samt till-
gänglighet till information. Det står även beskrivet att en plan ska genomföras för ökad
tillgänglighet genom att:

•  förbättra kunskaperna inom kulturinstitutionerna om funktionshindrades behov
•  stärka samarbete och samverkan mellan kultursektorn och handikappsektorn
•  utveckla nya verksamhetsformer
•  utveckla ny teknik och anpassa existerande teknik

Den yttre tillgängligheten är grundläggande. I kulturrådets enkäter till institutionerna
visade det sig vid genomförandet, att det rådde brist på kunskap om hur man förbättrar
tillgängligheten till lokaler samt hur ny teknik kan anpassas. Det blev också tydligt, att
åtgärder för att öka tillgängligheten inte var förankrade i måldokument samt
handlingsprogram. Det fanns brister i kontakterna med handikapporganisationerna.
Många efterlyste konkreta önskemål från de funktionshindrade själva när det gäller
frågor kring verksamheten.

För funktionshindrades deltagande i kulturlivet gäller FN:s standardregler om
delaktighet och jämlikhet för människor med funktionsnedsättning. I regel 10 står:
”Staterna bör främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till lokaler
för kulturutbud som teatrar, museer, biografer och bibliotek. Staterna bör främja
utveckling och användning av särskild teknik så att litteratur, film och teater görs
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning”.

I handlingsprogrammet rekommenderar man, att kulturinstitutionerna ska genomföra
informations- och utbildningsinsatser för att höja kunskapsnivån i handikappfrågor.
Vidare förespråkar man, att institutionerna ska utse en person, som har ansvaret för
tillgänglighetsfrågor. Samarbete med handikapporganisationer ska förbättras.
Handikapporganisationerna och deras medlemmar har goda kunskaper om
tillgänglighet, vilket är en resurs, som skulle kunna tas till vara bättre.

Det finns ett uttalat intresse från kulturinstitutionerna att förbättra tillgängligheten, men
de behöver praktisk hjälp och ekonomiska resurser. Några kulturinstitutioner har
specialkompetens inom olika områden, men samverkan mellan institutionerna, regionalt
eller lokalt, fungerar dåligt, varför erfarenheter och kunskaper sällan förs vidare. Kultur-
rådet tar initiativ till att checklistor och mallar för tillgänglighet sprids. Åtgärder som
ger tillgänglighet för funktionshindrade bör på sikt ingå i alla kulturinstitutioners verk-
samhet.

Biblioteken skiljer sig från övriga kulturinstitutioner med mer anpassade medier som
talböcker, kassettböcker, LL-böcker på plats eller för beställning. De har också ett stort
intresse för att utveckla sin IT-verksamhet och ser detta som en möjlighet att utveckla
tillgängligheten för funktionshindrade.
Statens kulturråd har tagit på sig det övergripande ansvaret för att handlingsprogrammet
fullföljs (Statens kulturråd 1998).
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Regeringens proposition 1999/2000:79 ” Från patient till medborgare - en nationell
handlingsplan för handikappolitiken”, antogs av riksdagen 31/5 2000, fastställer att alla
människor ska kunna deltaga i hela samhällslivet. Detta är en av förutsättningarna för ett
demokratiskt samhälle.
Huvudpunkterna är:

•  Handikapperspektivet ska genomsyra alla samhällssektorer
•  Befintliga offentliga lokaler och allmänna platser ska vara tillgängliga för

funktionshindrade före år 2010
•  Ett nationellt tillgänglighetscenter skapas
•  Kollektivtrafiken bör vara tillgänglig för funktionshindrade år 2010
•  Länsstyrelsen ska kunna utdöma vite för kommuner som inte verkställer domar

som givit funktionshindrade rätt till stödinsatser

Den nya handikappolitiken handlar om att var och en ska få möjlighet att bli en
fullvärdig medborgare, vilket inbegriper att man ska få växa som människa, bli sedd
som en person med kunskaper och erfarenheter samt slippa att bli omyndigförklarad.

En av de grundläggande principerna ska vara den s k ansvars- och
finansieringsprincipen, som beskrivs redan i direktiven till Handikapputredningen 1988.
Den utgör emellertid inte någon rättsligt bindande regel, utan får ses som en
rekommendation. Innebörden av denna princip är att alla miljöer och verksamheter ska
utformas och bedrivas så att de blir tillgängliga för alla medborgare.
Anpassningsåtgärden ska finansieras inom ramen för den ordinarie verksamheten och
varje huvudman ska planera och utforma verksamheten därefter. Den som framställer en
publikation bör ta ansvaret för kostnaden och för att denna handling blir tillgänglig för
funktionshindrade

Vidare poängteras det i propositionen att ett funktionshinder blir ett handikapp först när
individen möter brister i en miljö/verksamhet. Handikappolitiken kan inte vara skild
från något politikerområde, eftersom de flesta miljöer i samhället på något sätt berör
människor med funktionshinder.

Det är regeringens bedömning att statliga myndigheter bör integrera
handikapperspektivet i den ordinarie verksamheten. Utgångspunkten bör vara FN:s
standardregler och de nationella målen för handikappolitiken. Regeringen fortsätter med
att framföra att myndigheterna bör verka för lika rättigheter och möjligheter för alla
oavsett funktionshinder. Åtgärderna ska vara genomförda senast år 2005.
Varje myndighet har ansvar för att de nationella målen för handikappolitiken
förverkligas. Inför denna uppgift kan de statliga myndigheterna behöva råd från en
instans, som har kunskaper om tillgängligheten. Därför föreslår regeringen att ett
nationellt tillgänglighetscenter ska bildas. Handikappombudsmannen ska utgöra detta
nationella utvecklingscenter (www.shn.dk/artiklar/160.shtml [aug 2002])
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I Västra Götalandsregionen finns en grupp politiker – handikappkommittén (HK) –som
har regionstyrelsens uppdrag att företräda människor med varaktiga funktionshinder. I
december 2001 beslöt regionstyrelsen att antaga ,����!�	��
�������-���-�.//.�
.//01 som handikappkommittén presenterade.

Ur denna framgår att VGR:s vision är att ����människor skall leva ett gott liv.
Regionens handikappolitik utgår från ett helhetsperspektiv, där människor med
funktionshinder ska ha samma rätt som alla andra till självbestämmande, att vara aktiva,
att få använda sina kunskaper och erfarenheter. Handikapperspektivet ska beaktas inom
regionens alla verksamhetsområden. Regionen ska fortsätta att arbeta med att förbättra
bemötandet av personer med funktionshinder. För att handikappolitiken ska få
genomslag måste kunskapen och medvetenheten om funktionshindrades villkor öka i
alla samhällssektorer. I planen betonas även att man bör följa ansvars- och
finansieringsprincipen.

Tillgängligheten måste således ses ur ett brett perspektiv. Beträffande kulturen, så
understryks att ett av de långsiktiga målen är att kulturens resurser ska vara tillgängliga
för alla. Regionen ska ta fram en strategi för hur tillgängligheten till kultur för
funktionshindrade ska ökas. Den regionala utvecklingsstrategin (RUS) har som mål 6
att försprånget som Sveriges ledande kulturregion ska öka.

I Västra Götaland driver Regionbiblioteket tillsammans med Bräcke Östergård projektet
”110% tillgänglighet. Kunskap – tillgänglighet – bemötande – dialog – eget skapande”.
EU-projektet Open Media/Open Learning har syftat till att göra biblioteken lättare
tillgängliga för personer med läshandikapp. Dessutom har ett helt nytt yrke för personer
med synskada och med rörelsehinder skapats – läs- och skrivtekniker. Flera bibliotek i
VGR har infört Läs- och skrivstuga i sin verksamhet.

Handikappkommitténs uppdrag är att

•  definiera den fysiska tillgängligheten för personer med funktionshinder till
kulturinstitutioner

•  definiera tillgängligheten för personer med funktionshinder till utställningar och
scenkonst

•  förankra, öka medvetandet och kunskapen kring samt följa upp
handikappaspekterna inom kulturområdet

Handikappkommitténs strategi är att

•  fortsätta samarbeta med kulturnämnden och fastighetsnämnden om en
tillgänglighetsstandard för personer med funktionshinder till kulturinstitutioner

•  fortsätta samverka med kulturnämnden om riktlinjer och standard/normer för
anpassning av utställningar och scenkonst

•  i samverkan med kulturnämnden följa upp utvecklingen av tillgängligheten för
personer till kulturinstitutioner, utställningar och scenkonst

HK:s uppdrag är vidare att öka medvetenhet och kunskap om handikappaspekterna
inom utbildningsområdet. VGR ska verka för ett livslångt lärande, kompetensutveckling



23

och kompetensförsörjning samt att medverka till att fler högskoleplatser skapas i
regionen. Varannan vuxen ska på sikt ha någon form av högskoleutbildning.
Tillgängligheten till högre utbildning ska vara god i hela regionen. Den sociala och
geografiska snedrekryteringen måste minskas.

HK:s uppdrag är också att stimulera och samordna forskning som på olika sätt belyser
funktionshindrades situation i Västsverige. Strategin är att bl a bidra till kunskaps-
spridning av forskningsresultat. Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
(FAS) har ett ansvar för att samordna handikappforskningen.

HK:s roll är att svara för det internationella arbetet inom handikappområdet avseende
integrering, tillgänglighet och bemötande. EU:s strategi i handikappfrågor innebär ett
medgivande av att delaktigheten för personer med funktionshinder begränsas i högre
grad av de hinder som finns i miljön, än av deras funktionshinder. Nyckeln till lika
möjligheter för personer med funktionshinder är att undanröja dessa hinder genom t ex
lagstiftning, handikappanpassade bostäder och universell design. ����$����)2���
3���������, är en enhet inom direktoratet för sysselsättning och socialpolitik med
särskilt uppdrag att bevaka funktionshinderfrågor i EU.

HK:s ska följa upp om förutsättningarna för personer med funktionshinder får ökad
delaktighet och jämlikhet. Syftet med uppföljningen är att bedöma resultaten i
förhållande till målen, ge idéer om åtgärder om målen inte uppnås. Uppföljningen sker
utifrån ett centralt och politiskt perspektiv inom politikens och medborgarnas/brukarnas
intresseområden. Vidare rekommenderar handikappkommittén att uppföljningen sker i
dialog. Dialogen ger möjlighet till diskussioner, gemensamt lärande och nyanser i upp-
gifterna. Resultatet ska redovisas med start år 2003 (Västra Götalandsregionen 2001).
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Handikappkommittén i VGR har år 2001, på uppdrag av regionstyrelsen utgivit
(������
������������!�����������
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Sammanfattningsvis är det ca 68 000 personer med funktionshinder, d v s drygt 4 % av
invånarna i VGR som har behov av något slag av anpassad samhällsinformation.
Anpassad information är; Lättläst, punktskrift, talkassett, CD-rom och Digitalt Audio-
baserat Informationssystem (DAISY), teckenspråksvideo, datafil, webbsidor,
lässtationer. En lässtation är en dator kopplad till Internet. Lässtationer är placerade på
offentliga platser för att medborgarna ska få möjlighet att ta del av information. Genom
att anpassa datorn till skärmläsare, punktskriftsläsare och talsyntes samt scanner, för att
läsa in vanlig skrift, blir informationen tillgänglig även för personer med synskada.

Informationen skall dock även vara tillgänglig för personer med läs- och
skrivsvårigheter, utvecklingsstörning, kognitiv störning, barndomsdövhet samt även för
skolbarn och invandare. Webbsidornas utformning är avgörande för att personer med
olika typer av funktionshinder ska kunna hitta rätt. I VGR ska webbsidorna utformas i
enlighet med Hjälpmedelsinstitutets rekommendationer. De följer WAI:s riktlinjer.

Liksom i nationella handlingsplanen och plan för handikappfrågor rekommenderar man
att ansvars- och finansieringsprincipen följs (Handikappkommittén Västra Götaland
2001).
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I detta kapitel redovisas de olika handikappgrupperna och service på bibliotek. Jag har
hämtat uppgifterna ur Rapport från Statens kulturråd 1998:3, Funktionshindrades
tillgång till kultur och Rapport från Statens kulturråd 1999:2, Bibliotekens särskilda
tjänster. För att få mer aktuell information har uppgifter även hämtats ur ”Likvärdig
service!”, 2000.

.�� )��������	������

Det är viktigt att notera att det finns både synliga och osynliga handikapp. Exempel på
synliga handikapp är blinda och förlamade. Till osynliga handikapp hör exempelvis
psykiskt funktionshindrade, afatiker och dyslektiker. 

För att få en uppfattning om de olika handikappgruppernas (synskadade, hörselskadade,
kognitiv dysfunktion, neurologiska sjukdomar och/eller rörelsehinder, medicinska
funktionshinder och psykiska funktionshinder) behov av anpassad information, så har
jag tagit del av (������
������������!�����������
���������	��
���4�����
&!�����
1perioden 2000-2002, utarbetat av den regionala handikappkommittén. Enligt
denna beräknas ca 68000 personer med funktionshinder d v s drygt 4 % av invånarna i
Västra Götaland ha behov av någon typ av anpassad information.

Synskadade, dyslektiker, afatiker och psykiskt funktionshindrade är de användargrupper
som flitigast besöker Läs- och skrivhörnan. 
I Sverige är 175 000 personer �)����
�
� med speciella krav på hjälpmedel utöver
glasögon, varav 80 procent är över 65 år. 13 000 personer är blinda eller har minimala
synrester, varav hälften är 65 år eller äldre (Statens kulturråd 1998:3, s. 31). Att vara
synskadad enligt världshälsoorganisationen WHO:s definition innebär, att synförmågan
är så nedsatt att det är svårt eller omöjligt att läsa vanlig skrift. WHO konstaterar också
att nedsatt synförmåga gör det svårt eller omöjligt att med synens hjälp orientera sig och
att det på annat sätt medför svårigheter i den dagliga livsföringen (Statens kulturråd
1998:3, s. 30f.).

Det är svårt att bedöma hur många personer med 
)���5�som finns i vårt land. Detta
beror främst på att det är ett dolt handikapp. Uppskattningsvis tror man att 5-10 % av
befolkningen har läs - och skrivsvårigheter. Definition av läs- och skrivsvårigheter:
"läs- och skrivsvårigheter/dyslexi är en funktionsnedsättning som yttrar sig som en
bristande förmåga att använda skriven text och/eller att skriva text för att kunna fungera
i samhället och fylla kraven i olika vardagssituationer; att kunna tillgodose sina behov
och personliga mål; att öka sina kunskaper och utvecklas i enlighet med sina
förutsättningar" (Statens kulturråd 1999:2, s. 59). 

Ca 6000 personer insjuknar årligen i �����. Afasi definieras under kommunikations-
handikapp. Afasi orsakas av " en skada i hjärnans språkliga centrum som orsakar
problem med att hitta ord och formulera fraser i tal och skrift" (ibid., s. 65). Den
språkliga förståelsen kan också vara påverkad hos en afatiker. En miljö som underlättar
kommunikation är särskilt viktig för denna grupp. Bibliotekspersonal måste ge denna
besökskategori mycket god tid (ibid., s. 65).
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Ca 400.000 personer har nedsättning av begåvningen i Sverige. Av dessa är ca 16 000
gravt utvecklingsstörda. ,�)��������������	��
��
� indelas grovt i två grupper,
nämligen förståndshandikappade/utvecklingsstörda och personer med förvärvade
kognitiva brister.  

I Bibliotekets särskilda tjänster kan man läsa: " Man skiljer mellan grav, måttlig och
lindrig förståndshandikapp/ utvecklingsstörning. Utvecklingsstörning innebär en
medfödd eller tidigt uppkommen skada i begåvningsutvecklingen. Nedsatt korttids-
minne, språklig förmåga, abstraktionsförmåga och läs - och skrivförmåga är exempel på
funktionsnedsättning som kan finnas hos personer med utvecklingsstörning. Förmågan
till estetiska upplevelser påverkas däremot inte" (Statens kulturråd 1999:2, s. 61-62).  

Personer med förvärvade kognitiva nedsättningar besväras av nedsatt minne, lätt
uttröttbarhet, nedsatt simultankapacitet och bristande initiativförmåga, men de är ej
primärt förståndshandikappade/utvecklingsstörda (Höök 1988, s 261-262).

.������%����
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Enligt 1996 års rapport från HO hade endast 35% av landets 286 kommuner genomfört
en minimal yttre anpassning för rörelsehindrade av huvudbiblioteket och dess filialer.
I 13 % av kommunerna (35 kommuner) fanns det inga bibliotek med yttre anpassningar
för rörelsehindrade. Enligt samma rapport var även den inre fysiska tillgängligheten
bristfällig (Rapport från Statens kulturråd 1998:3, s. 74-75).

En person med utvecklingsstörning kan ha svårigheter med att förstå abstrakta begrepp,
skriven text, bokstäver och siffror. Denne kan också ha nedsatt minnesfunktion. Detta
medför problem med att orientera sig i svåröverskådliga miljöer. Utformningen av
biblioteksmiljön bör anpassas efter de utvecklingsstördas funktionsnedsättning.
Exempelvis bör tydliga skyltar med lättförståeliga bildsymboler eller färgmarkeringar
finnas.

En synskadad person har ofta ökad känslighet för bländning, vilket kan leda till att
personen inte ser någonting. De flesta svårt synskadade har svårt att förflytta sig själva i
en helt okänd miljö. För att hjälpa en synskadad att bygga upp en inre mental kartbild
bör en seende person gå tillsammans med den synskadade en eller flera gånger i den
okända miljön. I bibliotekets planlösning bör man sträva efter få och rätvinkliga
riktningsändringar, bra belysning som ej bländar, material som ej ger reflexer, god
ljudmiljö och tydliga skyltar kompletterade med taktil information.

En person med kognitivt funktionshinder har nedsatt förmåga att minnas, orientera sig i
tid och rum, lösa problem mm. Denna grupp är heterogen, varför följande beskrivning
av några viktiga behov är gemensamma för många. Exempel på åtgärder är färgsättning
och belysning som förtydligar miljön, tydliga skyltar med lättförståeliga och vanligt
förekommande symboler (E. Svensson 2001, s. 19-30, s.121f.).

På senare tid har olika projekt bl a LL-projektet och dyslexikampanjen bidragit till
kunskapen om funktionshindrades behov ökat. Detta konfirmerades även av de
funktionshindrade själva. Flera bibliotek i landet har anpassad dator med
storstilsprogram, talsyntes samt extra stor skärm. Datorerna är placerade i rullstolshöjd.
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I princip kan alla bibliotek inklusive de minsta kommunbiblioteken erbjuda särskild
verksamhet för olika grupper av funktionshindrade.

Information om bibliotekens tjänster sprids via taltidningar, handikapp- och
pensionärsföreningar, kulturombud, läsombud, heminstruktörer för synskadade,
hemtjänstassistenter m fl. På många bibliotek finns kultur- och läsombud, som
ombesörjer information till funktionshindrade. Biblioteket tar också emot grupper av
funktionshindrade för information om dess service.

Flertalet länsbibliotek har regelbundna samarbeten med olika handikapporganisationer,
framför allt med SRF men även med Riksförbundet för utvecklingsstörda barn,
ungdomar och vuxna (FUB) och FMLS. Länsbiblioteken är eniga om att kulturrådet
aktivt bör driva frågor om tillgänglighet för funktionshindrade samt utarbeta riktlinjer
och ställa krav på biblioteken. Kulturrådet bör även följa upp bibliotekslagen. Dessutom
bör kulturrådets handlingsprogram följas av skrivna målsättningar i län och kommun..
Dessa kommentarer är enligt min uppfattning av mycket stor betydelse för Läs- och
skrivstugans verksamhet och dess framtid.

Många bibliotek efterlyser en enkel handbok i tillgänglighet, för att få förbättrad
information om vilken anpassning som krävs. Vidare framhålls behov av stöd och
rådgivning beträffande IT och ny teknik.

