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Abstract: The aim of this study is to gain an understanding of how 

dyslexic adults experience the library, their meeting with a 

librarian and how they feel they are being helped with finding 

literature. To answer the purpose of the study I have conducted 

six semi-structured interviews with dyslexic adults. 

 

.  Two theoretical models were used as an analytical tool in this 

study. One was Michael Buckland's aspects of access to 

information. The other is four aspects that explains the 

significance of personal encounter at the library. 

 

The findings in this study show that the kind of reception 

dyslexic library users have met in the past, becomes important 

for how they perceive the library today. There are also 

difficulties that the dyslexic library users encounter in the 

library. One example of this is that the library catalogue requires 

correct spelling. As a result many users avoid using the library 

catalogue and find other ways to access the literature they are 

looking for. A further conclusion in this study is the importance 

of a personal assistance from a librarian. A librarian can often 

help to overcome the barriers that make it difficult for dyslexic 

library users to find literature.  
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1. Inledning  

 
Dyslexi är ett svårt handikapp att leva med i dagens informationssamhälle. Det ökade 

kravet på att kunna läsa och skriva inkluderar allt från att skriva en jobbansökan till nya 

arbetsuppgifter, som tidigare inte krävde en hög läs- och skrivförmåga. Forskare uppskattar 

att ungefär 5 – 10 % av befolkningen har dyslexi i olika grader, vilket gör det till en av de 

vanligaste funktionsnedsättningarna (Samuelsson 2009 s.5).  

 

Dyslexi är en typ av läs- och skrivsvårighet. Ordet kommer ifrån grekiskan och betyder 

”svårigheter med ord” (ibid., s.8). Det finns många olika sätt att benämna dyslexi, en 

gammal benämning är ordblindhet, idag använder man dyslexi eller specifika läs- och 

skrivsvårigheter. Det har forskats om dyslexi i många olika fält, bland annat inom biologin, 

psykologin och pedagogiken. Definitionerna av vad dyslexi är och vad som orsakar det är 

många och skiljer sig. Trots att man 1990 erkände dyslexi som ett handikapp finns det idag 

många myter och felaktiga uppfattningar kvar och i vissa situationer kan dessa bli 

skuldbeläggande (ibid., s.8). Eftersom dyslexi är ett funktionshinder så omfattas det även av 

bibliotekslagen. Det står: ”Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt 

funktionshindrade … genom att erbjuda litteratur … i former särskilt anpassade till dessa 

gruppers behov.” (Bibliotekslagen § 8 1996:1596) Det är en demokratisk tanke där alla 

grupper i samhället ska kunna använda sig av biblioteket.  

 

Anledningen till att jag ville skriva om dyslexi i relation till folkbibliotek som ämne för min 

kandidatuppsats är för att min bror har dyslexi. Han är en flitig läsare men kom hem en dag 

från biblioteket frustrerad för att han inte kunde hitta det han letade efter. När han då 

frågade en bibliotekarie om hjälp fick han fortfarande inte den hjälp han behövde och kom 

hem utan den bok han ville ha. Detta fick mig att undra, var detta en tillfällighet eller finns 

det behov hos personer med dyslexi som biblioteken idag inte kan möta? Hur är det att 

besöka biblioteket som dyslektiker?  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  
 

Att ha dyslexi kan vara problematiskt när man går i skolan eller söker arbete. Men hur 

fungerar det då att ha dyslexi i en bibliotekskontext som kräver att man kan skriva sökord 

eller leta bland böcker. Vad kan biblioteket göra för att öka tillgängligheten för dyslektiker? 

Med den här uppsatsen vill jag få en större förståelse för hur vuxna dyslektiker kan uppleva 

biblioteksbesöket genom följande frågeställningar:  

 

 Hur upplever dyslektikerna bemötandet på biblioteket?  

 

 Hur upplever dyslektikerna att biblioteket har hjälpt dem med deras fritidsläsning?  
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2. Bakgrund  
 

Kapitel två inleds med en kortfattad beskrivning av vad dyslexi är, därefter kommer en 

sammanställning med ordförklaringar och vanliga hjälpmedel för dyslektiker.  

 

2.1 Vad är dyslexi  
 

Ett barn lär sig läsa i flera steg. Den första strategin är den lexikala strategin. Då lär barnet 

sig orden utantill så att denne känner igen dem nästa gång han eller hon stöter på dem. Så 

småningom går barnet över till den andra strategin, den fonologiska strategin. Där lär 

barnet sig att tolka ljud och koppla samman det med bokstäver. Den här strategin gör att 

man kan stava okända ord eller nonsensord. Till slut blir förmågan att tolka olika 

särskiljande bokstavstyper och särskiljande ljudtyper automatisk. Som dyslektiker har man 

problem med den automatiserade ordavkodningen. (Ingvar 2008 s.30)  

 

Att ha dyslexi är olika för alla. I en text från Vetenskapsrådet beskrivs tre olika tecken på 

att man har dyslexi. Det är inte självklart att man har problem med alla tre faktorer, det är 

endast var tionde dyslektiker som har det. Den vanligaste av de tre faktorerna som 

dyslektiker kan ha problem med är en bristande fonologisk medvetenhet. Då har man 

problem med att skilja mellan olika ljud i språket. Det kan exempelvis vara svårt att stava 

okända ord eller uppfatta rim. En annan variant av dyslexi kan vara att det är svårt att 

komma ihåg för läsaren vad han eller hon har läst. Inledningen av meningen kan vara 

bortglömd innan han eller hon har kommit till slutet. Den tredje faktorn som kan vara 

problematisk för dyslektiker är en bristande fonologisk ordmobilisering. Då kan det ta lång 

tid för läsaren att hitta betydelsen för ordet i sitt inre ordförråd. (Myrberg 2007 s. 3)  

En vanlig felaktig uppfattning är att dyslektiker har svårt att förstå. Men enligt forskningen 

finns det ingenting som tyder på att dyslektiker i större utsträckning har problem med 

förståelseprocesser. (Myrberg 2007 s. 52) Den här felaktiga synen har gjort dyslexi till ett 

socialt stigma. Många dyslektiker vågar inte tala om att de har dyslexi för att de inte vill bli 

betraktade som ”dumma”. Tidigare har det också varit så att man inte velat ge barn 

diagnosen dyslexi med eftersom man varit rädd för att det skulle leda till att de skulle få en 

”stämpel” på sig. Idag ser man dock att en diagnos är bra för att man ska kunna sätta in 

åtgärder tidigt. (Kere & Finer 2008 s.43- 44)  

 

Idag är forskarna överens om att dyslexi har biologiska orsaker och att det är ärftligt. 

Tidigare forskning, under sjuttio- och åttiotalen fanns det en pedagogiskt läs- och 

skrivdebatt där man framförde andra orsaker än den genetiska, (ibid., s. 30 - 31)  

 

2.2 Ordförklaringar och hjälpmedel för dyslektiker  
 

Specifika läs och skrivsvårigheter är en annan benämning på dyslexi (Myrberg 2007 s.60). I 

fortsättningen av uppsatsen kommer jag att använda mig av ordet dyslexi.  

 

Talboks- och Punktskriftsbiblioteket (TPB) producerar talböcker, punktskrift och e-

textböcker till personer med olika läshandikapp. Det är en statlig myndighet under 
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kulturdepartementet som även har i uppdrag att utveckla tillgängligheten av medier till 

personer med läshandikapp. (Talboks- och punktskriftsbibliotekets hemsida 2011)  

 

Dyslexiförbundet FMLS är en politisk och religiöst obunden förening för personer med läs 

och skrivsvårigheter och personer med matematiksvårigheter. Förbundet har ca 6000 

medlemmar i ca 60 föreningar i Sverige. De fungerar som stöd och rådgivning. Deras 

utvecklingsverksamhet Skriv-Knuten stöds av skolverket. (Dyslexiförbundet FMLS 2011)  

 

Talböcker är tryckta böcker som läses in av Talboks- och Punktskriftsbiblioteket. Har man 

läshandikapp av olika anledningar har man rätt att låna talböcker. Dyslexi är ett sådant 

handikapp. På folkbibliotek behövs inget läkarintyg för att få bli talbokslåntagare utan det 

ska räcka med att uppge att man exempelvis har läs och skrivsvårigheter.  

 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket läser idag in allt material på DAISY (Digitalt anpassat 

informations system) För att läsa DAISY krävs ett speciellt program som är tillgängligt för 

alla att ladda ner gratis på Talboks- och punktskriftsbibliotekets hemsida. På bibliotek 

återfinns ofta DAISY böcker inlästa i mp3 format på cd rom skivor. Det finns även 

speciella DAISY spelare där man kan sätta bokmärken på specifika sidor. (Talboks- och 

punktskriftsbibliotekets hemsida 2011)  

 

Egen nedladdning är en ny tjänst från Talboks- och Punktskriftsbiblioteket. Där kan 

talbokslåntagare ladda ner direkt från TPBs katalog med inlästa talböcker. Under 2011 

lanseras Egen nedladdning över hela Sverige. För att få tillgång till den här tjänsten måste 

låntagaren registrera sig på sitt folkbibliotek och skriva under ett avtal om de 

upphovsrättsliga regler som följer. (Talboks- och punktskriftsbibliotekets hemsida 2011)  

 

Bok & DAISY är paket med både bok och DAISY -skiva som biblioteket sätter samman. 

Här kan man läsa både ljudskivan och ha den tryckta texten framför sig. Det finns flest barn 

och ungdomsböcker inom Bok & DAISY men även en del illustrerade verk som 

exempelvis facklitteratur för vuxna. (Talboks- och punktskriftsbibliotekets hemsida 2011)  

 

Rättstavningsprogram. Numera finns mycket avancerade stavningsprogram för datorer som 

även rättar grova stavfel, som är typiska för dyslektiker. Den ger även ordförklaringar, så 

att man kan se om man har valt rätt ord.  

 

3. Forskningsöversikt  

 
I kapitel tre går jag igenom den litteratur jag använt mig av och delat in den i: Dyslektikers 

upplevelser av biblioteket, Bemötande på bibliotek, Dyslektikers upplevelser av läsning, 

Strategier och slutligen Vad bibliotek kan göra. Informationssökningen för det här kapitlet 

gjordes i databaserna LISA, ERIC, BADA samt LIBRIS uppsök. Därifrån gick jag vidare 

utifrån intressanta texters litteraturlistor och sökte vidare i databaserna på de deskriptorer 

som kunde hittas i de texter som var intressanta.  
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3. 1 Dyslektikers upplevelser av biblioteket  
 

Åsa Jönnerstigs magisteruppsats, Servicekvalitet på Göteborgs stadsbibliotek utifrån 

dyslektikers perspektiv är en kvalitativ studie där hon använt sig av intervjuer för att få reda 

vad det finns för olika hjälpmedel och vad dyslektiker tycker om den service de får på 

biblioteket. Hon har även gjort en textanalys av olika styrdokument som rör dyslektiker och 

bibliotek och intervjuat bibliotekschefen om det arbete de gör för att uppnå dessa. Från de 

intervjuer Jönnerstig genomförde fick hon veta att respondenterna tyckte det var viktigast 

att få en god service och positivt bemötande på biblioteket. En bra service innebar för 

respondenterna i studien att bibliotekarien var tillgängliga och hade tid för dem. (Jönnerstig 

2003 s.32) Några av respondenterna hade upplevt dåligt bemötande från bibliotekspersonal 

och efter det undvikit biblioteket i perioder. Samtliga respondenter kände sig dock väl 

bemötta på Göteborgs stadsbibliotek idag, och att personalen var kunnig. (ibid., s.46ff) De 

upplevde att det skett en förbättring av bibliotekariers bemötande av dyslektiker. Att det har 

skett en förändring i bemötandet bekräftades även av den litteratur Jönnerstig använt sig av. 

