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Abstract:  In this bachelor thesis the aim is to explore which barriers 

elderly visually impaired people can meet when they are bor-

rowing audiobooks in the local library. Eight respondents 

were interviewed about their opinion of the service from the 

library and the information concerning this service. Two 

group interviews were held on two different occasions with 

three respective four respondents in each group and eight in-

terviews were held by telephone. Studies of rules and guide-

lines in the society, and of texts about and by elderly im-

paired people, have been made. The analysis has been per-

formed with a qualitative content analysis method. The result 

of the interviews is that books have a great importance in the 

respondents’ life and that it is of great significance that the 

service works smoothly. The respondents were not satisfied 

with the information from the libraries. Some of them have 

not had any information at all, neither of new books nor 

about the library’s service to the visually impaired. The re-

spondents wish that the librarians were more responsive to 

their wishes. Criticism was also expressed about the form 

and quality of the audiobook and audio players. 

 

 

Nyckelord:  äldre synskadade, bibliotek, talböcker, barriärer, service, 

information, kommunikation, anpassning. 
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1 Inledning 
 

Antalet äldre i samhället ökar och beräknas enligt Statistiska centralbyrån, SCB, bli 

ännu fler i framtiden (Statistiska centralbyrån 2012-10-03). Eftersom äldre människor 

oftast inte arbetar längre är det rimligt att anta att de har mer tid över att läsa än yngre 

förvärvsarbetande människor. En undersökning utförd av Statens kulturråd (1999) visar 

att det finns ett stort litteraturintresse hos en del av den äldre befolkningen. Trots detta 

intresse använder, enligt undersökningen, äldre personer bibliotekets tjänster mindre än 

övriga befolkningen. I takt med att alltfler blir äldre blir också andelen synskadade och 

rörelsehindrade fler eftersom det är vanligt att olika funktionshinder tilltar med åldern. 

Bland de äldre med någon funktionsnedsättning som nedsatt syn och hörsel och rörelse-

förmåga är det ännu färre som under ett år besökt biblioteket (ibid., s.75–76). Det finns 

en potential till ökad biblioteksanvändning bland de äldre i befolkningen som skulle 

kunna fångas upp om kunskapen om dessa användares uppfattningar om bibliotekens 

tjänster ökar. Kirsty Williamson skriver (1995) att det finns en fara i att alla inte har 

samma tillgång till information och att en av de samhällsgrupper som visar på mindre 

tillgång än andra, är de äldre. Eftersom de äldre i samhället blir allt fler, finns det stor 

risk att många hamnar utanför informationssamhället på grund av många olika faktorer 

som till exempel okunskap och begränsad tillgång (Booberg & Värn 2003, s. 23). 

 

1.1 Bakgrund 

Alla medborgare ska ha rätt till ett bibliotek. Den demokratiska tanken och folkbild-

ningstanken är att biblioteket ska vara en medborgerlig service som ska vara tillgänglig 

för alla och enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteket ägna särskild uppmärksamhet åt 

funktionshindrade (Bilaga 4). Begreppet ”bibliotekets särskilda tjänster”, som Statens 

kulturråds rapport (1999) handlar om, innebär att specialinsatser görs för personer med 

särskilda behov som funktionshindrade. Syftet med de särskilda tjänsterna är att erbjuda 

bibliotekstjänster till dem som efterfrågar det, men som har svårt att nyttja de reguljära 

tjänsterna (ibid., s 7–9). Talböckerna är en viktig bokform för äldre personer och folk-

biblioteket är för många låntagare den enda kanalen för talbokslån, enligt rapporten från 

Statens kulturråd. Alla har inte möjlighet att besöka biblioteket och därför behövs 

bibliotekens särskilda tjänster som Boken kommer och hemsändning av talböcker, där 

låntagarna kan få böcker hemsända gratis och få hjälp av bibliotekarierna med urval och 

information om nyförvärv. När låntagaren bestämt sig för vilken bok personen vill låna 

kan den beställas av bibliotekarien eller så kan den önskade boken brännas ner på cd-

skivor av bibliotekarien på biblioteket och sedan lämnas eller skickas till låntagaren 

(ibid., s. 122).  

 

Med stigande ålder är det vanligt att synen blir sämre. I Sverige fanns det år 2014 enligt 

SCB ungefär 227 000 personer som är 65 år och äldre som är synskadade. (Statistiska 

centralbyrån 2015-05-26). Även andra funktionshinder kan uppkomma som en följd av 

stigande ålder som till exempel rörelsehinder. (Statens kulturråd 1999, s 91). I en skrift 

framställd av Pensionärernas riksorganisation, PRO (2013) framgår det att de allra flesta 

personer som är 65 år och äldre bor kvar i sina egna hem. Majoriteten av kvinnorna bor 

ensamma i slutet av sina liv medan flertalet män är sammanboende livet ut (PRO, s. 9). 

Statens kulturråd skriver i sin rapport att eftersom alltfler av de äldre bor hemma är det 

också fler som kan komma att använda de särskilda tjänster som biblioteken erbjuder. 

Därigenom kan biblioteksverksamheten komma att kräva ökade resurser (1999, s. 92).  

 

Jag växte upp med att ha personer med rörelsehinder i min nära omgivning och detta 

gjorde det naturligt för mig att tidigt engagera mig i frågor om funktionshindrades vill-
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kor i samhället. Ju mer kännedom jag fått om olika former av funktionshinder och fått ta 

del av berättelser från flera personer med funktionshinder i olika sammanhang, bland 

annat genom mitt arbete som journalist, desto mer har jag insett att lika villkor för alla 

människor i samhället inte är så självklart. När jag sedan träffade en student på Biblio-

tekshögskolan i Borås som också var intresserad av funktionshindrades villkor i sam-

hället så föll det sig naturligt att välja ett ämne som berörde detta. Att vi valde just syn-

skadade äldre personers biblioteksanvändning var för att vi visste att de äldre blir alltfler 

liksom antalet synskadade personer och att dessa personer skulle kunna utgöra en poten-

tiell användargrupp för biblioteken om biblioteken når ut och är tillgängliga för dem. 

Senare valde jag och min tidigare uppsatskollega att arbeta vidare var och en för sig 

med detta ämne.  

 

1.1.1 Organisation för synskadade 

Synskadades Riksförbund, SRF, är en intresseorganisation för synskadade i Sverige. 

SRF arbetar på tre plan, i lokalföreningar, i distrikt och som riksförbund och bedriver ett 

aktivt internationellt samarbete i Norden, Europa och globalt (Synskadades Riksförbund 

2014, Om oss). SRF arbetar både med självhjälp och kamratstöd och med påtryckningar 

på stat, landsting och kommuner. Självhjälpen är dels informell – synskadade männi-

skor träffas lokalt, regionalt och nationellt och tipsar varandra om möjligheter att leva 

med nedsatt eller ingen syn – och dels organiserad i form av exempelvis ledarhundsför-

delning, kurser och barnläger. SRF hade år 2012 ca 12 000 medlemmar, varav den 

största delen var över 65 år (Wikipedia 2015, Synskadades Riksförbund). 

 

1.1.2 Folkbibliotekets särskilda tjänster - historik 
 

Statens kulturråd skriver i sin rapport från 1999 att folkbiblioteket erbjöd de första 

särskilda tjänsterna på 1930-talet då de drev bibliotek på olika typer av vårdinsti-

tutioner, framför allt på sjukhus, men även på äldreboende, pensionärshem, krimi-

nalvårdsanstalter och institutioner för utvecklingsstörda. Boken kommer-verksamheten 

utvecklades under 1950-talet och då skulle även äldre, sjuka och funktionshindrade som 

bodde hemma kunna ta del av bibliotekens särskilda tjänster. Under 1970-talet blev de 

kulturpolitiska målen från 1974 vägledande för bibliotekets särskilda tjänster och 

särskilt viktig blev formuleringen ”att utforma verksamheten med hänsyn till eftersatta 

gruppers erfarenheter och behov” (1999, s. 12). De särskilda tjänsterna fortsatte att 

expandera under 1980-talet. Verksamheten ökade i omfattning fram till början av 1990-

talet. 1990 var det år då särskilda tjänster förekom i flest kommuner och flest årsverken 

ägnades åt verksamheten. Från 1993 har tjänsternas omfattning minskat (ibid.).  

 

1.1.3 Talboksutlåning  
 

En talbok är en inläst bok för personer som har svårt att läsa tryckt text.  I början produ-

cerades talböcker på speciella grammofonskivor och på rullband. Därefter gavs de ut på 

kassettband och sedan tidigt 2000-tal finns de främst som cd-skivor med talboksforma-

tet Daisy
1
. Myndigheten Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB, bildades 1980 och 

 
1
 Daisyskivor kan läsas på särskilda Daisyspelare eller på dator. Filerna kan även spelas upp i 

mp3-spelare eller i speciella datorprogram, som finns för fri nedladdning (SRF 2015. Leva som 

synskadad-Att läsa-daisy). ”Daisy” står för ”digitalt anpassat informationssystem” och är en 

internationellt etablerad standard. Daisy-formatet går att tillämpa på alla typer av text. I Daisy 

struktureras ljud, text och bild på ett sätt som gör det möjligt att söka utan kronologi. (Wikipe-

dia 2015, Daisy).  
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de svenska folkbiblioteken hade ett väl utvecklat samarbete med TPB. Det innebar att 

de som önskade att låna talböcker till sina Daisyspelare eller andra tekniska lösningar 

som de hade vände sig till sitt närmaste folkbibliotek och där fick hjälp med detta. Den 

1 januari 2013 bytte Talboks- och punktskriftsbiblioteket namn till Myndigheten för 

tillgängliga medier, MTM. MTM:s uppdrag omfattar nu förutom talböcker och punkt-

skriftsböcker även andra tillgängliga medier. MTM ska i samverkan med andra biblio-

tek arbeta för att personer med funktionsnedsättning får tillgång till litteratur på medier 

som är anpassade för dem som till exempel talböcker och punktskriftsböcker. MTM har 

också en egen utlåning av böcker skrivna i blindskrift. Dessutom arbetar man med att 

utveckla teknik kring medier för personer med läshinder (Myndigheten för tillgängliga 

medier 2015. Wikipedia 2015, Myndigheten för tillgängliga medier).  

 

1.1.4 Definition av synskada 
 

Jag använder SRF:s definition av begreppet ”synskadad”, vilken innebär att en person är 

synskadad om personen har svårt att orientera sig med hjälp av synen och behöver an-

vända ”omvägar” av något slag för att kunna läsa. Dessa omvägar är, enligt SRF, att 

läsa punktskrift, lyssna på band eller syntetiskt tal, eller att låta någon läsa upp texten åt 

sig. Exempel på omväg är också att använda sig av en så kallad anpassad dator, försedd 

med talsyntes, som är ett program som omvandlar text till konstgjort tal. För att använda 

en talsyntes behöver du en skärmläsare, ett program som läser av bildskärmens text 

(SRF 2015, Om synskador). SCB använder i stället begreppet ”synsvårigheter” i sin 

statistik. Enligt SCB har en person synsvårigheter när denne person har så pass nedsatt 

syn att vederbörande har problem med att se vanlig text i dagstidning även om personen 

använder glasögon eller linser. (SCB 2015-05-24, s. 43).  

 

1.2 Problembeskrivning 
 

Jag har valt att rikta strålkastaren på synskadade äldre personer och deras biblioteksan-

vändning. Jag är intresserad av att veta hur servicen fungerar för personer som kan ha 

svårt att ta sig till biblioteket på grund av kraftigt nedsatt syn, eller som kanske inte ser 

alls och som dessutom har olika former av rörelsehinder. Det finns en potentiell använ-

dargrupp bland de äldre personerna i samhället som är väldigt stor om biblioteket når ut 

till dem. Hur äldre personer uppfattar bibliotekens särskilda tjänster har det inte bedri-

vits så mycket forskning kring. Det finns få studier om äldre synskadades biblioteksan-

vändning ur ett användarperspektiv, både nationellt och internationellt. Generellt behövs 

det studier som belyser olika aspekter av äldre användargruppers särskilda villkor och 

speciellt viktigt är det att belysa svenska förhållanden. Det har inte genomförts någon 

stor rikstäckande undersökning av personer på 65 år och äldre sedan Statens kulturråd 

presenterade sin rapport 1999. Den undersökningen inriktade sig inte specifikt på äldre 

personer med synskada utan omfattade äldre personer som använde bibliotekets sär-

skilda tjänster oavsett funktionshinder. Det saknas kunskap om synskadade äldre perso-

ners biblioteksanvändning ur ett användarperspektiv. Det saknas kunskaper om hur 

denna grupp använder och uppfattar folkbiblioteket och om vilka hinder som kan finnas 

som gör att biblioteket inte är fullt tillgängligt för alla. Denna kunskapsbrist kan leda till 

svårigheter att anpassa folkbiblioteket även till äldre synskadade personer.  

 

En grundläggande lärosats är att information och biblioteksverksamhet är tillgängliga 

och relevanta för alla användare i samhället oavsett ålder, kön, etnicitet eller funktions-

hinder påpekar Creaser, Davies och Wisdom (2002, s. 208). Varje låntagare ska få hjälp 
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vid det folkbibliotek personen önskar och det är nödvändigt att servicen fungerar på det 

lokala biblioteket. Trots detta har bibliotekens särskilda tjänster blivit mer och mer mar-

ginaliserade. Behoven är stora, men ofta osynliga, skriver Statens kulturråd i sin rapport 

från 1999. Efter 1990-talets kommunala omstöpning har verksamheten till och med för-

svunnit på många håll (ibid., s. 55f). Rapporten från Statens kulturråd (1999) visar att 

äldre personer med olika funktionshinder lånar från biblioteket i mindre utsträckning än 

övriga medborgare i samhället. I åldersgruppen 65–84 år är personer med rörelsened-

sättningar de som i allra lägst grad besökte biblioteken. 65 procent av de synskadade 

hade inte besökt biblioteket det senaste året (ibid.) För att göra biblioteket tillgängligt 

för äldre synskadade personer behövs kunskap om deras biblioteksanvändning. Ifall de 

äldre har både rörelsehandikapp och synskador kan detta vara ett hinder för dem vid 

biblioteksanvändning om det innebär att de måste ta sig till biblioteket själva för att låna 

böcker. Personer med synskada och som kanske också har rörelsehinder kan inte på 

samma sätt som vanliga låntagare gå runt bland hyllorna och välja bland beståndet. 

Istället kan de få hjälp med urvalet av böcker från bibliotekarien (ibid., s. 144). Det kan 

vara viktigt att få kunskap om hur användarna uppfattar att det fungerar när biblioteka-

rien gör urvalet av böcker för att anpassa och utveckla denna service.  
 
Även informationen om bibliotekets tjänster och utbud är viktig för att kunna använda 

tjänsterna liksom det är viktigt att denna information är tillgänglig i former som är an-

vändbara för läshandikappade. Det är, enligt rapporten från Statens kulturråd (1999), 

viktigt att komma ihåg att de som är berättigade att låna talböcker i de allra flesta fall 

har större eller mindre svårigheter med att ta del av skriftlig information på datorskär-

mar, lånekvitton och i foldrar. Utbildning inom området behövs (ibid., s. 128 f). Det 

finns en risk att man inte når ut till alla synskadade som är i behov av bibliotekets tjäns-

ter. Många synskadade är inte anslutna till Synskadades riksförbunds, SRF, och även 

bland dem som är medlemmar är det inte säkert att alla nås av bibliotekets information 

om bibliotekets tjänster. Creaser, Davies och Wisdom skriver (2002) att en undersök-

ning, som genomförts bland synskadade personer i Storbritannien, visat att en hög andel 

av dem som använder bibliotekets tjänster har begränsad eller ofullständig kunskap över 

vidden på tjänsterna de använde. Detta kan vara exempel på social exkludering, enligt 

författarna: ”Människor är exkluderade helt enkelt beroende på att de inte vet vad som 

finns tillgängligt” (ibid., s. 210). Denna brist i medvetande och kunskap behöver rättas 

till ifall servicen ska kunna användas mer effektivt av dem som redan använder biblio-

teket, hävdar författarna och skriver att informationskampanjer behövs för att nå nya 

användare men också för att informera dem som redan är användare (ibid., s. 210 f).  

 

Biblioteksservicen ska enligt bibliotekslagen vara likvärdig för alla medborgare, påpe-

kar Statens kulturråd i sin rapport, men eftersom denna lag är en ramlag finns inga de-

taljerade bestämmelser om biblioteksverksamhetens omfattning och kvalitet. Någon 

myndighet som utövar tillsyn för att lagen efterföljs finns inte och några former för upp-

följning och utvärdering av lagen har inte utarbetats (1999, s. 21). Hur servicen på det 

lokala biblioteket ser ut kan variera mellan olika bibliotek och olika kommuner. Jag 

anser det intressant att undersöka närmare hur äldre personer med synskador själva upp-

fattar servicen från det lokala biblioteket. 

 

1.3  Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att få kunskap om vilka hinder som kan finnas vid servicen 

av talboksutlåningen på folkbiblioteket för synskadade äldre personer. Kunskapen 

baseras på de uppfattningar som finns hos respondenterna i denna undersökning samt 

från texter som är relevanta för min undersökning och som presenteras i kapitel 3.  
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Mina frågeställningar i uppsatsen är: 

 

 Vilka uppfattningar ger deltagarna uttryck för beträffande folkbibliotekens 

talbokstjänster? 

 Vilka uppfattningar ger deltagarna uttryck för beträffande informationen kring 

folkbibliotekens talbokstjänster? 

 Vilka barriärer kan identifieras för deltagarnas användning av folkbibliotekens 

talbokstjänster? 

 

1.4 Avgränsning 
 

Det är folkbibliotekets tjänster i de kommuner som intervjupersonerna bor i som avses i 

undersökningen. Informanterna lånar på stadsbibliotek och på olika filialbibliotek i 

respektive kommun och det är intervjupersonernas erfarenheter av servicen därifrån 

som beskrivs. För att få veta vilka uppfattningar som finns intervjuar jag sammanlagt 

åtta äldre synskadade i två olika kommuner, fyra från vardera kommun, som lånar på 

folkbiblioteket. Statistik från SCB, som presenteras i uppsatsen, har 65 år som en nedre 

gräns när de definierar äldre personer i statistiken. I min undersökning är informanterna 

i åldern från 68 år och uppåt. Det är de tjänster som hemmaboende äldre synskadade 

använder som är föremål för min undersökning, det vill säga ”de individuella särskilda 

tjänsterna”. De kollektiva tjänsterna som riktar sig till institutioner och grupper faller 

utanför mitt uppsatsområde. Av de individuella tjänsterna är det Boken kommer och 

hemsändning av talböcker som ingår i min undersökning. Jag intervjuar även tre 

bibliotekarier för att få kunskap om vilka särskilda tjänster det finns på de bibliotek där 

låntagarna i min undersökning lånar böcker. Men det är användarnas perspektiv som jag 

har valt att undersöka och utgå ifrån i min uppsats.  