Flera länsbibliotek betonar, att frågor om funktionshindrade och bibliotek bör lyftas
fram inom vård- och lärarutbildningen (Statens kulturråd, 1998:3 s. 74-83). Om så sker
är givetvis mycket intressant, men faller utanför min uppsats. Däremot kommer jag att
fråga mina respondenter, om de har fått någon utbildning/fortbildning om olika
funktionshinder.

I boken ������
���������+ framkommer det att det finns en och en halv miljon svenskar
med någon form av funktionsnedsättning. Vidare framhålls det att äldre och funktions-
hindrade i genomsnitt besöker biblioteket mer sällan och att det är fler bland dem som
sällan eller aldrig läser böcker än i den yngre befolkningen. Det konstateras också att
biblioteken i enlighet med bibliotekslagen skall ge alla medborgare service och att det
handlar om att ge likvärdig service. Grundläggande för uppbyggandet av en välfunger-
ande verksamhet är chefers och politikers intresse, kunskap och engagemang för att ge
biblioteksservice till alla. Samverkan mellan förvaltningar, beslutsfattare och personal
bör eftersträvas (2000, s.137-146).

I kommunens handikappråd sitter representanter för politiska nämnder. Kulturnämnden
bör också vara representerad. I samarbete med råden kan biblioteket ge biblioteks-
personalen en grundläggande utbildning om funktionshinder. Förslag på handlings-
planer, förändringar samt målsättningar kan diskuteras med handikapprådet före beslut
tas. Detta ger representanterna en viktig möjlighet till delaktighet och påverkan.
Handikappanpassning av bibliotek bör ske i samråd mellan chefer, politiker och det
kommunala handikapprådet.

Personer med någon form av läshinder ska kunna hitta anpassade medier på biblioteket.
Ett samråd med brukarna bidrar till att utveckla bibliotekets tjänster efter olika gruppers
behov. Talböcker, LL-böcker, Bok & band och storstilsböcker ska kunna erbjudas. Den
digitala talboken DAISY kommer att ersätta den traditionella talboken, som är inläst på
kassett. Aktuellt är även digital överföring mellan biblioteket och talbokslåntagarens
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hem.�Open Media/Open Learning-projektet visar hur olika datorhjälpmedel ger nya
möjligheter för funktionshindrade.

Bibliotekspersonalen ska som ett led i sitt arbete med funktionshindrade bygga upp
nätverk med personal inom vård och omsorg, med handikappföreningar, pensionärs-
föreningar och ideella organisationer. Dessutom bör de inbjuda till bokpresentationer på
biblioteket, besöka institutioner, plocka ihop depositioner i samråd med respektive
institution, informera osv. ( s.141ff.). Jag anser att en förutsättning, för att
handlingsplaner för verksamheten ska kunna fullföljas, är att bibliotekarien måste få
struktur på sitt arbete så att tid och kraft räcker till. Detta innebär bl a goda möjligheter
att ge bra service utan att det behöver kosta så mycket pengar.
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Nedan redovisas några av de lagar som ska underlätta för funktionshindrade att kunna ta
del av samhällets utbud bl a när det berör kultur och fritid.

Handikapputredningens betänkande 6�����-�����, 1976, är fortfarande av central
betydelse för hur kulturpolitiken bedrivs i vårt land (Rapport från Statens kulturråd
1999:2, s 22). Bibliotekslagen som trädde i kraft 1/1 1997, poängterar kommunernas
ansvar för folk- och skolbiblioteken med tanke på de funktionshindrade. Deras rätt till
att få "leva som alla andra" regleras i socialtjänstlagen (1980:620) och i LSS (lagen om
stöd och service 1993 :387). Den sistnämnda är en rättighetslag, som kompletterar
socialtjänstlagen och är ett stöd för de funktionshindrade. Hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763 ) reglerar rätten till sjukvård, behandling, habilitering, rehabilitering, hjälp-
medel och tolktjänst. Sverige antog 1993 FN:s standardregler om delaktighet och jäm-
likhet för människor med funktionshinder. Regel nr.10 betonar att medlemsländerna har
en skyldighet att se till att funktionshindrade ska kunna delta i kulturlivet på lika villkor.
Sveriges kulturpolitik har som mål att alla ska kunna använda kultur, som grundar sig
på ett regeringsbeslut. Kulturrådet ser till att regeringens kulturpolitik följs
(ibid., s. 21-27).

7
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Kommunerna i Sverige har en lång historisk tradition. Deras rätt att besluta om sina
egna angelägenheter styrs i kommunallagen. Denna lag är inte en grundlag, men
reglerar således den kommunala självstyrelsen i Sverige. I kommunallagen står det bl a
att ”kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar lika om det ej finns sakliga
skäl för något annat”. Enligt denna lag är det fullmäktige som utövar beslutsrätten i
kommunen. Kommunallagen har bestämmelser om kommuninvånarnas möjligheter att
deltaga och påverka. Ärenden i fullmäktige kan inte väckas av den enskilde
medborgaren, utan måste gå via en politiker eller tjänsteman. Denne kan i sin tur gå
vidare antingen genom sin nämnd eller genom att skriva en motion
( http://w1.131.telia.com/u~13115096/Sverige/lagarna.html [okt 2002]).  Kommunernas
nämnder, och ytterst kommunfullmäktige, är ansvariga för att lagarna efterlevs (Rapport
från Statens kulturråd 1999:2, s. 99).
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Bibliotekslagen trädde i kraft januari 1997. Den slår fast att alla medborgare ska ha
tillgång till ett folkbibliotek (§ 2) samt att folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild
uppmärksamhet åt funktionshindrade (Likvärdig service 2000, s. 18). Det är
kommunens ansvar att leva upp till en verksamhet som ligger inom ramarna för
bibliotekslagens intentioner. I § 2 sägs vidare att varje kommun ska tillhandahålla ett
folkbibliotek med datorbaserad information tillgänglig för alla för att främja allmän-
bildningen. § 8 formulerar folk- och  skolbibliotekens hänsyn till funktionshindrade och
minoritetsgrupper, både i fråga om språk och särskilda behov (Rapport från Statens
kulturråd 1999:2, s. 21).  Handikappombudsmannens tolkning av § 8 är, att biblioteken
är skyldiga att göra sina lokaler fysiskt tillgängliga för bland annat synskadade.
Tillsynsuppgifter avseende bibliotekslagen ligger inte inom HO:s eller någon annan
myndighets ansvar. Detta anser HO är en brist (ibid., s. 22).
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Socialtjänstlagen (SoL), som är från1982, har haft störst påverkan när det gäller
funktionshindrades villkor� Enligt denna lag ansvarar kommunernas socialtjänst för
människors jämlikhet i levnadsvillkor, så att alla människor aktivt ska kunna delta i
samhällslivet. (Rapport från Statens kulturråd, 1998:3, s. 19).  Målsättningen för
socialtjänstens handikappomsorg är, att socialnämnden ska verka för att människor som
av fysiska, psykiska eller andra skäl möter svårigheter i sin livsföring, får möjlighet att
delta i samhällets gemenskap. I SoL, finns en biståndsparagraf, som särskilt berör
kommunmedborgarnas behov av stöd. Målet med denna lag är att ge medborgarna en
”skälig levnadsnivå”. Samma år som SoL tillkom antog Sveriges riksdag ett
handlingsprogram i handikappfrågor (SOU, 1982:46), som var ett resultat av FN:s
proklamerade internationella handikappår. Handikapprörelsen riktade kritik mot SoL:s
begränsningar, speciellt för svårt handikappade individers levnadsvillkor.
Konsekvensen blev att en handikapputredning tillsattes och LSS kom 1994. (Tideman
[red.] 2000a, s. 215f.).
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Lagen om Stöd och Service (LSS) är en rättighetslag, som kompletterar SoL. LSS
betonar att funktionshindrade skall ”kunna skapa ett värdigt liv ”som är ”så likt andra
människors som möjligt”, ”oberoende” och ”i gemenskap med andra” (Tideman [red.]
2000a, s.214ff.). Insatserna är konkret angivna och preciserade. Rätten till kultur är
mycket tydligt uttryckt i två paragrafer i LSS. Dels definieras det, att det är utvecklings-
störda och svårt funktionshindrade personer som omfattas. Dels klargörs det, att det är
kommunens uppgift att göra fritids - och kulturutbudet tillgängligt för dessa personer
(Rapport från Statens kulturråd 1998:3, s.19-20).  

��		��	��

Plan och Bygglag (PBL) antogs 1987 och har intentionen att beslut om tillgänglighet
ska tas på lokal kommunal nivå. Förutom sakkunskap från kommunala politiker och
tjänstemän påtalas också möjligheten att erhålla påverkan och insyn från kommunala
handikappråd och handikapporganisationer (Jahlenius 1990, s. 7). Offentliga lokalers
tillgänglighet regleras i PBL. Där påtalas även att nybyggnationer ska vara tillgängliga
och användbara för funktionshindrade, men det preciseras ej på vilken kravnivå
tillgängligheten ska uppfyllas. Handikapputredningen har föreslagit en skärpning av
bygglagsstiftningen som innebär tillgänglighet för funktionshindrade till äldre publika
lokaler inom en femtonårsperiod. Boverket gjorde en analys för att kunna bedöma
konsekvenserna av förslagen om ökad tillgänglighet. De kunde konstatera att det
behövdes ett stort antal åtgärder, men regeringen bedömde att kostnaderna för stat och
kommun skulle bli alltför höga (Rapport från Statens kulturråd 1998:3, s. 47ff.).  
Som jag ovan visat finns flera lagar och förordningar som reglerar de funktions-
hindrades rättigheter till kultur. Biblioteket är en offentlig plats, som om lagen följs, ska
vara tillgänglig för funktionshindrade. LSS är en lag som är unik för Sverige och där
rätten till kultur, även för funktionshindrade är mycket tydligt framhållen.
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Jag fann det intressant att granska även andra länders lagstiftning och jämföra med
Sverige. I detta kapitel redogör jag för USA, Australien och Storbritannien, som har
lagar för att säkra funktionshindrades tillgänglighet till informationssamhället.
Förverkligandet av informationssamhället tycks stå högt på EU:s dagordning.

/�$

ADA (Americans with Disabilities Act ) infördes1990.
Denna lag innebär ett förbud mot diskriminering inom både offentlig och privat
verksamhet. Den ska garantera jämlikhet på arbetsmarknaden och ge funktionshindrade
likvärdig tillgång till allmän service. All offentlig service ska vara tillgänglig för
personer med funktionshinder, liksom alla platser, teatrar mm. Kraven gäller även
personal, beträffande service till funktionshindrade. Lagen har tydliga mål, klara
tidsramar och kraftfulla påföljder. För biblioteksområdet innebär ADA ett omfattande
arbete för att göra biblioteken och deras samlingar tillgängliga för funktionshindrade.
Denna lag har tvingat fram användning av ny teknik för att göra media och kataloger
tillgängliga  (Rapport från Statens kulturråd 1998:3, s 22-23).
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1997 antogs DDA ( Disability Discrimination Act). Denna lag förbjuder diskriminering
i arbetslivet. Om en funktionshindrad känner sig särbehandlad kan ärendet prövas i
domstol. Det nämns inte något om de funktionshindrades tillgång till kultur.
Motsvarigheten till vårt kulturråd har sammanställt en handlingsplan för att främja de
funktionshindrades tillgång till kultur (ibid., s. 23-24).
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Även här tillämpar man DDA sedan några år tillbaka. Den förbjuder diskriminering i
arbetslivet och påbjuder tillgänglighet till byggnader. Lagen gäller ej om den förorsakar
arbetsgivaren stora kostnader (ibid., s. 24).

;/

1996 antog ministerrådet en resolution om lika möjligheter för funktionshindrade.
Medlemsstaterna ska alltså arbeta efter de principer som fastställts i FN:s
standardregler. Rekommendationer har utfärdats och där framkommer bl a att

”8.1Alla fritids-, kultur- och semesteraktiviteter bör göras tillgängliga för
funktionshindrade
Aktivt deltagande av funktionshindrade i alla kulturella, sociala och politiska
aktiviteter bör uppmuntras, även på professionell nivå

8.2 Utbildning om funktionshinder bör finnas allmänt tillgänglig för personal inom
fritids- och kulturområdena. Kultur- och fritidslokaler bör planeras och utrustat så
att de är tillgängliga för funktionshindrade” (ibid., s. 24-25)

Sammanfattningsvis kan sägas att även om det finns diskrimineringslagstiftning i andra
länder, så kommer ingen annan lag i närheten av den amerikanska när det gäller bredd
och genomslagskraft. Den har även rönt mycket stor uppmärksamhet i Sverige. När
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lagen undertecknades av president Georg Bush, sa han i sitt tal ”låt skammens mur av
utestängning rasa ner” och han betonade, att det amerikanska samhället inte längre
skulle tolerera diskriminering p g a funktionshinder. Varje år firas den 26 juli de
funktionshindrades självständighetsdag (Tideman [red.] 2000b s. 122 -123).
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Mitt syfte är att undersöka om Läs- och skrivstugans verksamhet har påverkat
servicekvalitén i de utvalda biblioteken i Västra Götaland. Detta gör jag utifrån
aspekterna målstyrning, tillgänglighet, utbildning/fortbildning och marknadsföring.

För att finna en teoretisk utgångspunkt för mitt resonemang har jag valt att utgå från
Goetsch och hans definition av totalkvalitet. Total Quality Management (TQM) är ett
vidare begrepp för kvalitet d v s kvalitet som omfattar hela företaget/organisationen.
Alltså innefattar begreppet kvalitet inte endast resultatet eller produktionen, utan även
människorna som arbetar i processen samt själva processen. Detta är således ett sätt att
leda en verksamhet där man genom att kontinuerligt förbättra dess kvalitet vad gäller
produkter, tjänster, människor, processer och miljö försöker maximera konkurrens-
kraften. Goetsch fortsätter med att beskriva vilka karaktäristika som kännetecknar en
organisation, som arbetar enligt totalkvalitetsprincipen:

•  den baseras på en strategi
•  den förutsätter enighet angående dess mål
•  den utvecklar tjänster/produkter kontinuerligt
•  den genomsyras av kvalitet
•  dess personal får utbildning och fortbildning
•  den är kundfokuserad
•  dess åtaganden är långsiktiga
•  den förordar lagarbete
•  inflytande för anställda betonas 

I Goetsch beskrivning av totalkvalitet kan jag känna igen de kvalitetsparametrar, som
jag framhåller i mitt syfte och som jag anser har stor betydelse för min undersökning.
Jag nämner målstyrning och utvärdering, som är jämförbara med Goetsch beskrivning
om strategi, enighet angående organisationens mål samt kontinuerlig utveckling av
tjänster och produkter. Vidare framhåller jag tillgängligheten, som hos Goetsch
inkluderas av att hela organisationen ska genomsyras av kvalitet. Utbildning/fort-
bildning tar också Goetsch upp som viktiga faktorer. Marknadsföringens betydelse
framkommer under Goetsch beskrivning av kundfokusering (Goetsch 2000, s. 49-51).

För att ytterligare kunna fördjupa mig i de kvalitetsaspekter, som ingår i min studie, har
jag även studerat litteratur av K. Jönsson, C. Grönroos och A. Svensson. Jönsson
definierar begreppet kvalitet utifrån människan i centrum. Grönroos skriver om ”service
management ” vilket avser kvalitet utifrån tjänstekvalitet. Han framhåller att samtidigt
som vikten av kvalitet betonas, så lägger man inte någon större vikt vid kvalitets-
tänkande, speciellt när det gäller hur tjänsterna förmedlas. Kunderna sätter större värde
på hur en tjänst förmedlas än vad de får ut av tjänsten. Indirekt har detta stor betydelse
för marknadsföringen, enligt min tolkning. Svensson framhåller målstyrningens
betydelse och beskriver ett arbetssätt där man tar till vara personalens erfarenheter och
kompetens.

Jag instämmer med Jönsson, som skriver att om vi ska kunna arbeta med kvalitet är det
viktigt att vi är överens om hur begreppet kvalitet definieras. Det bästa är om definition-
en är gemensam för hela världen. Detta har man försökt åstadkomma genom
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internationella standarder med definitioner. I Sverige heter den SS-ISO 8402 :1994. Den
innehåller definitioner på ett stort antal begrepp inom kvalitetsområdet. Begreppet
kvalitet definieras på följande sätt: �������������������������	������$�����������
�!��������������
����!��-������������
�������������
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Med objekt eller företeelse menas här: �-
���������$����������	���������
��
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������ Detta betyder att det går att lägga kvalitetsaspekter på allting, som vi kan
se, tala eller skriva om. Eftersom objekt tolkas som något, vilket kan beskrivas eller
uppfattas, kan kvalitetsbegreppet komma in i de flesta sammanhang. Det kan
exempelvis vara produkter, som är resultat av aktivitetereller processer (Jönsson 1995,
s. 6-7). Denna definition av kvalitet överensstämmer, enligt min uppfattning med
Goetsch beskrivning av totalkvalitet.

För att var och en ska kunna ha ett kvalitetsansvar, skriver Jönsson, så måste varje
medarbetare 

•  ha den kompetens som behövs för att genomföra sitt arbete

•  veta vilka mål som finns för arbetet

•  själv kunna ta reda på om arbetsresultatet är bra eller dåligt

•  kunna ta initiativ till åtgärder för att rätta till eller förebygga avvikelser mellan
mål och resultat 

Utbildning i kombination med praktisk tillämpning av kunskaper höjer kompetensen
hos människan (Jönsson 1995, s. 20-21).

Grönroos understryker att genom utbildning av personalen kan man skapa kunskaps-
och attitydförutsättningar för god service.  Han fortsätter med att konstatera att ju mera
kunskap man har, desto positivare attityder har man oftast (Grönroos 1988, s.77-78).
Denna kunskap om utbildningens betydelse är mycket viktigt inför planering av Läs-
och skrivstugan och under dess fortsatta verksamhet, anser jag.

Svensson skriver att: ”Målen ska ge mening åt arbetet i organisationen. De ska visa i
vilken riktning organisationen och därmed medarbetarna ska arbeta. Målen ska också
innebära en utmaning, d v s sporra till ständig utveckling av den personliga
kompetensen” (Svensson 1993, s. 25). Det ska bli intressant att ta del av hur
bibliotekspersonalen ser på biblioteksmålens betydelse i sitt dagliga arbete.

Enligt min uppfattning har både Goetsch, Jönsson, Grönroos och Svensson ett
totalkvalitetstänkande på hela organisationen. Om jag applicerar detta tänkandet på
biblioteket, så är det således inte bara resultatet som står för kvalitet, utan även
strategi/målstyrning, kontinuerliga förbättringar, utbildning/fortbildning och
marknadsföring. Dessa aspekter kommer jag att närmare redovisa för i detta kapitel.

I mitt teoretiska resonemang har jag utgått från följande författare samt deras verk:

- Goetsch David L., Quality Management: Introduction to Total Quality Management
   for Production, Processing and services
- Jönsson Kerstin, Kvalitetsboken
- Grönroos Christian & Monthelie Caroline, Service Management i den offentliga
   sektorn
- Svensson Arne, Målstyrning i praktiken
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Goetsch skriver att om en organisation ska fungera optimalt så måste det finnas en
strategi, som kommer från organisationens ledning. Denna strategi ska genomsyra hela
verksamheten och alla i organisationen ska deltaga i planeringen. Detta kännetecknar
enligt Goetsch totalkvalitet. Goetsch, Jönsson och Svensson är överens om att i en
effektiv strategi måste det finnas överenskomna mål samt kontinuerliga uppföljningar
och utvärderingar.

A. Svensson betonar att det är viktigt att ta tillvara de anställdas erfarenheter och
kompetens. Samtidigt har politikerna inom den offentliga sektorn ansvaret att fördela
resurserna. Dessa ska fördelas till de verksamheter, där invånarna får mest nytta av dem.
Politikerna måste således prioritera eftersom pengarna inte räcker till allt.