(ibid., s.52) Dåligt bemötande på biblioteket kan innebära allt från en negativ attityd hos 

bibliotekarien eller att bibliotekarien inte har tid.  

 

Lucy Rosenthal har skrivit en studie som handlar om de barriärer som kan finnas för 

dyslektiker på biblioteket. Undersökningens syfte var att söka hur biblioteket i Guernsey 

mötte behovet hos vuxna dyslektiker. Hon fick fram sina resultat genom intervjuer och en 

enkätundersökning. Rosenthal tar upp den viktiga aspekten av skamkänslor hos dyslektiker. 

Bristande information och missuppfattningar om dyslexi har gjort det till ett stigma som gör 

att dyslektiker kan dra sig för att be om hjälp på biblioteket.(Rosenthal 2006 s.92) Bibliotek 

är nära besläktat med utbildning och skolsystem, något som många dyslektiker har negativa 

erfarenheter av. Sådana dåliga erfarenheter, skriver Rosenthal, kan i vissa fall göra att man 

upplever det svårt att gå in i bibliotekets byggnad och undviker biblioteket.(Rosenthal 2007 

s.10) För att återknyta till Jönnerstigs magisteruppsats påpekar även Rosenthal att 

biblioteken idag är mycket bättre på att tillgodose användarnas behov, men att vissa 

dyslektiker fortfarande känner sitt handikapp som stigmatiserande och att de drar sig från 

att be om hjälp (Rosenthal 2006 s. 79f).  

 

Katalogen är det vanligaste problemet som dyslektiker möter i biblioteket (ibid., s.71). 

Flera av deltagarna i Rosenthals studie har fått rådet från bibliotekarien att gå och söka i 

katalogen (ibid., s.65). Det är ett dåligt bemötande då personerna tvingas att antingen gå 

därifrån utan att hitta det de letade efter, eller att berätta för bibliotekspersonalen att de har 

dyslexi. Flera av respondenterna i studien uttrycker sin frustration över dessa situationer då 

de upplever att bibliotekarierna inte förstår. Inte sällan har de gått därifrån utan att få hjälp. 

(ibid., s.65). I Jönnerstigs studie framkommer det också att katalogen är problematisk för 

dyslektiker. De dyslektiker hon pratat med undviker att använda bibliotekets katalog, trots 

att den enligt läs och skrivteknikern som intervjuades för studien är utformad med tanke på 

personer med läs och skrivsvårigheter (Jönnerstig 2003 s.49).  

 

En annan studie som undersöker vad bra service innebär för dyslektiker är Linda 

Salomonssons magisteruppsats Servicekvalitet på Linköpings stadsbibliotek ur tre   

fokusgruppers perspektiv. Salomonsson använde sig av fokusgrupper som metod. Hon satte 



5 

 

samman tre grupper, en med dyslektiker, en med synskadade och en med rörelsehindrade. 

Syftet med hennes studie var att se hur dessa grupper upplever servicekvalitet på 

Linköpings stadsbibliotek. Hon skapade två tabeller över de aspekter av bra service som är 

viktiga för respektive grupp. (Salomonsson 2000 s. 41f) Det viktigaste för alla tre grupper 

var att det upplevde empati hos personalen, för gruppen med dyslektiker var det också 

mycket viktigt med förstående personal (ibid., s.44). Precis som i Jönnerstigs studie var 

samtliga grupper nöjda med den service som de upplevde på biblioteket (Salomonsson 

2000 s.43). Att det just är bemötandet från bibliotekarien som är viktigast är tydligt i 

studierna om servicekvalitet utifrån dyslektikers perspektiv. Det är inte bara studier som 

fokuserar på speciella grupper som har undersökt vikten av ett bra bemötande på 

folkbibliotek. I en rapport från regionbiblioteket i Stockholm visade det sig att besökare 

tycker att bemötandet av bibliotekarien är viktigare än om bibliotekarierna kan hitta vad de 

söker efter (Sundström 2008 s.79).  

 

3.1.1 Bemötande på bibliotek  

 

Växjö Universitetsbibliotek anställde 2006 två stycken projektanställda bibliotekarier för 

att ta reda på hur studenterna på universitetsbiblioteket upplever bemötande. De gjorde en 

undersökning som baserades på deltagande observationer, fokusgrupper och enkäter. 

(Henriksson & Reiloff 2006 s.2) Ur sina resultat kunde de se tre aspekter som upplevdes 

som viktigast för ett gott bemötande (ibid., 2006 s.9):  

 

Personalen bör ha tid och vara tillgänglig för användaren  

Personalen bör agera positivt det vill säga ha en positiv attityd  

Personalen bör ha sakkunskaper/kompetens inom biblioteks- och informationsfrågor  

 

Karin Sundström gjorde 2008 på uppdrag av regionbiblioteket Stockholm en rapport om 

vad bemötande innebär på folkbibliotek. Här har hon gjort en litteraturgenomgång om 

begreppet bemötande samt gjort en egen undersökning med vägledda enkäter. För att 

utforma sin frågemall använde hon sig av de aspekter som togs fram i rapporten från Växjö 

universitetsbiblioteks.(Sundström 2008 s. 71) Hon lade även till en fjärde aspekt; 

lokalen/miljön. Det är en viktig aspekt, menar Sundström, eftersom biblioteksbesöket 

börjar redan innan du kliver in i byggnaden. (Sundström 2008 s.67f) Bemötande handlar 

här också om hur inbjudande biblioteket är, känner man sig välkommen, är skyltningen 

logisk, hur är det inrett och hur är böckerna uppställda? Bibliotekets atmosfär är också en 

del av miljön, Sundström syftar på att allt från dålig luft till stress och köbildning vid 

informationsdisken påverkar upplevelsen av biblioteksbesöket. (ibid., s. 68) Sundströms 

vidgade syn på begreppet bemötande känns logisk med tanke på de erfarenheter som 

beskrivs i studier om servicekvalité för dyslektiker på biblioteket. Flera av studierna 

beskriver hur det ibland för respondenterna kan vara svårt att ens gå in i biblioteket då de 

känner att de inte är välkomna eller att biblioteket är en plats för dem (Johansen 2003 s. 31; 

Nielsen 2006 s.3; Rosenthal 2006 s. 71).  

 

I Sundströms undersökning var den andra aspekten om personalens attityd mycket viktig. 

Sundström kunde även se i sin undersökning att det fanns skillnader mellan   

huvudbiblioteket och filialbibliotek. Vid huvudbiblioteket fanns en större andel anonyma 
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besökare som värderade tillgängligheten och lokalen högre än en bra kontakt med 

personalen. (Sundström 2008 s.75)  

 

3.2 Dyslektikers upplevelser av läsning  
 

Det finns fortfarande idag en felaktig uppfattning att dyslektiker inte är intresserade av att 

läsa eller av att besöka bibliotek (Rosenthal 2007 s.9). Det finns några studier som tagit upp 

vuxna dyslektikers upplevelse av läsning. Maria Tjernström har skrivit en magisteruppsats 

om de problem som vuxna dyslektiker möter i olika informationssammanhang och vilka 

lösningar som de använder för att hantera dessa problem (Tjernström 2004 s.72). 

Respondenterna i hennes undersökning har olika förhållande till skönlitteratur. Läsningen 

ses som både avkoppling men även som träning. En av respondenterna tränar sin läsning 

för att sedan kunna läsa för sina barn. För dyslektikerna är läsningen tidskrävande och flera 

undviker därför att läsa. (ibid., s.57)  

 

Catherine Sheldrick Ross skriver i Reading Matters hur flera undersökningar visar att den 

tjänst som är mest uppskattad av besökare på bibliotek är att få råd och hjälp att hitta en bok 

att läsa. Rätt bok till rätt person. Läsning beskriver hon som något väldigt personligt och 

även om det är eftertraktat med boktips är det viktigt för bibliotekarien att inte ifrågasätta 

besökarens smak.(Ross 2006 s. 209) Att inte ifrågasätta och döma handlar inte enbart om 

besökarens val av litteratur, när det gäller mötet med en dyslektiker är det viktigt att inte 

personen känner sig bedömd utifrån sitt funktionshinder. Ross beskriver två olika sätt för 

bibliotek att ge bokrådgivning eller förmedla litteratur; ”passiva strategier” och när 

bibliotekarien och besökaren möts i referenssamtalet. Passiva strategier är sådant som 

bokhandlare länge varit duktiga på, som att samla böcker i olika genrer och ha en tydlig och 

lockande skyltning. (ibid., s.209) En tydlig skyltning kan även underlätta för läsare att finna 

ny litteratur och därmed öka tillgängligheten för besökarna.  

 

Marie Johansens magisteruppsats bygger på ett projekt som ville väcka läslust hos 

komvuxstudenter med dyslexi. Projektet var från 2001 och hon genomförde det 

tillsammans med en lärare. De satte samman två grupper personer som de sen träffade en 

gång i veckan i två timmar. (Johansen, 2003 s.24) I uppsatsen får man läsa de 

dagboksanteckningar författarna förde under projektets gång. Grupperna diskuterade allt 

från texter de läste, till vad de tyckte om att läsa, och deras erfarenheter av sin dyslexi 

(ibid., s.31) Det fanns som fokus i läsgrupperna att lyfta fram och läsa lättlästa böcker. 

Lättlästa böcker är skrivna med kortare meningar och enklare ord. Mottagandet i grupperna 

av de lättlästa böckerna varierade. En del uppskattade böckerna medan andra var besvikna. 

(ibid., s.57) Den kritik gruppens deltagare förde fram mot de lättlästa böckerna var bland 

annat att det kändes som om halva boken försvunnit och att mycket gått förlorat. Andra 

deltagare fick en mersmak och ville sedan läsa originalboken. (ibid., s. 54ff) Även i 

Tjernströms studie föredrog vissa lättlästa böcker, då de beskriver en del författares språk 

som svårt och att det då försvårar förståelsen (Tjernström, 2004 s.57).  