 

1.5 Disposition 
 
I kapitel 1 Inledning presenteras uppsatsens bakgrund, syfte, problembeskrivning, fråge-

ställningar och avgränsning. Kapitlet avslutas med en beskrivning av Synskadades riksför-

bund, av bibliotekens särskilda tjänsters historik, av talboksutlåning samt av en definition 

av begreppet ”synskada”.  Andra viktiga definitioner och begrepp beskrivs löpande i texten 

i en fotnot. 
 

I kapitel 2 Tidigare forskning och relevanta texter beskrivs studier som behandlar funk-

tionshindrades och äldre personers biblioteks- och informationsanvändning. Min littera-

turinsamling återges kortfattat och följs av ett avsnitt om källkritik. En undersökning om 

äldre funktionshindrades levnadsvillkor beskrivs liksom en undersökning om äldre syn-

skadades läsvanor. En text är skriven av en synskadad äldre person och ger en bild av en 

synskadads kontext i vardagen.  

 

Kapitel 3 Teori presenterar uppsatsens teoretiska utgångspunkter som sedan används vid 

analysen av intervjuerna. Här beskrivs kortfattat teorier om informationsbehov, informat-

ionsbeteende och informationskontext och vilka barriärer som kan finnas vid informations-

sökning.  
 

Kapitel 4 Metod redogör för vilken metod som använts i uppsatsen och hur urvalet av 

informanterna gjordes samt hur intervjuerna genomförts. 

 

I kapitel 5 Resultat redovisas intervjumaterialet och inleds med en beskrivning av 

bibliotekets särskilda tjänster på respektive ort. Därefter kommer en beskrivning av in-
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tervjupersonerna, deras informationsbehov och hur de får information om talboksutlå-

ningen. Sedan följer ett avsnitt med en redogörelse av informanternas uppfattningar av 

talboksutlåningen och informationen om denna tjänst. 

 

I kapitel 6 Slutsatser och diskussion presenteras svaren på frågeställningarna utifrån 

faktorer som påverkat biblioteksanvändningen för de synskadade äldre låntagare som 

intervjuats. I kapitlet diskuteras studiens kunskapsbidrag och kapitlet avslutas med för-

slag till fortsatt forskning. 
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2 Tidigare forskning och relevanta texter 
 

De studier och texter som är relevanta för denna kandidatuppsats beskriver jag i detta 

kapitel. Det finns få studier om äldre synskadades biblioteksanvändning och väldigt lite 

material som skrivits som baseras på förstandsinformation från de synskadade perso-

nerna själva, hävdar Creaser, Davies och Wisdom (2002, s. 208). Författarna har ge-

nomfört en omfattande undersökning i Storbritannien där synskadade personer deltog. 

Totalt genomfördes 582 intervjuer där deltagarna fick svara på frågor om sina informat-

ionsbehov, om alternativa format, användning av informationsteknologi och om hur 

nöjda de var med servicen (ibid.). Kirsty Williamsons avhandling Older adults: Inform-

ation, Communication and Telecommunication (1995) undersöker äldres och rörelse-

hindrades informationsbehov och informationsvanor. Avhandlingen var svår att få tag i 

och all den kunskap jag har hämtat ifrån den kommer från Karin Boobergs och Andreas 

Värns magisteruppsats Yngre pensionärers informationsbeteende i vardagslivet och på 

internetkurs (2003), där författarna tydligt redogör för innehållet i Williamsons avhand-

ling. Jag beskriver Creaser, Davies och Wisdoms artikel samt Williamsons avhandling 

och några vetenskapliga artiklar som Williamson skrivit om äldre och synskadade per-

soners informationsvanor, informationssökning och informationsbeteende mer ingående 

nedan i avsnitten 2.2–2.4. 

 

Den studie som jag har hämtat mest kunskap ifrån är den riksomfattande undersökning 

som Statens kulturråd (1999) genomförde om äldre funktionshindrade som använder 

bibliotekens särskilda tjänster som Boken kommer och hemsändning av talböcker. Ge-

nom denna undersökning fick jag kunskap om vilka tjänster som biblioteken har för de 

funktionshindrade och hur dessa tjänster fungerar i praktiken. Funktionshindrade äldre 

låntagare intervjuades och flera illustrativa citat från användarna om hur de uppfattade 

tjänsterna återgavs. Utöver denna undersökning är det studier på magisternivå som gett 

mig kunskaper om synskadade och andra funktionshindrade personers biblioteksan-

vändning i Sverige. Magisteruppsatserna gav mig också användbara referenser till min 

uppsats och gav mig nya perspektiv på mitt eget material. Även texter om synskadades 

kontext i vardagslivet har haft relevans för min undersökning. Dessa beskrivs i avsnitten 

2.7–2.8.1. Tom Wilsons studier om informationsbehov, informationsbeteende och bar-

riärer har gett mig en teoretisk plattform till min undersökning och beskrivs i kapitel 3 

Teori. 

 

Information om synskadade hittade jag via internet, bland annat från SRF:s hemsida, 

från riksdagens hemsida, från regeringens hemsida, från olika datorbaser på högskolan i 

Borås bibliotek och från olika myndigheter. Dessutom hämtade jag uppgifter från Wiki-

pedia då jag till exempel skulle skriva om Handisam och Handikappombudsmannen, 

och andra institutioner, vars verksamhet har lagts ner och delvis tagits över andra myn-

digheter och organisationer.  

 

2.1  Källkritik 
 

Det finns, skriver Rolf Ejvegård (2009) all anledning att särskilt rikta uppmärksamheten 

mot de källor som kan nås via datorn:  

 
”Det finns mängder av uppgifter som helt enkelt är falska. [---] Wikipedia, som 

kallar sig Den fria encyklopedin, är ’fri’ i den bemärkelsen att läsarna inbjuds att 

skicka in sina versioner i något ämne. [---] Här har vi ett utmärkt exempel på nöd-

vändigheten att i ett vetenskapligt arbete ange källan och dessutom ange datum när 

använd information hämtades från nätet” (ibid., s. 75). 
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Jag är medveten om vilka risker det finns med att hämta information från internet, att 

det då är extra viktigt att man är vaksam och kritiskt granskar uppgifterna därifrån och 

jämför med andra källor. I en del av materialet som jag presenterar i uppsatsen, som 

rapporten från Statens kulturråd (1999) hänvisas till Handisam och Handikappsom-

budsmannen. Numera ingår dessa i Diskrimineringsombudsmannen respektive Myndig-

heten för delaktighet och jag hämtade därför uppgifter om Handisam och Handikapps-

ombudsmannen från Wikipedia. Jag hade sparat utskrifter från Handisams och Handi-

kappsombudsmannens hemsidor när dessa fortfarande existerade och kunde därför kon-

trollera uppgifterna från Wikipedia med dessa utskrifter. Även de andra texterna som 

jag hämtat från internet kontrollerade och bedömde jag källkritiskt. Material som jag 

hämtade från regeringens och riksdagens hemsidor som lagar och riktlinjer ska vara 

granskat innan det läggs ut på hemsidorna så det bör vara pålitliga källor. 

 

2.2 Informationsbehov och informationskällor 

Informationsbehovet är, enligt Lars Höglund och Olle Persson (1985), individuellt och 

beroende av användarens personliga egenskaper (s. 45). Dessa kan bland annat vara 

personens utbildning, vanor, övertygelser, uppfattningar, ålder, kön, kognitiva färdig-

heter, motivation och attityder. Även kulturen har visat sig påverka informationsbeho-

vet. Andra faktorer som kan påverka eller förorsaka ett informationsbehov är bland an-

nat miljö, yrke, arbetsplats och uppgift. Höglund och Persson påpekar vikten av att un-

dersöka hur förhållandet ser ut mellan tillgången, behoven och användningen av in-

formation, när man studerar en användargrupps informationsvanor. Författarna beskri-

ver informationssökningen och informationsanvändningen i en organisation. De skriver 

att man genom studera detta förhållande, kan identifiera vilka eventuella hinder som 

försvårar en effektiv användning av information (ibid., s. 49f).  

 

2.3 Äldres informationsbeteende – australiensisk studie 
 

Syftet med Williamsons avhandling Older Adults: Information, Communication and 

Telecommunications (1995) var att undersöka hur respondenternas gemensamma in-

formationsbehov och informationssökning såg ut i vardagslivet. Ett speciellt fokus lades 

på informanternas attityd till och förståelse av telekommunikation och telefonen. I stu-

dien deltog 202 australiensare i åldern 60 år och uppåt. I sin avhandling har Williamson 

flera olika teorier som utgångspunkt där alla har individen i centrum. Hon använder sig 

bland annat av symbolisk interaktion, socialkonstruktivistisk teori och ekologisk teori 

och ser individen som en kreativt tänkande enhet, men i kontexter som involverar olika 

sociala och biologiska element (Booberg & Värn 2003, s. 23). Informanterna kom från 

olika miljöer och livssituationer. En del var väldigt gamla och bodde hemma eller på 

institution. Vissa hade rörelse- eller hälsoproblem, medan andra var mycket aktiva. En 

del var fortfarande yrkesverksamma eller arbetade frivilligt. Flera var aktiva i förening-

ar, klubbar och organisationer (ibid., s. 24). Resultatet av studien visade, enligt Booberg 

och Värn, att informanternas informationsbehov framförallt fanns inom områdena hälsa, 

inkomst och finans. Utöver det sökte de information om bland annat rekreation, politik 

och konsumtion. De mest använda informationskällorna var, oavsett ämne, familjemed-

lemmar, tidning, vänner, tv, tryckt information och radio. Informationen från ovanstå-

ende källor var både slumpmässigt och avsiktligt förvärvad. Ofta fick de information 

som de inte visste att de behövde. Radion användes av informanterna i mindre omfatt-

ning än tv, men var ändå ett viktigt medium för de äldre. Även om informationen från 

denna källa i hög utsträckning erhölls i förbigående, var många entusiastiska över 

radion som informationskälla (ibid.). 
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Kirsty Williamson (2006) skrev en artikel om informationsbeteendet hos de äldsta äldre, 

det vill säga personer i åldern 85 år och äldre tillsammans med de australiensiska fors-

karna Terryl Asla och John Mills. Denna forskningsöversikt är organiserad runt följande 

frågor: Vad är betydelsefullt hos människor i åldern 85 år och äldre som gör dem värda 

att studera? Vilka är de teorier om åldrande inklusive de specifika om lyckat åldrande 

som kan vara användbara? Vad säger tidigare forskning om de äldsta äldres informat-

ionsbehov? Vilka källor används för att möta detta behov och vilken roll kan informat-

ionen spela ifall de åldras framgångsrikt eller inte? Vad är känt om de äldsta äldre avse-

ende deras internetanvändning (eller inte-användning)? Som svar på den första frågan 

skriver författarna att de äldsta äldre är den snabbaste växande sektorn av den äldre be-

folkningen. Dessutom är det möjligt att när människor blir äldre kan de bli mer kräsna i 

valet av den information de söker. Williamson är, skriver författarna, den enda forska-

ren som ägnats betydelsefullt utrymme för diskussion om de äldsta äldres (från 85 år 

och uppåt) informationsbehov. I sin undersökning från 1995 drog Williamson slutsatsen 

att deltagarnas informationsbehov verkade ha minskat betydligt förutom när det gäller 

information om hälsa, konsumtion och mediciner. De äldsta äldre litade i högsta grad på 

personer inom sina sociala nätverk för att hålla sig uppdaterade med information och 

familjen och professionella informationsförmedlare var de huvudsakliga informations-

källorna (The role of information in successful aging: The case for a research focus on 

the oldest old s. 54ff). 

 

2.4 Informationssökning bland synskadade personer  

Williamson och Schauder (2000) skriver i en forskningsartikel att blindhet och synska-

dor är vanliga funktionshinder i alla länder i världen och att det är ett speciellt problem 

för äldre personer. I Storbritannien är ungefär en miljon personer registrerade som 

blinda eller synskadade och utav dem är nio av tio över 60 år gamla, skriver författarna 

och hänvisar till en artikel av Davis från 1996 som citerats av Blake 1998. Trots det har 

ingen omfattande undersökning av informationsbehov och informationsbeteende gjorts 

av denna grupp människor, varken i Australien eller utomlands (ibid., s. 2). Williamson 

och Schauder understryker vikten av ökad tillgänglighet och användning av information 

för funktionshindrade eftersom information ger kunskap och styrka och författarna öns-

kar mer forskning om funktionshindrades informationsbehov i vardagslivet. Forskning 

om äldre personers informationsbehov är särskilt viktigt med hänsyn till att funktions-

hinder är vanligt bland äldre personer (ibid., s. 2 f). Författarna redogör i artikeln för 

blinda och synskadades informationssökning med särskild betoning på internets roll och 

undersöker informationsbehoven hos synskadade personer och hur deras behov tillgo-

doses och internets roll i detta. Dessutom undersöks vilka hindren för användningen av 

internet är (ibid.). Undersökningen genomfördes dels genom fokusgrupper där 31 per-

soner deltog och dels genom individuella intervjuer, där sammanlagt 15 personer inter-

vjuades i åldern från 20 till 81 år. Elva av intervjupersonerna i de individuella intervju-

erna var äldre kvinnor, vilket enligt författarna speglar det faktum att kvinnor tenderar 

att leva längre och därför är mottagliga för synförlust. Undersökningen visade att delta-

garnas huvudsakliga informationsbehov var information om sina funktionshinder och 

sätt att klara av sina livsaktiviteter. I övrigt var deltagarnas informationsbehov i var-

dagslivet väldigt lik andra personers i samhället. Livsomständigheter som att vara en-

sam eller ha familj, att arbeta eller vara arbetslös eller pensionerad, vilken typ av syn-

skada personen har, liksom vilka individuella intressen som föredras, allt påverkar på 

vilka sätt som personen söker eller händelsevis får information. Familj och vänner 

nämndes ofta som källor och även föreningar var viktiga källor för de synskadade per-

sonerna. Radion framträder starkt som en informationskälla för deltagarna i studien 

(ibid., s. 8–19). 
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2.5 Synskadades rätt till information  
 

Claire Creaser är Deputy Director och Senior Statistician vid LISU på Loughborough 

University och är bland annat ansvarig för utvecklingen och underhållet av omfattande 

databaser med akademisk och allmän biblioteksstatistik. Dr J. Eric Davies är Director of 

LISU och anställd på Department of Information Science at Loughborough University. 

Stella Wisdom var tidigare the Research Officer på the Value and Impact Study of Us-

ers of Services for Visually Impaired People project vid LISU. Creaser, Davies och 

Wisdom har skrivit artikeln Accessible, open and inclusive? How visually impaired 

people view library and information services and agencies (2002). Författarna menar att 

en betydande andel av befolkningen nekas enkel tillgång till läsmaterial och tryckt in-

formation på grund av synskada. Synskadade personer har likadant behov av tillgång till 

information av alla slag som andra seende personer har och kan rättmätigt kräva likvär-

diga och lämpliga villkor i samhället. Det är inte bara en fråga om social rättvisa utan är 

också en rättighet uttryckt i diskrimineringslagstiftning för funktionshinder. Syftet med 

undersökningen var att låta de synskadade själva få berätta om sina uppfattningar om 

vad som är tillgängligt och vad som är mindre tillgängligt för att kunna förbättra åt-

komsten till information för synskadade personer. Undersökningen lyfter fram fördelar 

med ett ökat samarbete mellan organisationer som tillhandahåller information, vilket 

kan medföra ökat informationsutbyte och där kan biblioteket bli ett verktyg för att 

återge information och ge råd (ibid., s. 203–213). 

 

2.6 Äldres informationsbeteende – svensk studie 

Karin Boobergs och Andreas Värns magisteruppsats Yngre pensionärers informations-

beteende i vardagslivet och på internetkurs (2003). Författarna skriver att syftet med 

uppsatsen är att undersöka informationsbeteendet hos yngre pensionärer i åldern 65–79 

med fokus på internet. Yngre pensionärers informationsaktiviteter i vardagslivet och på 

internet studeras samt de motiv som driver dem att söka information och de faktorer 

som påverkar deras informationsbehov och informationsbeteende. Undersökningen ge-

nomfördes genom en fallstudie som bestod av en nybörjarkurs i internet för pensionärer 

som leddes av författarna själva tillsammans med två andra studenter som intresserade 

sig för pensionärers informationsbeteende. Under fallstudien användes flera olika meto-

der som enkäter, dagboksanteckningar och observationer (ibid., s. 2–3, s. 17). Booberg 

och Värn skriver att de inte har funnit mycket forskning kring äldres informationsan-

vändning, men en källa som de anser värdefull är den australiensiska samhällsvetaren 

Kirsty Williamsons avhandling Older adults: Information, Communication and Tele-

communication. (ibid., s. 23). Författarna skriver i uppsatsens Abstract att resultatet från 

undersökningen visade att respondenterna levde mycket aktiva liv och använde många 

olika informationskällor i vardagslivet. De sökte inte bara information utan tog den till 

sig också i syftet att förmedla den till andra människor. Motivet till informationssök-

ningen i vardagslivet hörde i huvudsak ihop med deras livssituationer. Föreningslivet 

hade en stor påverkan på respondenternas informationsbeteende, både i deras vardagsliv 

och också i deras användning av internet. Författarnas slutsats är att både ålder och 

social kontext är faktorer som har stort inflytande på äldre personers informationsbete-

ende och att forskare behöver betänka dessa faktorer i sin undersökning (ibid., 

Abstract).  

 

2.7 Funktionshindrade äldre och bibliotek i Sverige 
 

Statens kulturråds rapport från 1999 är en riksomfattande undersökning av personer på 

65 år och äldre som använder bibliotekets särskilda tjänster och som har svårt att ta sig 
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till biblioteket själva. Undersökningen är gjord både ur ett användarperspektiv och ur de 

ansvariga för biblioteksverksamhetens samt bibliotekspersonalens perspektiv. Under-

sökningen baserades på intervjuer av bibliotekspersonal och politiker och på enkäter till 

användarna i tjugo kommuner. Statens kulturråd har också konsulterat centrala och reg-

ionala instanser som till exempel pensionärs- och handikapporganisationer. Länsbiblio-

teken har bistått med material och översikter på hur verksamheten ser ut i deras län 

(1999, s. 6).  