Svensson ställer frågan hur man ska kunna ge individen större frihet i arbetet, samtidigt
som ledningen ska ha ansvar för att verksamheten bedrivs så som invånarna önskar.
Svaret är målstyrning. Denna innebär att:

•  mål anges för verksamheten som helhet och dess delar
•  man följer upp i vad mån målen har nåtts
•  ledningen bestämmer vad som ska åstadkommas, medan de anställda får större

frihet att bestämma hur det ska gå till

Svensson nämner tre olika typer av mål; inriktningsmål, effektmål och produktionsmål.
Inriktningsmål anger inriktningen på verksamheten. Om man går vidare och
konkretiserar och kvantifierar målet samt sätter en tidsram när målet ska vara uppnått,
så har vi ett effektmål. I detta mål är utgångspunkten vilka effekter man vill att
verksamheten ska ha för individen. Produktionsmål innebär att en aktivitet eller tjänst
utförs under en given tid. Detta mål anger vad man ska göra, men det säger ingenting
om vilka effekter man vill uppnå.

I den offentliga sektorn innebär detta att politikerna anger inriktningsmålen och vilka
resurser som finns. I en dialog mellan politiker och förvaltning preciseras därefter
effektmålet. Verksamhetsansvariga inom förvaltningen anger produktionsmålen, som
måste uppfyllas för att man ska uppnå effekterna. Dessa mål hänger ihop som i en kedja
och förutsätter en dialog mellan de olika nivåerna. Dialogen resulterar i åtaganden från
chefens sida. Chefen åtar sig att tillsammans med de anställda åstadkomma vissa
effekter/resultat. Ytterligare en viktig del i målstyrningen är uppföljningen. Den utgör
underlag när nya mål ska sättas (Svensson, 1993, s. 28ff.). För bibliotekens del innebär
detta att kommunen ska ha en strategi där de kulturpolitiska målen ska framgå. Dessa
motsvarar inriktningsmålen för biblioteket. I en dialog mellan bibliotekschefen och
politikerna konkretiseras målen och man ser vilken effekt man vill ha av målen d v s
effektmål. På biblioteksnivå är bibliotekschefen ansvarig för att produktionsmål
nedtecknas och av dessa ska det framgå vad man ska göra för att uppnå effekterna.
Denna dialog på olika nivåer är, enligt min åsikt, nödvändig för att bibliotekspersonalen
ska kunna bli engagerad.
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Enligt Kerstin Jönsson är kvalitetssäkring ett sätt att säkerställa kvalitén på det löpande
arbetet så att levererade produkter uppfyller ställda krav. Man kan se detta som en cirkel
medan kvalitetsförbättringar kan ses som en spiral, d v s att man hela tiden genomför
förbättringar av verksamheten (Jönsson 1995, s. 31). Goetsch skriver inte direkt om
kvalitetssäkring utan betonar nödvändigheten av kontinuerliga förbättringar (Goetsch
2000, s. 56). Det bästa sättet att förbättra produkten är att kontinuerligt förbättra
processen, med vars hjälp den framställs (ibid., s. 604). Dessa kontinuerliga
förbättringar uppfattar jag som ett resultat av fortlöpande utvärderingar, vilket är
betydelsefullt för Läs- och skrivstugans vidareutveckling.
Följande åtgärder rekommenderas av Goetsch för att uppnå ett bättre resultat:

•  Upprätthåll kommunikationen så att alla i organisationen ständigt är
underrättade om vad som händer

•  Åtgärda problem omedelbart
•  Leta efter orsaker till problem istället för att bara åtgärda symptomen
•  Dokumentera problem och framsteg
•  Kontrollera på vilket sätt processen genomförs efter att förändringar har

genomförts (ibid., s. 606f.).
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Utbildningen ska vara utformad i linje med organisationens mål (Goetsch 2000, s. 357).
Goetsch skiljer på ”fortbildning” och ”utbildning”. Fortbildning är till skillnad från
utbildning, mer specifikt inriktad, mer praktisk till sin karaktär och de kunskaper man
får utövar man omedelbart. Fortbildning är en organiserad systematisk serie av
aktiviteter, utformade för att förbättra en persons arbetsrelaterade kunskaper,
färdigheter, förståelse och motivation (ibid., s. 342f.).
Vid utvärdering av fortbildningen kan man ställa sig följande frågor:

•  Var fortbildningen ändamålsenlig?
•  Ökade de anställda sina kunskaper?
•  Har de ökade kunskaperna inneburit någon förändring? (ibid., s. 363)

Dessa frågor rekommenderar jag för att göra fortbildningen så målinriktad som möjligt
för bibliotekspersonalen inklusive Läs- och skrivteknikern.
Grönroos understryker att genom utbildning av personalen kan man skapa kunskaps-
och attitydförutsättningar för god service. För att alla i organisationen, från högste
chefen till övriga anställda, ska kunna känna sig motiverade att arbeta serviceinriktat,
måste de ha kunskap om hur en serviceorganisation fungerar, vilken roll var och en har i
helheten och vad som förutsätts av den enskilde individen. Kunskaps- och
attitydutvecklingen går in i varandra i utbildningen. Attityder kan inte påverkas på lång
sikt i någon avgörande mån utan kunskap. Ju mera kunskap man har, desto positivare
attityder har man oftast. Detta är mycket viktigt inför planering av Läs- och skrivstugan
och under dess fortsatta verksamhet, anser jag.
Det behövs i stort sett tre slag av utbildning för att man ska kunna stödja en
attitydförändring bland personalen:
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•  Utveckling av en 	��	����!���-���� för hur en serviceorganisation och dess olika
delar fungerar

•  Utveckling av ����������om hur enskilda uppgifter ska utföras
•  Utveckling av �����������������	��������!��-��

Utbildningen som syftar till att utveckla en helhetsförståelse av organisationens
verksamhet som serviceorganisation och av den egna rollen i helheten förekommer i
alldeles för liten utsträckning i dag. Här krävs i allmänhet en stor satsning (Grönroos
1988, s. 77-78).

<�&����%��������	�,���

Grönroos beskriver begreppet kvalitet utifrån tjänstekvalitet. Angreppssättet för att
förstå processen där tjänster produceras benämns service management d v s det yttersta
målet är att man ska kunna leda processen på ett serviceorienterat sätt. Ska man lyckas
med detta så är det av stor betydelse att man förstår hur enskilda tjänster upplevs av
användaren d v s kunden (Grönroos 1988, s.19).

Vad anser kunden vara god kvalitet på en tjänst? Grönroos hänvisar till en amerikansk
undersökning från 1985, som nämner tio egenskaper för god tjänstekvalitet: tillförlitlig-
het, sakkunskap, pålitlighet, tjänstvillighet, tillgänglighet, vänlighet, kommunikations-
förmåga, säkerhet, förståelse för kunden, och materiella ting (relaterade till tjänsten).
Såsom framgår dominerar de funktionella kvalitetsaspekterna kundens kvalitetsupp-
fattning. Det är endast ������������ som är en rent teknisk kvalitetsdimension (ibid., s.
25-27).

Tjänsten är till stor del abstrakt. Mycket beror på kundens egna värderingar och sinnes-
stämning. Kunden baserar sin upplevelse av kvalitén på en tjänst både på ��
 han får
(teknisk kvalitet) och på 	��han upplever processen (funktionell kvalitet), som leder
fram till det han får. Detta är upplevelsen av totalkvalitén av en tjänst. Om man inte har
denna totalsyn på kvalitetsbegreppet, talar man inte samma språk som kunderna (ibid, s.
23). Denna aspekt är viktig i diskussioner kring Läs- och skrivstugans verksamhet.

Arbetsprocessen i en tjänsteproducerande organisation styrs av organisationens tjänste-
idé. 4�
 avser organisationen att göra för en definierad grupp kunder, 	�� avser man att
göra detta och ����� resurser avser man att använda. Alla delar inom organisationen
måste samarbeta för att producera de tjänster som alla egentligen är till för (ibid., s. 32).

Eftersom tjänsteidén beror på de behov och önskemål kunderna har, är det viktigt att
man har en klar bild av deras behov och hur de önskar att organisationen ska fungera
(ibid., s. 34). Tjänsteidén kan även styra på vilket sätt kunden förutsätts bidra till
tjänstens tillblivelse. Kunden bör styras t ex genom förhandsinformation, skyltar samt
råd och hjälp av personalen i kundservicefunktionerna, så att han genom sin egen insats
inte försämrar utan i stället aktivt bidrar till att få en så bra totalkvalitet som möjligt
(ibid., s. 43).

”En viktig förutsättning för ökad serviceorientering och effektivitet är att ledningen
förstår att det handlar om att få igång en process snarare än ett projekt” (ibid., s. 103). I
denna långvariga process tillvaratas varje individs kunskaper och vilja till förändring.
Denna vilja väcks genom ingångsättandet av ett projekt. Att bestämma syftet med
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projektet är något som man ofta tar för lättvindigt på. Syftet bör formuleras på ett sätt så
alla kan identifiera sig med det. En aktiv personalpolitik är viktig i en förändrings-
process. Det räcker inte att formulera ett personalpolitiskt program, utan själva
agerandet i personalfrågor är betydligt viktigare. När processen väl kommit igång är det
viktigt att man inte förlorar tempot, speciellt efter det att mognadsfasen och det första
engagemanget sjunkit. Man bör planera uppföljningen av projektet redan från första
början, annars är det lätt att ”tappa ”projektet. Någon form av utbildningsverksamhet
behövs oftast. Men det är vad man gör ����� utbildningen som avgör resultatet. Man bör
även se till att utbildningen tar fasta på den egna verksamheten. I utbildningssamman-
hanget bör projektets inriktning vara klarlagd. Även relationer till kunder och en dialog
om service och servicekvalitet bör inrymmas i densamma (ibid., s. 103-105).
.
Det är av stor betydelse att få alla att sugas in i förändringsarbetet. Detta kan vara ett
sätt för många att påverka sin arbetssituation. Därigenom kan man också skapa
förutsättningar för att se på det gamla med nya ögon. Otrygghet skapar motstånd mot
förändringar. Problemlösningsteknik i form av identifiering och lösandet av problem är
nyckeln till effektivitet. Hela organisationen genomgår på så sätt en kompetens-
utveckling och man vågar prova nya vägar, ifrågasätta och se nya möjligheter. När man
har kommit hit så känns processen som en självklar del av arbetet (ibid., s.105-107f.).

<�.�7��������������,

Kerstin Jönsson framhåller att det är ���������������������������������������$���.
Det är genom människans medverkan och kompetens, som en organisation kan uppnå
god kvalitet och utveckla förmågan att bli bättre. Det är i kontakten mellan
kund/användare och leverantör/bibliotekarie, som kvalitén upplevs direkt. Men det är
lika viktigt att alla engagerar sig i kvalitetsarbetet. Först då finns det förutsättningar för
att kunderna/användarna blir nöjda och organisationen fungerar bra. Enligt Jönsson
beror framgång på hur väl man lyckas skapa 

•  personligt engagemang från den enskilda medarbetaren

•  samverkan i grupp

•  ledarskap på alla nivåer (Jönsson s. 20-21)

För en organisation är det helt nödvändigt med kontinuerlig information till kunderna
om organisationen ska kunna överleva. Man måste inom organisationen etablera
effektiva kanaler för att underlätta kommunikationen samt hela tiden arbeta för att
kanalerna används även i fortsättningen. En av de viktigaste orsakerna till detta är att
många kunder vill ha förändring och de kan ändra sig snabbt. Nya behov uppstår.
Kundfokus är en del av en process, som leder till kontinuerliga förbättringar inom
organisationen, vilka i sin tur resulterar i nöjda kunder. Resurserna är ofta begränsade.
Det gäller därför att de används där de gör mest nytta för att förbättra kundernas grad av
tillfredsställelse och lojalitet (Goetsch 2000, s. 189-190).

I processen som leder till nöjda kunder, börjar man med att definiera målgruppen, d v s
vilka kunder man vänder sig till. Därefter utgår man från kunderna och funderar över
vad de vill ha. Efter att ha tillfrågat kunderna huruvida de är belåtna, försöker man
koppla resultatet av utvärderingen till processen. Man frågar sig vad det är i processen,
som leder till nöjda/missnöjda kunder. Därefter arbetar man vidare både på att förbättra
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både utifrån de positiva och negativa svaren. Registrering av kundernas värderingar
pågår kontinuerligt. Det är det kontinuerliga förbättrandet av hela processen, som är
själva nyckelbegreppet när det gäller totalkvalitet (ibid., s. 184-185). Vid
marknadsföring av Läs- och skrivstugan är det viktigt att ta med sig denna kunskap.

Det gäller för organisationen att hela tiden ligga ett steg före kunderna. En kund som
klagar har redan skaffat sig en negativ bild av hela organisationen. Det är därför bäst att
få synpunkter från kunder före problem uppstår. Ett sätt är att skapa ett forum, där
representanter för kunder och organisationen kan utbyta erfarenheter och förebygga
problem (ibid., s. 187 f.).

Organisationsprofilen, d v s imagen, representerar de värden som kunder och allmänhet
förknippar med organisationen ifråga. Profilen kan vara olika hos olika kundgrupper. En
positiv profil är en tillgång för varje verksamhet. För det första är profilen en av de
faktorer som inverkar på en kunds förväntningar på vad verksamheten kan erbjuda. För
det andra kan organisationsprofilen vara ett filter på de erfarenheter, som en kund har av
kvalitén av en tjänst. Om profilen är positiv så utgör den ett skydd mot ett problem,
(exempelvis förståelse för väntetid) och om profilen är negativ så har man inget skydd
mot eventuella brister. Eftersom en tjänst är abstrakt kan ett skydd vara av stort värde.
För det tredje påverkas organisationsprofilen av den upplevda kvalitetsbilden, d v s ju
mer goda erfarenheter en kund får av verksamheten, desto positivare blir kundens bild
av verksamheten. För det fjärde så har organisationsprofilen en intern påverkan d v s
desto oklarare profilen är desto mer negativ blir personalens attityder till sin chef, till
det egna arbetet och till kunderna (Grönroos 1988, s. 68 f.).
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I detta kapitel kommer jag att redovisa mina resultat utifrån litteraturstudier och
intervjuer. Intervjuerna med kulturpolitiker från Ale respektive Skövde kommun har jag
gjort ett sammandrag av, eftersom deras synpunkter konvergerade.

8���'
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Jag har studerat kulturpolitiska program och handikapplaner från Ale, Skövde och
Göteborg och sammanfattat det som berör funktionshindrade med inriktning på
bibliotek och tillgänglighet.
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Utbudet av kulturaktiviteter ska inriktas�på att nå en bred lokal publik för att därigenom
stärka samhörighetskänslan i kommunen. Bibliotekets verksamhet ska stimulera till
läsning, kulturupplevelser och kunskapssökande. Varje bibliotek ska ha en förankring i
närsamhället och särskilda insatser ska göras för att öka barns och ungdomars läs-
intresse. Biblioteksverksamheten med tonvikt på huvudbiblioteket har en särskild verk-
samhet, ”Ordverkstan” för grupper med läs- och skrivhandikapp (Ale kommun 2002).

)��������������%��������22�12812�

Ale kommuns handikapplan utgår från FN:s regler samt hälso- och sjukvårdslagen,
LSS-lagen och socialtjänstlagen. Handikapplanen�lägger grunden för nämndernas arbete
när det gäller insatser för människor med funktionshinder. Samtliga verksamheter i
kommunen ska verka för ökad tillgänglighet och gott bemötande. Syftet är att:

•  skapa förutsättningar för delaktighet och inflytande
•  skapa en gemensam handikappolicy för kommunen
•  beakta handikappaspekten i planeringsprocessen
•  öka samverkan mellan de olika verksamheterna
•  öka kunskapen i kommunen om de funktionshindrades situation

Utvärdering ska ske vartannat år av kommunalfullmäktige i samråd med brukarna.
Nödvändiga förändringar som förbättrar deras situation skall vid behov vidtagas. I
handikapplanen använder man WHO:s rekommendation vid definition av
funktionsnedsättning och handikapp.

Som ett led i ökad tillgänglighet för funktionshindrade skall de hinder undanröjas, som
finns i den yttre miljön. En viktig del i tillgängligheten är också att den information,
som finns ska göras lättillgänglig. Fritids- och kulturverksamheten skall vända sig till
alla kommuninvånare oavsett ålder eller funktionshinder. För att kunna genomföra detta
ska kommunen i all planering och projektering bevaka att den lagstiftade
tillgängligheten på alla områden uppfylls. Kommunen ska dessutom aktivt planera för
att höja kunskapen hos ansvariga om vikten av god tillgänglighet för funktionshindrade.
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För att funktionshindrade ska kunna vara delaktiga och påverka sin situation, måste de
få tillgång till en information som finns och även ges möjlighet till kommunikation.
Idag finns på biblioteken punktskrift, kassetter, talböcker, relieftext mm, som ger
synskadade  tillgång till information. Här erbjuds även viss kommunal information
tillgänglig för funktionshindrade och denna service bör utvecklas.

De insatser, som erbjuds inom handikappomsorgen skall kvalitetssäkras. Detta innebär
bl a att brukarna ska få tydlig information om vad som erbjuds och insatserna ska vara
mätbara. Vidare ska en dokumentation göras med brukaren, där det framkommer hur
man upplevt utförandet av insatserna och om behoven har tillgodosetts. I kvalitets-
säkringen ingår också att insatserna ges av professionell och engagerad personal.
Insatserna ska ge utrymme för flexibilitet och hög grad av tillgänglighet för den
enskilde.

I Ale kommun finns ett handikappråd. Syftet med handikapprådet är att kommunen och
handikapporganisationerna tillsammans kan samråda i frågor, som rör de funktions-
hindrades situation, före beslut tas i kommunalfullmäktige.

Ale kommun påbörjade arbetet med handikapplanen 1991. Handikappomsorgen var då
verksamhetsmässigt samordnat med äldreomsorgen. Vid remissgenomgången framhöll
handikapporganisationerna, att de inte längre ville se handikappomsorgen som en del i
äldreomsorgen. De föreslog istället att skillnaden mellan äldreomsorg och handikapp-
omsorg skulle profileras. Den 1 juli 1997 inrättades vård- och omsorgsförvaltningen
med en enhet för handikappomsorg och en för äldreomsorg (Ale kommun 2001).
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Bibliotekets mål finns beskrivna i Strategisk plan och ekonomisk flerårsplan 2002-2004
för Ale kommun. Bibliotekets verksamhet ska stimulera till läsning, kulturupplevelser
och kunskapssökande. Huvudbiblioteket ska ha ett övergripande ansvar för informa-
tionsverksamheten. Verksamheten skall erbjuda funktionshindrade samt invandrare och
andra minoriteter media och informationsteknik, som är anpassad för deras behov. För
de som inte kan ta sig till biblioteket skall verksamheten utvecklas ytterligare. I
samarbete med andra verksamheter och föreningar i kommunen skall olika kultur-
aktiviteter arrangeras i bibliotekslokalerna (Ale kommun 2001).