 

3.2.1 Strategier  

 

Många med dyslexi undviker att läsa och skriva i så stor utsträckning som möjligt för att 
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det tar energi och är tidskrävande. Sidsel Skaalvik har i sin bok Hverdag, arbeid og 

udanning skrivit om de strategier dyslektiker använder sig av. Boken är en studie av hur 

unga vuxna hanterar sina läs- och skrivsvårigheter i sitt vardagsliv, under sin utbildning och 

på arbetsplatsen. Skaalvik intervjuade sex dyslektiker till studien och hon utgick från 

teorier om självuppfattning, motivation och försvar. (1999 s. 29) Bland de vanligaste 

strategierna var den mest frekventa att arbeta på egen hand och att låta det ta sin tid. Denna 

strategi var vanligast i vardagslivet när de exempelvis läser bruksanvisningar eller ska fylla 

i postgiroblanketter. En annan vanlig strategi är att undvika tillfällen där man läser eller 

skriver. Det kan handla om att inte söka vidareutbildning, eller att välja utbildningar som 

kräver lite läs och skrivförmåga. Ingen av Skaalviks respondenter uppgav att de läste 

skönlitteratur på fritiden. I andra situationer i vardagslivet som kräver att man ska läsa eller 

skriva låter de sin make eller maka göra det. Att lösa problemen på ett annat sätt kallar hon 

för omvägslösningar. Som exempel tar Skaalvik upp att några av respondenterna ringer 

nummerupplysningen istället för att slå upp namnen i telefonkatalogen. Olika tekniska 

hjälpmedel menar Skaalvik är också omvägsstrategi. I hennes studie var det bara en av 

respondenterna som använde sig av hjälpmedel. Andra vanliga strategier är träning och 

upprepning eller att pröva sig fram och lära sig av misstagen. Den senare strategin hänger 

samman med undvikandestrategier där man lär sig att undvika sådant som inte fungerar. 

(ibid., s. 386-387) Hon har även sett två olika sociala huvudstrategier som respondenterna 

använder sig av. Det handlar om två olika sätt att se på handikappet. Där den första 

strategin går ut på att dölja problemen medan den andra bygger på en öppenhet kring 

problemen och att utnyttja de sociala nätverken. (Skaalvik, 1999 s. 389) Sedan 1999, då 

denna undersökning gjordes, har många hjälpmedel utvecklats t.ex. talböcker, egen 

nedladdning av talböcker och rättstavningsprogram. Detta är något som biblioteken kan 

hjälpa till med idag och bör utveckla. Flera av studierna skrevs även innan talböcker på 

formatet DAISY hade fått sitt genomslag på folkbibliotek. Just den tekniska utvecklingen 

av hjälpmedel, och tillgängligheten av den för dyslektiker har förändrats stort på en kort tid. 

Det har en betydelse för hur dyslektiker använder sig av bibliotek och därmed även 

upplevelsen av biblioteket. Under 2011 kommer tillgängligheten av talböcker öka ännu 

mera då talboks- och punktskriftsbiblioteket lanserar en nedladdningsfunktion där man 

hemifrån kan ladda ner från talboks- och punktskriftsbibliotekets digitala katalog.  

 

3. 3 Vad bibliotek kan göra  

 
Exempel på forskning som tar upp vad bibliotek kan göra för att förbättra 

användarvänligheten för personer med läs och skrivsvårigheter är Hazel Rutledges 

avhandling, Public library provision resources for dyslexic individuals. Avhandlingens 

huvudsakliga syfte vara att ta reda på vad folkbibliotek gör för att möta behoven hos 

användare med dyslexi. Hennes avhandling bygger på fallstudier och en stor 

enkätundersökning. Enkätundersökningen genomfördes 1997 och skickades ut till 152 

folkbibliotek i England och Wales. I dessa svar fann hon att det fanns brister när det gäller 

hur biblioteken arbetade mot personer med läs och skrivsvårigheter. Bland annat så hade 

endast en sjättedel av de bibliotek som svarade nämnt dyslexi bland bibliotekets riktlinjer. 

Rutledge anser bland annat att man ska ha informationsblad som riktar sig till personer med 

läs- och skrivsvårigheter för att personer med dyslexi ska känna sig mera välkomna. (2000 

s.115ff) Även Rosenthal fann i sin studie att det behövs flera insatser för att nå ut till 
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dyslektiker med information om de tjänster biblioteken kan tillhandahålla (2006 s.91).  

 

I ett stort projekt under IFLA (International Federation of Library Associations and 

Institutions) har Birgitta Irvall och Gyda Skat Nielsen fått i uppdrag att utforma riktlinjer 

för bibliotek som arbetar mot personer med dyslexi. I en artikel skriver de om hur viktigt 

det är att det finns kunskaper på bibliotek om dyslexi och dyslektiker som användargrupp. 

Liksom många andra studier tar de upp vikten av ett gott bemötande för dessa 

användargrupper. Artikeln som vänder sig till olika konstbibliotek trycker på att det är i 

biblioteksvärlden som det till att börja med måste ske en attitydförändring. Det här är inget 

som är speciellt för specialbibliotek som konstbibliotek utan det gäller också för 

folkbibliotek. Projektet är avsett för olika typer av bibliotek och tog avstamp under IFLA 

konferenserna i Köpenhamn, Bangkok och Boston. Där blev det tydligt att det finns brister 

i kunskaper om vad dyslexi är på bibliotek och hos bibliotekarier. Intresset på konferensen 

var dock stort och Section of Libraries Serving Disadvantaged Persons bestämde sig för att 

man skulle utforma riktlinjer för bibliotek. Dessa riktlinjer översattes sedan på en rad olika 

språk. (Irvall & Nielsen 2003 s. 41f)  

 

Rosenthal nämner olika saker biblioteket kan göra för att underlätta för dyslektiker. Det 

viktigaste som hon för fram är att rätt teknik och hjälpmedel måste finnas tillgängliga, 

exempelvis dator med talsyntes (2007 s.10). Hon nämner även att det är svårt för 

respondenterna att hitta i biblioteket och att färgkodning av hyllornas signum kan öka 

tillgängligheten i biblioteket (Rosenthal 2006 s.90). Det kan göra biblioteket mer 

inbjudande för personer med dyslexi. Ett annat exempel är använda sig av piktogram för att 

göra skyltningen mera tydlig (Nielsen, 2006 s.4). Något samtliga studier är överens om är 

att det inte är endast hjälpmedel som är viktigt att bibliotek kan erbjuda. Förståelse och 

kunskap hos bibliotekspersonal är också viktig då personer med dyslexi ofta har svårt att be 

om hjälp (ibid., s.2) Det bemötande personen får av personalen har en stor betydelse för 

upplevelsen av biblioteket och kan avgöra om personen väljer att komma tillbaka till 

biblioteket.  

 

 

4. Metod  
 

I avsnittet fyra kommer jag att gå igenom vilken metod som användes för att samla in det 

empiriska materialet, vilket urval av respondenter som materialet grundar sig på och hur jag 

gick till väga.  

 

4.1 Val av metod  
 

Den metod jag har valt att använda mig av är en delvis strukturerad intervju då syftet med 

min studie var att få en förståelse av respondenternas upplevelser av biblioteket. En 

kvalitativ intervjustudie är lämpligt då det är känslor och tankar som är relevant. Repstad 

beskriver kvalitativa intervjuer som metod som undersöker en persons tankar och känslor i 

en viss tid i ett specifikt sammanhang (2007 s.105). Wildemuth skriver att intervjuer är en 

vanlig metod när man vill åt en persons perspektiv på något, just för att de tar hänsyn till att  

människor upplever världen på olika sätt (2009 s.233). Att kvalitativa studier faktiskt tar 
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hänsyn till att människor är olika är dess styrka. Det finns dock många brister med 

metoden. Bland annat är en vanlig invändning att resultatet inte är generaliserbart då det är 

alldeles för litet underlag. Den här studien bygger på ett litet urval, så det är viktigt att 

komma ihåg att de tankar och känslor som respondenterna utrycker inte gäller för alla med 

dyslexi. En annan invändning mot kvalitativ forskning är tolkningen av intervjuerna som 

subjektiv, vad som är viktigt och intressant kan skilja sig beroende på vem det är som tolkar 

resultatet. (Kvale 2009 s. 170f)  

 

Det finns strukturerade, ostrukturerade och delvis strukturerade intervjuer. Strukturerade 

intervjuer har fasta förbestämda frågor som kommer i en bestämd ordning. Där använder 

man sig av samma intervjufrågor till flera respondenter likt vid en enkätundersökning. Sen 

finns det även den ostrukturerade intervjun där har man varken förbestämda frågor eller 

teman utan genomförs mera som en fri konversation mellan forskaren och respondenten. 

(Wildemuth 2009 s. 222 f) I den här studien har jag valt att använda mig av delvis 

strukturerade intervjuer. Intervjuguiden är utformad i olika teman och det finns 

förutbestämda frågor, men det gav mig en frihet till att ställa frågorna i en annan ordning 

beroende på respondentens svar. Det gav mig också en möjlighet att ställa följdfrågor och 

be respondenten att berätta mer om en speciell händelse. Efter den första intervjun la jag till 

några frågor till intervjuguiden. Resultatet av den första intervjun kändes ändå relevant för 

min studie så därför har jag valt att använda mig av resultatet av den.  

 

4.2 Val av respondenter  

 
För att få tag på respondenter har jag kontaktat Dyslexiförbundet FMLS som har hjälpt mig 

att skicka ut en efterlysning till deras medlemmar via e-post. Efterlysningen skickades ut 

över hela landet, de respondenter som var intresserade av intervjun kommer från olika 

geografiska områden, från mindre städer, större städer och från landsbygden. Jag har även 

använt mig av vänners kontaktnät för att få tag på respondenter. Totalt genomfördes en 

pilotintervju och fem intervjuer. Jag har inte gjort någon medveten avgränsning vad gäller 

område, kön eller ålder i efterlysningen, av de som svarade på min förfrågan var 

majoriteten kvinnor. Den enda avgränsningen var att personen skulle ha diagnosen dyslexi 

och vara över arton eftersom studien inriktar sig på vuxna. Det ska dock sägas att alla utom 

en av respondenterna som svarat på efterlysningen är idag aktiva medlemmar i 

dyslexiföreningen. Detta är på både gott och ont. Dessa personer är vana att prata om sin 

dyslexi och har engagerat sig i frågor som rör dyslexi, men det är också troligt att någon 

som inte är aktiv medlem i dyslexiförbundet har andra erfarenheter. Den respondent som 

inte är medlem i dyslexiförbundet har andra erfarenheter än de som är aktiva medlemmar. 

Det är viktigt att komma ihåg då det kan ha en stor betydelse för hur man upplever 

biblioteket. I efterhand har jag funderat på hur efterlysningen kunde ha formulerats 

annorlunda. Nu svarade enbart personer som var aktiva inom FMLS och som använder sig 

av bibliotek. Med en annan formulering i efterlysningen kanske jag hade nått flera som inte 

använder sig av bibliotek. Flera tillfrågade kom med invändningen att eftersom de inte läser 

så mycket eller brukar låna på bibliotek, så skulle deras svar inte vara relevanta för min 

studie. Här är det viktigt att förmedla att deras erfarenheter och åsikter om biblioteket är 

minst lika intressanta som vana biblioteksanvändares.  
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En annan stor skillnad mellan respondenterna är den geografiska, där vilket bibliotek man 

går till, har stor betydelse för upplevelsen då bibliotek är olika varandra. Jag har också 

medvetet valt att inte begränsa studien till en viss typ av bibliotek. Folkbibliotek var den 

vanligaste bibliotekstypen respondenterna associerade med biblioteksbesöket, men 

beroende på deras tidigare erfarenheter pratades det även om andra typer såsom 

skolbibliotek, universitetsbibliotek och sjukhusbibliotek.  