 

Eva Herngren och Susanne Elvin Johanssons magisteruppsats Tillgänglighet på folk-

bibliotek för synskadade och dyslektiker (2006) är relevant för min studie eftersom den 

undersöker folkbibliotekens service till synskadade, men den skiljer sig från min under-

sökning eftersom den även omfattar servicen till dyslektiker. Ådersgruppen på använ-

darna är inte heller densamma som för min användargrupp; de undersöker servicen till 

vuxna, medan jag undersöker servicen till de äldre användarna, från 68 år och uppåt. 

Men den viktigaste skillnaden är att deras uppsats görs ur bibliotekets perspektiv, me-

dan min undersökning görs från användarnas perspektiv. 

 

Linda Salomonssons magisteruppsats (2000) Servicekvalitet på Linköpings stadsbiblio-

tek ur tre fokusgruppers perspektiv har varit intressant för mig på grund av att synska-

dade och rörelsehindrade personer utgör två av de tre fokusgrupper som intervjuas i 

undersökningen. Den tredje fokusgruppen som undersöks i Linda Salomonssons studie 

är dyslektiker. Av intresse för min studie är att biblioteksanvändningen för de tre grup-

perna i Salomonssons uppsats studeras ur ett användarperspektiv. Uppsatsen undersöker 

hur servicen uppfattas av synskadade och rörelsehindrade, vilket även jag studerar i min 

uppsats. Jag har till skillnad från Salomonsson fokuserat på äldre användare och har inte 

studerat tillgängligheten i bibliotekets lokaler i min uppsats. Resultatet ifrån Salomons-

sons studie visar att alla tre grupperna i stort sett är nöjda med den service som fanns i 

det gamla biblioteket. I gruppen med synskadade lämnades flest åsikter om hur service-

kvaliteten kan förbättras. Det viktigaste för alla grupperna verkar vara empati hos per-

sonalen. För rörelsehindrade och synskadade är även den fysiska tillgängligheten en 

viktig aspekt (2000, s. 43).  

 

Lars Häggströms magisteruppsats Se med samma ögon – Äldre synskadade och folk-

bibliotek, undersöker de synskadade äldre biblioteksanvändarna i Sverige (2009). Hägg-

ström använder sig liksom jag av kvalitativa intervjuer för materialinsamling, men 

Häggström gör enskilda intervjuer med informanterna, jag intervjuar mina informanter i 

grupp. Häggström säger sig använda sig av en narrativ metod när han genomför sina 

intervjuer, det vill säga låta personerna berätta sin livshistoria när denne intervjuas 

(2009, 12 f). Jag utgår från en intervjuguide med frågor utformade efter olika teman när 

jag intervjuar. Min analys grundar sig sedan på dessa teman när jag tolkar intervjusva-

ren.  

 

I Anna Wilners magisteruppsats Funktionshinder – barriär eller genväg till biblioteket? 

En fallstudie om rörelsehindrades och synskadades biblioteksanvändning av (2005) 

undersöks vilka faktorer som påverkar biblioteksanvändningen för sex personer med 

rörelsehinder eller synhandikapp ur ett användarperspektiv. Med hjälp av en fallstudie 

studeras rörelsehindrade personers och synskadade personers biblioteksanvändning. 

(2005, s 2 f). Samtliga informanter hade i Wilners undersökning en mycket positiv in-

ställning till biblioteket som institution. De läste mycket och hade besökt biblioteket 

under lång tid. Läsintresset, attityden till biblioteket och att de hade mycket tid att läsa 

var faktorer som påverkade biblioteksanvändningen positivt för informantgruppen. In-

formanterna ansåg att biblioteksanvändningen underlättades av bibliotekspersonalen 
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och de särskilda tjänsterna. Faktorer som kunde uppfattas som negativt av informanter-

na var avståndet till biblioteket och svårigheter att komma dit (2005, s 64 f). Inriktning-

en på synskadades biblioteksanvändning i Wilners uppsats är gemensam med min 

undersökning med den skillnaden att jag inriktar mig speciellt på synskadade äldre an-

vändare och gör gruppintervjuer i lokaler utanför biblioteket. Dessutom undersöker jag 

hur mina användare får information om de särskilda tjänsterna. Wilners uppsats har jag 

hämtat mycket kunskap och inspiration från om när det gäller den kontext som funkt-

ionshindrade äldre personer befinner sig i vid biblioteksanvändning och vilka barriärer 

som kan uppstå. 

 

2.8 Synskadade äldre personers läsvanor 
 

Gunbritt Lindén (1990) undersöker vad läsning betyder för äldre synskadade personer i 

60-poängsuppsatsen i pedagogik: Äldre synskadades informationsvardag - hur ser den 

ut? En kartläggning av hur 16 personer 70–89 år ser på sig själva och sin omvärldsori-

entering.  Lindén vill med studien belysa hur äldre upplever sin vardag ur informations-

aspekt och vad de själva uppfattar som problem och hur de själva ser på sina möjlighet-

er. Lindén undersöker läsvanor och vilka samband som finns med dessa och förändring-

ar av personliga och sociala kontakter och påverkan på självtillit och självvärdering. 

Uppsatsen är i pedagogik och är inte ur ett biblioteksperspektiv. Lindén skriver att hon i 

en tidigare undersökning från 1987 studerade vad läsning betydde för äldre synskadade 

personer och då fann hon bland annat (Lindén, 1987): faktorer som skolbakgrund och 

tidigare yrken, tidigare intressen och miljön har större betydelse för äldres läsning än 

åldern, att hälsa och tidigare läsvanor var av största betydelse för vilja och motivation 

till att läsa igen. Lindén skriver vidare att ytterst få har ägnat sig åt forskning om äldres 

läsning och om äldre synskadades läsning finns ännu mindre forskning (ibid., s. 13–14). 

Lindén anser att det är viktigt att studera äldre personers läsvanor eftersom gruppen 

äldre har blivit en större andel av befolkningen och också har fått större kapacitet än förr 

genom att många inte är så fysiskt nedslitna som förr. Problemen omkring äldres syn-

handikapp och deras läsning kommer att öka ytterligare eftersom äldreandelen i befolk-

ningen fortsatt kommer att stiga och därmed även frekvensen av synhandikapp i dessa 

ålderskategorier (ibid., s. 15). Totalt genomfördes 16 kvalitativa intervjuer med perso-

ner som besökte syncentralen i åldern 70–89 år i ensamhushåll. Personerna delades in 4 

grupper som indelats efter 5-årsgruppering, med 4 personer i varje grupp. De flesta i 

undersökningen var kvinnor och alla hade grav synnedsättning. Frågeställningen i 

undersökningen var: Vilka anpassningsstrategier använder äldre synskadade när läsför-

mågan går ned? Vilka konsekvenser har bibehållen respektive förlorad läsförmåga för 

självtillit och självvärdering, förmåga att klara sig själv och hävda sina egna intressen? 

Resultatet tydde på att ålder i sig inte är avgörande för förmågan att anpassa sig till den 

nya situationen som synskadad. Läsningens roll i synrehabiliteringen bör ses i samband 

med läsförmåga–sociala kontakter–självvärdering. (ibid., s. 15–18, s. 36–37, s. 52–59). 

 

2.9 Synskadades livsvillkor 
 

Generellt sett har synskadade sämre hälsa än befolkningen i övrigt skriver Bertil Sköld i 

Livsvillkor för medlemmar i SRF (2005, s. 6–7). De flesta intervjuade i en undersökning 

som utförts bland medlemmarna anser att synskadan i stor utsträckning påverkar det 

dagliga livet. Avgörande tycks vara det som ligger närmast till hands som förklaring, 

nämligen graden av synskada. Av gravt synskadade är det 64 procent som anser att på-

verkan är stor, men av dem med lättare synskada är det bara 26 procent som anser att 

påverkan är stor (ibid., s. 8). SRF har intervjuat 190 medlemmar, 111 kvinnor (58 pro-

cent) och 79 män (42 procent). Indelningen av de synskadade gjordes i åldersgrupperna 
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upp till och med 64 år och från och med 65 år och uppåt. De som är ålderspensionärer 

har vanligen fått sin synskada på äldre dagar. Det påverkar i stor utsträckning deras liv 

och konsekvenserna av synskadan. Många medlemmar har ytterligare någon eller några 

funktionsnedsättningar(ibid., s. 6–7). Synskadade har stora svårigheter med vardagliga 

aktiviteter som att kunna ta sig fram i samhället, med att handla, sköta sitt hushåll med 

mera. Närmare hälften av medlemmarna inom SRF svarar att de behöver hjälp med läs-

ning av post och annan information. De allra flesta av dem behöver också hjälp för att 

orientera sig i okända miljöer, totalt sett är åtta av tio synskadade i behov av ledsagning. 

Det är dock så att yngre behöver hjälp i minst lika stor utsträckning som äldre, vilket 

tyder på att det är synskadan i sig som ger upphov till svårigheterna (ibid., s. 4, s. 13). 

 

2.9.1 Att leva som synskadad  
 

Britta Björnsson berättar i Blind sent i livet (2010) om hur det är att mista synen när 

man blir äldre. Björnsson vill komplettera uppfattningen om handikapp som en utma-

ning med en jordnära skildring av situationen som möter en person som berövas sin syn 

och därmed självständighet sent i livet, när det inte längre är aktuellt att anpassas till 

arbetslivet. Björnsson vänder sig mot att synskadade och blinda betraktas som en enda 

grupp och menar att det är stor skillnad på dem som föds blinda och blivit blinda tidigt i 

livet och dem som drabbas i hög ålder. Hon skriver att de flesta synskadade är gamla 

och att den som kommit till åren sällan hinner bli en ”duktig blind” som har upparbetat 

en otrolig förmåga att orientera sig och som kräver att behandlas som normala i samma 

mån som de lärt sig hantera sin vardag. ”Så hinner det sällan bli för oss gamla ny-

blinda”, skriver Björnsson (Björnsson 2010). 

 

Bygga nya vingar - en bok. Handbok för nysynskadade av Synskadades Riksförbund 

(2012) handlar om hur det är att leva som synskadad. I denna skrift finns det råd och 

tips till synskadade, bland annat vart man vänder sig för att få medicinsk rådgivning och 

olika tekniska hjälpmedel. Den ger också en beskrivning av hur det är att bli synskadad, 

om hur det kan kännas i olika situationer när man tidigare varit seende. 
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3 Teori 
 

För att kunna besvara frågeställningarna om vilka hinder som kan finnas vid talboksut-

låningen behöver jag få kunskap om vilka informationsbehov deltagarna i min under-

sökning har, vilka informationskällor de använder och vilken kontext de befinner sig i.  

 

3.1 Tillgänglighet och barriärer – Wilsons modeller 
 

Den kunskapskälla som utgjort plattformen för det teoretiska ramverket i min undersök-

ning är Tom Wilsons modeller som beskriver en persons informationsbehov och in-

formationskontext och vilka barriärer som kan finnas när en person söker information. I 

min undersökning utgår jag från de synskadade äldres kontext när de lånar från biblio-

teket och får information från biblioteket. Wilson är professor i biblioteks – och inform-

ationsvetenskap vid University of Sheffield i Storbritannien och introducerade 1981 i 

artikeln On user studies and information needs sin teori och modell över vilka faktorer 

som påverkar en individs informationssökningsbeteende (1981, s. 3–15). Enligt Wilson 

kan behovet av att söka efter information vara en del i att försöka tillfredsställa mänsk-

liga behov, såsom fysiska, emotionella och kognitiva behov. Informationsbehov kan 

vara mycket varierande och uppstår i samband med de roller en individ har i det sociala 

livet, till exempel i en arbetsroll eller inom andra organisationer.  Dessa roller påverkas 

i sin tur av faktorer av sociokulturell, fysisk eller politiskekonomisk karaktär. Hinder 

kan uppstå vid informationssökning och de kan vara av personlig, social eller miljö-

mässig karaktär (Wilson 1981, s.7ff).  

 

Wilsons modell från 1981 kompletterades 1994 med David Ellis modell från 1989. Ellis 

modell visar i korthet informationssökningsprocessens komplexitet, i och med att varje 

steg i processen i sin tur innebär en mängd olika aktiviteter (Wilson 1997, s. 552). Wil-

sons reviderade modell visar situationen där informationsbehovet uppstår och de barriä-

rer som kan hindra det aktuella sökandet av information och slutligen informationssök-

ningsbeteende. När barriärerna forcerats, sker informationssökningsbeteendet i form av 

en process. Denna modell illustreras i Figur 2 (Se Bilaga 6). Enligt modellen påverkas 

informationssökningen, och därmed informationssökningsbeteendet, av bakomliggande 

fysiologiska, affektiva och kognitiva behov hos användaren. Dessa behov uppstår i olika 

kontexter, såväl hos individen, i samspel med andra människor och den omgivande mil-

jön. Vid tillfredsställandet av dessa behov, kan användaren stöta på ett antal barriärer, 

såväl individuella, som sociala och miljömässiga (ibid.).  

 

I Information Behaviour: an interdisciplinary perspective (1997) har Wilson utformat 

en modell som illustreras i Figur 3 (Se Bilaga 6) med teorier om stress, hur individer 

handskas med tryck utifrån, om risker, om övervägningen av för och nackdelar med ett 

beslut, vilket kan förklara varför en individ väljer vissa informationskällor mer än 

andra. Wilson menar att informationsbehovet ofta är individuellt och beroende av an-

vändarens personliga egenskaper. Dessa kan bland annat vara personens självkänsla 

(självförmåga), intresse, behov av trygghet, övertygelser, kognitiva färdigheter. Det kan 

också vara faktorer som personens utbildning och yrke samt miljön, informationskällans 

karaktär, sociala relationer, som kan påverka informationssökningen (ibid., s. 551, s. 

559). Teorierna om stress och risk/vinst ingår inte i min undersökning då de inte har 

relevans för biblioteksanvändning ur synskadade äldre personers perspektiv.    
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3.2 En anpassad modell 
 

Jag har skapat en modell (Figur 1, s. 17) om vilka faktorer som kan påverka biblioteks-

användning genom att utgå från Tom Wilsons modell, men gjort en del ändringar för att 

anpassa modellen till min undersökning. Kirsty Williamson använde sig av Tom Wil-

sons begreppsbidrag om kontexten från området om informationssökningsbeteende  

tillsammans med den ekologiska teorin om åldrande som hon hämtat från Birren och 

Birren (1990) när hon utvecklade sin ekologiska modell (1995, 1998) om äldre perso-

ners informationssökningsbeteende . Williamsons studier om informationsbehov och 

beteende gjordes i personernas livskontext (Williamson & Schauder, 2000, s. 7). Willi-

amsons ekologiska modell tillåter att människor föreställs som både individuella väsen 

och socialt konstruerade väsen och passar också väldigt bra in i kontexten i området om 

funktionshinder. Modellen erkänner inflytande från särskilt den fysiska och sociala mil-

jön: individen ses som en kreativ och tänkande varelse, men inom kontexten vilken in-

kluderar olika slag av biologiska och sociala begränsningar (ibid., s. 7f). Mina inform-

anters biblioteksanvändning bestäms av en rad faktorer som tillhör den kontext de be-

finner sig i. Dessa faktorer utgörs bland annat av personlighet, miljö, utbildning och 

deras funktionshinder samt hur informationen om bibliotekets tjänster och utbud för-

medlas till informanterna så de kan göra sina val.  

 

I min modell i Figur 1 nedan utgår jag från en individ Person, som ska representera syn-

skadade äldre personer som lånar på biblioteket. Denne Person är tänkt som en neutral 

individ som påverkas av en rad faktorer som påverkar synskadade personers biblioteks-

användning. I vilken grad de olika faktorerna påverkar individen är olika från person till 

person och beror också på situationen. Ordningen på faktorerna är inte hierarkisk. Per-

sonen påverkas av Miljön, där samhället med politiska/ekonomiska faktorer påverkar 

tillgängligheten till biblioteket genom regler och lagar. Geografin ingår också i Miljön, 

liksom ekonomiska faktorer som de ekonomiska kostnader en synskadad person kan ha 

vid biblioteksanvändning. I Miljön ingår också sociokulturella faktorer som interaktion 

och samspel mellan olika individer. Psykologiska faktorer som personlighet och in-

tresse, självförmåga, behov av trygghet refereras i min modell till Person. Exempel på 

sociokulturella faktorer som har med individer i samspel att göra finns under rubriken 

Information och kommunikation i avsnitten Information om bibliotekets särskilda tjäns-

ter och Urval av böcker. Med självförmåga under kategorin Person avses hur använda-

ren bedömer och handskas med de hinder och barriärer som kommer i dess väg vid 

biblioteksanvändning. 

 

3.2.1 Person  
 

Ålder, utbildning och yrke är faktorer som påverkar hur en individs biblioteksanvänd-

ning ser ut. Dessa faktorer refererar jag till Person i Figur 1. Undersökningen av Statens 

kulturråd visar att seniorer har ett stort litteraturintresse men lågutbildade pensionärer är 

de som läser minst (Statens kulturråd 1997, s.18ff). Wilson beskriver i sin artikel On 

user studies and information needs hur arbetsrollen påverkar en individs informations-

beteende (Wilson, 1981, s. 9). Om en persons arbete innebär mycket informationssök-

ning kan detta innebära att personen kommer i kontakt med biblioteket, och därmed 

innebära fler biblioteksbesök i framtiden. Kulturbarometern visar att de som är högut-

bildade läser böcker och besöker bibliotek i högre utsträckning än människor med lägre 

utbildning (Statens kulturråd, 1997, s. 25f). 

 

Personlighet och intresse är andra orsaker på personnivå som avgör om en person an-

vänder sig av bibliotekets tjänster eller inte. En person som är intresserad av att läsa 
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böcker kan vara mer intresserad av att låna på biblioteket än en person som inte är in-

tresserad av att läsa. Personligheten och intresset påverkar också vilken typ av informat-

ionsbehov personen har.   

 

Synskadade personer som vill använda bibliotekets tjänster kan uppleva hinder som kan 

uppkomma i samband med biblioteksanvändningen på olika sätt som kan ha med själv-

förmågan att göra. Personer med stor självförmåga kan ta sig till biblioteket i alla fall 

trots kanske långt avstånd, medan personer som tvivlar på sin självförmåga kanske inte 

besöker biblioteket alls. 