8��������%��

7������
����!�����
	��,��������%����
,,����88<1291���

En omfattande och bred kulturverksamhet skall ses som en medveten profilering av
Skövde. Kulturen ger människor möjlighet att mötas och det är i mötet som förståelse
skapas. Alla invånares rätt till det kulturella utbudet innebär också, att den enskilda
människan ges möjlighet att delta i utvecklingen av kulturlivet. Folkbiblioteken har en
viktig roll i informationssamhället. De förmedlar information och kunskap inom alla
områden. Kulturen är en gemensam tillgång, som står för både tradition och förnyelse.
Kulturlivet stärker och utvecklar den enskilde individen.
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Bland de övergripande målen för Skövde kommuns kulturpolitik nämns:

•  Verka för ett brett utbud av kulturaktiviteter, som ska möta människors behov
med mångfald och flexibilitet i utbud och arbetssätt

•  Låta kulturen bli en drivkraft för kommunens fortsatta utveckling
•  Verka för att kulturlivet inte enbart är en angelägenhet för kulturnämndens

ansvarsområden utan för samtliga förvaltningar
•  Värna om en kvalitativ total kulturmiljö (Skövde kommun 1997)

)��������
����!�����
	��,��22�12812�
=��,�!!�����	��1�����!�>

”Skövde kommun ska vara ett föredöme i arbetet med att underlätta för funktions-
hindrade att delta i samhällslivet”. Det handikappolitiska programmet har som mål att
omsätta FN:s vision om full delaktighet och jämlikhet för funktionshindrade till praktisk
handling. Utgångspunkten var att alla nämnder har ansvar för att funktionshindrade
uppnår full delaktighet i samhället. Handikapprogrammets ambition är att undanröja så
många hinder som möjligt för denna grupp. Som första åtgärd ska nämnderna göra en
inventering av nuläget utifrån FN:s standardregler. Därefter ska de ta fram konkreta
åtgärdsförslag med stöd av det handikappolitiska programmet. Programmets syfte är att

•  införa handikappaspekter på alla områden när den kommunala politiken
utformas

•  undanröja hinder så att funktionshindrade kan bli fullt delaktiga i samhället
•  stimulera intresset för och höja kommunens ambitionsnivå i handikappfrågor

Följande standardregler med inriktningsmål och åtgärdsförslag, som berör funktions-
hindrade och bibliotek, ingår i programmet3�ökad medvetenhet, stöd och service,
tillgänglighet, utbildning, kultur, kunskap och forskning, policy och planering,
lagstiftning, samordning, handikapporganisationer, personalutbildning, granskning och
utvärdering samt tekniskt och ekonomiskt samarbete.

Under regeln ”ökad medvetenhet” nämns bland inriktningsmål, att berörda nämnder ska
informera funktionshindrade om vilket stöd kommunen kan ge. Som åtgärdsförslag
nämns bl a att offentliga handlingar och informationsbroschyrer ska finnas i stor stil,
inlästa på kassett eller CD samt med lättläst text.

Under regeln ”utbildning” påpekas att kunskap om funktionsnedsättning ska ingå som
en naturlig del i all undervisning.

Under regeln kultur nämns bland inriktningsmålen bl a att funktionshindrade ska kunna
delta i kulturlivet på samma villkor som alla andra. Förslag till åtgärder är därför att
anställda inom kulturförvaltningen ska erbjudas utbildning om funktionshinder. Skövde
kommuns hemsida ska vara anpassad för funktionshindrade. Information ska spridas om
inläsningstjänst och IT-punkten.

Under samordningsregeln framhålls att alla nämnder ska utnyttja kommunala
handikapprådet som ett rådgivande organ.

Regeln om personalutbildning nämner att det är kommunen som ansvarar för att all
personal som arbetar med handikappfrågor har utbildning i handikappfrågor.
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Slutligen påpekar man under granskning och utvärdering att kommunen regelbundet ska
utvärdera det kommunala handikapparbetet (Skövde kommun 2001).
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Ur mål för kulturnämndens verksamhetsområde framgår�mål för Skövde stadsbibliotek.
Biblioteket skall, via ett varierat mediabestånd och kvalificerad informationstjänst, ge
alla medborgare möjlighet till information inom alla områden. Vidare betonas, att
biblioteken ska lägga stor vikt vid det behov som dagens samhälle har av en
kvalificerad informationstjänst. Biblioteken skall se utvecklingen inom informations-
tekniken som ett stöd för god service både beträffande nya medieformer samt
informations- och kunskapssökning. De ska vara öppna för allmänhetens önskemål,
söka nya vägar samt pröva nya arbetsmetoder för att utveckla verksamheten (Skövde
kommun 1997).
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I januari 1998 antog Göteborgs kommunfullmäktige ett nytt förslag till kulturpolitisk
strategi för Göteborgs stad. De övergripande ����������målen för kulturpolitiken skall
bl a vara att:

•  verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till
kulturupplevelser samt till eget skapande

•  ge kulturen förutsättningar att vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft i
samhället

•  främja bildningssträvanden

De lokalamålen skall bl a vara att:

•  öka medborgarnas kulturella kompetens
•  prioritera kulturverksamhet som engagerar barn och ungdom
•  skapa en attraktiv livsmiljö

Förslaget till kulturpolitisk strategi består av tre huvudsektorer: den konstpolitiska, den
kulturpolitiska samt en sektor för kulturplanering. Kulturplaneringen ska ha ett
helhetsperspektiv och utgå från stadens samlade resurser. Detta kulturbegrepp är ett
tvärfackligt synsätt, där kunskap från skilda håll kopplas samman. Kulturpolitiken har
som syfte att höja den kulturella kompetensen, stimulera till aktivt skapande, stärka
intresset för kulturarvet och främja demokrati och jämlikhet. Biblioteken beskrivs som
kulturella nav i stadsdelarna. De är lokala kulturcentra och besöks av alla kategorier av
människor. Genom ett aktivt samarbete mellan invånare, föreningar, organisationer,
studieförbund, arbetsplatser och andra funktioner i stadsdelen, skulle biblioteken bättre
kunna profilera sin verksamhet och tillgodose brukarnas behov. Biblioteket blir en väg
in i informationssamhället för individen genom att erbjuda tillgång till databaser, arkiv
och Internet. Biblioteken har en nyckelroll när det gäller att höja kunskapsnivån och öka
den kulturella kompetensen. I arbetsmarknadspolitiken är utbildning och fortbildning av
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central betydelse. Detta medför stora krav på biblioteksservice för medborgarna
(Göteborgs stad 1999).
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SYNVÄNDAN, Göteborgs stads mål och handlingsplan för att ge människor med
funktionshinder samma rättigheter som övriga medborgare, är ute på remiss hösten
2002 och kommunfullmäktige kommer att ta ett beslut i slutet av året. Handikapplanen
bygger på FN:s standardregler, den nationella handlingsplanen för handikappområdet
från 2000 samt erfarenheterna från Bemötandeutredningen från 1999. I inledningen
nämns att Göteborg ska vara en bra stad att leva i, även för människor med funktions-
hinder. En synvända – ett förändrat synsätt blir nödvändigt. Tillgänglighet, medvetenhet
och bemötande är viktiga begrepp. Frågorna berör bl a kommunal information och
kultur, trafik och bostadsförsörjning, familjepolitik. Planen omfattar sex år; 2003 –
2008. Under denna tid gäller planens mål. Kontinuerlig utvärdering och revidering skall
ske under samma period så att en ny plan kan gälla från år 2009.

I handlingsplanen används den terminologi, som tillämpas i nationella dokument kring
handikappolitiken. En skada eller en sjukdom kan medföra en nedsatt funktionsförmåga
hos en person; han har en funktionsnedsättning eller ett funktionshinder. Om en person
är handikappad av funktionshindret beror vanligen på miljön.

Handikappolitikens mål är att undanröja eller minska den handikappande effekten vid
olika funktionsnedsättningar. Detta sker genom åtgärder på strukturell och individuell
nivå. I målen nämns bl a att:

•   alla människor ska ha kunskap om funktionshindrades livssituation
•   alla ska kunna förstå stadens information
•   Göteborgs miljöer ska vara tillgängliga för alla
•   utbildning på alla nivåer ska vara tillgänglig för människor med funktionshinder
•   kulturliv och fritidsaktiviteter ska vara tillgängliga för alla
•   kunskap om funktionshinder ska ingå i utbildning, forskning och

personalutbildning
•   handikapporganisationerna ska få inflytande i kommunens planeringsarbete
•   målen och handlingsplanen ska utvärderas och ingå i stadens kvalitetsarbete

Kommunstyrelsen och nämnderna har ansvaret för att åtgärderna genomförs.
(Göteborgs stad 2002).
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Biblioteksmål för Göteborgs stadsbibliotek håller på att revideras och beräknas bli klara
under år 2003, enligt bibliotekschefen.
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Efter att ha genomfört intervjuer med ordförande i Ale, Skövde, Göteborg och VGR, så
fann jag att ordförande i Ale och Skövde kommun var i stort sett överens, medan
ordförande i Göteborg och ordförande för VGR hade avvikande uppfattningar om Läs-
och skrivstugans verksamhet. Jag har därför valt att redovisa Ale och Skövde
gemensamt och därefter Göteborg och VGR var för sig.
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Information om Open Media/Open Learning�kom från bibliotekschefen på respektive
bibliotek, berättar kultur- och utbildningsnämndens ordförande i Ale och Skövde.
Regelbundna kontakter förekommer med kulturchef/förvaltningschef och biblioteks-
chef. Frågor som har högsta prioritet är fysisk tillgänglighet samt tillgänglighet till
information. Ingen av ordföranden kunde svara på om  information från kommunen
samt från olika myndigheter finns i anpassad form för läshandikappade. De hade inte
hört talas om WAI:s riktlinjer, ej heller att Västra Götalands hemsidor ska vara
anpassade. De har heller inga åsikter om hur politikerna kan verka för att öka
kompetensen om funktionshindrade hos de personer, som arbetar med kulturella
aktiviteter. Däremot bedömer de båda respondenterna att bibliotekspersonalen har goda
kunskaper om olika funktionshinder. Ansvars- och finansieringsprincipen inom svensk
handikappolitik är ej bekant för nämndernas ordförande. Beträffande fördelningen av
pengar, så anser respondenterna att ”öronmärkta” pengar kan bli fel, eftersom andra
verksamheter då kan få stå tillbaka. Tillit är viktigt för allt samarbete, även på det
ekonomiska planet. Definition på funktionshinder är ”rörelsehandikapp, syn-, hörsel-
och psykiska handikapp”.
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Kulturnämndens ordförande i Göteborg blev informerad om Open Media/Open
Learning genom stadsbiblioteket i Göteborg. Samarbete sker regelbundet med
handikapprådet, kulturchef och bibliotekschef. Tillgänglighetsfrågan är mycket aktuell
och ständiga förbättringar sker både beträffande den fysiska tillgängligheten och
möjligheten att kunna ta del av information. Denna aktuella fråga berör kanske främst
de funktionshindrade men i stort även alla besökare till biblioteket. Det finns många
olika sätt att underlätta för de funktionshindrade att kunna ta del av all den information,
som samhället erbjuder. Ordförande nämner spontant mail-möjligheterna och ett centralt
telefonnummer för kulturinformation. WAI:s riktlinjer är ett välkommet påbud och
Västra Regionen är i dagarna klar med bl.a. sin hemsida. Seminarier som förmedlar
kunskap om olika funktionshinder arrangeras. Dessa är riktade till alla intresserade, men
ej uttryckligen till nämndens medlemmar. Närmast på nämndens uppdragslista står
inventering av offentliga lokaler för kultur angående tillgängligheten. Ansvars- och
finansieringsprincipen följs inte, men byggnadsnämnden kontrollerar att lagarna om
tillgänglighet efterlevs. Det förekommer överhuvudtaget inte att man så att säga
”öronmärker” pengar. Ansvaret läggs istället på respektive chef, som har sin egen
budget att fördela. Nämnden har fullständig tillit till chefernas kompetens. De senaste
åren har det pågått många projekt på stadsbiblioteket, men just för tillfället är inget
aktuellt. Respondenten definierar funktionshinder: ”…. att man har hinder som gör att
man har svårigheter att ta del av kulturaktiviteter i samhället, idrott, åka spårvagn”.
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Utbildningsfrågor sorterar ej under kulturnämnden, men ordförande är informerad om
universitetens satsningar på tillgänglighet till information. Man installerar samma typ av
lästeknisk utrustning som finns i Läs- och skrivstugan. Att Läs- och skrivstugan
påverkar bibliotekets verksamhet mycket positivt råder det ingen tvekan om. Den
tekniska utvecklingen gagnar alla och i synnerhet de funktionshindrade och deras
möjlighet att inhämta information.
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Ordförande för kulturnämnden i Västra Götaland vet ej hur han först fick information
om Open Media/Open Learning.�Regelbundna samarbeten förekommer med regionala
handikapprådet och kulturchefer. Ordförande har inte något samarbete med biblioteks-
chefer på kommunal nivå, men däremot på regional nivå. I den kulturpolitiska strategin
är det tillgängligheten, som är högprioriterad. Med tillgänglighet avses både tillgång till
information samt anpassning av den fysiska miljön. Handikapprådet ger årliga rapporter
till regionstyrelsen. WAI:s riktlinjer har han inte hört talas om. Som politiker är han
lyhörd för krav på utbildning för personal som arbetar med kultur och funktions-
hindrade. Ansvars- och finansieringsprincipen hade han ingen uppfattning om. Hans
uppfattning är vidare att pengar ej ska öronmärkas, utan respektive chef ska ansvara för
fördelningen. Biblioteken i regionen har många projekt på gång och är mycket
innovativa. Han berättar även att universiteten satsar mycket på tillgänglighet för
funktionshindrade. Beträffande Läs- och skrivstugans påverkan på biblioteksverksam-
heten har ordförande ingen åsikt. Ordförande definierade funktionshinder som
”svårigheter att röra sig, läsa, höra”.
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Ordförande för handikappkommittén i VGR är vald på fyra år. Kommittén företräder
människor med varaktiga funktionshinder. Dialog med de sex brukargruppernas
representanter sker i olika former, varav en form är när handikappkommittén möter
representanterna i handikapprådet. Vid dessa tillfällen har man informations- och
kunskapsutbyte kring handikappfrågor. Handikapporganisationerna är en viktig resurs
för handikappkommittén, upplyser ordförande.

Frågor rörande tillgänglighet till information för funktionshindrade har hög prioritet i
handikapprådet. All information inom regionen ska presenteras lättläst, på diskett eller
band. Om det inte redan finns kan man få det vid efterfrågan. Webbansvarig personal i
regionen ser till att webbsidor utformas ”på rätt sätt”. Regionen ligger väl till Sverige
när det gäller tillgänglighet. Just nu pågår ett projekt kallat 110 % tillgänglighet.
Ansvariga för detta är handikapprådet och regionbiblioteket.

Ordförande känner till att Läs- och skrivstugan finns i regionen, men har inte blivit
inbjuden till någon visning. Alltså har hon inte kommit i kontakt med verksamheten.
Hon känner inte heller till om projektidén har spridit sig i landet. Alla grupper av
funktionshindrade kan ha nytta av Läs- och skrivstugan, särskilt psykiskt funktions-
hindrade, tror hon.

Ordförande hoppas, att kommunala handikappråd ska ligga direkt under kommun-
styrelsen och inte under kultur- och socialnämnd i de olika kommunerna i VGR.
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I Ale kommun är kultur och utbildningsnämnden sammanslagna. Läs- och skrivstugan
på Ale bibliotek benämns Ordverkstan. Ale bibliotek är ett integrerat folk- och
gymnasiebibliotek.

Förvaltningschefen fick information från bibliotekschefen, om Ordverkstan 1999.
Reaktionerna var positiva från både politiker, bibliotekschef, bibliotekspersonal samt
pensionärer när Ordverkstan startade år 2000. Återkoppling mellan förvaltningschef och
bibliotek sker regelbundet. En bidragande orsak är säkert att förvaltningschefen har sitt
kontor i biblioteksbyggnaden. Läs- och skrivteknikern var också mycket entusiastisk,
men blev med tiden mer tveksam till sina uppgifter. Hon är numera inte kvar på sin
halvtidstjänst. De grupper av funktionshindrade som använder Ordverkstan är
synskadade samt personer med läs- och skrivsvårigheter. Besöksfrekvensen har inte
varit hög. Efter projektets slut tog kommunen över finansieringen av Ordverkstan.
Planerna är att fortsätta verksamheten. Man planerar även satsning på Boken kommer. I
de kulturpolitiska målen för Ale kommun finns handikappmål beskrivna.

7�����������������%����
,,��

Kulturchefen i Skövde fick information om Läs- och skrivstugan, IT-punkten, av
bibliotekschefen 1999. Projektet Bibliotek för alla�har kulturchefen kunskap om. Vid
starten, 1999, var�kulturnämnden och kulturchefen positiva till denna verksamhet och är
så alltjämt. Dyslektiker och synskadade är de grupper, som mest frekvent använder IT-
punkten. Återkopplingen med biblioteket sker via sammanträden var fjortonde dag. De
kulturpolitiska målen är ej reviderade sedan 1998 och de funktionshindrades tillgång till
kultur nämns ej. Biblioteket finansierar själv IT-punkten. Denna räknas som en tjänst
som alla andra. Det planeras ej några ökade ekonomiska insatser till bibliotekets
verksamhet.

7��������������+���
�	

Eftersom Göteborgs nuvarande kulturchef har arbetat sex eller sju år på bibliotek, är hon
väl insatt i biblioteksfrågor. Hon har god kontakt med bibliotekschefen på Göteborgs
stadsbibliotek. Via bibliotekspersonalen fick hon information om Open Media/Open
Learning, när detta projekt startade 1997. Bibliotek för alla är ett välkänt projekt för
kulturchefen. När Läs- och skrivstugan startade på Göteborgs stadsbibliotek, hösten
1994, var reaktionerna mycket positiva från bibliotekspersonal, allmänheten, politiker
och de funktionshindrade själva. Det är mest synskadade, dyslektiker och afatiker, som
använder Läs- och skrivstugan. Två gånger i månaden förekommer ledarträffar, då alla
chefer för olika kulturella aktiviteter träffas. Återkoppling sker med bibliotekschefen,
men ej speciellt med läs- och skrivteknikerna eller Läs- och skrivstugan. En gång per
månad träffar kulturchefen på eget initiativ bibliotekets olika avdelningschefer. I de
kulturpolitiska målen nämns ej funktionshindrade speciellt, men man skriver om
tillgänglighet för alla. Stadsbiblioteket får ett anslag och det är bibliotekschefens uppgift
att fördela detta.
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Bibliotekschefen på Ale bibliotek var osäker på när hon kom i kontakt med projektet
Open Media/Open Learning och vem som introducerade detta för henne. Ordverkstan,
som Läs- och skrivstugan på Ale bibliotek kallas invigdes mars 2000. Läs- och skriv-
teknikern arbetade heltid i ett år, halvtid under sex månader och slutade därefter sin
tjänstgöring. Under denna tid informerade hon bibliotekspersonal om den tekniska
utrustningen. Bibliotekschefen påpekar, att den tunga marknadsföringsuppgiften kan ha
bidragit till att läs- och skrivteknikern slutade.  Den tekniska utrustningen, som är
centralt belägen i biblioteket, finns kvar och en biblioteksassistent, anställd på halvtid,
kan vid behov hjälpa till. Denna person har ej gått utbildningen till läs- och skriv-
tekniker, men kommer att söka om tillfälle bjuds. Vid starten var bibliotekspersonalen
positiv till Ordverkstan, men kulturchefen och politikerna hade en mera skeptisk
inställning. Ordverkstan har inte haft många besökare, men pensionärer har då och då
fått hjälp. Informationsbroschyrer delades ut till det lokala SRF-ombudet samt
specialpedagoger och gymnasielärare med elever, som har läshandikapp. Handikapp-
rådet i kommunen fick också information om Ordverkstan. Detta har inte givit något
gensvar. Kommunala Vuxenutbildningen, som har sina lokaler i samma byggnad, har en
egen Läs- och skrivstuga, vilken används på skoltid av eleverna. Bibliotekschefen hade
förväntningar, att marknadsföringen skulle ha större effekt. Hennes uppfattning är att
muntlig marknadsföring är bättre än skriftlig.

Man planerar en nystart av verksamheten hösten 2002. Inom kort kommer Ordverkstan
att flyttas upp till bibliotekets andra våning, dit man kan komma med hiss. I den nya
lokalen kan användarna sitta mer ostört.  Entrén till biblioteket är sluttande och det finns
ingen hiss från gatuplanet, varför tillgängligheten är begränsad.