 

Av praktiska skäl, vilka utgörs av de geografiska skillnaderna, så gjordes tre av intervjuerna 

via telefon. Innan själva intervjutillfället så skickade jag ut intervjuguiden till 

respondenterna. På grund av tidsbrist och att jag skickade frågorna så nära inpå intervjun 

hann några av respondenterna inte läsa dem innan intervjun. Det hade varit en fördel om de 

hade hunnit läsa frågorna för att de skulle känna sig lite förberedda och redan att ha tänkt 

på frågorna. Både telefonintervjuerna och de övriga intervjuerna spelades in för att jag 

lättare skulle minnas det som sades under intervjuerna. Repstad skriver att en fördel med att 

spela in intervjuerna är att man som intervjuare kan koncentrera sig på vad respondenten 

säger och slipper ägna energi åt att skriva. (Repstad 2007 s. 93) Därefter transkriberades 

intervjuerna.  

 

 

5. Verktyg för analys  
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur dyslektiker upplever biblioteket. Hur man 

upplever biblioteksbesöket handlar till en stor del om vilket bemötande man får av 

personalen. Sundström skriver i sin rapport: ”Ett gott bemötande är ju förutsättningen för 

att nå ut med alla resurser vi har på biblioteket” (2008 s.79). Här ser jag också bemötande 

som ett viktigt led i bibliotekets litteraturförmedling och är även intresserad av att veta om 

och hur bibliotek har påverkat respondenternas fritidsläsning.  

 

För att analysera materialet har jag använt mig av en modell av vad ett bra bemötande på 

folkbibliotek är. Tre av aspektkerna i modellen har utarbetats i en rapport från Växjö 

universitetsbibliotek, den fjärde aspekten har Karin Sundström skapat i sin rapport om 

bemötande. Dessa aspekter har jag kompletterat till den modell Michael Buckland 

presenterar i Information and Informations Systems över de barriärer som en person måste 

överbrygga för att få tillgång till information. Utifrån dessa barriärer har jag i min analys 

fokuserat på respondenternas fritidsläsning. Modellen är utarbetad för att förklara 

användares tillgång till information ur ett brett perspektiv. I min studie har jag valt att 

fokusera på fritidsläsning. Modellen känns relevant för studien, då den i olika steg 

beskriver hur dessa barriärer kan sätta hinder för respondenterna att hitta de böcker de vill 

läsa. Fokuset på fritidsläsning gör att alla de barriärer Buckland tar upp i sin modell inte 

känns relevanta för min analys. De femte och sjätte barriärerna, ”Understanding: cognitive 

access” och ”Acceptability” har en tydligare koppling till problem som uppstår vid 

informationssökning och mindre relevant för hur respondenterna som dyslektiker möter 

problem när de söker böcker att läsa att läsa på fritiden. Jag kommer därför att bortse från 

dessa två.  
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5.1 Fyra aspekter av bemötande på bibliotek  
 

 Tid/Tillgänglighet. Tillgänglighet handlar inte enbart om det finns personal på 

biblioteket att fråga, utan även om besökarna upplever att personalen har tid att 

hjälpa till och om de är tillgängliga för frågor om hjälp (Sundström 2008 s.78).  

 

 Sakkunskap/Kompetens. Sakkunskap och kompetens syftar i Sundströms rapport till 

bibliotekariens förmåga att söka information och förklara och vägleda besökarna 

(ibid., s.78). En annan tolkning av den här aspekten, som jag tror skulle vara 

intressant i den här studien, skulle vara att se hur dyslektiker tycker att det är viktigt 

att bibliotekarier har kunskap om läs- och skrivsvårigheter.  

 

 Agerande/Attityd. Sundström menar att även om bibliotekarien enligt etiska 

riktlinjer ska vara neutral och opartisk, betyder det inte att denne ska vara 

opersonlig eller oengagerad. Är man oengagerad och osäker kan det istället 

uppfattas av den andra parten som okunskap och ointresse. (ibid., s.79)  

 

 Lokalen/Miljö. Besökare möts inte enbart av bibliotekspersonal. Hur biblioteket är 

inrett eller ser ut är en del av bibliotekets bemötande. Hit räknas bibliotekets 

atmosfär, inredning och hylluppställning, det vill säga hur inbjudande biblioteket är. 

(ibid., s.68)  
 

5.2 Fyra barriärer att överbrygga för tillgång till litteratur  
 

 ”Identification”. Det första steget handlar om de problem som användaren kan möta 

för att hitta information, exempelvis en bok. Det gäller både att kunna hitta var han 

eller hon ska söka boken, men sedan också att exempelvis kunna identifiera den bok 

som han eller hon är ute efter.  

 

 ”Availability”. Det andra steget handlar om de problem som hindrar användaren att 

få tillgång till boken. Efter det att användaren har identifierat den bok han eller hon 

är ute efter ska han eller hon kunna få tillgång till eller hitta den fysiska boken.  

 

 ”Price to the user”. Det tredje steget tar upp vad det kostar för användaren från att få 

tag på informationen. Med pris menas här inte enbart pengar, utan även tid, 

ansträngning och känsla av obehag för respondenten.  

 

 ”Cost to the provider” Den fjärde barriären handlar om kostnaden för exempelvis 

biblioteket att tillhandahålla boken. Även här räknas, utöver pengar, ansträngning 

och tid till den riktiga kostnaden. (Buckland, 1991 s.78f)  
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6. Resultat  
 

I det här avsnittet kommer jag att gå igenom de intervjuer som genomfördes under våren. 

Först kommer en presentation av de sex respondenterna och sedan en presentation av vad 

som sades under intervjuerna. Jag har valt att strukturera detta avsnitt efter samma teman 

som intervjuguiden indelats istället för att redovisa vad respondenterna svarat en i taget för 

att ge en tydligare sammanfattning av resultatet av intervjuerna. Intervjuerna med 

respondenterna är anonyma och är här presenterade med fingerade namn. Den första 

intervjun med Lisa var en pilotintervju, därefter lade jag till några frågor i intervjuguiden. 

De svar jag fick i intervjun kändes ändå relevanta för arbetet, och jag har därför valt att 

använda mig av resultatet i intervjun.  

 

6.1 Presentation av respondenter  
 

Lisa arbetar idag inom dyslexiförbundet FMLS som rådgivare och sakkunnig kring dyslexi. 

Hon gick igenom grundskola och gymnasium innan hon fick veta att hon hade dyslexi. Då 

var hon 27 år gammal. Lisa berättar att det var när hon började studera som vuxen och fick 

en bra och förstående lärare som hennes liv vände. Hon blev av sin lärare introducerad till 

talböcker och upptäckte hur fantastiskt hon tycker det är att läsa. Lisa började även studera 

på universitet, och med de hjälpmedel och stöd som fanns där var det lättare att ta sig 

igenom universitet än gymnasietiden.  

 

Karin arbetar också inom dyslexiförbundet som konsulent. Hon har en blogg där hon 

skriver om sitt liv, böcker hon läser och om dyslexiföreningen. Bloggen är även en så 

kallad talande blogg så att den finns inläst att lyssna på. Karin fick veta att hon hade dyslexi 

när hon var 29 år.  

 

Ingrid har varit medlem i dyslexiförbundet FMLS sedan 90 talet. Under den tiden fick hon 

mycket hjälp av dyslexiförbundet och har sedan fem sex år arbetat själv för 

dyslexiförbundet med motivationen att inget barn idag ska behöva ha det så svårt i skolan 

som hon själv hade det. Hon fick ingen hjälp alls i skolan och fick inte veta att hon hade 

dyslexi förrän i vuxen ålder.  

 

Maria arbetar inom handikappförbunden HSO. Hon berättar att hon alltid har vetat att hon 

haft dyslexi, hennes mamma har dyslexi samt hennes äldre syskon. I skolan fick hon ingen 

hjälp utan det var först när hon som artonåring började studera på komvux som hon fick 

hjälp. Maria berättar också hur hon har gått från att undvika biblioteket av rädsla till att 

biblioteket fått en mycket positiv roll i hennes liv.  

 

Johan har också varit aktiv inom dyslexiförbundet FMLS, nu studerar han till lärare. Johan 

fick också veta i vuxen ålder att han hade dyslexi. När han jämförde sig med sina 

studiekamrater upptäckte han att han läste väldigt långsamt, och var tvungen att arbeta 

mycket mer än sina vänner i skolan. Johan har inga skrivsvårigheter och trodde därför inte 

till en början att han hade dyslexi. Det var när han började läsa vidare på komvux efter 

gymnasiet som han förstod att han hade dyslexi.  
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Sara har nyligen börjat studera igen. Hon berättar att hon fick veta i sjunde klass att hon 

hade dyslexi. Hon märkte att hon var långsammare än andra på att läsa. Det var speciellt 

jobbigt vid högläsning då hon ofta blev nervös. I högstadiet blev det mer att läsa och Sara 

hamnade efter i skolan, till slut var det en vän med dyslexi som uppmanade henne att göra 

ett test för att se om hon hade läs- och skrivsvårigheter.  

 

6.2 Om biblioteksbesöket  
 

Lisa berättar att hon idag gärna besöker biblioteket men att det inte alltid varit så. 

”Biblioteket var ju någonting för dom, och inte för mig. Så jag kan nog säga att jag inte var 

så mycket på biblioteket då under den perioden. Då jag inte hade förstått min dyslexi. Då 

undvek jag nog min dyslexi rätt så kraftigt. Jag förstod inte vad jag hade där att göra.”  

Det var när Lisa var 28 år gammal och började på vuxenutbildningen och hennes lärare 

introducerade henne för talböcker som hon fick upp ögonen för biblioteket. Till en början 

läste hon de böcker hennes lärare hade med sig, men efter uppmuntran från läraren som sa 

att hon hade rätt till att låna talböcker, så gick hon till biblioteket och bad om att få låna 

talböcker. Då var talböcker någonting nytt. Så småningom fick hon böckerna hemskickade 

till sig och hon berättar hur fantastiskt hon tycker det är att ha fått se utvecklingen av 

talböckerna på biblioteket. Inte bara hur formatet har ändrats från stora lådor med 

kassettband till DAISY skivor, utan även att utbudet har växt från att bara ett fåtal böcker 

har varit inlästa. Under perioden då hennes barn var tre fyra år var hon ofta på biblioteket 

tillsammans med barnen. Hon beskriver att det var väldigt viktigt för henne att barnen 

skulle ha böcker omkring sig och att hon skulle läsa högt för dem eller titta på böckernas 

bilder och berätta omkring dem.  

 

Maria berättar om en liknande upplevelse, det var också hennes lärare på komvux som 

hjälpte henne att komma i kontakt med biblioteket. Hon berättar hur hon var livrädd för 

biblioteket.”Biblioteket var den stora hemska saken som avslöjade att jag hade problem 

med att läsa. Det var lika absurt som att be mig flyga till månen eller något liknande.”  

Läraren följde med henne och berättade för bibliotekarien om Marias dyslexi. Den 

bibliotekarien arbetar fortfarande kvar på det biblioteket och Maria går fortfarande dit. 