 

Informationsbehovet påverkar en persons biblioteksanvändning. Informationsbehovet 

varierar mellan olika personer och olika situationer. Enligt Wilson är informationsbeho-

vet sammankopplat med människans behov som behov av hunger, törst, kunskap och 

varierar mellan olika personer och olika situationer (1981, s. 3–15). Att utnyttja biblio-

tekets tjänster kan vara ett sätt för en person att försöka tillfredsställa sitt informations-

behov, som till exempel att låna böcker eller läsa tidningar. För synskadade kan Boken 

kommer vara av stor betydelse för deras informationsbehov, till exempel för att få sti-

mulans genom läsning.  

 

En persons synskada påverkar biblioteksanvändningen genom att personen behöver 

”omvägar” för att läsa och i olika hög grad är beroende av andra personer för att an-

vända bibliotekets tjänster och få information om bibliotekets tjänster och vid urvalet av 

böcker (se avsnitt Information och kommunikation nedan), i huvudsak genom bibliote-

karien.  

 

En av människans grundläggande behov är behovet av trygghet. Om en synskadad 

måste ta sig ut i för denne person svårframkomlig miljö (se avsnittet om geografi under 

3.2.2 Miljö) för att ta sig till biblioteket kan det innebära en oro och rädsla som kan ge 

en känsla av otrygghet och detta kan leda till att biblioteksbesöket uteblir. Om bibliote-

karien har hand om urvalet av böcker till en synskadad äldre person, och denne person 

känner sig trygg i samspel med bibliotekarien kan det leda till en bra kommunikation. 

Känner denne person sig däremot otrygg med bibliotekarien kan det bli ett hinder i form 

av en social barriär vid biblioteksanvändningen (se under rubriken Information och 

kommunikation i avsnittet om urval av böcker).   

 

3.2.2 Miljö 
 

Politisk-ekonomisk miljö motsvaras i min undersökning av det samhälle personerna 

lever i, hur tillgängligheten till biblioteket underlättas eller försvåras genom politiska 

beslut och lagar och regler (Bilaga 5). Bland annat stipulerar Bibliotekslagen funktions-

hindrades rätt till lika tillgänglighet till biblioteket och dess service som andra medbor-

gare (Bilaga 3). Ekonomiska beslut i stat och kommun som leder till minskade resurser 

för biblioteken och till minskade bidrag till personer med synskada och andra funkt-

ionshinder till exempel till olika hjälpmedel för att läsa kan leda till att tillgängligheten 

till biblioteket minskar för dessa personer.  

 

Geografi är en faktor som ingår i Miljö genom framkomlighet i utemiljön och avstånd 

till bibliotekslokal. Hur långt användaren bor i förhållande till biblioteket och om vägen 

dit är svårframkomlig ur den synskadades perspektiv kan påverka hur biblioteksanvän-

dandet ser ut. I SRF:s undersökning om synskadades levnadsvillkor framgår att synska-

dade har stora svårigheter att använda kollektivtrafiken och hänvisas till att använda 

färdtjänst. Äldre personer med synskada och andra funktionshinder är många gånger i 
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behov av andra människors hjälp när de ska förflytta sig från en plats till en annan 

(Sköld 2005, s.19).  

 

 
 

Ekonomiska faktorer som visas i den vänstra ”boxen” i Figur 1 ovan kan påverka 

biblioteksanvändningen för synskadade och rörelsehindrade, till exempel om de behö-

ver använda färdtjänst för att komma till biblioteket. Kostnaden för deras biblioteksan-

vändning blir då högre än för den övriga befolkningen. Sociokulturella faktorer ingår i 

Miljö i vänstra ”boxen” i Figur 1 och avser individen i gruppen och interaktion och 

samspel mellan olika individer. Om samspelet med bibliotekarien inte fungerar bra så 

kan det påverka hur urvalet av böcker äger rum som illustreras i den högra ”boxen” i 

Figur 1, och beskrivs i avsnitt 3.5 Information och kommunikation nedan. Det blir då ett 

hinder i tillfredsställelsen av användarnas informationsbehov. Hinder som kan vara av 

både personlig och miljömässig karaktär samtidigt i min undersökning är att mina in-

formanter genom sin synskada kan ha svårt att ta sig till biblioteket för att låna böcker. 

En persons synskada är en faktor som kan påverka dennes vardagsliv och tillhör denne 

persons kontext Person. Synskadan kan göra det svårt att ta sig fram i viss Miljö och 

detta kan leda till en känsla av otrygghet (som refereras till psykologiska faktorer som 

självförmåga), som kan relateras till Person, som blir ett hinder som påverkar självkäns-

lan. 

 
3.2.3 Information och kommunikation  
 

Att informera om det utbud och tjänster som biblioteket tillhandahåller är betydelsefullt 

och utan information missar man många användare som har behov av de särskilda tjäns-

terna och medieutbudet. Minskade resurser, bristande kunskaper och tidsbrist kan göra 

Figur 1. Wilsons modell över informationssökningsbeteende vidareutvecklad av författaren. 
Kontext för synskadade äldre personer vid deras biblioteksanvändning med faktorer 

som påverkar tillgängligheten till biblioteket. 

Person Se av-

snitt 3.3) 

 Ålder 

 Person-

lighet och  

Intresse 

 Utbild-

ning och 

Yrke 

 Synskada 

 Själv-
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 Politisk-ekonomisk 
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 Ekonomiska fak-
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 Sociokulturella 
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Biblioteksanvändning 
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avsnitt 3.5) 

 Informationens 
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 Urval av böcker 

 Utbud av böcker 
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att information om till exempel särskilda tjänster inte kommer ut till de användare som 

är i behov av dem (Statens kulturråd, 1999, s. 187f). På så sätt påverkas användarna 

negativt genom minskad informationstillgång. ”Information/kunskap är makt/styrka. 

Förmågan att få och använda information om något ämne ger en person möjlighet att 

välja en väg från många alternativ istället för att bli begränsad till ett fåtal kanske oöns-

kade eller omöjliga val” (Williamson & Schauder, 2000, s. 2f, som citerar Fullmer & 

Majunder, 1991, s. 17). 

 

Wilson skriver att mottagaren har en avgörande roll för huruvida kunskap alstras. Utan 

mottagarens tolkning och förståelse blir informationen oanvändbar (1981, s. 3–15.) Wil-

son påpekar att det är troligt att mellanmänskliga problem uppstår när informations-

källan är en person, eller där mellanmänskliga interaktioner behövs för att få tillgång till 

andra slags informationskällor (1997, s. 559). Vid användningen av Boken kommer och 

hemsändning av böcker tar bibliotekarien emot beställningen av böcker från låntagaren 

och kommer hem med böckerna till personen eller skickar hem dem med post. Ibland 

väljer bibliotekarien böcker åt låntagarna och om inte kommunikationen mellan biblio-

tekarien och låntagarna fungerar tillfredsställande kan detta bli ett hinder i form av en 

social barriär för låntagaren i dennes biblioteksanvändning. Samspelet mellan individer 

i den vänstra ”boxen” i min modell påverkar kommunikationen mellan låntagare och 

bibliotekarie vid urval av böcker i den högra ”boxen”. Bristande kommunikation mellan 

låntagare och bibliotekarie kan bero på bristande kunskap hos bibliotekarien över vilka 

informationsbehov användaren kan tänkas ha. Men anledningen till den bristande kom-

munikationen kan även finnas hos användaren själv: personen kanske har en motvilja 

mot att ta emot hjälp av bibliotekarien.  

 

Höglund och Persson (1985) skriver att tillgången på olika former av information och 

möjlighet till en effektiv informationssökning är exempel på sådana faktorer som påver-

kar sökning och användning av information. Även informationens form är, enligt förfat-

tarna, viktig genom att den kan vara en barriär om den inte är tillgänglig för användaren 

(ibid., s. 50). Informationens form och kvalitet på böcker som illustreras i högra ”boxen” 

i Figur 1 kan vara en resursfråga och kan då hänföras till ekonomiska faktorer i den 

vänstra ”boxen”: om det finns knappa resurser kanske inte beståndet uppdateras och 

håller bra kvalitet. Personalen har kanske inte tid och möjlighet till detta om de har 

mycket att göra och det är snäva ekonomiska ramar. Bibliotekets utbud av talböcker är 

en viktig faktor. För personer med synskada och andra funktionshinder är det viktigt att 

biblioteket har möjlighet att uppdatera anpassade medier som talböcker och att utbudet 

av talböcker och information om till exempel nyförvärv är av bra kvalitet.  

 

I kapitel 6 Slutsatser och diskussion analyserar jag svaret på frågeställningarna utifrån 

vilka hinder deltagarna i min undersökning kan ha vid talboksanvändningen.  
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4 Metod 
 
För att besvara de uppställda frågeställningarna i min uppsats har jag valt att använda mig 

av en kvalitativ metod där personerna som deltog i undersökningen intervjuades dels i 

grupp och dels genom telefonintervjuer. Kvalitativa metoder är bra när man vill få en 

djupare förståelse för ett ämne och vid kvalitativa intervjuer är syftet att använda sig av 

mötet mellan forskare och intervjupersonen och det unika samtal som uppstår i just 

denna kontext, skriver Karin Widerberg i Kvalitativ forskning i praktiken (2002, s. 16f). 

Jag anser att intervjun är en bra metod för att få en inblick i mina användares kontext i 

vardagen genom användarnas egna ord av sina erfarenheter. Mina informanters synned-

sättning innebär att intervjun lämpar sig bra som metod. Då kan personerna lyssna på 

frågorna och svara muntligt. En kvantitativ metod med ett antal frågeformulär som 

skickats till de olika respondenterna som dessa sedan skulle besvara skriftligt hade med-

fört praktiska svårigheter. En del av mina informanter skulle ha svårt och en del nästan 

omöjligt att skriva och läsa utan hjälpmedel och det är sådant som kan försvåra sponta-

nitet när de formulerar ett svar. Frågorna skulle i så fall behövt spelas in på något me-

dium för ljudåtergivning och avlyssnas av deltagarna. Dessutom kan respondenterna 

behöva hjälp med att fylla i enkäten eller få frågorna förklarade för sig, vilket kan leda till 

att personen som hjälper till påverkar respondentens svar. Man hade också behövt veta 

vilken teknisk utrustning respondenterna har tillgång till innan utskicket. Att observera 

är också en möjlighet att samla in material. I min undersökning vill jag belysa hur syn-

skadade äldre personer uppfattar att bibliotekets särskilda tjänster fungerar. Att obser-

vera dem i lånesituationer hade krävt mycket tid och hade ändå inte gett mig svaret på 

mina frågeställningar.  

 

Victoria Wibeck (2010) skriver att det inte är självklart vad en grupp är men definierar 

”gruppintervju” som ett fokuserat möte där deltagarna delar en tillfällig situation med 

ett gemensamt fokus (Fokusgrupper: Om fokuserade gruppintervjuer som undersök-

ningsmetod, s. 50f). Jag använder mig av Wibecks definition av gruppintervju i min 

uppsats. Att intervjua flera personer samtidigt är fördelaktigt genom att man spar tid och 

dessutom kan få ett vidare spektrum av erfarenheter och åsikter när personer träffas och 

svarar på frågor i grupp. Var man ska intervjua personer med synskada och rörelsehin-

der är av stor betydelse. Det ska vara en plats där personerna känner sig trygga och kan 

ta sig fram utan alltför stora hinder i vägen. Det hade blivit tidskrävande om jag valt att 

intervjua användarna en och en istället för i grupp. De nödvändiga arrangemangen inför 

intervjun skulle då behövas göras om inför varje enskild intervju.  

 

Jag använde mig av semistrukturerade intervjuer där jag utgick från en i förväg utarbe-

tad intervjuguide med ett antal frågor som skulle besvaras (Se Bilaga 2). Intervjufrå-

gorna i denna uppsats utformade jag när jag arbetade tillsammans med Lars Hägglund 

på vår gemensamma magisteruppsats om synskadade äldre användares biblioteksan-

vändning. Av olika skäl valde vi att arbeta vidare var och en för sig. Hägglund använde 

intervjufrågorna som utformades i vårt gemensamma arbete i magisteruppsatsen Att se 

med samma ögon, äldre synskadade och folkbibliotek  (2010, s. 52 f). Jag valde meto-

den innehållsanalys för att analysera mitt intervjumaterial. Idén med denna metod, skri-

ver Nyberg och Tidström, är att mängden material reduceras genom att man går från 

enskilda uttalanden till större helheter, grupper eller klasser. De kan antingen vara givna 

på basen av den teoretiska referensramen, eller så kan man fritt och induktivt gruppera 

enbart utgående från materialet (2012, s.135 f). Men metoden har även erhållit en del 

kritik, som att den skulle vara alltför enkel och att analysen blir ytlig (ibid.). För mig var 

innehållsanalys ett flexibelt sätt att analysera ett omfattande kvalitativt material.  
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4.1 Urval och avgränsningar  
 
Jag intervjuade åtta synskadade personer i åldern 68 år och uppåt, fyra personer från en 

mindre kommun med cirka 40 000 invånare och fyra personer från en större kommun 

med drygt 100 000 invånare. Kontakten med informanterna etablerades via de lokala 

kontaktpersonerna för SRF i kommunen. Valet av kommuner styrdes av praktiska om-

ständigheter som att jag hade bott i bägge kommunerna och därför hade lokalkännedom 

där. Jag ringde upp de lokala kontaktpersonerna för SRF i respektive kommun, berät-

tade att jag ville intervjua fyra synskadade personer som lånade talböcker på folkbiblio-

teket. I den mindre kommunen erbjöd sig kontaktpersonen, som själv var synskadad, att 

själv ställa upp på de intervjuer jag skulle genomföra och hjälpte sedan till med att få 

fram ytterligare tre personer som ville delta i intervjuerna jag skulle genomföra. Samt-

liga intervjupersoner i denna kommun var i åldern 75–84 år. Kontaktpersonen för SRF i 

den större kommunen ordnade fram fyra personer som ville ställa upp på intervjuer. 

Intervjupersonerna var här i åldrarna 68 till 89 år. Jan Trost (2010) skriver att i vissa 

sammanhang är det svårt att göra strategiska urval till intervjuerna. Det gäller till exem-

pel då man måste gå genom andra personer för att få tag på intervjupersoner. ”Istället 

får man snällt nöja sig med att ta emot vad man får – och sedan bara hoppas på att det 

blir variation i vilket fall som helst” (ibid., s. 139). Så var det i min undersökning och 

det visade sig fungera bra. Jag fick den variation som behövdes för att få tillräckligt 

intressant material till min undersökning. 

 

Deltagarna kände varandra sedan tidigare genom sitt medlemskap i SRF. Enligt Wibeck 

(2010) kan det finnas problem med att använda redan existerande grupper genom att 

gruppens medlemmar kan falla in i de roller de har i den vardagliga interaktionen utan-

för intervjugruppen. Men menar att en grupp i sig utövar inflytande på varje deltagare 

och detta gäller oavsett om gruppmedlemmarna känner varandra sedan tidigare eller inte 

(ibid., s. 66). Homogena grupper underlättar utbyte av information då människor som 

har gemensamma erfarenheter och intresseområden är mer villiga att dela åsikter med 

varandra och lämna ut personlig information (ibid., s. 63). Mina informanters synskada 

innebär att de får gemensamma erfarenheter som är kopplade till deras funktionsned-

sättning. De läser talböcker, de vet vilka svårigheter det kan finnas att ta sig fram i loka-

ler som inte är anpassade för synskadade, de vet hur svårt det kan vara att gå ute en 

mörk vinterdag med halt väglag etc. En av nackdelarna med gruppintervjuer är enligt 

Trost (2010) att deltagarna kan falla för grupptrycket och inte våga uttrycka en avvi-

kande åsikt och att endast de språksamma och dominantas synpunkter kommer fram 

(ibid., s. 46). Några av deltagarna ”tog mer plats” än de andra deltagarna genom att vara 

mer språksamma under intervjuerna. Då styrde jag upp intervjun genom att till exempel 

upprepa frågor till dem som inte besvarat frågorna genom att de blivit avbrutna av en 

annan deltagare. På så sätt fick de mer tystlåtna sitt utrymme i alla fall.  

 

4.2 Tillvägagångssätt – telefonintervjuer och gruppintervjuer 
 

Först gjordes en pilotstudie (Bilaga 2) där informanterna på den mindre orten intervjua-

des per telefon i syfte att utforma frågor till intervjuguiden som sedan kunde användas 

under gruppintervjuerna. Därefter genomfördes först en gruppintervju på den mindre 

orten, där jag träffade informanterna personligen. Det var tre deltagare i den första 

gruppintervjun. En av personerna som skulle deltagit i gruppintervjun uteblev och inter-

vjuades per telefon och fick då svara på samma frågor som ställts under gruppintervjun. 

Tre uppföljningsintervjuer per telefon genomfördes med de personer som varit närva-

rande under den första gruppintervjun. Under dessa telefonintervjuer tog jag upp sådant 

jag ville ha förtydligat eller svar på efter att ha lyssnat igenom inspelningarna från den 
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första gruppintervjun. Efter att intervjuerna på den mindre orten var klara intervjuade 

jag fyra personer på den större orten vid ett tillfälle i en gruppintervju. Båda mina 

gruppintervjuer varade cirka en timme. Jag avslutade intervjuerna med att fråga om det 

var okej att kontakta dem igen ifall jag behövde komplettera intervjun eller få något 

förtydligat. Det ställde samtliga deltagare upp på. Inga uppföljningsintervjuer behövde 

göras efter den andra gruppintervjun då jag ansåg att jag inte behövde några komplette-

rande upplysningar i efterhand. Efter att jag genomfört sammanlagt två gruppintervjuer 

och åtta telefonintervjuer ansåg jag att jag hade fått tillräckligt med intressant informat-

ion till uppsatsen. Dessutom hade jag inte kunnat göra fler intervjuer av tidsmässiga 

skäl. Tids- och resurstillgång spelar in vid avvägningen när det gäller antalet grupper, 

skriver Wibeck, och det är viktigt att tänka på att analysen av materialet förmodligen tar 

mer tid än vad man har räknat med. Varje inspelad gruppintervju genererar många sidor 

transkription, vilket medför att alltför många grupper ger ett i det närmaste ohanterligt 

material (2010, s. 60).  