Biblioteksmålen håller på att revideras och blir klara december 2002. Ordverkstan
påverkar först och främst bibliotekets ekonomi, eftersom biblioteksanslaget ska räcka
även till denna verksamhet. Besöksfrekvensen har ej ökat sedan Ordverkstan startat.
Syftet att göra allt material mera tillgängligt ser bibliotekschefen som positivt. Man
hoppas att denna verksamhet ska bli mer nyttjad i framtiden. Det är viktigt att
biblioteket hittar en strategi hur man kan finna de potentiella användarna.
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På Skövde stadsbibliotek fick bibliotekschefen, 1998, information om projektet Open
Media/Open Learning av Kerstin Wockatz, projektansvarig. Via Arbetsmarknads-
styrelsens (AMI) försorg fick en nyutbildad läs- och skrivtekniker, en heltidstjänst på
biblioteket 1999, då IT-punkten öppnades. IT-punkten i Skövde är motsvarigheten till
Läs- och skrivstugan på andra bibliotek. På grund av ekonomiska skäl har läs- och
skrivteknikern nu endast en halvtidstjänst. Intresset från kulturchef, kulturnämnd,
bibliotekspersonal och funktionshindrade var och är mycket stort. Majoriteten av
besökare är synskadade och dyslektiker. Bibliotekschefen framhåller att läs- och
skrivteknikern är en mycket engagerad person, som bland annat satsat på marknads-
föring. Personliga besök till tänkbara användare och deras organisationer har gett
resultat. Detsamma gäller studiebesök på IT-punkten av intresserade enskilda eller
grupper. I nuläget är det två veckors väntetid på att få komma till IT-punkten. Läs- och
skrivteknikern har även undervisat och handlett övrig personal beträffande den tekniska
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utrustningen. Detta medför att det finns kunnig personal även när läs- och skriv-
teknikern inte är i tjänst.

IT-punkten är belägen på entréplan, alldeles vid trappan till nästa plan. Det finns både
positiva och negativa tankar om denna placering. Bland fördelarna nämns att IT-
punkten är lätt att nå, men kritik har framförts att det är störande att sitta där människor
ofta passerar. Diskussion förs att flytta verksamheten. IT-punktens verksamhet
finansieras av biblioteket. Det är ont om personal och ekonomin tillåter inte, som
tidigare nämnts, mer än en halvtidstjänst som läs- och skrivtekniker.

Under mål för kulturnämndens verksamhetsområden framkommer bibliotekets
uppgifter. Skövde har också ett handikappolitiskt program, fastställt av kommunal-
fullmäktige 1993, som utifrån FN´s 22 standardregler redovisar inriktningsmål och
åtgärdsförslag. I detta program nämns IT-punkten. Programmet ska utvärderas och
revideras senast 2008.

Även om IT-punkten påverkar bibliotekets verksamhet både ekonomiskt och ur
personalsynpunkt, så råder det ingen tvekan om att biblioteket vill fortsätta med denna
verksamhet.
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Bibliotekschefen i Göteborg började sin tjänst 1991. Strax därefter blev hon informerad
av Birgitta Brown om projektet Bibliotek för alla,�som pågick 1993-1996 på Göteborgs
stadsbibliotek
.
Biblioteket arbetar med ett nytt måldokument. Läs- och skrivstugan är en naturlig del av
verksamheten, men har inga egna mål, vilket övriga avdelningar på biblioteket har.
Bibliotekschefen anser att Läs- och skrivstugan förr sågs som en isolerad del av
verksamheten, men numera är den en självklar del av densamma. Politikerna uppfattar
den tekniska utrustningen för läshandikappade som något mycket positivt. De värnar
om de funktionshindrade. Det finns två Läs- och skrivstugor, en på vuxen och en på
barnavdelningen, som betjänas av två halvtidstjänster på barn och en 75 %-ig tjänst på
vuxenavdelningen. Dessutom är en tekniker heltidsanställd. Han har även konsultativa
uppgifter mot Västra Götalandsregionen.

Bibliotekschefen ogillar diskussion angående hur tjänster till de funktionshindrade
finansieras. Det är för henne alldeles självklart att dessa tjänster ska ingå i bibliotekens
budget. Hennes åsikt är att vi alla mer eller mindre är funktionshindrade. Brist på
empati kan vara ett exempel på detta, nämner bibliotekschefen.

Den fortsatta intervjun berör Läs- och skrivstugan på vuxenavdelningen. Den är belägen
nära informationsdisken på talboksavdelningen och ligger öppet, d v s inte i ett stängt
rum. Detta är bra eftersom det är lättare för användarna att få hjälp samt att man lättare
kan förhindra obehöriga att nyttja tekniken. Dessutom är det viktigt att verksamheten
syns!

Det har inte förekommit någon fortbildning för läs- och skrivteknikerna. Däremot har de
själva informerat och handlett personal. All personal har kännedom om Läs- och
skrivstugan och kan visa besökaren till rätt plats. Användare som är väl förtrogna med
utrustningen, kan utnyttja denna även när den står obemannad.
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I sin marknadsföring har biblioteket haft och har alltjämt regelbunden kontakt med
syncentralen och SRF. Däremot är bibliotekschefen osäker på samarbete med
dyslexiföreningen och afasiföreningen.

Det är främst synskadade som besöker Läs- och skrivstugan, men även dyslektiker och
afatiker. Den fysiska tillgängligheten bedöms som mycket viktig. Biblioteket har
ledstråk ända från busshållplatsen in till entrén och vidare till olika avdelningar. Två
hissar har syntetiskt tal och en hiss är så rymlig att en permobil går in.

Bibliotekschefen är övertygad om att verksamheten i Läs- och skrivstugan har påverkat
övriga bibliotekets verksamhet. Personalen har blivit mer medvetna om de funktions-
hindrades situation och tänker mer på dessa grupper. Ledningsgruppen träffas regel-
bundet och avdelningschefer sitter med och kan framföra respektive avdelnings åsikter.
På varje avdelning finns en kontaktperson för olika funktionshinder.
Att öka marknadsföringen är ett av delmålen fram till 2003.
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Som tidigare nämnts slutade den först anställde läs- och skrivteknikern i Ale 2001 och
Ordverkstan står därefter obemannad. Respondenten är en biblioteksassistent som är
mycket intresserad och har ansökt till höstens kurs i läs- och skrivteknik. Hon arbetar på
talboksavdelningen. På biblioteket har personalen aldrig erhållit någon utbildning om
olika funktionshinder. Bibliotekspersonalen har varit delaktiga i målformulerings-
processen för hela biblioteket. Det finns inga separata mål för Ordverkstan. I nuläget är
det bara en synskadad, som besöker Ordverkstan, men dyslektiker, afatiker och
invandrare är naturligtvis välkomna. Utrustningen är gammal och några nya program
har inte köpts in. Planen är att Ordverkstan åter ska öppnas. Utrustningen har flyttats
upp till andra våningen, dit man kan ta sig med hiss. Denna nya placering blir betydligt
lugnare än nere vid informationsdisken, där Ordverkstan låg tidigare. Assistenten är
övertygad om att satsningen på ny start av Ordverkstan kommer att höja kvalitén på
bibliotekets verksamhet, men hon vet ej på vilket sätt.
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Det finns inga skrivna mål för IT-punktens verksamhet på Skövde stadsbibliotek. En
arbetsgrupp med representanter för bibliotekspersonal har formulerat bibliotekets mål.
IT-punkten  är öppen för alla biblioteksbesökare, som frågar efter dess tjänster.
Användaren måste beställa tid och oftast är det ca två veckors väntetid. Besöks-
frekvensen är 350 per år. Majoriteten av användarna är dyslektiker, lätt synskadade
och/eller äldre. Afatiker och personer med kognitiva nedsättningar ser han mycket
sällan vid IT-punkten.

Läs- och skrivteknikern har en heltidstjänst på biblioteket, men endast 50% är förlagd
till IT-punkten, vilket ej är tillräckligt, enligt respondenten. Även om han är väl
förtrogen med bibliotekets mål, så kan han inte påstå att han har dessa aktuella i det
dagliga arbetet. Han trivs utmärkt i sin yrkesroll och ser fram emot varje ny användare,
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som han får introducera. Läs- och skrivteknikern har enbart märkt positiva reaktioner
från sin chef, övrig personal och besökare.

Man måste hela tiden hålla sig ajour med utvecklingen, både beträffande teknik och nya
program, tillägger respondenten. Övrig personal har ej fått någon utbildning på tekniken
och ej heller om olika funktionshinder. Besökare som tidigare har fått användarunder-
visning om den tekniska utrustningen, får nyttja denna utan att läs- och skrivteknikern
är närvarande. Nya program köps in och befintliga program uppdateras. Den tekniska
utrustningen förnyas efter hand. Senaste inköpet är Voice Xpress. Vid användning av
detta program ges muntliga instruktioner till datorn.

IT-punkten, som nu är belägen nära informationsdisken, men nära en trappa, ska flyttas
till andra våningen. Här är en lugnare miljö. Den marknadsföring som är mest effektiv
är ”mun till mun” metoden, enligt läs- och skrivteknikern. Inför öppnandet av IT-
punkten besökte han skolor, studieförbund samt handikapporganisationer. Dessutom
fanns det tryckta informationsblad, som han delade ut i samband med besöken. Läs- och
skrivteknikern inbjöd även intresserade att komma och prova utrustningen. Detta har
resulterat i att kön nu är lång och respondenten kan därför inte vara aktiv i marknads-
föringen som tidigare. Utbildningen till läs- och skrivtekniker var i stort sett bra, men
han saknade tips om marknadsföring.

Läs- och skrivteknikern anser att man måste fånga upp de yngre potentiella brukarna så
tidigt som möjligt. Skolan har ej möjlighet att regelbundet besöka IT-punkten. En
lösning på problemet är en mobil buss med utrustning, som kunde användas förslagsvis
en gång per vecka, föreslår läs- och skrivteknikern.

Efter att IT-punkten startade har antalet besökare till biblioteket ökat totalt sett. Fler
människor ”vågar” besöka biblioteket. Han tvekar inte när han framhåller att kvalitén på
biblioteket har höjts, speciellt när det gäller servicen� Någon regelbunden uppföljning
eller utvärdering av IT-punkten har inte gjorts.
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Det finns inga skrivna mål speciellt för Läs- och skrivstugans verksamhet på Göteborgs
stadsbibliotek. Varje avdelning på biblioteket arbetar denna höst med att ta fram nya
mål. Tre läs- och skrivteknikertjänster, varav två är på 50 % vardera och en på 75%
ansvarar för tre lässtationer. Läs- och skrivstugan är avsedd för synskadade, dyslektiker,
afatiker och psykiskt handikappade, men afatiker nyttjar inte denna möjlighet. Nybörjar-
na får en genomgång av för dem lämpliga program. Syftet är att användarna ska kunna
bli självständiga.

På de två datorerna i Läs- och skrivstugan, som är belägna på talboksavdelningen är det
full beläggning hela tiden. Väntetiden är i nuläget en vecka. Besöksfrekvensen är ca
1000 personer per år. Tidsbeställning är nödvändig och maxtid är en timma per person
och tillfälle. Läs- och skrivteknikern har mycket god kontakt med de synskadade.
Denna handikappgrupp vill komma trots att de oftast har utrustning hemma. De upp-
skattar den sociala samvaron, tror respondenten.

Det är svårt att hinna med marknadsföring, lära sig nya program samt att utöva
användarundervisning. Marknadsföringen, som enligt läs- och skrivteknikern är den
tyngsta och mest tidskrävande delen är inte lätt att klara av när man själv är funktions-
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hindrad. Den marknadsföring som utförs är huvudsakligen uppsökande verksamhet
samt utskick av trycksaker.

Läs- och skrivstugan försörjs kontinuerligt med nya program och ny teknik. På frågan
vilka egenskaper, som är viktiga för en läs- och skrivtekniker framhålls lyhördhet samt
förmågan att kunna vägleda. Det vore önskvärt att Läs- och skrivstugan kunde vara
bemannad under bibliotekets hela öppettid. Läs- och skrivteknikern har fått utbildning
om olika funktionshinder, vilket övrig bibliotekspersonal ej har fått.

Läs- och skrivteknikerna har informerat om sin verksamhet. Bibliotekschefen och
personalen är mycket positiva till verksamheten i Läs- och skrivstugan. Kvalitén på
bibliotekets verksamhet har ökat och ökar fortfarande i takt med Läs- och skrivstugans
utveckling. Göteborgs stadsbibliotek har i slutet av år 2001 erhållit ett pris för deras
satsning och engagemang för fysisk tillgänglighet och för Läs- och skrivstugans
verksamhet.
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Örjan Petersson är tekniskt ansvarig på Göteborgs Stadsbibliotek. Av tjänstens 40
timmar per vecka köps 20 timmar av Regionbiblioteket för teknikutveckling, fort-
bildning samt support till de 21 bibliotek i regionen, som har Läs- och skrivstuga.
Dessutom ansvarar han för teknisk utbildning samt fortbildning för läs- och skriv-
tekniker. Örjan Petersson blev introducerad i projektet Bibliotek för alla�av Birgitta
Brown, dåvarande chefen för den sociala verksamheten på biblioteket. Men det var först
efter det att detta projekt startat 1993, som han blev involverad på allvar.

Idéerna till Läs- och skrivstugan kom från England efter ett studiebesök på NLB,
National Library for the Blind i Stockport, Cheshire. NLB grundades 1882 och betjänar
synskadade både i och utanför Englands gränser. Många av de tekniska lösningarna
kommer ursprungligen från krigsindustrin i USA, informerar Örjan Petersson om.

Drivkraften bakom Läs- och skrivstugan i Göteborg var SRF:s dåvarande ordförande.
Örjan Petersson har varit anställd på biblioteket sedan 1982. Han har inte genomgått
någon formell utbildning för den befattning, som han nu har. Från början var tekniken i
Läs- och skrivstugan mycket komplicerad. Programmen var svåra att förstå och det
behövdes professionell användarundervisning. Fastän teknik och program blivit
betydligt enklare att använda behövs alltjämt användarundervisning. Örjan Petersson
har fullt stöd från bibliotekschefen när det gäller att skaffa tekniska nyheter. Inköpstips
på nya program får han av brukarna, hjälpmedelsföretag och brukarorganisationerna.
Dessutom tar han gärna del av den kunskap Hjälpmedelsinstitutet har. Däremot
förekommer inte något samarbete med regionens handikappkommitté.

På frågan om vilken kompetens en läs- och skrivtekniker bör ha, svarar Örjan Petersson,
att den sociala kompetensen har stor betydelse. En fördel är att läs- och skrivteknikern
själv har ett funktionshinder, enligt respondenten. Det sistnämnda innebär en bättre
förståelse för Läs- och skrivstugans besökare.

Många synskadade har lästeknisk utrustning hemma, men besöker ändå gärna Läs- och
skrivstugan. Örjan Petersson framhåller att de kommer av sociala skäl. Andra grupper
av besökare är framför allt dyslektiker, psykiskt funktionshindrade samt ett mindre antal
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afatiker. Läs- och skrivstugans placering ska vara i biblioteket, lite avskilt, så att
användarna inte störs av för mycket yttre stimuli, anser han.

Läs- och skrivstugan har påverkat bibliotekets verksamhet på många sätt. Örjan
Petersson är övertygad om att den tekniska informationsutvecklingen har påskyndats i
och med Läs- och skrivstugans introduktion. Numera ser personalen den lästekniska
utrustningen, som en naturlig del av biblioteksverksamheten. I takt med ökad kunskap
om funktionshindrade har engagemanget ökat hos personalen.

Framtiden för Läs- och skrivstugan ser ljus ut. Idén har spridits till andra bibliotek inom
Sverige. Töreboda och Örebro är de som närmast planerar att starta denna verksamhet.
Utanför Sveriges gränser har Danmark och Norge tagit upp idén. I Norge, har man på
riksplanet startat ett projekt och kommer att installera läs- och skrivteknik för
funktionshindrade på fem bibliotek. Ett 50-tal bibliotek i Sverige har nu läs- och
skrivutrustning för funktionshindrade.
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Jag har intervjuat några av brukarorganisationernas representanter i handikapprådet
Västra Götalandsregionen. Detta har jag gjort för att belysa de synpunkter och önske-
mål, som personer med olika funktionshinder har om Läs- och skrivstugans verksamhet.
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Personer med kognitiv nedsättning har fått information om Läs- och skrivstugans
verksamhet via radio, TV och press, möjligen även från biblioteken, kuratorer eller
psykologer. Representanten påpekar, att flertalet personer med kognitiv nedsättning ej
har problem att läsa. Problemet är istället att förstå och komma ihåg innehållet. Önske-
mål framförs om att även rehabiliteringspersonal, god man, personliga assistenter samt
närstående skulle få information om Läs- och skrivstugan och därmed kunna sprida
denna kunskap. Det är troligt att besöksfrekvensen till biblioteken har ökat för denna
grupp. Generellt råder det stor okunnighet om detta funktionshinder, tillägger den
intervjuade. En läs- och skrivtekniker bör ha klart för sig vad detta handikapp innebär.
Många i denna grupp har varit läs- och skrivkunniga tidigare, men tappat förmågan p g
a ett olyckstillfälle. Eftersom de har kontakt med vuxenhabiliteringen, skulle det vara en
stor fördel att ha Läs- och skrivstugan placerad där. Flertalet av dessa personer har
svårigheter att ta sig till biblioteket. Man efterlyser ett bättre samarbete med bibliotek,
politiker och kulturchefer. Denna handikappgrupp ingår i Handikappades Samarbets-
Organisation (HSO), som informerar och anordnar utställningar om sina medlemmars
situation.

Den intervjuade sitter som representant i handikapprådet och träffar där politiker. Han
påpekar att politikerna måste ständigt bearbetas, för att förstå hur viktig tillgängligheten
till kultur är för en funktionshindrad. Politikernas okunskap är stor. Slutligen fram-
kommer det i intervjun att denna grupp inte har varit delaktig i utformningen av Läs-
och skrivstugans verksamhet.
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Information om Läs- och skrivstugans verksamhet har medlemmarna i Afasi-
föreningarna i VGR fått via tolkservice samt via tidskriften Afasi Väst-Nytt, som
utkommer fyra gånger per år. Ingen information har kommit direkt från biblioteken.

Afasiföreningens medlemmar uttrycker att de har mycket god nytta av Läs- och skriv-
stugan och alltfler lär sig tekniken. Programmen är relevanta. Det har inte framkommit
några önskemål om förändringar av Läs- och skrivstugans verksamhet. Marknadsför-
ingen, som åligger läs- och skrivteknikern, skulle även kunna bedrivas av handikapp-
rörelsen, afasiföreningen, logopeder, stroke-teamet på sjukhuset samt habiliteringen.
Även om afatiker är en diagnosgrupp, så är ingen afatiker den andra lik. Detta är viktigt
att läs- och skrivteknikern känner till. Afatikern behöver tid på sig, får ej stressas för då
fungerar både tal och språkförståelse sämre. De klarar bra av att läsa på displayen.

Samarbete med politiker sker i kommunala handikapprådet, men där är detta osynliga
handikapp underrepresenterat. Något samarbete med bibliotekschef/personal eller
kulturchef är ej etablerat. Däremot framhålls primärvårdsnämnden som fungerande
samarbetspartner. Afasiföreningens medlemmar har inte blivit tillfrågade vid utform-
ningen av Läs- och skrivstugans verksamhet.
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Representanten för FMLS berättar, att medlemmarna är väl förtrogna med Läs- och
skrivstugans verksamhet, eftersom dyslexiföreningen har deltagit i marknadsföringen.
Medlemmarna fick även information direkt från biblioteken. Däremot känner skolorna
inte till denna verksamhet. Medlemmar i FMLS har varit på studiebesök på bibliotek,
där lästeknisk utrustning finns. Dyslektikerna tycker att programmen är bra och
varierande. Tekniken utgör inte några problem, när läs- och skrivteknikern är till hands.
Däremot efterlyser man pedagogisk handledning av densamma. Fastän en dyslektiker
tycker det är känsligt att besöka ett bibliotek, så har besöksfrekvensen av denna grupp
ökat efter att Läs- och skrivstugans verksamhet kom igång. Det förekommer att
lokalföreningar av FMLS anordnar träffar på biblioteken för att få testa Läs- och
skrivstugan. Ett bra bemötande från bibliotekspersonalen och speciellt av läs- och
skrivteknikern är mycket viktigt för denna grupp. God kunskap om funktionshindret
dyslexi är ett önskemål.