Bibliotekarien presenterade även sina kolleger för Maria och det har en stor betydelse för 

att hon känner sig så välkommen till biblioteket idag ”Det har ju gjort att jag inte har 

behövt hymla om mina problem. Och det har också gjort att det känns som hade det inte 

blivit på det viset vet inte om jag hade kommit till biblioteket.” Till biblioteket går Maria 

mestadels för att låna böcker men även för att hitta information till sitt arbete. Hon 

beskriver att hon går till informationsdisken direkt för att fråga efter den boken som hon 

letar efter. Hon tycker det är svårt att hitta i biblioteket.  

 

Karin berättar att hon idag lånar talböcker på biblioteket. Hennes första biblioteksbesök 

gjordes när hon var 30 år. Den bibliotekarie hon träffade hjälpte henne att hitta den första 

talboken som hon lyssnade på. Hon stängde in sig i ett dygn för att lyssna på boken.  

 

Ingrid berättar också att hon mestadels går till biblioteket för att låna och lämna tillbaka 

böcker. Ingrid brukar ibland gå och fråga om hjälp, exempelvis var hon kan hitta en bild på  

någonting hon vill måla av, men oftast går hon gärna direkt till bokhyllorna för att leta efter 
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böcker.  

 

Johan beskriver hur han vill hitta allting själv på biblioteket. Om han har tidspress går han 

och frågar om hjälp men oftast försöker han först själv och går sedan och frågar om hjälp. 

Det kan vara allt från kurslitteratur till skönlitterära böcker.  

 

Sara berättar hur hon idag undviker att alls gå till biblioteket. När hon gick i mellanstadiet 

och högstadiet i skolan var hon ofta på biblioteket för att skolan uppmuntrade eleverna till 

det. Idag beskriver hon att hon så mycket som möjligt försöker att undvika att läsa eftersom 

det är jobbigt. Sedan hon började studera igen så har hon besökt biblioteket för att låna 

bibliotekets skrivare.  

 

På frågan om någon av respondenterna har deltagit i bibliotekens programverksamheter är 

det bara Lisa, Ingrid och Maria som har deltagit i något sådant. Maria minns ett mingel på 

biblioteket när hon var där med handikappförbunden och Lisa och Ingrid har själv hållit i 

föreläsningar om dyslexi på biblioteket.  

 

6.2.1 Bibliotekets rum och samlingar  

 

Respondenterna beskriver olika situationer i biblioteket när det är svårt att hitta det man 

letar efter. Ingrid gör en jämförelse mellan två folkbibliotek i två mellanstora svenska 

städer som hon brukar besöka. Hon föredrar det ena biblioteket framför det andra, även om 

det är ett mindre bibliotek, för att hon upplever att biblioteket har ett annat utbud av böcker 

som tilltalar henne mer. Något annat hon har reagerat på är att det större biblioteket har en 

rund sal, vilket gör att hon upplever ordningen på hylluppställningen som rörig. Det är 

bättre med raka hyllor, tycker hon, men om bibliotekarien ger ett signum för en hylla så 

hittar man rätt så småningom.  

 

Sara skulle gärna vilja att bibliotek hade flera mindre salar. Hon ser fördelarna med att ha 

ett öppet stort rum där böckerna står, men tycker mest att det framför allt blir bullrigt och 

störande med så mycket människor.  

 

Karin beskriver själva hylluppställningen som problematisk. Hon tycker att det är särskilt 

svårt att förstå systemet som böckerna är uppställda efter, ibland vet hon inte om hon ska 

leta efter bokens genre eller efter titeln på boken. Maria önskar att biblioteket skulle vara 

tydligare med att det är en plats för alla, även för dem som är dyslektiker.  

 

Till exempel att man avdramatiserar det. Till exempel ovanför den här 

frågebyrån kan man ha en skylt ’Har du läs och skrivsvårigheter, fråga oss så 

kan vi berätta om talböcker’ eller någonting sånt där. För det finns ju så 

otroligt fantastiska böcker.  

 

6.3 Om läsning och läsfrämjande  
 

Respondenterna fick frågan vad läsning betydde för dem. Svaren varierar men flera av dem 

anser att läsning både kan betyda arbete och avkoppling. Läsning betyder också arbete på 
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två olika sätt. Sara och Johan som studerar beskriver att det är så man får kunskap och 

information och att det är ofrånkomligt i dagens samhälle. Karin, Lisa, Ingrid och Maria 

uttrycker läsningen som en stor del av deras arbetsliv. Flera av respondenterna beskriver 

också hur läsningen i sig själv betyder arbete. Johan säger:  

 

Annars så är det en del av eller hör till fritid. Det är något jag gör på min 

fritid. Men det är någonting som är jobbigt. Det är en knivig situation. Jag vill 

komma åt kunskaperna som finns i boken, men för att komma dit måste jag, så 

krävs det mycket energi. Så det är mycket svårt att förklara.  

 

Maria förstod hur viktigt det var för henne att läsa på arbetet efter en semester över 

julhelgen. När de två veckor som hon hade ledigt var över och hon kom tillbaka till arbetet 

var det som att börja läsa igen. Bokstäverna hoppade och det kändes inte bra. Nu har hon 

bestämt sig för att läsa tio rader varje kväll för att hålla igång sitt läsande. Hon beskriver 

läsningen som en färskvara eller liknar det med att styrketräna där du ständigt måste fylla 

på med nya träningspass. Johan uttrycker en liknande tanke när han säger att ”läsning är en 

färskvara”. Han tycker att det är skönt att läsa talböcker men säger att han aldrig kommer 

att sluta läsa böcker med text, när han gör det känner han hur hans läsförmåga blir sämre. 

Även Sara reflekterar över hur viktigt det är att fortsätta att läsa. Hon berättar också hur 

tungt det är och det gjort att hon gärna undviker att läsa. Hennes studerande och 

internetanvändning, exempelvis de sociala nätverk hon är medlem i, menar hon är det som 

håller igång hennes läsning. Läsningen via internet är en social handling för Sara ”Man 

läser för sällskap” säger hon. Läsa böcker var någonting som hon gjorde när hon var yngre, 

nu är det för jobbigt, det är också någonting hon känner igen i sin gemenskap ”Jag har ju 

många vänner som har dyslexi men det är ju ingen som går till biblioteket för man försöker 

att undvika att läsa. Det gör ju att man blir sämre och sämre på det.”  

 

För respondenterna betyder också läsning avkoppling. För Lisa handlar det främst om 

talböcker. När hennes barn var små ville hon gärna läsa för dem, men när barnen blev äldre 

och böckerna fylldes med mera text började hon känna sig obekväm. Hon beskriver att det 

var svårt att få ett bra flyt och inlevelse i högläsningen, hon tänkte att barnen då tröttnade 

på henne och tyckte att pappa kunde läsa istället. Lisa började då låna talböcker med 

barnen, och läste dem tillsammans med pappersboken framför sig. Hon poängterar hur 

viktigt det är att man säger att man läser talböcker och inte lyssnar. För som hon säger ”Det 

är ju mitt sätt att läsa”  

 

Maria berättar också att läsning innebär avkoppling. Då är det talböcker hon läser, men att 

det är sällan hon lägger sig platt på sängen och lyssnar, utan hon arbetar gärna med 

händerna samtidigt. Hon känner att hon tar till sig läsningen då på ett helt annat sätt.  

För Ingrid betyder läsningen väldigt mycket. Hon läser hellre än att se på tv. Talböcker 

tycker hon är bra men hon föredrar att läsa pappersböcker även om det tar en lång tid för 

henne att läsa böckerna. Ingrid läser allt förutom science fiction, och hon läser gärna 

biografier för de tycker hon är viktiga att läsa. Hon tycker också speciellt mycket om 

skönlitteratur som påminner om biografier i stilen. Där karaktärerna i böckerna beskrivs 

med en inlevelse. Ingrid tycker också mycket om att skriva och skriver gärna dikter. Hon 

har även de senaste sju åren skrivit korta små recensioner av de böcker hon har läst i sin 
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dator.  

 

Sara känner sig frustrerad över utbudet av böcker som finns för henne på biblioteket. När 

hon gick i skolan läste hon talböcker som läraren rekommenderade, men något hon skulle 

vilja läsa mera är lättlästa böcker. De lättlästa böcker som finns tycker hon saknar inlevelse 

och detaljrikedom.  

 

Jag försökte väl ett tag där när jag var yngre att läsa för inlevelse skull om man 

säger så. Men i och med att läsningen är så himla jobbig att ta sig igenom. Så 

fort man ska hitta en lättläst bok då är det inga bra böcker. Och det får vara en 

jättelång bok det gör ingenting. Det är många det känns som kapar ner 

böckerna så de bara, ja nu är den lättläst bara för att man har kortat ner den. 

Men det är ju inte det handlar om. Jag vill ju läsa den med alla detaljer och 

allting. Precis som alla andra gör.  

 

6.3.1 Hur hittar man böcker att läsa?  

 

Respondenterna hittar olika vägar till nya böcker att läsa. Johan brukar hitta tips på 

internetforum och från vänner. Sedan köper han dem i bokhandeln, eller söker efter dem på 

tal och punktskriftsbibliotekets hemsida. Han säger att han sällan frågar en bibliotekarie om 

tips.  

 

Maria nämner också boktips från vänner som en källa, och bokklubben svalan som hon är 

medlem i, men framförallt är det bibliotekarien som läraren på komvux presenterade för 

Maria som kommer med de flesta tipsen. ”Hon vet precis vilka böcker som jag klarar av 

och vilka jag inte klarar av.” Vid ett tillfälle hade bibliotekarien rekommenderat henne att 

läsa Jan Guillous böcker om tempelriddaren i stor stil. Maria var väldigt skeptisk till en 

början för att hon inte kände att hon skulle förstå sig på böckerna men att hon gjorde ett 

försök och blev positivt förvånad.  

 

Jag läste båda böckerna om tempelriddaren i stor stil. Och det är jag ju väldigt 

förvånad och lite stolt över. Jag tycker också att det är rätt så bra att 

bibliotekarien hittade de här böckerna i stor stil för en. För jag tror inte att 

man som dyslektiker tänker på att man kan prova stor stil utan man tänker 

antingen vanlig bok eller talbok. Men just för det här med träning. Så är 

storstilsböcker suveränt.  

 

Att ha en personlig kontakt med bibliotekarien på biblioteket är också viktigt för Karin. 

Hon beskriver ”Boken Kommer” som en bra service på biblioteket, då kan hon ringa direkt 

till den bibliotekarie som hon har personlig kontakt med och få boktips och råd. Sedan 

skickas böckerna till henne en gång i månaden.  

 

Lisa tycker också att det är viktigt med en personlig kontakt på biblioteket, det är viktigt för 

henne att gå till samma bibliotek. Precis som Karin använder sig Lisa av tjänsten ”Boken 

kommer”. Lisa brukar också gå i bokhandel och titta på böcker för att se vad som finns just  

nu. Bokhandlare på internet är också en bra källa tycker hon, då de har nästan alla böcker 
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och man kan se dem där med bilder och en kort beskrivande text.  

 

Att be bibliotekarien om råd är inte lika viktigt för Ingrid. Biblioteket är ändå förutom 

vänner och bekanta den främsta källan för att hitta nya böcker att läsa. När hon befinner sig 

på en ny plats är biblioteket ett av de ställen hon först besöker. Hon berättar att hon kan 

komma hem med en lista över böcker hon vill läsa. Hon går gärna fram och tittar på de 

böcker som står framme skyltade i biblioteket.  