 

4.3 Etiska aspekter 
 

Pål Repstad (2007) skriver att man före intervjutillfället kan lämna försäkringar om 

anonymitet och forskarens tystnadsplikt (ibid., s. 96). Inför mina intervjutillfällen för-

säkrade jag att mina informanter skulle få vara anonyma och informerade om tystnads-

plikten. Jag berättade att jag skulle formulera deltagarnas svar så att det inte skulle 

kunna knytas till dem. Vid inledningen av intervjun berättade jag i stora drag vad frå-

gorna skulle handla om. Jag påpekade att det inte fanns riktiga eller felaktiga åsikter, 

utan att allt vad de hade att säga i ämnet var intressant. Dessutom upplyste jag deltagar-

na om att de när som helst kunde avbryta intervjun och tacka nej till frågor de inte ville 

svara på. Jag informerade om att jag skulle spela in intervjuerna och frågade om det var 

någon som hade något emot det. Det var det ingen som hade. Att garantera den intervju-

ade konfidentialitet, och att personens namn inte kommer att lämnas ut utan dennes 

samtycke kan, enligt Ejvegård (2009), få den intervjuade att öppna sig och våga säga 

allt denne person vet (ibid., s. 52f). Jag nämner inga namn i uppsatsen men detta uteslu-

ter inte att de kan kännas igen genom uttalanden, min beskrivning av personerna och 

andra omständigheter som nämns i uppsatsen. För att minska risken för en identifiering 

av personerna anges inte av vilket kön deltagarna är. Även när gäller det inspelade 

materialet har jag försökt att hålla på konfidentialiteten så långt jag har kunnat. Inter-

vjuerna har jag spelat in själv och ingen utomstående har fått ta del av inspelningarna.   

  

4.4 Genomförande av gruppintervjuerna 
 
Öppningen på båda gruppintervjuerna var likartade. Deltagarna inledde med småprat, 

där jag själv också deltog och isen bröts av sig själv utan att jag behövde tänka på det. 

Wibeck (2010) skriver att i ett gruppsamtal kan moderatorn välja mellan att ”adressera 

en tur”, det vill säga bestämma vem som ska tala, eller ”att låta turen vara oadresserad”, 

det vill säga att vem som helst av deltagarna i samtalet är fri att ta vid (ibid., s. 35). I 

vilken ordning en deltagare skulle få frågan bestämdes av hur vi satt vid bordet. Jag 

började med den som satt närmast mig och fortsatte med de andra i tur och ordning. Det 

hände flera gånger under mina intervjuer att någon deltagare blev bestulen på sin tur 

och då avbröt jag genom att ställa frågan på nytt till den person vars tur det var. Ibland 

lät jag den som stal en tur tala färdigt om det var något som tillförde ny kunskap i inter-

vjun och som hjälpte den vars tur det egentligen var med att förtydliga frågan jag ställt 

så att denne förstod frågan. Den första gruppintervjun hölls hemma hos en av intervju-

personerna i dennes kök. Lägenheten var liten, ombonad och trivsam med mycket 

öppna ytor. Den andra gruppintervjun genomfördes i SRF:s lokaler som deltagarna var 
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hemmastadda i sedan tidigare på grund av olika aktiviteter där. Idar Holme och Bernt 

Solvang menar att var intervjun äger rum är viktig. Hur man sitter, hur förberedd man är 

och om miljön känns trygg för den intervjuade är avgörande faktorer för hur intervjun 

avlöper (1997, s. 80, s 106–107). Under den första gruppintervjun märks det att jag som 

intervjuare är mer osäker och ställer lite ledande frågor emellanåt. Jag avbryter ibland i 

onödan när en deltagare precis börjat utveckla sitt svar. Där kanske viktig information 

föll bort.  Under den andra gruppintervjun hördes det emellanåt slammer i korridoren 

och högljudda röster när personer passerade rummet vi befann oss i. Detta påverkade 

inte själva intervjun när den genomfördes mer än att jag fick upprepa frågorna ibland 

och be intervjupersonerna upprepa svaret. Däremot påverkades avlyssningen av inter-

vjumaterialet via datorn så tillvida att jag vid några tillfällen fick backa inspelningen 

och spela upp den på nytt till jag hade hört allt som sades under intervjun och det var 

lite tidsödande. Gemensamt för gruppintervjuerna var att det var en mycket lättsam och 

avspänd stämning under intervjun. De flesta deltagare hade lätt för att uttrycka sin åsikt 

och svaren gav intressant information som kunde användas för att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Samtalet flöt på under mina intervjuer och det verkade inte som att 

mina informanter tänkte på att de blev inspelade. Det var livliga diskussioner emellanåt, 

lite kiv på det vänskapliga viset ibland och deltagarna pratade ibland i mun på varandra 

för att de var ivriga att få säga sin mening. 

 
Jag antecknade under intervjuerna som genomfördes ansikte mot ansikte och spelade 

också in samtliga intervjuer på fickminne
2
. Det känns som en trygghet att veta att inter-

vjun finns sparad exakt som den utspelade sig när den ägde rum och som jag kan ta del 

av igen när som helst. Om man antecknar, kan man, enligt Repstad, inte helt och hållet 

engagera sig i intervjun för att fånga upp lösa trådar i svaren eller komma med uppfölj-

ningsfrågor. Det icke-verbala beteendet kan också vara viktigt att observera (2007, s. 

93). En nackdel med bandinspelning är att det tar mycket tid att gå igenom det inspelade 

materialet och skriva ner det. Efter intervjuerna var genomförda förde jag sedan över 

det inspelade materialet från fickminnet till datorn. Utskrifterna från två gruppintervjuer 

och åtta telefonintervjuer med informanterna resulterade i drygt 100 A-4-sidor. Inspel-

ningarna och nedskrivningen av samtliga intervjuer sparade jag ner från datorn på ett 

USB-minne. Av praktiska skäl fick inte de intervjuade användarna några utskrifter av 

intervjuerna tillskickade till sig genom att det hade inneburit svårigheter för dem att läsa 

intervjuerna. De hade i så fall behövt hjälp med att läsa dessa och krävt att någon utom-

stående skulle ha läst texterna för dem och sedan skulle intervjupersonerna fått ge sina 

synpunkter på intervjuerna på något sätt, antingen genom att låta någon person skriva 

ner synpunkterna eller spelat in dessa med hjälp av bandspelare. Det hade blivit för om-

ständligt och tagit för mycket tid i anspråk.  

 

Under intervjuerna på den mindre orten ringde jag upp användarna om det var något i 

det inspelade som var oklart för mig. Inspelningskvaliteten från gruppintervjun i den 

större kommunen var till största delen av så god kvalitet att jag inte hade några svårig-

heter att höra vad som sades. Denna inspelning var bättre förberedd från min sida ge-

nom att jag lärt mig av erfarenheten från den första gruppintervjun och jag drog mig inte 

för att fråga vad deltagarna menade direkt när de uttalade sig. Jag hade därför inte be-

hovet av att gå igenom inspelningsmaterialet i efterhand med deltagarna på den större 

orten.  

 
 

 
2
 Ett fickminne är en liten inspelare som har bra ljudupptagning och som dessutom kan kopplas till en 

telefon vid telefonintervju. 
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4.5 Kunskapsanspråk vid kvalitativa intervjuer 
 
Tillförlitligheten hos de använda källorna måste övervägas av vetenskapsmannen, häv-

dar Ejvegård (2009). Inte minst viktigt är detta när intervjuer används. En källas värde 

kan fastställas genom att forskaren tar reda på varifrån uppgifter och fakta härstammar. 

Generellt kan sägas att primärkällor är bättre än sekundärkällor (ibid., s. 71–75). Mina 

intervjupersoner var primärkällor för mig när det gäller vilka uppfattningar de har om 

bibliotekets tjänster. Att spela in intervjuerna på inspelare och spara materialet så att 

inspelningen kan höras av andra forskare vid ett senare tillfälle är ett sätt att öka trovär-

digheten och då kan de som lyssnar av inspelningen kontrollera om uppgifter som tagits 

med i en undersökning finns i det inspelade materialet. Jag har sparat intervjuerna med 

mina informanter på USB-minnen och uppgifterna i min uppsats kan därför kontrolleras 

i efterhand. Vad som sägs på inspelningarna, det vill säga om uppgifterna i inspelningen 

är sanna, om det som intervjupersonerna säger är sant är däremot inte lika lätt att kon-

trollera. Trost (2010) hävdar att erfarenhet har visat att det är sällsynt att den intervjuade 

ljuger för intervjuaren. För övrigt, menar Trost, är den som ställer upp på en intervju 

inte alls inställd på att ljuga utan det naturliga är att tala sanning (ibid., s. 101).  
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5 Resultat 
 

I detta kapitel redogör jag för de resultat jag fått fram från min undersökning. Inled-

ningsvis beskrivs kommunvis bibliotekets särskilda tjänster och informanterna och de-

ras talboksanvändning. Detta följs av en beskrivning av informanternas informationsbe-

hov. Avsnitt 5.1 presenterar deltagarnas uppfattningar om folkbibliotekens talbokstjäns-

ter och följs av avsnitt 5.2 som presenterar deltagarnas uppfattningar om informationen 

kring talbokstjänsterna. Dessa avsnitt illustreras med citat från intervjuerna med delta-

garna. Kapitel 5 avslutas med avsnitt 5.3 Identifierade barriärer för deltagarnas använd-

ning av talbokstjänster. Här hänvisas till Wilsons modeller för informationsanvändning 

och till den modell jag utformat med Wilsons modeller som underlag men med en om-

arbetning till mina deltagares kontext vid biblioteksanvändning (Kapitel 3 Teori).  

 

Jag betecknar informanterna A1, B1, C1, D1 på den mindre orten och A2, B2, C2, D2 

på den större orten. Jag går inte in närmare på respektive informants familjesituation. 

Om det framkom under intervjun om personen har någon närstående som kan hjälpa 

denne när personen ska låna på biblioteket så berättar jag det i analysen, men det ingick 

inte i mitt frågeformulär att jag skulle fråga om detta. Jag upptäckte senare att det kunde 

varit en betydelsefull variabel, eftersom flera av intervjupersonerna är beroende av att 

någon person hjälper dem med olika saker i vardagen. Att ha tillgång till en närstående 

som hjälp för att låna på biblioteket skulle kunna öka tillgängligheten till biblioteket 

indirekt: personen ifråga kan med den andre personens hjälp låna på biblioteket. Men 

det var inte det som ingick i mitt syfte med undersökningen, eftersom det är personens 

möjlighet att själv kunna låna på biblioteket med eller utan hjälpmedel för synskadade 

och med hjälp från bibliotekarien som jag är intresserad av i min undersökning.  

 

Den mindre kommunen. Talbokslånarna i denna kommun har ett huvudbibliotek och 

flera filialbibliotek som de kan låna på, men de lånar mest på huvudbiblioteket. I denna 

kommun finns två bibliotekarier som har hand om tjänsterna Boken kommer och 

hemsändning av talböcker. Huvudbiblioteket lånar ut talböcker i alla format, främst 

Daisyskivor men även kassett (i liten omfattning). Biblioteket skickar hem talböcker till 

dem som behöver det och till dem som vill ha besök går eller kör de hem till. 

Biblioteket lånar ut Daisyspelare på en begränsad lånetid, efter den tiden får de 

synskadade gå till syncentralen och låna Daisyspelare eller också köper de dem själva. 

Tjänsterna med talböcker kan beskrivas som vanlig biblioteksreferensservice fast med 

annorlunda format och med den skillnaden att biblioteket kommer hem till låntagaren 

eller skickar hem talböcker till dem. Bibliotekarierna på denna ort kör själva ut 

böckerna till låntagarna i Boken kommer-verksamheten ungefär en gång i veckan båda 

två.  Information om bibliotekets tjänster ges via en tidning som delas ut till samtliga 

hushåll och dels genom hemtjänsten.  

 

A1 är 84 år och blind. Denne deltagare har nedsatt syn sedan födseln, men klarade sig 

hjälpligt med fungerande syn på ett öga fram till för nästan trettio år sedan då synen 

försvann helt. Använder rollator och rullstol, orkar inte gå längre sträckor. Har alltid 

ledsagare och kan aldrig gå ut ensam, eftersom vederbörande inte ser. Har gått folkskola 

och blindskola. Arbetat sedan personen var tonåring, i bland annat affär och fabrik. Har 

nära till biblioteket, på promenadavstånd, men går sällan dit på grund av synskadan och 

sitt rörelsehinder. Använder främst Boken kommer, det vill säga att bibliotekspersonal 

kommer hem till låntagaren då denne kan beställa talböcker och få böcker levererade 

hem till sig på grund av svårigheter att ta sig till biblioteket.  
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B1 är 75 år och blind sedan födseln. Har gått folkskola och arbetat med egen verksam-

het på sin egendom. Använder inget hjälpmedel när personen är ute och går på landet, 

men använder vit käpp inne i centrum av staden. Klarar sig bra när vederbörande är ute 

och går på landet, går sällan på något där. Vet var det är hus och brevlådor som perso-

nen går förbi, men kan inte förklara varför det är så. Kanske en vana? Bor långt från 

biblioteket, får använda färdtjänst för att ta sig dit, en kostnad på över hundra kronor 

enkel resa. Därför ringer B1 och beställer talböcker och får dem hemsända. 

 

C1 är 83 år och ser dåligt sedan tio år tillbaka. Har ledsyn och kan läsa med hjälp av en 

Magnivision som är en lästeve som förstorar texten. Den har skärm och ett bord där 

man lägger det man ska läsa och så läser man av det på bildskärmen. Använder vit käpp 

utomhus och kan inte vara utan den. Har studerat på folkhögskola och gått olika yrkes-

inriktade kurser och arbetat på sjukhus och annan inrättning med hälsoinriktad verk-

samhet. Bor nära biblioteket och går dit själv ibland för att låna talböcker, men ringer 

oftast och beställer talböcker och får dem hemsända.  

 

D1 är 75 år och ser ingenting på det ena ögat och omkring trettio procent på det andra 

ögat. Har gått folkskola och har varit egenföretagare inom handel. Har gått många olika 

kurser för fortbildning som till exempel informatörsutbildning. Har arbetat med löne-

hantering i industri och arbetade därefter i tjugo år som sekreterare. D1 tar sig till 

biblioteket ibland och lånar talböcker där, men får också böcker hemsända. 

 

Den större kommunen. Talbokslånarna i denna kommun har också ett huvudbibliotek 

och flera filialbibliotek som de kan låna på, men här innebär avståndet till huvudbiblio-

teket att de flesta av dem lånar mest på biblioteket de har närmast sig geografiskt om de 

ska ta sig till biblioteket för att låna där.  På huvudbiblioteket finns en talboksavdelning 

med stor samling Daisyskivor. Avdelningen är bemannad hela tiden och där finns an-

passade datorer för synskadade låntagare. På detta bibliotek och på de bibliotek som 

finns nära informanterna är det främst hemsändning av talböcker som informanterna 

använder sig av, förutom en av deltagarna som även använder Boken kommer där bibli-

otekarien kommer hem till vederbörande. På huvudbiblioteket skickar de talböckerna 

med post på förfrågan och har möjlighet att ladda ner talböcker som de inte har på plats. 

Där finns också möjlighet att ladda ner minneskort. De hade tidigare Daisyläsecirklar på 

biblioteket där synskadade kan få lästips och bli uppdaterade om nyutkomna böcker, 

men dessa läsecirklar lades ner, berättar en av deltagarna.  

 
A2 är 90 år. Har allvarlig synnedsättning och använder förstoringsapparat för att läsa, en 

lästeve. Har även en liten fotoapparat, som är som en sockerbit i storlek och som det går 

att läsa på runda burkar med. Har arbetat som tandsköterska och senare kanslist. A2 

använder Boken kommer där en bibliotekarie kommer hem och tar upp beställning och 

levererar böcker, men A2 ringer även själv ibland till biblioteket och beställer och sedan 

kommer bibliotekarien hem med de beställda böckerna. 

 

B2 är 77 år och synskadad sedan tjugo år tillbaka. Har arbetat på Försäkringskassan. 

Har lite seende kvar och använder läsapparat som förstorar texten. Använder dator med 

synhjälpmedel i datorn som förstoring och talsyntes. Använder färdtjänst vid biblioteks-

besök, men det är sällan denne deltagare själv tar sig till biblioteket. Åkte tidigare ofta 

till biblioteket innan synskadan, men vill inte gärna åka dit numera eftersom det är då-

liga markeringar för synskadade inne på biblioteket, ledstråken syns inte alls. Ringer 

och beställer böcker på biblioteket och får dem hemsända. 
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C2 är 75 år. Svårt synskadad och kan sedan fem år inte läsa alls. Har utbildat sig till 

lärare och har arbetat på högstadiet. Har hjälpmedel för synskadade men de hjälper nu-

mera inte alls. C2 har ett ”mycket bra bibliotek på gångavstånd från där jag bor”. Går 

gärna själv till biblioteket, men får även talböcker hemsända. 

 

D2 är 68 år och är synskadad sedan nästan 20 år tillbaka. Är blind på ena ögat och har 

fått försämringar av synen även på det andra ögat och seendet blir alltmer suddigt. Har 

utbildat sig till undersköterska och har arbetat med omsorgstagare. Arbetade innan dess 

som kontorist och har drivit egen verksamhet.  D2 lånar talböcker, men har inte använt 

någon särskild tjänst då vederbörande inte vetat om att möjligheten till hemsändning 

finns.  

 

Informationsbehov. Kunskap om vilket informationsbehov användarna har är, enligt 

Wilson (1981) en viktig faktor för att öka tillgängligheten för dessa användare (ibid., s. 

5 ff). Informanterna i min undersökning är flitiga biblioteksanvändare genom att de lä-

ser mycket talböcker som avkoppling och stimulans. Främst läser de talböcker på Dai-

syspelare. En av deltagarna som varit blind sedan födseln läser också punktskriftsböck-

er, men på grund av att personen har fått ont i en axel och anser att det har blivit sämre 

urval med punktskriftsböckerna läser personen mer talböcker istället. Det är främst 

skönlitteratur, mest deckare och historiska romaner som mina informanter efterfrågar på 

biblioteket. Men även facklitteratur, dokumentärer och böcker om historia. Några läser 

även taltidning. En av informanterna läser taltidning från biblioteket. Flera av deltagar-

na uppger att de lånar talböcker ofta på biblioteket. C2 är storkonsument av talböcker; 

läser 7–8 böcker i veckan och väljer helst själv sina böcker efter tips från vänner, be-

kanta, anhöriga och ibland bibliotekarien. Informanternas huvudsakliga informations-

källor om böcker är muntlig information från radio och tv och anhöriga och bekanta 

samt från bibliotekarierna.  