Samarbete med bibliotekschefer samt kulturchefer fungerar väl i regionen. Däremot får
denna grupp ej gehör för sina frågor i handikapprådet.
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För SRF:s medlemmar är Läs- och skrivstugans verksamhet välkänd. Information om
denna sprids direkt från biblioteken, de synskadades organisation samt syncentralen.
Den teknik som finns på Läs- och skrivstugan är mycket användbar för denna grupp.
Syncentralen har påpekat att det är mycket bra för en synskadad att träna på tangent-
bordet. Många har dessa tekniska hjälpmedel i hemmet. Det är t o m så att alla
synskadade som så önskar, kan få detta.

Kommunens alla skrifter kan konverteras så att denna grupp kan ta del av informa-
tionen. De synskadade är medvetna om att de själva kan påverka utbudet. Efterfrågan
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styr inköp av program. Förutom läs- och skrivteknikern, kan även SRF, kommunerna,
skolor och studieförbund marknadsföra verksamheten, anser representanten för denna
grupp. Han vet med säkerhet att besöksfrekvensen på biblioteken har ökat sedan Läs-
och skrivstugan startade. Detta trots att många har den tekniska utrustningen hemma.
Som skäl till den nämnda ökningen av synskadade på biblioteken nämns SRF tydliga
marknadsföring av den tekniska utrustningen
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Kerstin Wockatz arbetar på�regionbiblioteket, Västra Götaland och var projektansvarig
för�Open Media/Open Learning.  Efter projektets avslutande hade regionbiblioteket en
strategi för att projektets syfte skulle leva vidare. Syftet var att öppna bibliotekets
samlingar av information och kultur för alla läshandikappade.

Som första åtgärd ville regionbiblioteket medvetandegöra bibliotekschefer, politiker och
berörd personal kring de frågor, som väckts under projektets gång. Huvudfrågan gällde
hur man kan göra samhällets information tillgänglig för funktionshindrade. En skriftlig
inbjudan till en konferens skickades till vård, skola, omsorg i regionens kommuner och
till samtliga stadsdels/kommundelsnämnder i respektive Göteborg och Borås. Konferen-
sen ägde rum i Skövde våren 2001. Skövde valdes i stället för Göteborg, eftersom det
har varit så ”Göteborgscentrerat” tidigare, enligt Kerstin Wockatz. På konferensen
presenterades vad som gjorts under projekttiden. Relativt unga företrädare för syn-
skadade och dyslektiker talade om sitt yrkesverksamma liv i förhållande till sitt
funktionshinder. Behovet av tillgänglighet i IT-samhället diskuterades också. Riksdags-
ledamot Sonja Fransson, som ansvarig för handikappfrågor talade. Läs- och skriv-
tekniker deltog och erbjöd deltagarna att pröva teknisk utrustning för funktionshindrade.

I Skaraborgsdelen av Västra Götaland engagerade sig SRF och FMLS genom att skriva
till kommunstyrelsen. De framförde önskemål om samma typ av verksamhet i sina
kommuner, d v s teknisk utrustning för funktionshindrade. Detta blev upptakten till en
fortsättning och spridning av projektet. Vidare inbjöds bibliotekscheferna, represen-
tanter från arbetsförmedlingen samt hjälpmedelscentralen för att med styrdokumentet
som utgångspunkt lyfta fram olika lösningar kring IT-tillgänglighet för funktions-
hindrade samt finansieringen. Under 2002 har det handlat om att följa upp propåer och
bl a i Töreboda har man på fullmäktigenivå beslutat att avsätta medel för fortsättning av
projektidén. Som tänkbara orsaker till att olika kommuner är engagerade i varierande
grad, nämns lokala företagskulturer, exempelvis delegation till tjänstemän.

Kerstin Wockatz betonar att det finns behov att upprepa en konferens eftersom den
nationella handlingsplanen för handikappolitiken är mycket aktuell och många
kommuner arbetar med  handikapplaner.

Frågor om målbeskrivning och utvärdering av Läs- och skrivstugans verksamhet,
hänvisar Kerstin Wockatz till berörda bibliotek.

Inom en snar framtid planeras ytterligare en utbildningsomgång till läs- och
skrivtekniker, eftersom intresset och efterfrågan är stor. Falköping, Götene, Töreboda
och Åmål är exempel som Kerstin Wockatz nämner. Utbildning för läs- och
skrivtekniker har genomförts och utvärderats vid tre skilda tillfällen. Utbildningstiden är
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sex månader, vilket har, av deltagarna, ansetts för kort. De har ej känt sig mogna att
klara av de arbetsuppgifter, speciellt de tekniska, som förväntas av dem. Allt eftersom
man har blivit säkrare i sin yrkesroll har man upplevt sig säkrare med tekniken. Region-
biblioteket ansvarar för fortbildning för all bibliotekspersonal. Viss del av fort-
bildningen är riktad mot läs- och skrivtekniker, men alla kurser står öppna för all
personal, om inget särskilt anges.

Läs- och skrivteknikerna har en virtuell träffpunkt, där de kan utbyta idéer och
erfarenheter. Ibland är Kerstin Wockatz inbjuden till möten, anordnade av läs- och
skrivtekniker, och då har man möjlighet att diskutera angelägna spörsmål.

Kerstin Wockatz anser, att det är en fördel med en läs- och skrivtekniker, som är
funktionshindrad. I alla inlärningssituationer finns ett visst mått av identifikation. En
läs- och skrivtekniker kan trots sitt ibland grava funktionshinder klara arbetsuppgifter,
som är mycket kvalificerade. ”Kan den funktionshindrade läs- och skrivteknikern, så
kan jag”, kanske användaren tänker, menar Kerstin Wockatz. Den utbildningsomgång,
som nu planeras kommer både intresserad bibliotekspersonal, men även arbetslösa att
kunna söka till. Det finns alltså fortsatta möjligheter för funktionshindrade att få bra och
meningsfulla jobb. Vid anställning av personer, som remitterats från Arbetsförmed-
lingen utgår lönebidrag, vilket är en fördel för biblioteken.

Läs- och skrivtekniker var från projektets början heltidsanställda, men pga personliga
skäl och/eller nedskärning av bibliotekens resurser har en del nu enbart en halvtids-
anställning. Arbetsuppgifterna består av att informera, instruera och inspirera läshandi-
kappade att ta del av bibliotekets utbud. Kerstin Wockatz berättar vidare att läs- och
skrivteknikern har ansvar för att marknadsföra sin egen verksamhet. All personal ska
känna till Läs- och skrivverksamheten och kunna presentera denna vid visningar för
studenter, pensionärer, barn, invandrare mm. Det fungerar bäst när ett engagemang
finns hos all bibliotekspersonal för verksamhet och marknadsföring.

Läs- och skrivtekniker har fått många idéer under sin utbildning/fortbildning om hur
marknadsförning kan gå till. Det är viktigt att kontakta kommunala verksamheter samt
de olika handikapporganisationerna. Andra marknadsföringssätt är tryckt information
samt information via bibliotekens hemsidor. Det är en brist att hemsidorna sällan är
uppdaterade och att läs- och skrivteknikerna och deras verksamhet ej går att finna under
respektive bibliotek i telefonkatalogen.

Kerstin Wockatz berättar om en utställning i Nordstan i Göteborg, som läs- och
skrivteknikerna tog initiativ till. Utställningen var parallellt med Bok- och
biblioteksmässan 2002 och pågick under fyra dagar. Syftet var att nå de som ej är trogna
biblioteksbesökare och troligen ej heller besöker Bok- och biblioteksmässan. Stöd till
utställningen behövdes och erhölls av regionbiblioteket. Under dessa dagar visades
lästeknisk utrustning, taktila böcker och allmänheten fick tillfälle att pröva utrustningen
och ställa frågor. Denna mötesplats utanför biblioteket var mycket positiv.

Tillgängligheten och medvetenheten om tillgänglighet ökade på de bibliotek, som
deltog i projektet Open Media/Open Learning. Projektet 110 % tillgänglighet har också
ökat medvetenheten kring tillgänglighet till kultur för funktionshindrade. Projektet, som
finansierade av Statens kulturråd, avslutas hösten 2002. Pilotkommuner har varit Hjo,
som en liten kommun och Borås, som en stor kommun. I Borås finns en kommunal
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handikapplan att relatera till, vilket ej finns i Hjo. I Hjo började man med ”Konst-
rundan”, vilket handlade om tillgänglighet till lokaler samt tillgänglighet till konst.

Statens kulturråd ger även bidrag till en tillgänglighetsgranskning, som nu sker på 18
bibliotek. En arkitekt ger kostnadsförslag på eventuella tillgänglighetsåtgärder. Därefter
ska bibliotekschef samt lokala handikapporganisationer prioritera förslagen. Av dessa
ska de viktigaste planeras in i budgeten.

Samarbete mellan bibliotek, myndigheter och handikapporganisationer är mycket
viktigt och varierar mycket i de olika kommunerna. Läs- och skrivteknikerna har varit
med vid presentationen av Läs- och skrivstugan för handikapporganisationerna och
kommunala handikappråd. Kerstin Wockatz hänvisar frågan till respektive bibliotek.

Inför framtiden är det viktigt att öka kunskapen om de olika funktionshindren för att
bemötandet ska ske på rätt nivå. Ett respektfullt och bra bemötande är viktigt, betonar
Kerstin Wockatz. Vad innebär funktionshindret för just 
�� individen? Önskemål från
läs- och skrivtekniker har framkommit om utbildning i pedagogik. Kerstin Wockatz är
medveten om detta, men samtidigt ställer hon sig frågan: ”vad är bibliotekspedagogik i
förhållande till annan pedagogik”?

Tillgången till Läs- och skrivteknik på biblioteken, höjer kvalitén på hela verksamheten,
anser Kerstin Wockatz. Vilken del av verksamheten som än förändras kommer det att ha
inverkan på hela bibliotekets verksamhet. Satsning på ökad tillgänglighet för funktions-
hindrade är ett utmärkt medel att gå in och göra en stor förändring på biblioteksverk-
samheten. Förändring är ett bra redskap för kvalitetsutvecklingen. Arbetet måste ske på
ett djupt och engagerat sätt.

”Informationsflödet, som vi lever i och som accelererar, ska inte vara ett hinder utan en
möjlighet, att verka och deltaga i det liv man vill leva”, är Kerstin Wockatz avslutande
ord på intervjun.
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I dagens samhälle kan man inte undgå att komma i kontakt med informationsteknik
oavsett vilket område man är verksam i. Arbete på ett bibliotek, innebär daglig
användning av IT i olika former. Tekniken betyder att brukarnas tillgång till information
är likvärdig oavsett om man är funktionshindrad eller ej.

Jag kommer i detta kapitel att redogöra för varje frågeställning för sig. Jag utgår från de
teoretiska avsnitten, för att därefter belysa verksamheten vid de utvalda biblioteken och
göra en jämförelse och analys.
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Goetsch skriver att om en organisation ska fungera optimalt, så skall en strategi finnas
för verksamheten. Denna strategi måste komma från organisationens ledning och den
ska genomsyra hela verksamheten. Alla i organisationen ska vara delaktiga i
planeringen. Detta är totalkvalitetstänkande.

Kerstin Wockatz var initiativtagare till projektet Open Media/ Open Learning, som lever
vidare som en process. Jag frågade henne vilka åtgärder hon vidtog för att få en fort-
sättning på projektet. Grönroos skriver att en viktig förutsättning för ökad service-
orientering och effektivitet är att ledningen förstår, att det handlar om att få igång en
process snarare än ett projekt. Projektet Open Media/Open Learning pågick i en tid när
tillgänglighetsaspekten lyftes fram mer påtagligt inte bara i Sverige utan även i hela
Europa. Det är för mig tydligt att även detta hade betydelse för att projektet övergick i
en process.

En aktiv personalpolitik är av stor betydelse i en förändringsprocess, fortsätter
Grönroos. I intervjun med Kerstin Wockatz framkom det, att hennes första åtgärd var att
medvetandegöra bibliotekschefer, politiker och personal på berörda bibliotek, kring de
frågor, som väckts under projektets gång. Jag kan förstå att Kerstin Wockatz på detta
stadium öppnade kanaler för kommunikation, som har haft stor betydelse för fortsatt
arbete. Grönroos fortsätter med att framhålla, att när processen väl kommit igång är det
lätt att förlora tempot, speciellt efter det att första engagemanget sjunkit. Denna risk
framträder tydligt vid jämförelse av de tre undersökta biblioteken. I Göteborg där
projektet startade etablerades således kanaler, som fortfarande fungerar mycket bra.
Detta styrks enligt min uppfattning i intervju med bibliotekschef, kulturchef och
politiker. I Ale avslöjar respondenterna att något fungerande nätverk inte finns med
politikerna i kommunen. Det framkommer t o m en skeptisk inställning till Ordverkstan
initialt hos kulturchef och politiker, vilket inte kan ha gynnat starten, enligt min åsikt.
Skövde har ett mycket väl utvecklat samarbete med kulturchef och politiker, vilket även
speglar av sig i verksamheten.

För att hålla kanalerna fortsatt öppna för kommunikation inom organisationen, vilket
Goetsch påpekar är av stor vikt, skrevs enligt Kerstin Wockatz en inbjudan till vård,
skola och omsorgsförvaltning samt till kulturnämnder, kommunstyrelser och
handikapporganisationer. Denna inbjudan avsåg en konferens i Skövde, där man
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presenterade vad som gjorts under projekttiden samt hur man skulle gå vidare. Syftet
var att alla skulle kunna identifiera sig med den fortsatta planeringen, vilket Grönroos
framhåller är mycket viktigt del i en förändringsprocess.

Goetsch skriver att det i en effektiv strategi finns överenskomna mål samt kontinuerlig
uppföljning och utvärdering av resultaten. Detsamma nämner även Jönsson och
Svensson.

Ur intervjuerna har det framkommit att biblioteken i Ale, Skövde och Göteborg inte har
skrivna mål specifika för Läs- och skrivstugan. Läs- och skrivstugan i Göteborg har
visserligen integrerade mål med Talboksavdelningen. Läs- och skrivteknikern borde
kräva av sin chef, att de gemensamt med övrig personal formulerar mål för den
lästekniska verksamheten. Utifrån dessa gemensamt överenskomna mål skall
regelbundna uppföljningar/utvärderingar göras i syfte att förbättra och utveckla
verksamheten. Jag saknar en tydlig struktur för den lästekniska verksamheten särskilt på
Ale och Skövde stadsbibliotek, vilket är nödvändigt för strategisk planering.

Jag anser att det ovan beskrivna visar att Kerstin Wockatz välfungerande strategi för
projektet i Göteborg har inneburit, att även om själva projektet har tagit slut så fortsätter
idén som en process, precis som Grönroos beskriver. Idag har en spridning skett till ca
50 bibliotek i hela Sverige. Norge och Danmark har också tagit idén.

�2���� ��!���%���	�
�����%"������	

���������	����������������-�7�����������!��������	�����
�����7

Svensson skriver att målen ska ge mening åt arbetet i organisationen. Av målen ska det
framgå i vilken riktning organisationen och medarbetarna ska arbeta. Målen ska även
vara en utmaning och därmed stimulera till utveckling av kompetensen, fortsätter
Svensson. Jag instämmer i Svenssons resonemang och har svårt att tro, att arbetet kan
kännas meningsfullt om tydliga mål saknas. Enligt Goetsch måste man försäkra sig om
att arbetsuppgifterna är utformade i linje med organisationens mål. Både Svensson och
Goetsch påpekar målen som styrinstrument.

I Ale, Skövde och Göteborg finns övergripande mål för olika kulturella verksamheter.
Dessa ingår i kulturens verksamhetsplan och är jämförbara med Svenssons inriktnings-
mål. Bibliotekspersonalen, inklusive läs- och skrivteknikerna, på de tre biblioteken är
delaktiga i målformuleringsprocessen av dessa mål. Jag reagerar på att Läs- och
skrivstugans verksamhet endast beskrivs i förtäckta ordalag ”ge alla medborgare
möjlighet till information inom alla områden”.

Det är en allvarlig brist, att det inte finns och ej heller planeras särskilt skrivna mål för
Läs- och skrivstugan på Ale, Skövde och Göteborgs bibliotek, enligt min uppfattning.
Detta innebär att Läs- och skrivstugan inte har några styrdokument, som driver på
utvecklingen av den tekniska tillgängligheten, från biblioteksledningen och kommunen.
Jag åsyftar bibliotekschefens möjligheter, att i samband med överlämnandet av verk-
samhetsplan till kulturchef/kulturnämnd, kunna understryka Läs- och skrivstugans
betydelse. Jag förstår inte hur man ska kunna utvärdera eller förbättra verksamheten på
ett ändamålsenligt sätt, om inga mål är tydligt nedskrivna. Goetsch, Jönsson och
Grönroos är alla eniga om uppföljningens och utvärderingens betydelse.
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Eftersom Läs- och skrivstugans målgrupp är funktionshindrade personer, kan det tyckas
naturligt att de lokala handikapplanerna eller handikappolitiska programmen kan
användas som alternativa styrdokument.  På så sätt skulle man kunna försvara att Läs-
och skrivstugan inte har några egna mål i Ale, Skövde och Göteborg. Men dessa
handikapplaner riktar sig till kommunen i stort och ej specifikt till bibliotekens
verksamhet. Därför kan dessa inte ersätta bibliotekets måldokument, hävdar jag.
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Enligt bibliotekslagen är det en demokratisk rättighet för alla att få del av bibliotekets
tjänster.

Jag har under arbetets gång blivit alltmer övertygad om att samarbete är nyckelordet.
För att man ska kunna använda Läs- och skrivstugan på ett effektivt sätt behöver
insatserna samordnas och följas upp.

Jag vill hävda att kunskaps- och informationsutbyte behöver ske regelbundet mellan
berörda aktörer för att ett samarbete ska kunna fungera. Är det kanske här som bristen
ligger mellan representanter för funktionshindrade och myndigheter, frågar jag mig. Det
krävs ett fungerande samarbete på ���� nivåer mellan bibliotekspersonal/läs- och
skrivtekniker, bibliotekschef, kulturpolitiker, kulturchef och handikappråd, vilket stöds
av den litteratur jag valt. I mina intervjuer med representanter från dessa grupper
framkommer att bibliotekschef och kulturchef har regelbundna möten på de av mig
undersökta biblioteken, men detta är ej tillräckligt.

Representanterna för handikapporganisationerna efterlyser ett bättre samarbete med
bibliotek, politiker och kulturchefer. Ombudet för personer med kognitiv nedsättning
sitter själv i handikapprådet och träffar där politiker. Han framför att politikernas
okunskap om funktionshinder är stor. Jag vill hävda, att denna okunskap kan vara en
bidragande orsak till dåligt samarbete. Kunskap och attityd följs åt, enligt Grönroos.
Handikapprådet borde, enligt min uppfattning, vara ett utmärkt forum för kunskaps-
förmedling. Brukarna behöver IT-kunskap, beslutsfattare behöver kunskap om inne-
börden av olika funktionshinder och arbetsgivare behöver kunskap om vilken service de
funktionshindrade kan få, i detta fall Läs- och skrivstugans verksamhet, menar jag.

I Statens kulturråds handlingsprogram (1999-2001) och i VGR:s plan för handikapp-
frågor (2002-2004) kan man läsa att en plan ska genomföras för ökad tillgänglighet
genom att stärka samarbete och samverkan mellan kultursektor och handikappsektor.
Även här påpekar man brister i kontakterna med handikapporganisationer.