 

6.4 Bemötande på biblioteket  
 

När vi kom till frågorna om bemötandet av bibliotekets personal så började vi först att prata 

om tillgänglighet. Samtliga respondenter svarade att det alltid funnits personal tillgänglig 

att fråga. Det är också tydligt i respondenternas svar att tillgänglighet handlar om någonting 

mer än att det finns en person att fråga. I den här bredare synen på tillgänglighet, som 

innefattar huruvida bibliotekarien tar sig tid till att hjälpa och den attityd hon eller han har, 

är det inte alltid säkert att bibliotekarien har varit tillgängliga för respondenterna. Maria ger 

ett exempel där bibliotekarien tar sig tid ”Utan ja, kommer jag fram till disken och frågar 

efter någonting är det inte så här att de säger „ja den finns på den och den hyllan‟ utan att 

de följer med och tar fram den boken jag letar efter.”  

 

Sara poängterar att det alltid känts som om bibliotekarierna tagit sig tid för att försöka 

hjälpa henne, men att hon upplever att de inte kunnat hjälpa henne även om de velat. Den 

osäkerhet som Sara mötte hos bibliotekspersonalen har bidragit till att hon idag inte ser 

biblioteket som en plats för henne. Hon beskriver hur hon skulle vilja blivit bemött. 

  

Så möter jag en av de i personalen som är trevliga och vill hjälpa mig men hon 

säger att de har inga böcker som passar in på mig. De famlar i mörkret och vet 

inte vilken bok de ska ge mig ”men den här kanske funkar”. Istället kanske 

säga, ”De här kanske funkar men nästa gång så lovar jag att vi ska beställa in 

mer bättre såna här böcker så att du ska kunna komma till oss i framtiden. Och 

det skulle ju ha gjort en jättestor skillnad för mig att någon hade brytt sig på 

det sättet.  

 

Sara berättar även om ett annat exempel på bemötande då hon kom till biblioteket och 

frågade efter lättlästa böcker. Vid det tillfället upplevde hon att bibliotekarien inte brydde 

sig om att hitta ett lättläst alternativ åt henne, för att hon antog att Sara frågade efter en 

lättläst bok av lathet. För Sara har dessa upplevelser fått henne att medvetet undvika att gå 

till biblioteket. 

  

Hade jag fått hjälp med böcker när jag var yngre hade jag ju fortsatt att gå till 

biblioteket. Men det har ju slutat i att jag har slutat att gå för jag får ingen, jag 

kommer ingen vart. Det finns ju ingen mening för mig att gå till biblioteket eller 

jobba på det här med läsning. Nu gör de här att vara social på nätet att jag 

håller igång det ändå, eller när jag pluggar.  

  

Sara är den enda av respondenterna som berättar om ett sådant bemötande. Men Karin, 
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Ingrid och Lisa berättar liknande historier från sina arbeten inom dyslexiföreningen. Det är 

ofta unga människor som blir ifrågasatta när de vill låna talböcker. Karin säger:  

 

”Sen tycker jag bemötandet att alla måste få veta att man behöver inte ha ett 

intyg att du har läshandikapp. Det måste finnas mer, personalen måste ha 

utbildning på bemötande. För det är många som blir bemötta med det att du får 

inte om du inte har papper med dig.”  

 

Maria tycker att ett bra bemötande är det viktigaste biblioteket har att erbjuda henne som 

dyslektiker. ”Det kostar ingenting” säger hon, men har ändå en stor betydelse. Hon 

förklarar att ofta kan det handla om hur man använder orden. En bibliotekarie kan med sitt 

ordval få en person med dyslexi att känna sig dum eller lat.  

 

Johan och Ingrid upplever inte att bibliotekarierna har en förståelse eller kunskap om 

dyslexi. Ingrid säger: ”Nej de har de inte, det är som jag säger att de tror nog att man kan 

inte läsa, att det är problem så.”  

 

Maria tycker att bibliotekariernas kunskaper har blivit bättre de senaste åren. Hon känner 

att hon inte längre behöver förklara sig på samma sätt som när hon först började gå till 

biblioteket. Hon tycker att det märks hos de nya bibliotekarierna i och med att de inte 

ställer lika närgångna frågor.  

 

Karin anser att bibliotekspersonalen har en bra kunskap om dyslexi, inte alla tillägger hon, 

men de flesta.  

 

Sara upplever att det både finns bibliotekarier som har en god kunskap om dyslexi, men att 

det också finns bibliotekarier som inte ens verkar ha något intresse att veta om hon har 

dyslexi. Sara känner att de antar att hon är lat.  

 

6.5 Bibliotekets tjänster  
 

Bibliotekets katalog är en tjänst som kan vara problematisk när man har dyslexi, då den inte 

har något stöd för rättstavning eller stavningsförslag. För att få en träff måste sökordet vara 

helt rättstavat. Ingrid, Maria och Sara använder sig aldrig av kataloger på internet för att 

hitta böcker, vare sig på biblioteket eller hemma. De beskriver katalogen som alltför jobbig 

eller omöjlig. Av respondenterna är det endast Johan som använder sig av bibliotekets 

katalog, Lisa och Karin använder sig av Tal och punkskriftsbibliotekets katalog.  

 

När Johan är på biblioteket vänder han sig alltid först till katalogen för att hitta exempelvis 

en bok, men tycker att det skulle kunna vara lättare att sedan hitta boken på hyllan. Han 

berättar att han önskar att det i katalogen skulle finnas uppgifter om hur boken ser ut.  

 

Det skulle ha varit bra om datorerna beskrev boken. Om vi tar den här 

kostboken då. Den är lila, den har svart text på bokryggen och så är den si och 

så tjock. Jag skulle önska att det fanns med i boksystemet. För då skulle jag 

kunna gå till hyllan och se en lila bok och plocka fram den. Och så läser jag på 
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den och ”vad bra där är boken”.  

 

Karin använder katalogen på Talboks- och punktskriftsbibliotekets hemsida men tycker att 

det är svårt då den inte har stavningskontroll eller en uppläsningsfunktion. Hon berättar om 

ett knep som hon använder sig av för att få rätt stavning på sökordet. Hon går först till 

sökmotorn Google som har ett rättstavningsprogram för att få fram rätt stavning, sedan 

klistrar hon in författaren eller titelns namn i sökfältet i Talboks- och 

punktskriftsbibliotekets katalog.  

 

Lisa använder sig också av Talboks- och punktskriftsbibliotekets katalog för att söka 

talböcker och ladda ner talböcker via egen nedladdning. Precis som Johan saknar hon 

information om böckerna i katalogen. För att få se en bild på boken och en kort beskrivning 

av innehållet går hon till en internetbokhandels hemsida.  

 

Jag vet ju inte hur andra människor gör, men om jag vill ha tag i en bok då 

söker jag antingen på TPB och vill jag titta lite på boken, hur den ser ut och så 

då går jag ju ut på Bokus. De har ju nästan alla böcker, och de har ju bilderna 

på böckerna, jag kanske känner igen en bok som jag har sett i en affär eller så. 

Och jag kan läsa lite kort om varje bok.  

 

Ingrid brukar också använda sig av Google eller internetbokhandlare för att hitta en viss 

bok. Bibliotekets webbsida är det ingen av respondenterna som använder sig av i stor 

utsträckning. Det är mestadels för att kolla öppettider. Ingrid minns att hon försökt söka 

hemifrån i bibliotekets katalog men att hon då inte hittade boken. Karin och Lisa använder 

sig av Talboks- och punktskriftsbibliotekets hemsida.  

 

Numera kan man ladda ner talböcker hemifrån till sin dator via Talboks- och 

punktskriftsbibliotekets hemsida. Eftersom Egen nedladdning lanseras över Sverige under 

2011 så hade inte alla respondenter hört talats om det. Sara och Maria kände inte till 

tjänsten alls. Ingrid och Johan känner till Egen nedladdning men använder sig inte av den. 

Ingrid berättar att hon har en DAISY spelare när hon läser talböcker, men att hon för det 

mesta läser vanliga pappersböcker. Johan är intresserad av att ladda ner talböcker via 

Talboks- och punktskriftsbibliotekets webbplats men har inte hunnit än då han läser så 

mycket med sina studier för tillfället. Lisa och Karin använder sig av Egen nedladdning och 

är mycket positiva till tjänsten. Lisa beskriver det som en revolution. Hur det är en härlig 

känsla att gå till Talboks- och punktskriftsbibliotekets katalog och kunna välja vad som 

helst. För Karin är det den ökade tillgängligheten av böckerna som är det bästa med tjänsten 

då man kan ladda ner böckerna oberoende av var man är eller vilken tid på dygnet och 

vilken dag det är.  

 

Kanonbra jag kan ju slänga böckerna om jag inte tycker om dom och behöver 

inte vänta tills på måndag när de öppnar, jag kan sätta mig ner när jag vill, och 

ladda ner boken. Det är helt fantastiskt nu när jag sitter här på sjukhuset och 

jag kunde bara gå till en dator och ladda ner en bok. Jag behöver inte tänka, 

jag hoppas att det är, att det sprids mer med det för de som har lite svårt att gå 

in i bibliotek. Men man måste ut mer reklam om det.  
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På frågan om Egen nedladdning kommer att ha någon effekt på hur man besöker bibliotek 

svarade Ingrid, Lisa, Johan och Karin att de trodde att de fortfarande skulle besöka 

biblioteket för att låna böcker med tryckt text. Det beskriver att det är viktigt för dem att 

träna sin läsförmåga och läshastighet. Lisa ser också kombinationen att läsa både den 

tryckta boken och talboken tillsammans som någonting biblioteken kan erbjuda. Hon tar 

fram ett bok- & DAISY paket som hon lånat på biblioteket. Det är en facklitterär bok. ”En 

sån här bok skulle jag aldrig vilja läsa utan pappersbok. Jag menar vitsen med den här då 

det är ju att alla bilder och alla diagram. Jag menar att bara att sitta och lyssna på den skulle 

ju kännas fel.”  

 

Ingrid, Johan och Sara känner inte att de har något inflytande över biblioteket och dess 

tjänster. De säger också att de inte har försökt. Lisa menar dock att inflytande är någonting 

man tar sig och att hon brukar komma med inläsningsförslag ibland, och att det brukar vara 

positivt bemött. Maria och Karin tycker att de har ett visst inflytande i och med att de har 

personliga kontakter på biblioteket. 

  

På frågan om vad som är det viktigaste för respondenterna att biblioteket kan erbjuda fanns 

det flera viktiga aspekter för respondenterna. Ingrid och Johan berättar att det viktigaste för 

dem är lugn och ro. Många nämner också bemötandet som någonting viktigt. Maria säger 

att respekt från personalen är viktig. Sara vill att personalen visar en förståelse och har koll 

på vilka böcker som är lättlästa. Lisa minns mötet med bibliotekarien och den läsupplevelse 

som det ledde till. ”Så den bibliotekariens öppna bemötande av mig, och vägledde mig 

verkligen och så att jag var välkommen tillbaka, och visade och förklarade. Det var ju det 

som gjorde att jag upptäckte talböckerna.”  