 

5.1 Deltagarnas uppfattningar om folkbibliotekens talbokstjänster 
 
Samtliga deltagare framhåller det positiva med talböcker som fyller en viktig funktion i 

deras liv, som avkoppling och förströelse.  

 
”Hade jag inte dom (talböckerna) så vet jag inte vad skulle göra. Det är väldigt bra, 

mycket bra”, säger en deltagare.  

 

”Jag har maculadegenaration som är vanligt att man får på äldre dagar och jag ser 

visserligen att läsa men jag blir väldigt trött så jag brukar använda talböcker och 

har väldigt bra kontakt med biblioteket”.  

 

En av informanterna är mycket positiv till att möjligheten finns att få böcker levererade 

hem. Informanten har långt avstånd till biblioteket och åker mycket sällan till dit på 

grund av avståndet och på grund av att det kostar pengar att använda färdtjänst.  

 
”Det är enklare att ringa, ja, det går nästan fortare hemma att ta reda på vad som  

finns (genom bibliotekarien) än om jag skulle vara där och loda runt”. ”Dessutom 

är det kostnadsfritt att få dem hemskickade och skicka dem tillbaka”.  
 

Det är olika uppfattningar om hur tjänsterna fungerar som kommer fram under intervju-

erna. De flesta av deltagarna uppger sig vara ganska nöjda med servicen. Några delta-

gare uppger att servicen tidigare fungerade bra, men att servicen har blivit sämre. Ibland 

kommer inte böckerna fast de har ringt och bett att få dem. Flera av dem säger att de får 
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böcker tillsända sig som de inte vill ha, trots att de har sagt till bibliotekarien vad de vill 

ha för böcker och vad de inte vill ha.  

 
”Som till exempel, jag tycker inte om deckare och det fick jag tre stycken på raken 

utav denna nya och det har jag sagt till henne att jag vill inte ha det”.  

 

”Jag har låtit bibliotekarien välja ut böckerna tidigare, men inte längre på grund av 

att de skickar ut vad de tror att man vill låna”. 

 

Flera deltagare pekar på fördelen med att bibliotekspersonalen känner låntagarna och 

deras biblioteksvanor och behov och vill att bibliotekarien är lyhörd för vad de vill läsa. 

 
”Jag läser mycket och nu har min vanliga bibliotekarie gått i pension så nu är det   

andra och äh… och nu har jag flera gånger fått samma böcker som jag har haft in-

nan och redan har läst, och som jag bara precis vänt etiketten på och skickat till-

baka igen. 

 

”Jag har inte lärt känna de två nya bibliotekarier som kommit. Tidigare har jag bara 

kunnat ringa ner om jag har fått något tips om böcker att beställa och då har hon 

antecknat och jag har fått dem. Jag hade haft henne i över tjugo år. Och då lär man 

ju känna varandra och hon vet vad jag vill ha för någonting”.  

 

”Jag är mycket nöjd med min bibliotekarie på det bibliotek där jag bor. Hon vet 

vad jag tycker om och brukar sända mig en trave böcker med jämna mellanrum. 

Det fungerar väldigt bra [---]. Jag lämnar in mina listor med önskemål och så 

skickar hon hem till mig och det är fler som gör likadant. De har en tjock pärm med 

våra önskemål. Och så promenerar jag en gång i veckan eller så tillbaka till biblio-

teket och lämnar in dem och får mig en pratstund”. 

 

Deltagarna är måna om servicen de får från biblioteket och det märks att det finns en 

tvekan från att säga negativa saker. ”Nej, det är väl ganska bra som det är egentligen … 

vi får vara nöjda”. På frågan: Vad skulle kunna bli bättre? svarar en av deltagarna: ”Ja, 

det är väl i så fall att de noterar vad man lånat. De skulle kunna lägga in allt på datorn så 

det går att se vad man har lånat”. På ett av biblioteken som en av deltagarna brukar lå-

nar på har verksamheten med talböcker dragits ner av besparingsskäl. Det är mindre 

personal som ska serva allt fler låntagare och biblioteket har inte skaffat tillstånd ännu 

för att ladda ner nya talböcker. Låntagarna hänvisas istället till andra bibliotek eller hu-

vudbiblioteket.  

 

Den framkommer kritik om talböckerna som handlar om kvaliteten på formatet av tal-

böckerna eller spelarna som används för att lyssna av dessa, som Daisyspelare eller små 

spelare, så kallade Milestone. Det kan handla om tekniska problem, som att spelaren är 

trasig, eller om utformandet av spelaren. 

 
”Knapparna är så oerhört lättouchade, (Milestone) så man kommer åt dem av miss-

tag väldigt lätt. Då förstör man det man ska läsa”. ”Knapparna står för tätt och är 

för små”. 

 

”Med Daisyspelare tycker jag det fungerar jättebra, med Milestonen är det mer 

tveksamt. Jag har dåliga fingrar också och det har ju betydelse när det gäller 

knappsatsen”. 

 

Kritiken gäller även omslaget och förpackningen som skivan distribueras i. Exempel 

som deltagarna nämner är att det kan vara dålig kvalitet på skivan som den är inspelad 
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på, att etiketter har lossnat från skivan eller att texten som beskriver skivans innehåll är 

oläsligt eller att förpackningen är trasig och ibland skivorna också. Kolla modell av 

Wilson och mig. 

 

Gemensamt för informanterna från de båda kommunerna är uppfattningen att bibliote-

karien ska hjälpa till att hitta böcker och ge tips. De flesta deltagare föredrar att välja 

böcker själva. Några deltagare låter bibliotekarien välja ibland eftersom de vet vad de 

föredrar för typ av böcker. Efter tips om böcker från de nämnda informationskällorna 

framför de detta till bibliotekarien, som antingen skickar, mer vanligt i den större 

kommunen, eller kommer hem till dem med de böcker de beställt, mer vanligt i den 

mindre kommunen. Enligt Statens kulturråds rapport var resultatet att användarna var 

mycket nöjda med det urval som biblioteket gör. De tycker att Boken kommer-

personalen känner dem väl och deras önskemål (1999, s. 144). Detta stämmer bara 

delvis med resultatet från min undersökning. Några av informanterna i min undersök-

ning är nöjda, andra är missnöjda med urvalet. På den större orten har det tidigare 

funnits bokcirklar som huvudbiblioteket arrangerade för synskadade låntagare. De 

ordnades några gånger om året och där fick låntagarna många tips på läsvärda böcker. 

En av deltagarna tyckte det var väldigt givande att få träffa andra personer och få in-

tressant information om böcker på samma gång. Men bokcirklarna lades ner av bespa-

ringsskäl och det var mycket tråkigt, enligt denne deltagare.  

 

5.2 Deltagarnas uppfattningar om informationen kring talbokstjänsterna 
 

Informationen från biblioteket om de särskilda tjänsterna och nyförvärv är bristfällig 

enligt flera av deltagarna. Mycket av informationen som de synskadade får som handlar 

om olika fritidsaktiviteter och biblioteket kommer från SRF.  

 
”Jag var med i en grupp synskadade från den del av staden där jag bor och vi hade 

tagit oss till huvudbiblioteket för att de andra skulle få veta hur det fungerade där 

på talboksavdelningen och de andra som var med i den gruppen hade ingen aning 

om att den talboksavdelningen fanns”.  

 

Flera deltagare uppger att de kommit i kontakt med Boken kommer genom att de tidi-

gare besökt biblioteket. Andra säger att de har fått informationen genom anhöriga eller 

från hemtjänsten. Detta stämmer med vad som framkommit i intervjuerna med de äldre 

låntagarna i Statens kulturråds undersökning där en del av låntagarna: ”får höra om 

tjänsten av bekanta som utnyttjar den” (1999, s 141). Rapporten visade att bibliotekets 

information om de särskilda tjänsterna hade svårt att nå fram till låntagarna. En av för-

klaringarna till detta enligt rapporten är att tjänsterna är personalintensiva och det vara 

svårt att med hög servicenivå betjäna alla som har behov av särskilda tjänster. Det kan 

därför vara en kostnadsfråga och en fråga om resursbrist på vissa bibliotek (ibid., s. 

140–141). En av deltagarna på den större orten, som brukade låna talböcker på ett av 

filialbiblioteken i kommunen hade inte fått någon information om att det gick att få tal-

böckerna hemsända på biblioteket i det område där vederbörande bor. Anhöriga hade 

hjälpt denne deltagare att hämta och lämna böcker på biblioteket. Informanten hörde 

talas om hemsändning av talböcker för första gången under gruppintervjun. ”Ja, jag 

tycker det är dåligt för min del”. ”Man får ju ingen information alls om man inte frå-

gar”, säger en deltagare. 

 

Informationen om utlåningen av talböcker kom under intervjuerna i hög grad att handla 

om informationen om nyförvärv det vill säga information om nyinlästa talböcker som 

ges till de synskadade på cd-skivor och som tidigare getts ut på kassett eller som katalog 
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i punktskrift eller storstil. Hur informationen om nyförvärv, eller rättare sagt hur detta 

fungerar, är det olika uppfattningar om. Angående kvaliteten på cd-skivorna som bränns 

på biblioteken om nyförvärv och med nyinlästa talböcker säger en av deltagarna så här:  

 
”Den nya informationen är sämre. Det är vad man kan få reda på genom radio och 

genom bekanta, alltså nyutgivning av böcker och så har de cd-skivor som man kan 

få låna från biblioteket, men det är sämre. De där brända skivorna är dålig kvalitet 

på ibland. Man hör en mening där och en mening där och inget däremellan”. 

 

Flera av dem tycker inte det fungerar bra alls genom att cd-skivorna är otympliga för 

dem att hantera. Det upplevs som problematiskt att inte kunna söka på kategorier, eller 

namn eller att det inte går att spola fram och tillbaka på skivan, ifall man missar någon 

information som läses upp på skivan. En deltagare anser att information på cd-skivor är 

”mycket omständligare”. 

 
”Om du har en katalog i punktskrift så kan du bläddra. Ja, där är olika beteckningar 

som på skönlitteratur och geografi och så och det där försämras på cd-skivor. Du 

kan spola fram och tillbaka, visst kan du det, men det är betydligt sämre. Ska du 

leta efter en särskild författare så får du ta nästan rubb och stubb om du inte vet vad 

du vill ha”.   

 

Nu när informationen om nyförvärv kommer på cd får personen sitta beredd med papper 

och penna och skriva upp vilka författare och böcker de berättar om på cd:n för att 

kunna komma ihåg det. På cd:n går det inte att spola tillbaka till ett speciellt ställe, som 

det går att göra på kassetten, ifall det är något man missar av uppläsningen på cd:n utan 

då får den som lyssnar lyssna av informationen från början igen. Kvaliteten på cd-

skivorna som bränns på biblioteken om nyförvärv och med nyinlästa talböcker varierar, 

enligt informanterna. En fördel med detta format påpekar någon deltagare är att det inte 

tar så stor plats vid förvaringen. En annan fördel är att det går att få en cd-skiva om ny-

förvärv snabbt om man ber bibliotekarien om det. Informationen om nyutgivningen 

kom tidigare automatiskt varannan månad eller var tredje månad utan att låntagaren 

behövde be om det, berättar en av deltagarna. Så är det inte längre. Nu får deltagarna 

säga till om de vill ha information om nyutgivningen. Flera av deltagarna klagade på 

bristande information om att det till exempel finns cd-skivor om nyförvärv att få numera 

om man ber om det. Några hade inte ens hört talas om dessa cd-skivor och en av dem 

blev tydligt irriterad och sa att det var ytterst märkligt med tanke på att vederbörande 

hade lånat talböcker i tjugofem år och inte fått veta detta. Denne deltagare visste inte 

ens om att det tidigare funnits kassetter med information om nyförvärv. En deltagare 

berättar att denne fick information från bibliotekarien samt information om nyförvärv på 

kassett. En annan deltagare fick tidigare kassett med information om bibliotekets nyför-

värv, men var fram till nyligen omedveten om att nyförvärv ges ut på cd numera. Även 

informationen om vad som ingår i bibliotekets särskilda tjänster är bristfällig, uttryckte 

ett par deltagare. En informant fick tidigare information på punktskrift, men det har nu 

dragits in av kostnadsskäl. Flera av informanterna säger att de tar själva kontakt med 

biblioteket om de vill veta något eller hör med bekanta och anhöriga om de vet något 

om detta. Ett par av deltagarna säger att de är vana att söka information på egen hand.  

 

5.3 Identifierade barriärer för deltagarnas användning av talbokstjänster 
 
Det är olika hinder som de synskadade äldre och rörelsehindrade kan stöta på i sin var-

dag som kan vara av både fysisk och personlig karaktär. Enligt Wilson (1997) påverkas 

informationssökningen av den kontext individen befinner sig i och utspelas i samspel 

med andra människor och den omgivande miljön. Vid tillfredsställandet av dessa in-
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formationsbehov kan användaren stöta på ett antal barriärer, såväl individuella, som 

sociala och miljömässiga (ibid., s. 552). Min modell (Figur 1) som illustrerar kontexten 

för synskadade äldre personers biblioteksanvändning visar faktorer som påverkar till-

gängligheten till biblioteket för dessa låntagare. Personliga egenskaper, grad av synned-

sättning, utbildning, känsla av trygghet, självförmåga, avstånd till biblioteket, ekono-

miska förutsättningar och socialt nätverk har betydelse för biblioteksanvändningen. De 

flesta av deltagarna i min undersökning var kvinnor, sju, och flertalet av deltagarna hade 

blivit synskadade på äldre dagar. Williamson och Schauder (2000) skriver att det finns 

huvudsakligen två slags människor som utgör den blinda och synskadade gruppen: de 

som föds blinda och de som blir blinda senare i livet. Majoriteten av de personer som är 

blinda eller synskadade är av den senare gruppen och består troligen till större del av 

kvinnor, eftersom kvinnor lever längre. Dessa två grupper har väldigt olika livserfaren-

heter (ibid., s. 9). Björnson (2010) skriver att de flesta synskadade är gamla och att det 

är en stor skillnad på att födas med grav synnedsättning och blindhet och att som äldre 

person förlora synen. Den som varit synskadad från början hinner lära sig att leva med 

det och kan uppnå en otrolig förmåga att orientera sig (ibid.). De som blir synskadade 

sent får lära sig olika sätt att anpassa sig till sin nya situation och det tar tid. Mina in-

formanter kan på grund av sin synnedsättning antingen inte alls eller endast med hjälp-

medel, omvägar, eller assistans från andra personer tillgodogöra sig information ifrån 

tryckta källor. Flera av informanterna hade förutom synskadan rörelsehinder och några 

satt i rullstol. Det geografiska avståndet och kostnaden för färdtjänst var för några av 

deltagarna viktiga faktorer till att de använde sig av Boken kommer och hemsändning 

av talböcker. Om bibliotekets särskilda tjänster inte fungerar blir det ett hinder för dessa 

deltagare då de har svårt att ta sig till biblioteket själva. I undersökningen framkom att 

det bibliotek som en av deltagarna brukar låna på har dragit ner verksamheten med tal-

böcker av besparingsskäl. Det är mindre personal som ska serva allt fler låntagare och 

biblioteket har inte skaffat tillstånd ännu för att ladda ner nya talböcker. Låntagarna 

hänvisas istället till andra bibliotek eller huvudbiblioteket. Men för denna användar-

grupp kan det bli ett stort hinder att byta bibliotek. De påtalar vikten av att känna biblio-

tekarien och att vara i miljöer de känner till sedan tidigare. Flertalet kände ett motstånd 

mot att ge sig ut på egen hand på gator och i trafiken och speciellt gällde det när det var 

mörkt och de inte kände till omgivningen. Att känna trygghet är enligt Wilson (1981) ett 

grundläggande mänskligt behov (ibid., s. 5 ff) och för personer som på olika sätt har 

svårt att ta sig fram i okända miljöer genom synskada eller andra funktionshinder kan 

känslan av otrygghet innebära att ett biblioteksbesök uteblir (Statens kulturråd 1997, s. 

29f ).  

 

Mina informanters huvudsakliga informationskälla vid talboksutlåningen var muntlig 

information från bibliotekarien eller familjemedlemmar eller vänner, av vilka de kunde 

få tips om nya böcker, men även radion och tv med olika program som presenterade 

författare och nya böcker var viktiga källor för deltagarna. Bibliotekarien är en mycket 

viktig källa till att få kunskap om böcker och information om bibliotekets särskilda 

tjänster. Wilson (1997) pekar på de mellanmänskliga problem som kan uppstå när in-

formationskällan är en person (ibid., s. 559). Vid användningen av Boken kommer och 

hemsändning av böcker tar bibliotekarien emot beställningen av böcker från låntagaren 

och kommer hem med böckerna till personen eller skickar hem dem med post. I min 

modell (Figur 1, s. 17) illustreras detta som att samspelet mellan individer i den vänstra 

”boxen” i min modell påverkar kommunikationen mellan låntagare och bibliotekarie vid 

urval av böcker i den högra ”boxen”. I min undersökning framkom det bibliotekarien 

ibland väljer böcker åt låntagarna och om inte kommunikationen mellan bibliotekarien 

och låntagarna fungerar tillfredsställande kan detta bli ett hinder i form av en social bar-

riär för låntagaren annars kan det bli ett hinder vid talboksutlåningen. Deltagare ut-
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tryckte att de fått böcker som de inte velat ha trots att de framfört sina önskemål till bib-

liotekarien. De ansåg att bibliotekarien inte lyssnade på dem. Att lära känna varandra 

hjälper för att öka förståelsen, enligt flera av deltagarna, men det är också av betydelse 

att det finns tid för att hjälpa användaren och kunskap om användarnas behov. Om tal-

boksutlåningen inte fungerar som den ska innebär det att denna användargrupp inte får 

tillgång till biblioteket som alla andra medborgare, vilket de enligt bibliotekslagen har 

rätt till.  Det är viktigt för servicen att vara lyhörda för individuella önskemål, skriver 

Creaser, Davies och Wisdom. De påpekade att en vanlig orsak till missnöje hos de syn-

skadade äldre användare som ingick i deras undersökning var att de fått böcker de inte 

önskat och fått samma böcker flera gånger fast de inte beställt dem. Om en användare 

av olika skäl ber om att inte få mer titlar av en speciell författare ska denna önskan bli 

tagen på allvar och noteras, menar författarna. Annars finns risken att användaren kan 

känna sig nedvärderad om deras önskemål verkar bli förringat eller ignorerat (2002, s. 