Bibliotekschefen ska delge kulturchef och kulturnämndens politiker, bibliotekets
verksamhetsplan och mål. Även om det händer att Läs- och skrivstugan står nämnd i
verksamhetsplanen, så har Läs- och skrivstugan inga egna mål. Detta anser jag är en
klar brist, både när det gäller samarbete med myndigheter och organisationer samt vid
utvärdering av verksamheten.
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En förutsättning för att kunna nyttja den lästekniska utrustningen, som finns i Läs- och
skrivstugan är att den fysiska tillgängligheten är god. I Skövde byggdes 1965 ett
kulturhus, i vilket bl a biblioteket är beläget. Redan vid denna tidpunkt var man
medveten om att göra byggnaden tillgänglig för alla. Därför har man inte behövt göra
miljön mer tillgänglig inför starten av IT-punkten, år 2000.  Det är glädjande att notera
att Göteborgs stadsbibliotek fick ett ”tillgänglighetspris” år 2001. I prismotiveringen
anges god tillgänglighet till den fysiska miljön och till information genom inrättandet av
Läs- och skrivstugan. Över huvud taget bör man uppmuntra varje steg som leder till
ökad tillgänglighet, anser jag.

På Ale bibliotek har inga förbättringar skett av den fysiska miljön i samband med
inrättandet av Ordverkstan. Besökare med gång- och/eller balanssvårigheter eller med
manuell rullstol kan med svårighet ta sig uppför en lång ramp innanför ytterdörren. Hiss
finns ej från gatuplan, vilket förvånar mig.

Min åsikt är att man i större omfattning borde kunna utnyttja lagen för att ställa krav på
offentliga myndigheter och på privata företagare. Att bygga otillgängligt eller att
förlägga ett bibliotek i en otillgänglig byggnad medför inte några direkta konsekvenser i
Sverige. Detta är ur ett demokratiskt perspektiv helt oacceptabelt, enligt min mening.
Ett fungerande sanktionssystem, som exempelvis indrag av statliga medel till
kommuner, som struntar i tillgängligheten, skulle vara effektivt (jmfr ADA kap.7).
Dessutom borde vi införa möjligheter åt enskilda att göra en juridisk anmälan angående
bristande tillgänglighet till offentlig verksamhet.

Jag vill framhålla att tillgänglighet inte bara handlar om byggnader, utan även om
tillgänglighet till information. Den tekniska utvecklingen har inneburit att möjligheterna
för funktionshindrade att nå bibliotekets information har ökat. Utvecklingen har på-
skyndats i och med Läs- och skrivstugans inrättande, vilket Örjan Petersson under-
stryker. Jag vill gå ytterligare ett steg och påstå att denna kvalitetsparameter  påverkar
bibliotekets hela verksamhet på ett mycket positivt sätt. Handikappkommittén i VGR
har mycket tydliga riktlinjer när det gäller anpassad information (se kap 4.7).
Kommittén har också ett uppföljningskrav med åtgärdsprogram, vilket sätter ytterligare
press på de verksamhetsansvariga. Jag är förvånande över att det råder okunskap bland
politiker inom kulturområdet om vikten av lättillgängliga webbsidor för en person med
läs- och skrivhandikapp. Myndigheterna rekommenderas följa WAI:s riktlinjer för
navigering, struktur, språk och tekniska lösningar (WAI = Web Accessibility
Initiatives). Det är positivt att handikapprådet varit rådgivande till webbansvariga inom
regionen. Det är viktigt att myndigheter lyssnar på de funktionshindrades förslag till
förändringar, anser jag.

Ansvarig för tekniken på Göteborgs stadsbibliotek berättar om teknikens framfart.  För
tio år sedan, då projektet Bibliotek för alla startade, var användarundervisning helt
nödvändig. Tekniken var mycket komplicerad. Användarna var ovana i jämförelse med
idag, då de flesta har en dator i hemmet. Jag är övertygad om att de ökade tillgänglig-
hetskraven har påskyndat den tekniska utvecklingen och tvingat fram mer användar-
vänliga program. Trots detta måste den personliga servicen finnas.
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Den s k ansvars- och finansieringsprincipen innebär att miljöer och verksamheter ska
utformas och bedrivas så att de blir tillgängliga för alla människor. Anpassningsåtgärder
ska finansieras inom ramen för ordinarie verksamhet, vilket nämns i den nationella
handlingsplanen för handikappolitiken. Bibliotekschefen i Göteborg är helt inne på
denna linje. Eftersom denna princip inte är rättsligt bindande, utan får ses som en
rekommendation, läggs ett stort ansvar på i detta fall bibliotekschefen. Därför anser jag
att vid tillsättande av dylika tjänster är det mycket viktigt att kompetenskraven är högt
ställda.
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Västra Götalandregionens vision är att alla människor ska ”leva ett gott liv”.
Handikapperspektivet ska beaktas inom regionens alla verksamhetsområden. Detta
förefaller självklart, men för att nå detta mål måste kunskapen öka. Jag vill påstå att det
är nödvändigt att höja kompetensen både om olika funktionshinder men även om de
funktionshindrades villkor. Denna kunskap och medvetenhet måste öka inom ����
samhällssektorer, vilket betonas i Statens kulturråds handlingsprogram, plan för
handikappfrågor i VGR 2002-2004 samt i de lokala handikapplanerna Ale, Skövde och
Göteborg.

Utifrån svaren på intervjufrågorna, framkommer det att personalen på de undersökta
biblioteken inte fått någon utbildning/fortbildning om olika funktionshinder och de
funktionshindrades situation. Jag kan inte förstå att bibliotekscheferna inte använder den
kunskapsresurs, som handikapporganisationernas medlemmar besitter. Handikapprådet i
VGR är ett forum för representanter från brukarorganisationer och politiker, där
ömsesidig kunskapsutbyte regelbundet skulle kunna ske. Dessutom är läs- och
skrivteknikern själv funktionshindrad och kan bidraga med värdefulla kunskap.

Kunskaps- och attitydutvecklingen går in i varandra, säger Grönroos. Även om en läs-
och skrivtekniker informerar övrig personal om funktionshinder och om verksamheten i
Läs- och skrivstugan, så är detta endast en information som aldrig kan ersätta utbild-
ning/fortbildning. Kunskap om funktionshinder och om de funktionshindrades villkor
måste få högsta prioritet inom biblioteket, anser jag. Annars befarar jag såsom Grönroos
skriver, att det blir betydligt svårare att bibehålla positiva attityder på sikt. Vid intervju-
erna framkommer att personalen generellt är mycket välvilligt inställda till Läs- och
skrivstugan. Vill man bevara denna positiva attityd är jag övertygad om att biblioteken
måste satsa på utbildning och kontinuerlig fortbildning om olika funktionshinder till all
personal.

Jag ser även en skörhet i systemet eftersom Läs- och skrivstugans utnyttjande är
avhängig �� person. Om läs- och skrivteknikern ej är i tjänst så är det ingen självklarhet
att tekniken används. Jag tror på idén att arbeta i team, där alla i teamet har baskun-
skaper om läs- och skrivverksamheten. Dessa baskunskaper kan fås genom det som
svarar mot det som Goetsch kallar fortbildning. Denna fortbildning är mer praktisk till
sin karaktär. Syftet är att höja personalens kunskaper, färdigheter, förståelse och
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motivation. Detta går helt i linje med min uppfattning om att fortbildningens mål ska
vara att höja kvalitén på 	��� verksamheten.

Kerstin Jönsson framhåller att det är ���������������������������������������$���.
Det är genom människans insatser och utveckling av sin kompetens, som en organisa-
tion kan uppnå god kvalitet och utveckla förmågan att bli bättre. Jag ser en risk med all
teknisk utrustning, nämligen att man glömmer att det måste finnas en kompetent
människa bakom. Denna person behöver kontinuerlig utbildning och utvärdering.

Utvärderingar har gjorts av läs- och skrivteknikerutbildningar och det framkommer
önskemål om undervisning i pedagogik. Detta ser jag som något absolut nödvändigt i
utbildningen. Enligt min uppfattning räcker det inte att vara teknisk expert när man skall
göra informationen tillgänglig för funktionshindrade. Även pedagogisk utbildning är
nödvändig för att kunna handleda användare och övrig personal vid Läs- och skriv-
stugan.

Krauledat visar i sin undersökning på tolv bibliotek i Europa, att besöksfrekvensen av
funktionshindrade ökade mångfalt efter det att man satsat på tillgängligheten och ut-
bildningen. Utbildningen omfattade olika sorters funktionshinder samt bemötandet av
dessa grupper. Uppföljning och utvärdering, helt i linje med Goetsch och Jönsson,
skedde kontinuerligt under de fyra år som projektet pågick. Resultatet av dessa med-
förde regelbunden undervisning för de deltagande bibliotekarierna både under och efter
projektet. Projektet övergick i en process. Detta är ytterligare ett tydligt exempel på ut-
värderingens betydelse för att en process ska kunna avlösa ett projekt, enligt min åsikt.
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Läs- och skrivteknikern är ansvarig för marknadsföring av Läs- och skrivstugan. Detta
är en tung och ansvarsfull del av arbetsuppgifterna, enligt respondenterna. En orimlighet
för en enskild anställd, anser jag. Det borde vara ett team eller som Goetsch säger, hela
organisationen som samarbetar kring dessa uppgifter.

Om arbetet i verksamheten sker utifrån ett totalkvalitetsperspektiv har den kundernas
belåtenhet som prioritet, fortsätter Goetsch. Jag är övertygad om att belåtna kunder
sprider sin tillfredsställelse till nya användare och besöksfrekvensen ökar. Detta är en
mycket effektiv marknadsföring, kanske den allra effektivaste.

Grönroos beskriver att tjänsteidén beror på kundernas behov och därför måste man ha
en klar bild av vad de önskar få ut av verksamheten. Om tekniken inte uppdateras och
programmen inte anpassas efter individens behov, så kan man befara att vissa grupper
uteblir, vilket Ale bibliotek delvis fick erfara. Enligt intervjuerna med läs- och skriv-
tekniker är afatiker och personer med kognitiv nedsättning de grupper, som minst
besöker Läs- och skrivstugan. Afasiföreningens representant är dock mycket positiv till
verksamheten. Han föreslår att marknadsföringen även kan skötas av logopeder, stroke-
teamet på sjukhuset samt habiliteringen. Jag vill hävda att det är viktigt att man lyssnar
på förslag, som kommer från brukarna själva. Läs- och skrivteknikern bör bjuda in
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berörda personalkategorier för information om verksamheten. Samtidigt är detta ett
utmärkt tillfälle för kunskapsutbyte som man bör ta vara på.

Ett exempel på marknadsföringsåtgärd, som Malmö stadsbibliotek har satsat på, är
bokprat på gymnasieskolor. Därefter inbjuds elever och lärare till biblioteket för
demonstration av hur man kan ha nytta av tekniken, när man har svårt att läsa och
skriva. Min uppfattning är att detta är ett utmärkt sätt att informera ungdomar om
bibliotekens många möjligheter. Att informationen sker under skoltid och därmed blir
obligatorisk, ser jag som en fördel.

Grönroos nämner betydelsen av positiv organisationsprofil/image, som en tillgång för
varje verksamhet. Om inte tekniken kan erbjuda senaste nytt eller om resurserna inte
räcker till, är det svårt för läs- och skrivteknikern att sprida en god image. Under dylika
omständigheter är det en risk att omgivningen får en negativ bild av verksamheten och
marknadsföringen blir tyngre. Därför vill jag betona, att det är viktigt för organisationen
kring Läs- och skrivstugan att alltid ligga steget före kunderna. En kund som klagar har
påbörjat en negativ marknadsföring och kan vara svår att bryta.

Alla ska känna delaktighet i mål och verksamhet i organisationen, säger Goetsch. Jag
förutsätter att han med ���� menar även lokalvårdare och vaktmästare. De är oftast
lättillgängliga och enligt min erfarenhet bidrar deras delaktighet till god marknadsföring
och samhörighetskänsla.
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Kulturnämndens ordförande i VGR berättar att tillgängligheten både till information
samt anpassning av den fysiska miljön är högprioriterad i den kulturpolitiska strategin.
Projektet Open Media/Open Learning�har han fått information om, men verksamheten i
Läs- och skrivstugan är han inte närmare insatt i. Ordförande har inte något samarbete
med bibliotekschefer på kommunal nivå, men däremot på regional nivå. Ansvars- och
finansieringsprincipen är inte känd för nämndens ordförande. På frågan om framtiden
och de funktionshindrades tillgång till information svarar han att universiteten satsar
mycket på fysisk tillgänglighet samt andra åtgärder för läshandikappade.

Ordförande för kulturnämnderna i Ale och Skövde har regelbundna kontakter med
bibliotekschefen och tillgänglighetsfrågan är högprioriterad. Båda känner till satsningen
på lästekniska hjälpmedel. Däremot är WAI:s rekommendationer ej bekant, ej heller
ansvars- och finansieringsprincipen, vilket förvånar mig mycket. Ansvars- och
finansieringsprincipen beskrivs redan1988 i Handikapputredningen och är mycket
aktuell i tillgänglighetsfrågor.

Kulturnämndens ordförande i Göteborg har ett regelbundet samarbete med biblioteks-
chefen på Göteborgs stadsbibliotek, kulturchefen och handikapprådet. Hon framhåller
att tillgänglighetsfrågan inte bara berör funktionshindrade utan också gemene man. Hon
är insatt i WAI:s riktlinjer, som är av mycket stor betydelse inte bara nu utan även i
framtiden. Inventering av offentliga lokaler för kulturella ändamål avseende tillgänglig-
het står närmast på nämndens lista. Man håller på att installera lästeknisk utrustning på
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universitetet, vilket avsevärt ökar de funktionshindrades möjlighet att bedriva högskole-
studier och ta del av information, berättar hon.

I min intervju får jag inga raka, konkreta svar på hur politikerna ser på Läs- och
skrivstugans verksamhet och fortbestånd. Politiker har en förmåga att ”prata runt”
frågor, varför jag till en viss del får reservera mig för min diskussion av deras svar.

Om man bortser från kulturnämndens ordförande i Göteborg, som verkligen både är
kompetent och engagerad i tillgänglighetsfrågor, så får jag intryck av att de övriga
politikerna har brister i dessa frågor.

Det är en demokratisk rättighet för alla att få ta del av bibliotekets service. Eftersom det
är politikerna som tillför biblioteken adekvata medel, så vill jag hävda att politiker bör
ha en bättre inblick i bibliotekens verksamhet. Kommunikation åt båda håll är lika
viktig. Det räcker inte att politikerna vet att det finns en Läs- och skrivteknisk utrustning
på biblioteken. De måste även ha kunskap om olika funktionshinder och om de
funktionshindrades möjlighet att kunna ta del av information, både på biblioteket och i
samhället i stort. I de regionala och kommunala handikappråden träffas representanter
för politiska nämnder och företrädare för handikapporganisationerna regelbundet. Här
skulle ett informations- och kunskapsutbyte kunna ske mellan de funktionshindrade,
politiker och bibliotek. I detta forum skulle man även kunna diskutera målsättningar,
handlingsplaner samt eventuella projekt. Jag vill rekommendera att Läs- och skriv-
stugans framtid diskuteras i detta forum. Detta ger en möjlighet för handikapp-
föreningarnas representanter till delaktighet och samverkan före beslut tas.

Ordförande i handikappkommittén i VGR framför att det viktigaste för framtiden är, att
de kommunala handikappråden ligger direkt under kommunstyrelsen. Detta skulle inne-
bära en starkare påtryckningsmöjlighet i aktuella handikappärenden.
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Jag har undersökt om Läs- och skrivstugans verksamhet har påverkat servicekvalitén i
de utvalda biblioteken i Västra Götaland. Detta har jag gjort utifrån aspekterna
målstyrning, tillgänglighet, utbildning/fortbildning och marknadsföring.
Dessa är några av de kvalitetsparametrar som enligt Goetsch, karaktäriserar en
organisation som arbetar enligt TQM (Total Quality Management). TQM är, som jag
tidigare nämnt, ett vidare begrepp för kvalitet d v s kvalitet som omfattar hela
företaget/organisationen, enligt Goetsch. Totalkvalitet inbegriper således inte bara
resultat och produkter utan även människorna som arbetar i processen samt själva
processen. Detta kan vid första anblicken förefalla alldeles självklart, men min
uppfattning är att bibliotekspersonalen regelbundet bör påminnas om detta. Goetsch
visar att samarbete både inom och utom organisationen är viktigt för att man ska nå
gemensamma mål och genomföra förändringar. Utbildning och fortbildning ska gå i
linje med organisationens mål, hävdar Goetsch och Svensson. Grönroos betonar
betydelsen av att man genom utbildning kan skapa kunskaps- och attitydförändringar
för god service, vilket avspeglar sig bl a i god marknadsföring. Men man får inte
glömma bort, framhåller Jönsson, att i allt kvalitetsarbete är det människan som är
viktigast. Detta samband framkommer tydligt i min undersökning mellan kompetenta,
entusiastiska läs- och skrivtekniker och långa köer till Läs- och skrivstugans
verksamhet.

Min undersökning visar att det finns ett rikt utbud av program för funktionshindrade och
att tekniken i Läs- och skrivstugan har blivit alltmer lättillgänglig och anpassad, vilket
bl a avspeglas i att besöksfrekvensen på biblioteken har ökat. Men förutom detta
exempel på en kvalitetshöjande faktor, har jag under arbetets gång kunnat skönja vissa
fundamentala svagheter. De blev tydliga efter att jag tagit del av beskriven
kvalitetsteori.

Jag saknar en medveten och tydlig strategi i de av mig undersökta biblioteken, angående
Läs- och skrivstugans verksamhet. Goetsch skriver att om en organisation ska fungera
optimalt, så måste en strategi finnas för verksamheten. I denna strategi ska det ingå
gemensamt överenskomna mål samt kontinuerlig uppföljning och utvärdering av
resultaten. Kerstin Wockatz, projektansvarig för Open Media/Open Learning hade som
första åtgärd efter projektets avslutande en klar strategi, för att projektet skulle övergå i
en process. Hon medvetandegjorde bibliotekschefer, politiker och bibliotekspersonal
kring frågor, som väckts under projektets gång. Kanaler ut från biblioteket till
myndigheter och politiker öppnades således. På Göteborgs stadsbibliotek, där Läs- och
skrivstugan är en naturlig del av verksamheten, har jag klart kunnat se effekten av denna
strategi.

Läs- och skrivstugans mål är nödvändiga för att denna verksamhets intentioner ska bli
tydliga för såväl befintliga som presumtiva användare, för all bibliotekspersonal och för
kulturchef och politiker. Jag saknar mål som beskriver verksamhetens inriktning samt
vilket syfte densamma har, det som motsvarar Svenssons inriktningsmål och effektmål.
Min slutsats är att väldefinierade mål är en förutsättning för att politikerna ska kunna
tillskjuta medel till Läs- och skrivstugans verksamhet.

Målen är dessutom viktiga för att verksamheten ska kunna utvärderas kontinuerligt och
förbättringar ska kunna vidtagas vid behov, anger både Goetsch och Svensson. Jag vill
gå ett steg längre och påstå att mål är �!
���
��� för att utvärderingar och förbättringar
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ska kunna ske och därmed höja kvalitén på hela bibliotekets verksamhet, helt i linje med
de av Goetsch framhållna kontinuerliga förbättringarna.

Enligt respondenterna har det inte skett några utvärderingar sedan Läs- och skrivstugan
öppnades på de undersökta biblioteken. Det har varit omöjligt mot bakgrund av att det
ej har funnits några dokumenterade mål. Jag ser en fara i detta, eftersom man då inte är
observant på om den tilltänkta utvecklingen har stagnerat eller t o m gått tillbaka.