 

Möjlighet till läsupplevelse är även någonting som Karin och Maria talar om. Karin tycker 

att boktips från bibliotekarien är det viktigaste biblioteket har att erbjuda henne. Maria 

beskriver läsupplevelsen.  

 

Det bästa är när man går in på ett bibliotek och jag har inte förväntat sig att 

hitta någon bok. Och så kommer kanske [bibliotekarien; min anm.] och säger 

”jag har fått in den här boken, och jag tror den ska funka för dig” och så far 

jag hem och så upptäcker jag, wow vilken läsupplevelse, ge mig talbok eller oj 

den var intressant och det är inte så jobbigt att läsa de här tio raderna.  

 

 

7. Analys och diskussion  
 

I kapitel sju kommer jag att analysera resultatet av intervjuerna med hjälp av fyra aspekter 

på vad ett gott bemötande på bibliotek är. För att identifiera vilka barriärer som försvårar 

respondenternas försök att få tillgång till litteratur har jag använt mig av Michael 

Bucklands modell om tillgång till information. Respondenterna har olika erfarenheter kring 

bibliotek, läsning och har också olika lösningar för att få tillgång till litteratur. Syftet med 

uppsatsen var att utifrån vuxna dyslektikers perspektiv få en förståelse för hur de upplever  

biblioteket utifrån följande frågeställningar  
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 Hur upplever dyslektikerna bemötandet på biblioteket?  

 

 Hur upplever dyslektikerna att biblioteket har hjälpt dem med deras fritidsläsning?  
 

7.1 Bemötande på bibliotek  
 

I analysen av undersökningen mot de fyra aspekterna på vad ett gott bemötande är, var det 

svårt att se en aspekt utan att ta hänsyn till någon av de andra. Exempelvis i de situationer 

då respondenterna beskrev att bibliotekarien var tillgänglig och tog sig tid att hjälpa 

respondenten, var det svårt att inte sammankoppla det med hur respondenterna upplevde 

bibliotekariens agerande eller attityd. Samtliga respondenter svarade att det alltid finns en 

bibliotekarie tillgänglig att fråga. Däremot var det inte lika klart om de alltid fått hjälp av 

bibliotekarien och att denne tagit sig tid att hjälpa. Med andra ord är den faktiska 

tillgängligheten beroende av bibliotekariens attityd/agerande. På samma sätt hänger 

bibliotekariens sakkunskap/kompetens kring dyslexi samman med den attityd de har mot 

dyslektiker. Hälften av respondenterna tyckte att bibliotekarier inte har en förståelse för vad 

dyslexi är. Den andra hälften ansåg att bibliotekarier har en förståelse och att den blivit 

bättre med åren. Att bibliotekarier har fått en ökad förståelse kring dyslexi påpekas även i 

andra studier (Jönnerstig 2003 s.52; Rosenthal 2006 s.79f). De respondenter som ansåg att 

bibliotekarier har en förståelse är också de som lyckats få en personlig kontakt med 

bibliotekarien på biblioteket. De går till samma bibliotek och bibliotekarien vet vilka de är 

och att de har dyslexi. Två av de respondenterna som inte har en personlig kontakt upplever 

att en del bibliotekarier anser dem som lata eller att de inte kan läsa alls. Nielsen skriver 

också hur viktig förståelse och kunskap är för dyslektiker då de har svårt att be om hjälp 

(2006 s.2).  

 

Respondenten Saras erfarenhet illustrerar hur viktigt de båda aspekterna av bibliotekariens 

bemötande, det vill säga bibliotekariens sakkompetens/kunskap och agerande/attityd, har 

för upplevelsen av biblioteket. Men också hur sammanlänkade de är. I Saras fall sökte hon 

lättlästa böcker men upplevde att bibliotekarien inte kunde hitta böcker som passade henne 

även om bibliotekarien ville hjälpa. Det är svårt att säga varför bibliotekarien inte kunde 

hitta en lättläst bok till Sara, om det helt enkelt inte fanns någon sådan bok på biblioteket 

eller om det var bibliotekariens kompetens som inte räckte till. Det är också ointressant. Det 

viktiga är, liksom Sundström påpekar, att osäkerhet tolkas som ointresse (Sundström 2008 

s.79). Här kände Sara bibliotekariens osäkerhet, och förstod att hon där inte kunde få någon 

hjälp att hitta en bok. Bilden av att bibliotekarien inte kunde hjälpa även om hon ville bär 

Sara med sig fortfarande, och kontentan blir att hon känner att bibliotek inte är någonting 

för henne. För att komplicera saken ytterligare så visar exemplet även hur viktig den första 

aspekten tillgänglighet/tid är för vad ett gott bemötande är. Det är viktigt att personalen 

engagerar sig och har tid för att hjälpa bibliotekets användare. Att ett gott bemötande är det 

viktigaste för dyslektiker återkommer i flera studier om dyslektiker och bibliotek. 

Salomonsson kom fram till att förståelse och empati hos bibliotekspersonalen var det 

viktigaste för dyslektiker (2000 s.44). 22  

 

Bibliotekets rum och miljö är en stor del av upplevelsen. I intervjuerna var det tydligt att 
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det är svårt att hitta bland bibliotekets samlingar. Bland de tidigare studierna finns förslag 

till hur man kan göra biblioteket mer användarvänligt för dyslektiker genom att använda sig 

av färgkoder eller piktogram och datorer utrustade med talsyntes (Nielsen, 2006 s.4; 

Rosenthal 2006, s.90). Något annat som kommit fram som viktigt är lugn och ro. Små rum 

är att föredra då det är mindre folk som stör i omgivningen. För en dyslektiker krävs det 

mycket energi att läsa och tolka skrift, då behövs lugn och ro i en tyst miljö.  

 

Respondenternas upplevelser av biblioteket varierar mellan att vara negativa och positiva. 

Det är en plats där man möter svårigheter, och som det beskrivs i tidigare litteratur, kan det 

även upplevas som en plats som inte är till för dem utan för någon annan (Johansen 2003 

s.31; Nielsen 2006 s.3; Rosenthal 2006 s.71).  

 

Det finns också en tydlig bild hos respondenterna att biblioteket är en plats där man kan få 

hjälp med lästräning och möjligheter till läsupplevelser. Det känns igen i Tjernströms studie 

där läsning av litteratur både innebär njutning och träning (Tjernström 2004 s.57). Läsning 

är för en dyslektiker tidskrävande och tar mycket energi. För en del kostar det för mycket 

och det kan resultera i att personen undviker att läsa. Det är också någonting som finns 

bland erfarenheterna hos respondenterna i den här uppsatsen. Det är också tydligt att 

läsning är oerhört viktigt för respondenterna. Både att ha tillgång till litteratur och kunna 

öva sin läsförmåga.  

 

7.1.1 Återkoppling till frågeställning  

 

Den första av uppsatsens frågeställningar var; hur upplever dyslektikerna bemötandet på 

biblioteket?  

Respondenterna har olika erfarenheter. De flesta beskriver bra erfarenheter, då de blivit bra 

bemötta av bibliotekets personal. Alla respondenter anser att bibliotekarierna har tagit sig 

tid att hjälp dem när de bett om hjälp. Tre av respondenterna har dessutom en personlig 

kontakt med bibliotekarien på biblioteket och känner att de kan få hjälp av denne med att 

hitta och få tips om litteratur.  

 

7.2 Barriärer att överbrygga för tillgång till litteratur  
 

Av Michael Bucklands aspekter av barriärer eller problem som uppstår vid användarens 

informationssökning, har jag använt mig av fyra av hans sex aspekter. Utifrån 

respondenternas svar identifieras problem som de möter när de söker efter litteratur på 

biblioteket. Aspekterna i Bucklands modell överlappar inte sällan varandra. Det är ofta 

delar i biblioteket där respondenterna möter problem som kan ses i flera av Bucklands 

aspekter.  

 

7.2.1 ”Identification”  

 

Det första steget handlar egentligen om; Hur vet man vad man vill läsa och hur hittar man 

den boken? Det finns naturligtvis många olika vägar till att hitta något att läsa. Endast en av 

respondenterna använder bibliotekets katalog för att hitta böcker. Några använder Talboks- 

och punktskriftsbibliotekets kataloger men möter svårigheter då katalogen inte har någon 
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rättstavningsfunktion, inte kan ge stavningsförslag och inte har en uppläsningsfunktion. Det 

blir då problem med att få tillgång till katalogens poster, och därmed blir katalogen en 

barriär för dyslektikerna. Ett sätt att överbrygga den här barriären är att först göra en 

sökning med en sökmotor på internet för att få rätt stavning, och sedan att kopiera in rätt 

sökord i katalogen. I tidigare studier beskrivs också katalogen som en svårighet för 

dyslektiker på biblioteket, och att de därför ofta undviker att använda den (Jönnerstig, 2003 

s.49; Rosenthal 2006 s.71).  

Några av respondenterna har en personlig kontakt på biblioteket, där de känner 

bibliotekarien och hon eller han vet vad respondenten tycker om att läsa. Bibliotekarien 

kommer med boktips och förslag, sedan hjälper hon eller han till att hitta boken på hyllan. 

Det här är en annan väg som hjälper respondenterna att hitta något nytt att läsa samtidigt 

som de också får hjälp med att hitta boken. De andra respondenterna, som inte har en 

personlig kontakt på biblioteket har andra vägar för att hitta nya böcker att läsa utanför 

biblioteket. Andra personliga kontakter kan vara familj, vänner och kollegor. Bland 

respondenterna var det här ett vanligt sätt att få boktips. En annan sökväg för att hitta 

litteratur är internetbokhandlares webbsidor. Dessa webbsidor använder respondenterna för 

att få information om böckerna. Där finns det bilder på böckerna och en kort beskrivning 

om boken som hjälper respondenterna att avgöra om de hittat rätt bok. Här kan man tydligt 

se de strategier som Ross beskriver, och hur bibliotek och bokhandlare använder sig av dem 

för att förmedla litteratur. Ross hävdar också att bokhandlare alltid har varit duktiga på att 

förmedla litteratur med så kallade ”passiva strategier” som skyltning och genreindelning. 

(Ross 2006 s.209) Den information om boken som finns att hitta på bokhandlarnas 

webbsidor ökar därmed tillgängligheten för respondenterna och hjälper dem att hitta rätt 

bok.  

 

En av respondenterna som idag undviker att gå till biblioteket berättade hur hon har gjort 

försök att få tag i lättläst material genom att fråga en bibliotekarie. ”Identification” är det 

första steget i Bucklands modell, och i och med att respondenten upplevde att bibliotekarien 

inte kunde hjälpa henne och att det inte fanns litteratur för henne, så kunde hon inte 

överbrygga det här steget. Det finns här en fara att personen slutar att leta efter litteratur när 

denne inte kan överbrygga den första barriären.  

 

7.2.2 ”Availability”  
 

Den andra barriären som personen möter i sin jakt på att hitta något att läsa är att få fysisk 

tillgång till boken. Även här finns det en problematik i katalogen, speciellt steget från att 

hitta boken i katalogen till att hitta boken i bibliotekshyllan. De respondenter som inte 

använder sig av katalogen har lyckats överbrygga denna barriär genom att bibliotekarien 

följer med och hämtar boken alternativt att de får böckerna hemskickade. Ett annat exempel 

på hur man kan förenkla för dyslektiker är att färgkoda signumen (Rosenthal 2007 s.10). 