213).  

 

Svårigheter att läsa i vårt informationstäta samhälle menar Lindén (1990) är ett handi-

kapp som på ett genomgående sätt påverkar vardagen. Tillkortakommanden ger dåligt 

självförtroende som gör att man undviker tidigare intressen. Den dåliga multipla själv-

värderingen blir det stora hindret, både av att vara äldre och känna sig nedvärderad och 

av att vara synskadad och känna sig inte kunna själv (ibid., s. 15–18, s. 36–37, s. 52–

59). Flertalet av mina deltagare levde själva hemma och de gav flera gånger uttryck för 

att talböckerna hade en mycket stor plats i deras liv som stimulans och avkoppling. 

Lindén (1990) skriver att för äldre synskadade är läsning inte bara att restaurera en för-

måga som minskat, utan handlar i första hand om att vidmakthålla och stödja ett aktivt 

förhållningssätt till informationsflödet i vardagen. Att läsa innebär att välja själv, menar 

Lindén, och många äldre blir i avsaknad av aktiv läsförmåga istället passiva informat-

ionsmottagare. I läsproblemen är ofta andra svårigheter inflätade, hävdar Lindén, som 

att livssituation för många är ensamhet då sociala mönster brutits när make/maka eller 

vänner gått bort samt en oförmåga att överge gamla vanor och ideal (ibid., s.15–18, s. 

19, s. 36–37, s. 52–59).  

 

Ett par informanter begav sig till biblioteket i alla fall trots att de upplevde svårigheter 

med att ta sig dit, bara för att få komma ut lite och få lite social samvaro med biblioteka-

rien. Några deltagare bodde så långt från biblioteket eller hade svårigheter att åka kom-

munalt och använde sig därför av färdtjänst. I SRF:s undersökning om synskadades lev-

nadsvillkor framgår att många synskadade har stora svårigheter att använda kollektivtra-

fiken. De är många gånger i behov av andra människors hjälp när de ska förflytta sig 

från en plats till en annan (Sköld 2005, s.19). Hinder som har med synskadan att göra 

kan uppfattas olika av olika personer. Det kan till exempel handla om en förmåga som 

kan bottna i personliga erfarenheter om hur personen i fråga ska bete sig för att kunna ta 

del av de tjänster de har rätt till, som till exempel att få böckerna sända hem till sig un-

der semestern. En av deltagarna fick böckerna skickade till sig när personen befann sig 

långt ifrån hemorten genom bibliotekariens försorg. Förmågan kan ha utvecklats genom 

högskolestudier och genom att vistas i skolmiljö där elever och lärare ständigt har en 

kontakt med biblioteket i olika projekt som skolan har. Lindén påpekar att faktorer som 

skolbakgrund och tidigare yrken, tidigare intressen och miljön har större betydelse för 

synskadade äldre personers läsning än åldern och att hälsa och tidigare läsvanor hade 

stor betydelse för vilja och motivation till att läsa igen när synen blev sämre (ibid., s. 

13). Intresse och självförmåga är faktorer som påverkar informationssökningsbeteendet, 

enligt Wilson (1996, s. 44). Personer med stor självtillit, självförmåga, kan strunta i 

hindren och ta sig till biblioteket i alla fall. Eller så vet personen vad den vill ha för in-

formation och bryr sig inte om att kontakten med bibliotekarien kanske inte är den 
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bästa. En av deltagarna som var blind sedan födseln hade varit egen företagare och hade 

haft höns. Vederbörande hade mycket god självtillit och var orädd av sig. Denna goda 

självförmåga avspeglade sig också i att personen inte var rädd för att pröva nya hjälp-

medel när det gällde informationssökning via datorn. Frågor om datoranvändning fanns 

med i intervjuguiden och jag ställde frågor om detta under den första gruppintervjun, 

men jag bestämde senare för att inte ta med denna aspekt i undersökningen för att be-

gränsa omfånget på uppsatsen.  

 

Form och kvalitet på talböckerna är faktorer som påverkar tillgängligheten för infor-

manterna. Kritiken som framfördes av informanterna i undersökningen handlade myck-

et om formatet och kvaliteten på talböckerna och på spelarna som användes för uppläs-

ning. Detsamma gällde kvaliteteten på de cd-skivor om nyförvärv som informanterna 

fick från biblioteket. På vissa av dem gick det inte att höra vad som sades. Talböckerna  

skickades till låntagarna i en plastlåda med gula etiketter, specialgjorda för att kunna 

skickas med post. Förpackningarna var ofta väldigt slitna, enligt informanterna i den 

större kommunen och etiketterna hade väldigt svag text, vilket medförde bekymmer för 

dem som fortfarande hade läsförmåga kvar, men som trots det inte kunde tyda texten. 

Slitna förpackningar berodde, enligt bibliotekarien i den större kommunen på att det var 

många talböcker som skickades med post och samma förpackning användes om igen.  

Det är viktigt att talböckernas format och kvalitet håller bra standard och är enkla att 

använda för den användargrupp som mina informanter tillhör.  

 

Hur inspelningen gjorts, det vill säga kvaliteten på ljudet och hur den som läser upp det 

inspelade materialet på talböckerna och på informationen om nyförvärv har mycket stor 

betydelse för informanterna. Om det är svårt att höra vad som sägs och om den som 

talar in materialet har fel betoning och saknar inlevelse eller kanske har för mycket in-

levelse, enligt informanterna, så kan det leda till oerhörd irritation hos den som lyssnar 

som i vissa fall innebär att informanterna stänger av och inte vill lyssna på talboken 

eller cd:n med information igen. Det är inte bibliotekets uppgift eller ansvar att se till 

hur inspelningen görs av talböckerna, men det kan vara en sak att föra vidare till de som 

har hand om inspelningarna. Det framkom i min undersökning att mina användare inte 

längre fick hjälpmedel som telefoner med förstorade siffror eller annan anpassning för 

synskadade som de tidigare kunde få gratis från Syncentralen. Detta stämmer med vad 

som framkom i SRF:s undersökning om medlemmarnas livsvillkor (Sköld 2005, s. 6–9). 

Det är inte en sak som rör bibliotekens åtaganden för dessa användare direkt, men gör 

det indirekt genom att om de har svårt för att använda telefonen kan det bli ett hinder 

vid biblioteksanvändning när de får svårare att ringa och beställa böcker eller beställa 

färdtjänst.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



33 

 

6 Slutsatser och diskussion 
 

Syftet med min uppsats har varit att undersöka vilka hinder som kan finnas när äldre 

synskadade personer lånar talböcker från biblioteket. Jag har undersökt personliga, 

miljörelaterade och informationsrelaterade aspekter av tillgänglighet och hinder för 

äldre synskadades nyttjande av talbokstjänster. Jag genomförde undersökningen i två 

olika kommuner och det var skillnader i hur de särskilda tjänsterna var utformade i de 

bägge kommunerna. Bibliotekarierna på den mindre orten kör själva ut böckerna till 

låntagarna i Boken kommer-verksamheten ungefär en gång i veckan. Information om 

bibliotekets tjänster ges via en tidning som delas ut till samtliga hushåll och dels genom 

hemtjänsten. På den större orten är det främst hemsändning av talböcker som 

informanterna använder sig av, förutom en av deltagarna som även använder Boken 

kommer där bibliotekarien kommer hem till vederbörande. 

 

6.1 Besvarande av studiens syfte och forskningsfrågor 
 

 Vilka uppfattningar ger deltagarna uttryck för beträffande folkbibliotekens 

talbokstjänster? 

 

Uppfattningarna om bibliotekets tjänster handlar dels om vad informanterna ansåg om 

talböckerna och dels om hur servicen från biblioteket fungerade. Det var övervägande 

positiva omdömen om talböckerna och flera påtalade vilken stor betydelse dessa har i 

deras liv. De poängterade vilken glädje de har av sina läsupplevelser och hur de med 

hjälp av talböckerna lyckas ta sig igenom många nätter som de annars hade fått ligga 

sömnlösa. Bibliotekets utbud av talböcker kan vara en viktig faktor för tillgängligheten 

för personer med synskada och andra funktionshinder. Informanterna hade inte mycket 

att anmärka på utbudet. Genom att biblioteken har möjlighet att ladda ner böcker på 

efterfrågan så upplevdes det inte som något större problem. Uppfattningarna om hur 

urvalet av böcker fungerar handlar främst om att de inte får de böcker de vill ha och om 

vilken uppfattning de har om bibliotekarien. Flera deltagare pekar på fördelen med att 

bibliotekspersonalen känner låntagarna och deras biblioteksvanor och behov och vill att 

bibliotekarien är lyhörd för vad de vill läsa. Det som är gemensamt är en önskan att få 

samma bibliotekarie hela tiden för då lär de känna varandra och då vet bibliotekarien 

vad man vill ha.  

 

De negativa omdömena om talböckerna handlade mest om kvaliteten på formatet som 

till exempel om avsaknad av etiketter på förpackningen som de transporterats i. Kritiken 

handlade också om formatet på apparaterna som böckerna läses med, speciellt gäller 

detta milestone 
3
, som ett par informanter ansåg var svår att hantera på grund av att ap-

paraten är mycket liten i storlek och att knapparna enligt informanterna satt för tätt. Svå-

righeten med att hantera små apparater beror på informanternas synsvårigheter och ned-

satta rörelseförmåga i händerna i form av reumatism och tillhör dessa användares kon-

text vid biblioteksanvändning.  

 

 Vilka uppfattningar ger deltagarna uttryck för beträffande informationen kring 

folkbibliotekens talbokstjänster? 

 

Några ansåg att det var bristande information kring tjänsterna från biblioteken och ett 

par deltagare berättade att de inte fått någon information alls. Den information som del-

tagarna framförde flest synpunkter på handlade om information om nyförvärv. Flera 

 
3
 Milestone, är en Daisyspelare i litet format med minneskortläsare. 
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deltagare hade tidigare regelbundet fått information om nyförvärv hemskickat automa-

tiskt, men nu hade detta upphört. Nu fick de själva säga till om de ville ha information 

om nyförvärv. Ett par deltagare hade inte fått någon information tidigare heller, varken 

hemskickat eller av bibliotekarien, trots att de lånat talböcker i många år. Bland dem 

som hade erhållit information på cd-skivor framfördes synpunkter på att det var svårt att 

höra vad som sades på en del cd-skivor och att det var svårigheter med att hantera cd-

skivorna och spelarna som användes för att spela upp dessa. Några deltagare uttryckte 

besvikelse över att de bokcirklar som funnits tidigare där information om utbud och 

nyförvärv hade presenterats hade lagts ner av besparingsskäl. Williamson och Schauder 

(2000) skriver att det är viktigt att alla människor har möjlighet att få så mycket inform-

ation som möjligt om ett ämne för att kunna välja ett alternativ från många alternativ 

istället för att bli begränsade till ett fåtal kanske oönskade eller omöjliga val (ibid., s. 2 

f). 

 

 Vilka barriärer kan identifieras för deltagarnas användning av folkbibliotekens 

talbokstjänster? 

 

Det framkom i undersökningen att formatet och kvaliteten på talböckerna och på spe-

larna som användes för uppläsning kunde innebära hinder för deltagarna genom de svå-

righeter som kunde uppstå när de använde dessa. Även bristande kvalitetet på cd-skivor 

om nyförvärv som informanterna fick från biblioteket kunde innebära svårigheter att 

tillgodogöra sig informationen på dessa. På vissa av cd-skivorna gick det inte att höra 

vad som sades, enligt flera av deltagarna. 

 

Kommunikationsproblem mellan deltagarna och bibliotekarien har inneburit hinder vid 

talboksutlåningen på så sätt att deltagarnas önskemål om vilka böcker de vill ha inte har 

tillgodosetts. Undersökningen visade att minskade ekonomiska resurser medfört hinder 

för deltagarna genom att de inte kunnat välja fritt i utbudet då de inte fått tillräckligt 

med information om vilket utbud som finns tillgängligt för dem. I undersökning fram-

kom att miljörelaterade faktorer kan vara ett hinder vid biblioteksanvändningen för 

mina deltagare. Flera deltagare berättade att de inte gärna gav sig ut på egen hand i mil-

jöer de kände sig otrygga i och det kunde handla om starkt trafikerade gator, halt väglag 

och när det var mörkt ute. För dem är det en trygghet att kunna beställa böcker hemifrån 

och få dem levererade. Trygghet är enligt Wilson (1981) ett grundläggande mänskligt 

behov (ibid., s. 5 ff) och om inte servicen från biblioteket fungerar tillfredsställande kan 

det bli ett hinder för användare av talboksutlåningen, som kan innebära att de drar sig 

för att vända sig till biblioteket för att låna talböcker.  

 

Bibliotekets resurser påverkar i vilken grad det finns tid och möjlighet att ägna tid till att 

sprida information om tjänster som Boken kommer och hemsändning av talböcker. Den 

bristande informationen om bibliotekets särskilda tjänster hade inneburit att ett par av 

deltagarna inte uppfattat vad omfattningen av dessa tjänster innebar, bland annat att 

dessa personer kunnat beställa talböcker via telefon och få dem hemskickade. För en 

deltagare innebar detta att personen istället vänt sig till sina släktingar och bett dessa 

låna talböcker åt denne deltagare när släktingarna själva hade ärende till biblioteket. 

Den bristande informationen blev därmed ett hinder för deltagaren som innebar att per-

sonen var hänvisad till andra personer än bibliotekspersonal för att kunna låna talböck-

er.  

 

Slutsatserna efter att ha studerat och analyserat intervjumaterialet är att undersökningen 

visar att mina informanters biblioteksanvändning bestäms av en rad faktorer som utgör 

den kontext de befinner sig i. Kontexten består av miljöfaktorer som geografiskt avstånd 
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till biblioteket, ekonomiska förutsättningar för individen om denne behöver utnyttja 

färdtjänst och vilka resurser biblioteket har för att kunna ta sig tid att serva användare av 

talbokstjänsterna och hålla sitt bestånd uppdaterat. Även deltagarnas funktionshinder, 

personlighet och utbildning utgör deltagarnas kontext vid deras talboksutlåning som 

påverkar möjligheten att kunna använda talbokstjänsterna. Flera av deltagarna hade för-

utom synnedsättning även reumatism och andra former av funktionsnedsättningar som 

begränsar den fysiska rörligheten och är beroende av att apparater och talböcker är an-

passade och utformade för att underlätta hanteringen för dem. Det är viktigt att formatet 

på talböckerna och spelarna håller god kvalitet. Om inte dessa användare kan tillgodo-

göra sig inspelningar om information och böcker går de miste om det utbud som ska 

finnas tillgängligt för dem. Äldre personer med synnedsättning och andra funktionshin-

der har rätt att få samma tillgång till information och kultur som andra medborgare får. 

Bristande information om bibliotekets särskilda tjänster och om nyförvärv av talböcker 

har medfört att deltagarna inte kan utnyttja talboksutlåningen på bästa sätt och inte 

kunna välja fritt bland det utbud som ska finnas tillgängligt för dem. Det är oundvikligt 

att det blir fel ibland eftersom talboksutlåningen har många användare och det är många 

som ska servas, men för att det ska kunna rättas till i framtiden behöver användarnas 

synpunkter komma till bibliotekariens kännedom.  

 

6.2 Diskussion om studiens kunskapsbidrag 
 

Jag har använt mig av en kvalitativ ansats och intervjuat åtta synskadade äldre personer 

i åldern 68 år och uppåt från två olika kommuner för att få reda på deras uppfattningar 

om hur talboksutlåningen fungerar för dem. Resultatet från min undersökning gäller vad 

som framkommit genom intervjuer med dessa användare. Av resultatet går det inte att 

göra några generaliseringar om synskadade äldre personer i allmänhet, men studien bi-

drar till en mer nyanserad förståelse av äldre synskadades förutsättningar i interaktion 

med bibliotek och dess tjänster. I min undersökning framkom att den kontext som de 

äldre deltagarna med synskada och rörelsehinder lever i har inflytande när de ska an-

vända bibliotekets talboksutlåning. Resultatet i min undersökning pekar på vikten av att 

deltagarna ses som individer med olika personliga förutsättningar, som lever inom en 

fysisk och social kontext, vilken inkluderar olika slag av biologiska och sociala be-

gränsningar, vilket överensstämmer med slutsatserna i Williamsons studier (1995, 1998) 

av äldres personers informationsbehov och informationssökning i vardagslivet. Delta-

garna i den undersökningen var i åldern 60 år och uppåt och kom från olika miljöer och 

livssituationer (Williamson & Schauder 2000, s. 7f). Booberg och Värn (2003) konsta-

terar i sin undersökning om både yngre och äldre personers informationsanvändning att 

både ålder och social kontext är faktorer som har stort inflytande på äldre personers in-

formationsbeteende och anser att forskare behöver betänka dessa faktorer i sin under-

sökning (ibid. s. 74f). Enligt resultatet från Statens kulturråds undersökning (1999)var 

användarna mycket nöjda med det urval som biblioteket gör. De ansåg att biblioteksper-

sonalen känner dem väl och tillgodosåg deras önskemål (ibid., s. 144). Detta stämmer 

bara delvis med resultatet från min undersökning. Några informanter i min undersök-

ning är nöjda men flertalet är missnöjda med urvalet. De flesta av mina deltagare lever 

själva hemma och talböckerna har en mycket stor plats i deras liv som stimulans och 

avkoppling och därför är det viktigt att deras önskemål beaktas och uppfylls på bästa 

sätt av bibliotekspersonalen. Deltagarna i min undersökning anser att informationen från 

biblioteket om talboksutlåningen är bristfällig. Informationen kommer istället från fa-

milj och bekanta. Detta överensstämmer med resultaten från Statens kulturråds under-

sökning. Rapporten visade att bibliotekets information om de särskilda tjänsterna hade 

svårt att nå fram till låntagarna. (ibid., s. 140–141). Liksom deltagarna i Statens kultur-

råds undersökning, betonar mina informanter hur tacksamma de är över att denna ser-
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vice finns för dem. Tacksamheten kan vara ett hinder för att utveckla tjänsterna, menar 

Statens kulturråd, då den hindrar kritik från att komma fram. Kritiken skulle kunnat leda 

till förslag om hur tjänsterna skulle kunna utformas till det bättre för användarna (ibid., 

s. 145 och s. 149).  