Jönsson skriver att det är i kontakten mellan användare och personal som kvalitén
upplevs direkt. Regionen i Västra Götaland arbetar med att förbättra bemötandet av
personer med funktionshinder. Jag anser det oförsvarbart, att bibliotekspersonalen
exklusive läs- och skrivteknikern, inte har erhållit någon utbildning om olika funktions-
hinder, vilket framgår av respondenternas svar. Min slutsats är att man måste ge ���
personal utbildning om den målgrupp, som Läs- och skrivstugan är avsedd för. Vidare
är det självklart att denna kunskap ska ingå i läs- och skrivteknikerns utbildning samt i
grundutbildningen på Bibliotekshögskolan. Det är positivt att man tar vara på de
kunskaper som de blivande läs- och skrivteknikerna har om sitt eget och andras
funktionshinder, men detta är inte tillfyllest. I min undersökning framgår att represen-
tanterna för de olika handikapporganisationerna gärna vill att man tar tillvara deras
kunskaper. Om den entusiasm, som jag mött hos personalen vid de undersökta
biblioteken, skall bibehållas, måste bibliotekschefen se till att de anställda får den
fortbildning, som de efterlyser. En återkommande fortbildningen är ett led i total-
kvalitén och bidrar till bibehållen entusiasm, är en uppfattning som jag delar med
Goetsch.

Läs- och skrivteknikern uttrycker att marknadsföring är en tung och ansvarsfull del av
arbetsuppgifterna. Han/hon har sällan heltid och har därför svårt att hinna med någon
utförligare information till olika handikapporganisationer, myndigheter och politiker. I
min undersökning konstaterar jag, att vissa grupper av funktionshindrade inte nås med
information. Jag rekommenderar att läs- och skrivteknikern uppsöker det kommunala
handikapprådet på deras ordinarie möten. Där möter han/hon både berörda politiker och
representanter från handikapporganisationerna, vilket är ett ypperligt tillfälle att
marknadsföra Läs- och skrivstugan.

Avslutningsvis vill jag uttrycka en optimism angående Läs- och skrivstugans framtid
och dess möjligheter att påverka servicekvalitén på biblioteken. Attityderna hos
personalen och besökarna är positiva, tekniska utvecklingen har ökat tillgängligheten
och läs- och skrivteknikerns kompetens är en tillgång för hela biblioteket.

Efter att ha tagit del av Goetsch kvalitetsteori blir min slutsats att arbetet på biblioteket
och i Läs-och skrivstugan bör genomsyras av TQM. Enligt mitt förmenande kan man se
tillgänglighet, målstyrning, utbildning/fortbildning och marknadsföring som en kedja
och en kedja är aldrig starkare än dess svagaste länk. Målen behövs som riktlinjer för
verksamheten, utbildning behövs för att nå målen, utvärdering behövs för att verk-
samheten ska kunna bli bättre osv. Är målen svaga eller obefintliga så försvagas eller
brister hela verksamheten.
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Utifrån min slutsats vill jag ge några rekommendationer till bibliotek med Läs- och
skrivstuga. Jag föreslår:

•  att biblioteket ska ha en tydlig strategi, där Läs- och skrivstugans verksamhet
ingår

•  att ett team bestående av läs- och skrivtekniker, tekniskt ansvarig samt personal
för särskilda tjänster formulerar Läs- och skrivstugans mål

•  att all personal ges kunskap om Läs- och skrivstugans mål och verksamhet

•  att kontinuerliga uppföljningar och utvärderingar görs utifrån målen för att
förbättringar ska kunna ske

•  att all bibliotekspersonal ges utbildning/fortbildning om olika funktionshinder

•  att pedagogik får större utrymme i läs- och skrivteknikernas utbildning

•  att läs- och skrivteknikern i sitt dagliga arbete ingår i ett team, för att
verksamheten ska bli mindre sårbar

•  att ett nätverk etableras med politiker, handikappråd, myndigheter för att öka
kunskapen om Läs- och skrivstugans verksamhet

•  att biblioteket använder den redan etablerade kontakten med
kommunalt/regionalt handikappråd för att på så sätt få kunskaper om olika
funktionshinder. Vid samma tillfälle kan även Läs- och skrivstugans verksamhet
marknadsföras

Om biblioteksansvariga genomför dessa förslag kan tillgängligheten till information för
funktionshindrade avsevärt förbättras.
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Syftet med denna uppsats är att undersöka om Läs- och skrivstugans verksamhet har
påverkat servicekvalitén i Ale, Skövde, Göteborgs stadsbibliotek. Jag har valt att
undersöka servicekvalitén utifrån parametrarna målstyrning, tillgänglighet, utbild-
ning/fortbildning och marknadsföring. För att konkretisera syftet formulerade jag
frågeställningar, vilka jag därefter besvarade genom litteraturstudier, för ändamålet
relevanta måldokument samt kvalitativa intervjuer. Inledningsvis redogjorde jag för
Läs- och skrivstugans historik och dess utveckling.

Undersökningsmetoden är kvalitativ. Den baseras på kvalitativa intervjuer, som gjordes
med berörda läs- och skrivtekniker, bibliotekschefer, kulturchefer, representanter för
handikapporganisationer samt kulturpolitiker/politiker. För att få bättre inblick i Läs-
och skrivstugans verksamhet och dess yrkesutövare har jag även intervjuat Kerstin
Wockatz, som var ansvarig för projektet Open Media/Open Learning samt Örjan
Petersson, tekniskt ansvarig på Göteborgs stadsbibliotek.

Goetsch kvalitetsteori framhåller totalkvalitet (TQM) och är den teori som jag har valt
att utgå ifrån. Denna teori framhåller att kvalitetsbegreppet inte enbart används för att
beskriva produkter eller tjänster, som tillhandahålls. Lika viktigt är människan och
processerna som producerar tjänsterna, liksom miljön i vilken de produceras. Enligt
Goetsch karaktäriseras en organisation som arbetar enligt totalkvalitetsprincipen av bl a
strategi/målstyrning, kundfokusering, personalutbildning, lagarbete samt kontinuerliga
utvärderingar som leder till förbättringar. Totalkvalitet är ett mycket brett begrepp, där
jag har koncentrerat mig på några av de parametrar, som enligt min uppfattning är
viktiga för Läs- och skrivstugans verksamhet och framtid. För att få ytterligare underlag
som berör dessa parametrar, så har jag även studerat litteratur av Jönsson, Svensson och
Grönroos.

I uppsatsens empiriska del har jag i sammandrag presenterat de dokumentstudier och
kvalitativa intervjuer, som jag genomfört. Jag använde bandspelare vid genomförandet
av intervjuerna samt standardiserade frågeformulär, d v s frågorna till respondenterna
hade en liknande utformning och inbördes ordning. Detta för att jag ville underlätta
jämförelser mellan svaren samt att täcka upp de områden som var mest intressanta för
min undersökning.

I min analys och diskussion har jag fört ett resonemang utifrån den teoretiska
utgångspunkten och de svar jag fick fram på mina frågeställningar. De tre biblioteken
Ale, Skövde och Göteborg har en Läs- och skrivstuga i sin verksamhet. Detta innebär
att de har teknisk tillgänglighet som möjliggör för funktionshindrade att kunna ta del av
all information, som biblioteken erbjuder. Förutsättningarna är således mycket goda att
kunna leva upp till den vision, som står i VGR:s handikapplan. Där understryker man
att människor med funktionshinder ska ha samma rätt som alla andra till självbe-
stämmande, att vara aktiva, att få använda sina kunskaper och erfarenheter.

Det har framkommit i min undersökning att Läs- och skrivstugan har ett rikt utbud av
program för funktionshindrade och dess teknik har blivit alltmer lättillgänglig och an-
passad, vilket bl a avspeglas i att besöksfrekvensen på biblioteken har ökat totalt sett.
Men förutom dessa exempel på kvalitetshöjande faktorer, har jag under arbetets gång
kunnat skönja vissa fundamentala svagheter. De blev tydliga efter att jag tagit del av
beskriven kvalitetsteori. Jag är övertygad om att biblioteket måste arbeta på ett total-
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kvalitetsinriktat sätt, för att Läs- och skrivstugans verksamhet i större omfattning ska
kunna öka servicekvalitén på biblioteket i stort
.
Läs- och skrivstugan har inte någon medveten strategi för sin verksamhet. Den har inga
separata mål, vilket i sin tur omöjliggör målstyrning. Ytterligare en konsekvens av detta
är att några utvärderingar inte heller har kunnat genomföras, vilket enligt Goetsch är en
förutsättning för kontinuerliga förbättringar. Bibliotekspersonalen, exklusive läs- och
skrivteknikern, har inte fått någon utbildning om olika funktionshinder. Det är
ledningens ansvar, att en strategi utformas och att Läs- och skrivstugan får klara mål.
Bibliotekschefen har dessutom ansvar för att personalen får den fortbildning, som
verksamheten förutsätter.

Avslutningsvis finner jag av min undersökning att den tekniska tillgängligheten, som
finns i Läs- och skrivstugan, har ökat besöksfrekvensen på de tre biblioteken. Såsom
framgår av syftet avser jag med servicekvalité inte bara tillgänglighet, utan även
målstyrning, utbildning/fortbildning och marknadsföring.
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ABF  = Arbetarnas Bildningsförbund

ADA = Americans with Disabilities

AMI = ArbetsMarknadsInstitutet

DAISY = Digitalt Audio-baserat Informationssystem.

DDA = Disability Discrimination Act

FMLS = Föreningen Mot Läs- Och Skrivsvårigheter

FN =Förenta Nationerna

FORCE Foundation = Worldwide support Libraries for Print Handicapped

FUB = Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna

GOTLIB = Katalog för folkbiblioteken i Göteborg

HK =HandikappKommittén

HO = HandikappOmbudsmannen

HR= HandikappRådet

KOM LOSS = KOM Läs Och SkrivStöd

LL = LättLäst

LSS= Lagen om Stöd och Service

NLB = National Library for the Blind

PULMAN = Public Libraries Mobilising Advanced Networks

SCB= Statistiska Centralbyrån

SRF =Synskadades Riksförbund

TQM  = Total Quality Management

TPB = Tal-och Punktskriftsbibliotekets katalog

WAI = Web Accessibility Initiatives

VGR =Västra GötalandsRegionen

WHO = World Health Organisation

ÄLVA = Älvsborgs Läns Handikappdatabas
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Malmö stadsbibliotek
Brev från bibliotekarie Ann-Margret Järås 02-11-12
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Uddevalla 2002-06-01

Hej!

Mitt namn är Inga Lundqvist och jag skriver en magisteruppsats om funktionshindrades
tillgång till kultur. Jag har avgränsat mig till – biblioteket och dess resurser för
läshandikappade. Flera projekt har gjorts med denna inriktning.
Det övergripande syftet med min uppsats är att undersöka om dessa projekt har påverkat
verksamheten på biblioteken, speciellt ur aspekterna service och effektivitet?

Tacksam om Du kan ställa upp för en intervju v.        eller v.       ?
Jag ringer Dig           juni, för att avtala en lämplig intervjutid. Om jag inte lyckas nå
Dig, så ring gärna mig på kvällstid, tel xxxxxx.

Tack på förhand!

Vänligen

Inga Lundqvist
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1. Finns det några skrivna mål för läs- och skrivstugans verksamhet?
2. Vilka kriterier ska uppfyllas för att man som användare ska ha rätt till nyttjande

av läs- och skrivstugan?
3. Hur planeras verksamheten kring läs- och skrivstugan? Öppettider på

biblioteket och Läs- och skrivstugan? Tidsbeställning? Begränsad användartid?
Får en tidigare upplärd användare bruka utrustningen utan personalinsats?

4. Besöksfrekvens av gruppen funktionshindrade? Vilka olika funktionshinder är
respresenterade? Vilken grupp är mest frekvent?

5. Vilket utbud kan Läs- och skrivstugan erbjuda användaren? Tillgång till
senaste nytt när det gäller teknik, program etc?

6. Vilka synpunkter har Du på Läs- och skrivstugans belägenhet i biblioteket?
För- och nackdelar? Har Du framfört synpunkter angående placeringen och i så
fall har man tagit hänsyn till Dina förslag?

7. Hur marknadsförs Läs- och skrivstugan?
8. Vilka egenskaper tror Du är viktiga för Läs- och skrivteknikern för att kunna

handleda användaren? Var den utbildning Du fick målinriktad? Saknar/saknade
Du något? Hur lång var utbildningen?

9. Har även övrig personal fått utbildning/fortbildning för att kunna handleda
användarna i Läs- och skrivstugan?

10. Görs det regelbunden uppföljning och utvärdering av verksamheten?
11. Vilka handikappgrupper/intresseföreningar har Du kontakt med? Hur sker

samarbetet? Vilka grupper är svåra att nå? Varför?
12. Hur ser Du på Läs- och skrivstugans verksamhet idag och i framtiden? Vilken

inställning har Din chef till verksamheten? Vilken inställning har bibliotekets
personal till Läs- och skrivstugan? Vilken inställning har biblioteksbesökarna?

13. Hur påverkas bibliotekets övriga verksamhet av Läs- och skrivstugan?
14. Är det något Du vill tillägga?
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1. När och hur fick Du information och Läs- och skrivstugan och dess teknik?
2. Vet Du varifrån idén till Läs- och skrivstugan ursprungligen kom?
3. Vilken utbildning har Du fått? Vem var ansvarig för den?
4. Har Du några funderingar kring att läs- och skrivteknikern ej har någon

pedagogisk utbildning? Kan programmen göras tillräckligt användarvänliga?
5. Vad anser Du vara viktiga egenskaper hos en läs- och skrivtekniker?
6. Var bör Läs- och skrivstugan vara placerad i biblioteket?
7. Anser Du att Läs- och skrivstugan påverkar bibliotekets övriga verksamhet, i så

fall hur?
8. Har Du några förslag på hur man kan marknadsföra Läs- och skrivstugan? Vem

anser Du ska vara ansvarig för detta?
9. Hur många bibliotek i Västra Götaland är Du tekniskt ansvarig för?
10. Hur ser framtiden ut för Läs- och skrivstugan? Spridning utanför Västra

Götaland?
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1. När kom Du först i kontakt med Läs- och skrivstugan?
2. Vem introducerade den för dig?
3. När startade den i ……..?
4. Vilka grupper av funktionshindrade använder Läs- och skrivstugan?
5. Hur reagerade politiker, bibliotekspersonal, de funktionshindrade, övriga

biblioteksbesökare när Läs- och skrivstugan startade?
6. Var i biblioteket ät Läs- och skrivstugan belägen? Vad har Du för synpunkter

angående detta?
7. Fick all personal information om Läs- och skrivstugan?
8. Vad nämns i bibliotekets mål angående de funktionshindrades rättigheter?

Nämns Läs- och skrivstugan?
9. Hur finansierades/finansieras verksamheten Läs- och skrivstugan?
10. Hur marknadsför biblioteket Läs- och skrivstugan?
11. Förekommer det något samarbete mellan biblioteket och olika

handikapporganisationer? På vilket sätt?
12. Anser Du att Läs- och skrivstugan påverkar bibliotekets övriga verksamhet? I

så fall hur?
13. Har Du några övriga önskemål eller tankar om Läs- och skrivstugan?
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1. När kom Du först i kontakt med Läs- och skrivstugan?
2. Vem introducerade den för dig?
3. När startade den i ……..?
4. Hur reagerade politiker, bibliotekspersonal, de funktionshindrade när Läs- och

skrivstugan startade?
5. Vilka grupper av funktionshindrade använder Läs- och skrivstugan?
6. Vilken återkoppling har Du med biblioteket beträffande Läs- och skrivstugans

verksamhet?
7. Vad nämns i de kulturpolitiska målen angående de funktionshindrades

rättigheter? Nämns Läs- och skrivstugan?
8. Hur finansierades/finansieras verksamheten Läs- och skrivstugan?
9. Har Du några tankar om Läs- och skrivstugans framtid?
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1. Projektet Open Media/Open Learning avslutades år 2000. Vilken strategi
använder man sig av på de bibliotek, som var involverade i Open Media, vid
planering av verksamheten Läs- och skrivstugan?

2. Har man på dessa bibliotek en målbeskrivning för Läs- och skrivstugan?
3. Hur var utbildningen för läs- och skrivtekniker utformad?
4. På vilket sätt marknadsför de olika biblioteken Läs- och skrivstugan?
5. Har man anpassat bibliotekens lokaler så att tillgängligheten har ökat för

personer med funktionshinder?
6. Hur samarbetar de olika biblioteken, när det gäller Läs- och skrivstugan, med

olika myndigheter och handikapporganisationer?
7. Finns det några tankar kring förändringar för Läs- och skrivstugan i syfte att

förbättra service för funktionshindrade? Kan dessa eventuella förändringar öka
kvalitén på bibliotekets verksamhet?

8. Finns det några motsvarigheter till Läs- och skrivstugan utanför Västra
Götalandsregionen?

9. Är det något Du vill tillägga?
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1. Kan Du beskriva handikapprådets organisation och syfte?
2. Vilka frågor har hög prioritet i handikapprådet?
3. Hur ser handikapprådet på tillgängligheten på biblioteken i Västra Götaland?
4. Vad anser representanterna från de olika brukarorganisationerna om Läs- och

skrivstugans verksamhet?
5. Vilka grupper av funktionshindrade tror Du har mest användning av Läs- och

skrivstugan?
6. På vilka sätt kan information bli tillgänglig för funktionshindrade?
7. Vilka frågor anser handikappkommittén vara angelägna just nu?
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1. Känner den grupp av funktionshindrade, som Du representerar, till
verksamheten  Läs- och skrivstuga inom biblioteken i Västra Götaland?

a) Om ja, hur fick Du informationen?
b) Om nej, varför tror Du att Du ej fått information?

2. Vilken nytta, tror Du, att Din handikapporganisation kan ha av Läs- och
skrivstugan?

3. Finns det önskemål om förändringar av Läs- och skrivstugan?
a) Känner Du att ni i så fall kan påverka Läs- och skrivstugans verksamhet?

4. Vem mer än bibliotekspersonalen, tror Du, kan marknadsföra Läs- och
skrivstugan?

5. Tror Du att besöksfrekvensen av funktionshindrade har ökat på biblioteken
sedan Läs- och skrivstugan startade?

6. Tycker Du att läs- och skrivteknikern har kunskaper om det funktionshinder
som Din grupp representerar?

7. Vilka krav ställer Din grupp på en läs- och skrivtekniker?
8. På vilket sätt samarbetar den handikapporganisation, som Du representerar,

med bibliotekschefer, kulturchefer samt politiker i Västra Götaland?
9. Har någon tidigare frågat era medlemmar om deras åsikter beträffande Läs- och

skrivstugan?
10. Är det något ytterligare Du vill tillägga?
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1. Hur blev Du in formerad om den teknik för läshandikappade, som finns på ca
20 bibliotek i Västra Götalandsregionen?

2. På vilket sätt fungerar samarbetet med
a) Handikapprådet, handikappkommittén?
b) Kulturchefer på kommunal nivå?
c) Bibliotekschefer?

3. Vilka åtgärder är viktiga att prioritera när det gäller funktionshindrade? Sker
uppföljning/utvärdering? Vem ansvarar för detta?

4. På vilket sätt anser Du att man kan underlätta för de funktionshindrade att få
tillgång till information från olika myndigheter?

5. Följer myndigheterna WAI:s riktlinjer för webbinnehåll?
6. Hur kan Du som politiker verka för att höja kompetensen om olika

funktionshinder hos de personer som arbetar med kulturaktiviteter inom
regionen?

7. Hur tolkar Du ansvars- och finansieringsprincipen inom svensk
handikappolitik?

8. Varför ”öronmärker” man inte medel, som är avsedda för att
funktionshindrade ska få tillgång till kultur och information?

9. Hur ser planeringen ut inom regionen för att de funktionshindrade ska kunna
utöva högskolestudier?

10. Vilken uppfattning har Du angående Läs- och skrivstugans påverkan på
bibliotekets verksamhet?

11. Hur definierar Du funktionshinder och handikapp?
12. Är det något ytterligare Du vill tillägga?
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1. Enligt utbildningsplanen för läs- och skrivtekniker ingår ej undervisning om
olika funktionshinder, stämmer detta?

2. Har Läs- och skrivstugan egna skrivna mål?
3. Tillgänglighetspriset, som Göteborgs stadsbibliotek fick, var det både för

fysisk tillgänglighet och tillgänglighet till information?