Nielsen föreslår användning av piktogram på hyllorna (2006 s.4). 

  

Egen nedladdning ökar tillgängligheten på det sättet att när användaren väl har lyckats 

överbrygga den första barriären ”identification” och hittat rätt bok i Talboks- och 

punktskriftsbibliotekets katalog så kan användaren ladda ner boken via katalogposten. Egen 

nedladdning överbryggar den fysiska aspekten då man kan, genom att ha en dator, ladda ner 
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boken oberoende av tid och rum. Boken har i det nya formatet blivit mera tillgänglig för 

användaren, men den skapar också nya svårigheter i form av att användaren måste lära sig 

att söka och hitta i katalogen och lära sig den nya tekniken för att ladda ner böcker.  

 

7.2.3 ”Price to the user”  

 

I den här aspekten av Bucklands modell tas frågan upp hur krävande det är för 

respondenten att få tag i litteratur. Tidigare studier har visat att det är svårt för personer 

med dyslexi att be om hjälp. I Rosenthals studie ställdes respondenterna mellan valet att 

berätta för bibliotekarien om sin dyslexi eller att gå därifrån (2006 s.65). Att tvingas berätta 

personlig information om sig själv kan vara kostsamt. Speciellt då det handlar om ett 

handikapp som kan vara stigmatiserande. En av respondenterna i undersökningen upplevde 

att bibliotekarien såg henne som lat för att hon frågade om lättlästa böcker. Andra 

respondenter i undersökningen överbrygger den här barriären med den personliga kontakt 

de har upprättat med bibliotekarien. En av respondenterna menar också att det blivit bättre 

med åren och att bibliotekarier inte längre ställer lika närgångna frågor.  

 

”Price to the user” handlar om allt ifrån tid och ansträngning till obehagskänslor hos 

användaren. För en dyslektiker blir de två föregående aspekterna ”Identification” och 

”Availabiblity” desto mer kostsamma i koncentration, tid och energi, då denne måste stava 

rätt och avkoda text när han eller hon söker i katalogen och bland bibliotekens samlingar. 

Det är därför personlig hjälp av en bibliotekarie gör en så stor skillnad för den här gruppen 

respondenter. Att bibliotekarien följer med till hyllan för att hitta boken kan spara mycket 

energi.  

 

7.2.4 ”Cost to the provider”  

 

Eftersom jag i min undersökning inte intervjuat några bibliotekarier utan söker användarnas 

perspektiv med den här uppsatsen, svarar jag på den fjärde aspekten i Bucklands modell 

utifrån den litteratur jag använt och mina egna reflektioner. Egen nedladdning sparar inte 

bara energi för användaren, här kan biblioteken också spara tid och pengar. Biblioteken 

behöver i de fallen inte bränna DAISY-skivor och skicka till användare.  

 

Personlig rådgivning och bemötande från bibliotekets personal är någonting som 

framkommit som viktigt i tidigare studier. Det kan dock vara svårt för bibliotekspersonal att 

kunna erbjuda detta till alla då det kostar tid. För att kunna ge god rådgivning till 

dyslektiker behöver bibliotekarier en större kunskap och förståelse för vad dyslexi är. Det 

är också en kostnad för biblioteken att utbilda sin personal.  

 

7.2.5 Återkoppling till frågeställning  

 

Den andra av uppsatsens frågeställningar var; hur upplever dyslektikerna att biblioteket har 

hjälpt dem med deras fritidsläsning?  

 

I mötet med biblioteket finns det flera barriärer som kan försvåra för dyslektiker. En del av 

mina respondenter har fått en personlig kontakt med en bibliotekarie, som ger förslag på 
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litteratur och hjälper dem att hitta i biblioteket. Det visar att bibliotek verkligen kan erbjuda 

hjälp till dyslektiker i deras litteratursökning. Där den hjälpen inte har räckt till har de lärt 

sig andra vägar och strategier till att finna litteratur. Några tittar på internethandlares 

hemsidor för att få reda på mer om böckerna innan de lånar dem på biblioteket. En annan 

strategi är att använda sig av sökmotorers stavningsprogram för att kunna söka i 

bibliotekets katalog  

 

7.3 Slutsatser  
 

I den här uppsatsen har jag försökt att få en uppfattning om hur vuxna dyslektiker upplever 

mötet med biblioteket och bibliotekarien och hur de upplever att de får hjälp att hitta 

litteratur.  

 

En av de slutsatser som jag kommit fram till i uppsatsen, är att synen på bibliotek bland 

dyslektikerna i undersökningen är kopplad till det bemötande de har upplevt från 

bibliotekarier och bibliotekspersonal. Ett bra bemötande är bland det viktigaste biblioteket 

har att erbjuda, det kan vara avgörande för om man väljer att återvända till biblioteket eller 

inte. En bibliotekarie kan ofta hjälpa till att överbrygga de barriärer som försvårar för 

dyslektiker att hitta litteratur. Ett exempel på en sådan barriär är bibliotekets katalog, 

eftersom man måste stava helt korrekt för att få några träffar. Respondenterna i uppsatsen 

har hittat andra vägar att finna litteratur.  

 

För att analysera resultatet har jag använt mig av två modeller. Den ena om vilka aspekter 

av bemötande som finns på bibliotek, både från personal och hur bibliotekets rum och miljö 

upplevs. Den andra modellen förklarar i aspekter vilka barriärer en person måste 

överbrygga för att få tillgång till information. Att använda sig av två modeller har varit ett 

bra sätt för att kunna svara på syftet och frågeställningarna, eftersom det har låtit mig 

analysera materialet från två olika håll och gett en större helhetsbild.  

 

För att få svar på uppsatsens frågor utifrån dyslektikernas perspektiv har jag som metod 

använt mig av kvalitativa intervjuer. Det har varit ett bra sätt för att få dyslektikers syn på 

problemet. Ett problem var dock att få tag i respondenter. De som svarade på min 

efterlysning är alla utom en, aktiva i dyslexiförbundet. De är också intresserade av litteratur 

och inte ovana biblioteksbesökare En vanlig invändning mot kvalitativa studier är att 

resultatet inte är generaliserbart. Dessa personers erfarenheter är naturligtvis inte 

representerbart för alla dyslektiker då alla människor är olika. Deras erfarenheter ger ändå 

en bild av hur dyslektiker kan uppleva mötet med bibliotek. Flera av dem var rädda för att 

besöka bibliotek tidigare. En allmän uppfattning hos dem var att de upplevde att bibliotek 

inte var för dem, de var för de ”andra”. Först när de fick en diagnos och stöd och hjälp från 

komvux eller dyslexiföreningen började de också att besöka biblioteket. Att de är idag 

aktiva inom dyslexiförbundet medför att de också har andra erfarenheter än en dyslektiker 

som inte är medlem i dyslexiförbundet. Den respondent som inte är medlem berättar om 

helt andra erfarenheter.  

 

Många av respondenterna fick sin första kontakt med biblioteket genom komvux. Här kan 

man reflektera över vad det skulle betyda för barn och ungdomar med dyslexi om de tidigt 
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fick kontakt med bibliotek och bibliotekarier som kan visa dem olika vägar till litteraturen, 

genom talböcker och andra hjälpmedel. Det skulle kunna ske genom ett större samarbete 

mellan bibliotek och skola. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 

Bakgrund 
 

Berätta lite om dig själv 

- Hur gammal är du? 

- Vad har du för sysselsättning? 

- När fick du veta att du hade dyslexi? 

 

Om biblioteksbesöket 
Vad brukar du göra på biblioteket? 

 

Kan du beskriva ett tillfälle när du har gått till biblioteket? 

- Hur gjorde du för att hitta det du letade efter? 

-  Har det någon gång varit problematiskt att hitta i biblioteket? 

 

Om du tänker på bibliotekets rum och miljö, hur skulle du vilja att biblioteket såg ut? 

 

Har du någon gång varit med på något av bibliotekets programverksamhet? (ex. bokcirklar, 

poesikvällar eller föreläsningar) 

 

Om läsning och läsfrämjande 
 

Vad betyder läsning för dig? 

 

Vad läser du på fritiden? 

När på dagen brukar du läsa? 

Har du någon speciell plats du brukar läsa på? 

 

Det finns ju idag väldigt många olika sätt att läsa och många olika genrer att läsa: ex 

tidskrifter, ljudböcker, läsa på datorn, facklitteratur, skönlitteratur. – Kan du berätta lite om 

vad du tycker om att läsa? 

 

Var får du tag på det du vill läsa? 

 

Brukar du få hjälp av bibliotekarien att hitta nya böcker att läsa? 

 

Kan du beskriva ett tillfälle då du har fått hjälp av en bibliotekarie att hitta något att läsa? 

- Fick du den hjälp du behövde? 

 

Brukar du läsa på biblioteket? 

 

Bemötande på biblioteket 
 

När du har varit på biblioteket har det funnits personal tillgänglig? 



 

 

Har du någon gång bett om hjälp? 

 

-  Fick du den hjälp du behövde? 

 

Om inte 

 

Vad tror du det berodde på? 

 

- Upplever du att personalen har en förståelse eller kunskap om dyslexi? 

- Är det viktigt? 

            

 Var får man som dyslektiker information om olika hjälpmedel? 

 

Bibliotekets tjänster 
 

 Har du använt bibliotekets katalog någon gång? 

-  Hur fungerar det för dig? 

 

Har du varit inne på bibliotekets hemsida någon gång?  

- Vad sökte du efter då? 

 

 Brukar du läsa bibliotekets talböcker? 

- Kan du berätta avd du tycker om dem? 

 

Känner du till den nya nedladdningstjänsten från TPB, Egen nedladdning? 

 

Beroende på svar: 

- Använder du dig av Egen nedladdning? 

- Tror du att Egen nedladdning kommer att ha någon betydelse för hur ofta du 

besöker biblioteket? 

 

Beroende på svar: 

Vid vilka tillfällen känner du att du fortfarande behöver bibliotek?  

 

           Vad är det bästa med biblioteket för din del? 

- Vad är det sämsta? 

 

Finns det något som du önskar biblioteket skulle kunna erbjuda? 

- Vad är viktigast för dig att biblioteket kan erbjuda?  

- Vad är viktigast för dig som dyslektiker att biblioteket skulle kunna erbjuda? 

 

Känner du att du har inflytande över hur ditt bibliotek fungerar? 

– Tycker du att det är särskilt viktigt för grupper med funktionshinder eller särskilda behov 

att ha inflytande över biblioteket 



 

 

Bilaga 2: Efterlysning 

 

Hej, 

Jag heter Sigrid van der Torre och utbildar mig till bibliotekarie vid 

högskolan i Borås. Nu i vår ska jag skriva en kandidatuppsats om 

dyslektikers upplevelser av biblioteket. Till det behöver jag intervjua 

personer med dyslexi om läsning och bibliotek. Intervjuerna tar ca 

20-30 min och är anonyma. Inga namn kommer att tas med i 

uppsatsen.  

 

Om du är intresserad att delta får du gärna kontakta mig för mer 

information. 

 

Med vänliga hälsningar Sigrid van der Torre  

Mobil: 073 907 33 01 

Mail: sigridvandertorre@hotmail.com 

 