 

Det har inte genomförts någon omfattande studie om äldre funktionshindrades använd-

ning av bibliotekets särskilda tjänster såsom talboksutlåning sedan Statens kulturråds 

rapport från 1999. Det vore önskvärt med en större undersökning, där många fler äldre 

funktionshindrade intervjuades om sina personliga erfarenheter av talboksutlåningen för 

att på så sätt få en översikt av hur läget ser ut i Sverige idag. Detta är inte minst viktigt 

för att bibliotekspersonal kan hållas uppdaterade om dessa användares olika behov för 

att kunna uppfylla bibliotekslagens paragraf om att alla ska ha tillgång till ett folkbiblio-

tek. Mina informanter kom med förslag om att göra biblioteket till en samlingspunkt för 

att sprida information till äldre personer med synskada eller andra funktionshinder och 

samtidigt kunna ge möjlighet till trevlig social samvaro. Det skulle kunna genomföras, 

menar de, genom att respektive bibliotek försökte samla synskadade till en kurs eller 

informationsträff i det område där de bor. Deras önskemål om vilka böcker de vill ha 

skulle kunna tillgodoses genom att biblioteket anordnade bokcirklar för synskadade 

äldre låntagare. På dessa träffar skulle deltagarna kunna få tips på många nya böcker 

och kan då själva bättre formulera sina önskemål till bibliotekarien om vilka talböcker 

vederbörande vill ha när de ska beställa böcker. 

 

6.3 Förslag till framtida forskning 
 

Hur bibliotekarierna uppfattar att tjänsterna fungerar, deras uppfattning och åsikter om 

detta skulle kunna bli föremål för en annan undersökning inom Biblioteks- och inform-

ationsvetenskap. Det skulle vara oerhört intressant att få ta del av bibliotekariernas erfa-

renheter från deras synvinkel. Vad de tycker fungerar bra eller dåligt. Vad de skulle 

vilja förändra och utveckla när det gäller dessa tjänster. Det skulle kunna bli av bety-

delse för att göra en skillnad som kunde göra servicen ännu bättre för de synskadade 

äldre låntagarna.  

 

Jag har i denna undersökning vänt mig till de synskadade som är med i en organisation, 

SRF, för att få fram uppgifter och information till min undersökning. Genom denna or-

ganisation kan de synskadade få hjälp och råd som kan underlätta deras vardag och även 

få information om bibliotekets tjänster. Men det är många synskadade som inte är med-

lemmar i SRF. Det skulle kunna vara intressant att undersöka närmare om biblioteket 

gör försök att nå synskadade äldre personer som inte tidigare varit låntagare och som 

inte är medlem i SRF.   
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8 Bilagor  
 
Bilaga 1 Pilotstudie – intervjuguide 
 
Pilotstudie. Frågorna är: 

 

 Vilka hjälpmedel behöver du för att läsa? 

 Får du information om vilka hjälpmedel som biblioteket har för synskadade?  

 Hur får du information om bibliotekets tjänster för synskadade? 

 

Jag kommer i början av intervjuerna att informera om mitt projekt mycket övergripande 

och inte blanda in några detaljer. Anonymiteten för respondenterna kommer att klar-

göras på ett tydligt sätt. Innan vi startar inspelning av samtalet kommer vi att tydligt 

fråga om detta är godkänt. Det är viktigt att jag är fokuserad och är uppmärksam på 

informanterna under samtalet. En neutral hållning är också viktigt vid svaren, det är inte 

mina eventuella åsikter som skall styra. Jag skall inte driva upp tempot utan låta respon-

denterna prata färdigt och bara ge följdfrågor när jag bedömer det som viktigt, som i 

dessa fall: När svaret bara belyser en del av ämnet; när svaret uteblir helt eller är irrele-

vant; när det uppenbarligen är ett förhastat svar; när man inte förstår svaret (Repstad 

2007, s. 62–82). 
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Bilaga 2 Intervjuguide – intervjustudie 
 
Teman: Personalia, Informationsbehov, Bibliotekets särskilda tjänster, Information om 

bibliotekets särskilda tjänster, Interaktion, Kontext vid informationssökning. 

 

Börja intervjun med att presentera mig själv och syftet med uppsatsen.  

Beskriv därefter hur intervjun ska gå till. 

Berätta om anonymitetskravet vid uppsatsskrivningen. Att jag syftar till att avidentifiera 

personerna under återgivandet av intervjumaterialet, att inget som sägs som är av käns-

lig art ska kunna kopplas till en särskild person. 

Berätta att allt som sägs uppfattas som intressant och att det inte finns några åsikter som 

är fel eller rätt. Allt är lika betydelsefullt. 

Avsluta med att tack för att de tagit sig tid och fråga om det är något som någon av dem 

vill tillägga, som inte kommit fram under intervjun. 

 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning och för yrkeserfarenhet? 

 Vad har du för typ av synskada? 

 Hur länge har du varit synskadad? 

 Vilka hjälpmedel behöver du för att kunna röra dig ute i samhället?  

 Vilka hjälpmedel behöver du för att läsa?  

 Kan du läsa bra med dessa hjälpmedel? 

 Vad tycker du om bibliotekets service, fungerar den bra eller dåligt? 

 Vad skulle kunna göras så att servicen fungerade bättre för dig? 

 Hur får du information om bibliotekets tjänster för synskadade?  

 Hur får du information om den litteratur som biblioteket har?  

 Hur mycket hjälp får du av den bibliotekarie som du brukar träffa eller ha kontakt 

med på något annat sätt?  

 Hjälper hon/han dig att hitta den information/litteratur du söker? Behöver du hjälp av 

någon/något (ledkäpp etc) för att ta dig till biblioteket? 

 Brukar du ta dig till biblioteket för att låna böcker? 

 Om inte, hur gör du då när du vill låna? 

 Vad är det du vill ha information om? Är det om böcker, tidningar, ljudböcker, film, 

eller annat? 

 Vad tycker du om den information du får? Skulle du vilja ha mer utförlig informat-

ion, och skulle du vilja få den på något annat sätt, i någon annan form, till exempel 

som cd? 

 Har du dator hemma?  

Om ”ja”, brukar du använda den för att söka information på bibliotekets hemsida? An-

vänder du något hjälpmedel när du söker via datorn, till exempel skärmförstorare, synte-

tisk röst? 

 Skulle du kunna tänka dig att skaffa en dator som är anpassad för synskadade och 

använda den hemma för att leta efter litteratur på bibliotekets hemsida om du fick 

hjälp att använda den. Det vill säga att någon visade hur de hjälpmedel som finns i 

datorn eller på tangentbordet fungerade?  

Om inte, varför då? 

 Brukar du använda dator när du är på biblioteket för att söka information?  

Om ”ja”, brukar du hitta vad du söker, tycker du det är svårt att finna vad du söker med 

hjälp av datorn? 
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Om ”nej”, skulle du vilja använda den om du fick hjälp och instruktioner om hur man 

använder den? 

 Får du kontinuerligt information om just det slags litteratur du är intresserad av?  

 Hur får du informationen? Är den anpassad efter din synskada så att du kan ta del av 

den fullt ut? 

 Brukar du få information om vilka hjälpmedel som biblioteket har för synskadade? 

 Får du hjälp av bibliotekarien att använda de hjälpmedel som finns för synskadade på 

biblioteket?  

 Skulle du vara intresserad av att använda bibliotekets hjälpmedel mer om du fick 

hjälp att använda dem? Det finns ju till exempel anpassade datorer för synskadade på 

vissa bibliotek, finns det på ditt bibliotek?  

 Skulle du vara intresserad av att använda en anpassad dator om du fick hjälp? Om 

inte, varför då?  

 Har du blivit nekad den hjälp du behöver av bibliotekarien? 

 Vad anser du kännetecknar en bra bibliotekarie? 
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Bilaga 3 Lagar och riktlinjer för folkbibliotek  
 
Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) innehåller bestämmelser om det allmänna 

biblioteksväsendet. I denna lag är Paragraf 2 och 8 av särskild betydelse: 

 
  2 § Till främjande av intresse för läsning och information, upplysning och utbild-

ning  samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till folk-

bibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information görs tillgäng-

lig för alla medborgare. 

Varje kommun skall ha folkbibliotek. 

 

  8 § Folk- och skolbiblioteken skall ägna uppmärksamhet åt funktionshindrade 

samt invandrare och andra minoriteter bl a genom att erbjuda litteratur på andra 

språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov (Statens 

kulturråd 1999, s. 21). 

 

Den nya Bibliotekslagen (SFS nr 2013:801) trädde i kraft 2014-01-01. 

 
2§ Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska 

samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbild-

ning. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställ-

ning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell 

verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för alla (SFS nr 

2013:801). 

 

I Bibliotekslagen från 2013 har den tidigare 8 § ersatts av 4 § avseende ”Prioriterade 

grupper”.  

 
4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärk-

samhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras 

olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att 

kunna ta del av information (ibid.). 

 

Stipulerandet att varje kommun ska ha folkbibliotek har flyttats från 2 § till 6 §. 
 

6 § Varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för 

alla och anpassade till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och 

tjänster ska präglas av allsidighet och kvalitet (ibid.). 

 

Till grund för folkbibliotekens arbete finns också Unescos folkbiblioteksmanifest som 

innehåller de mål och tjänster som ett folkbibliotek bör tillhandahålla. Det utkom 1949 

och 1972 och antogs 1994 i en tredje version. Manifestet har utarbetats i samarbete med 

IFLA - International Federation of Library Associations and Institutions. 

 

Statens kulturråd skriver att enligt folkbiblioteksmanifestet ska särskilda tjänster: 

 
”kunna erbjudas dem som av någon anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, 

exempelvis språkliga minoriteter, personer med olika handikapp, patienter på sjuk-

hus eller interner inom kriminalvården” (Statens kulturråd 1999 s. 19).  

 

Folkbiblioteksmanifestet är en deklaration och är därmed inte juridiskt förpliktigande, 

men medlemsländerna har dock en moralisk skyldighet att följa manifestet (ibid.).  
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Folkbibliotekets tjänster skall, enligt manifestet, vara tillgängliga för alla. Detta förut-

sätter att:  

 
”biblioteksbyggnaderna är centralt belägna, att lokalerna är anpassade för läsning 

och för studier, försedda med lämplig teknisk utrustning och har tillräckligt öppet-

hållande för att passa användarna. Detta innebär också att biblioteket genom upp-

sökande verksamhet skall erbjuda sina tjänster också till dem som inte själva kan 

komma till biblioteket” (Statens kulturråd 1999, s. 19–20). 

 

FN:s standardregler om jämlikhet och delaktighet för människor med funktions-

nedsättningar antogs 1993 enhälligt av FN:s generalförsamling. Standardreglerna är en 

del av de internationella föreskrifter om hur information kan och bör göras mer lätt-

tillgängligt för funktionshindrade. De är inte juridiskt bindande, utan är ett moraliskt 

och politiskt åtagande av varje medlemsstat. De 22 reglerna preciserar vilka förut-

sättningar som krävs för delaktighet och jämlikhet (Statens kulturråd 1999, s. 23). Bland 

de förutsättningar som standardreglerna lyfter fram finns ökad medvetenhet om 

människor med funktionsnedsättning och god tillgång till stöd, service och hjälpmedel. 

Regel 5 om tillgänglighet stipulerar bland annat att de funktionshindrade  får tillgång till 

information och möjlighet till kommunikation. Regeln åskådliggörs i ett antal punkter 

och i punkterna behandlas bl a tillgänglighet till information och dokumentation, t ex 

genom punktskrift, kassetter och storstil och tillgänglighet till nya datoriserade 

informations- och servicesystem (ibid., s. 24) 
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Bilaga 4 Myndigheter för rättigheter och tillgänglighet 
 

Diskrimineringsombudsmannen (DO) arbetar för att främja lika rättigheter och möjlig-

heter och motverka diskriminering. DO verkar för ett aktivt förändringsarbete som leder 

till lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk 

tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder (DO 2015, Välkommen till DO!).  

 

Handikappombudsmannen (HO) var en svensk statlig förvaltningsmyndighet, vars 

främsta uppgift var att bekämpa diskriminering och verka för mänskliga rättigheter, 

bland annat genom att utreda ärenden om diskriminering på grund av funktionsnedsätt-

ning. Myndighetens uppgifter fördes den 1 januari 2009 över till Diskrimineringsom-

budsmannen (Wikipedia 2015, Handikappombudsmannen).  

 

Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning, var en svensk myndighet 

som grundades 2006 och lades ner den 30 april 2014. Handisam hade regeringens upp-

drag att verka samordnande och pådrivande i funktionshinderspolitiken i Sverige. Delar 

av Handisams verksamhet har förts över på Myndigheten för delaktighet, som bildades i 

maj 2014 och som arbetar för att alla ska kunna vara delaktiga i samhället oavsett funkt-

ionsförmåga (Wikipedia Handisam 2015).  

 

Hjälpmedelsinstitutet, HI, var en ideell förening som arbetade för delaktighet och 

tillgänglighet för alla handikappgrupper genom att medverka till bra och säkra 

hjälpmedel och en effektiv hjälpmedelsverksamhet. Verksamheten omfattade forskning 

och utveckling, provning och stöd vid upphandling av hjälpmedel och dessutom vid 

utredningsverksamhet, utbildning och kompetensutveckling, internationell verksamhet 

samt information och kommunikation. HI stöddes av staten, Sveriges kommuner och 

landsting. HI:s verksamhet avvecklades 2014-04-30 och delar av verksamheten har 

övergått till Myndigheten för delaktighet (HI 2015, Vårt uppdrag). 

 

Myndighet för delaktighet, MFD, bildades 1 maj 2014. Flera av uppdragen drevs tidi-

gare av Handisam och Hjälpmedelsinstitutet. Myndigheten har i uppdrag att verka för 

att funktionshinderpolitiken ska få genomslag i hela samhället. Dessutom har myndig-

heten fått tre nya uppdrag inom hjälpmedelsområdet från regeringen som handlar om 

konsumentprodukter, standardisering och statsbidraget för elektronisk kommunikation 

(Myndigheten för delaktighet 2015).  

 

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som sorterar under Socialdepartementet. 

Socialstyrelsens verksamhet rör bland annat hälso- och sjukvård och annan medicinsk 

verksamhet, socialtjänst samt stöd och service till vissa funktionshindrade. Myndigheten 

samlar in, sammanställer, analyserar och förmedlar kunskap, tar fram normer baserade 

på lagstiftning och kunskap, utövar tillsyn för att se till att normerna följs samt utför 

andra myndighetsuppgifter som till exempel att ansvara för hälsodataregister och 

officiell statistik (Wikipedia 2015, Socialstyrelsen). 

 

Statens kulturråd är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som sorterar under Kul-

turdepartementet. Som sektorsansvarig myndighet har Statens kulturråd ett särskilt an-

svar för att kulturen görs tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Myndig-

heten, som inrättades 1974, har till uppgift att följa utvecklingen inom kulturområdet 

och ge ett samlat underlag för den statliga kulturpolitiken samt bistå regeringen vid ge-

nomförandet av denna. Myndigheten handlägger ärenden om statliga bidrag för kulturell 

verksamhet och om andra statliga åtgärder som rör till exempel folkbibliotek, folkbild-
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ning och folkrörelser. Sedan 2011 fördelar Statens kulturråd statliga bidrag till regional 

kulturverksamhet inom kultursamverkansmodellen (Wikipedia 2015 Statens kulturråd).  

 

Syncentralerna kan hjälpa till med att skaffa Daisyspelare till talbokslånare. Då får de 

ansöka om detta. Det är olika från kommun till kommun om en person med synned-

sättning blir tilldelad en Daisyspelare eller inte, enligt Bertil Sköld i Livsvillkor för med-

lemmar i SRF (SRF 2005). Syncentralerna är en del av sjukvården och finns inom varje 

landsting i Sverige. Hit kan de synskadade vända sig när de behöver hjälp med rehabili-

tering. Syncentralerna hjälper också till med utrustning och utbildning till de synska-

dade för att de i mesta möjliga mån skall kunna klara sig själva. Målet är att tillsammans 

med brukaren ge goda förutsättningar till ett delaktigt och jämlikt liv (Syncentralerna 

2015). 
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Bilaga 5 Nationell politik för funktionshindrade 
 

1974 fastställdes mål för den statliga kulturpolitiken som innebar att den skall: utformas 

med hänsyn till eftersatta gruppers erfarenheter och behov (KrU 1974:15). Bibliotekens 

uppsökande verksamhet baserades till stor del på detta mål. Nya kulturpolitiska mål 

antogs av riksdagen 1996, men innehållet i 1974 års mål fanns till stora delar kvar. 

Målet om att utforma kulturpolitiken med hänsyn till eftersatta gruppers behov 

definierades om till att: verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och 

kulturupplevelser samt till eget skapande. Ingen grupp prioriteras i målen (Statens 

kulturråd 1999, s. 18).  

 

I Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan presenterades de nationella 

målen och inriktningen för handikappolitiken för åren 2000–2010 och antogs av riksda-

gen år 2000. Handlingsplanen fastställde att insatserna under de närmaste åren skulle se 

till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer och att ett tillgängligt 

samhälle skapas och att bemötandet förbättras. Det innebär bl a att statliga myndigheter 

bör integrera handikapperspektivet i sin verksamhet och vara ett föredöme när det gäller 

att göra verksamhet, information och lokaler tillgängliga (Regeringen 1999/2000:79).  

I skrivelsen Uppföljning av den nationella handlingsplanen för handikappolitiken och 

grunden för en strategi framåt (Regeringen Skr. 2009/10:166) skriver regeringen att en 

grund för handikappolitiken etablerats och att tillgängligheten för personer med funkt-

ionsnedsättning förbättrats inom flera samhällssektorer, men att de ännu inte kan delta i 

samhällets alla delar på lika villkor(ibid.).  

 

Regeringen fastställer i En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 

2011-2016 att inriktningen på arbetet med funktionshindrade ska vara att identifiera och 

undanröja hinder för full delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män 

med funktionsnedsättning, att förebygga och bekämpa diskriminering samt att skapa 

förutsättningar för självständighet och självbestämmande (Regeringen 2014).  
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Bilaga 6 Tom Wilsons modeller 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 3. Wilson’s 1996 model of information behavior (Wilson 1997, s. 569). 
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Figur 2. Wilsons modell för informationsbehov och informationssökningsbeteende. 1981-

1994 (Tom Wilson 1997 s. 552). Wilson utvecklade sin modell år 1994 genom att förena 

den med Ellis modell om informationssökningsbeteende. 


