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Inledning 

Många människor i dagens Sverige finner nöje och intresse i att läsa böcker. 

Biblioteken lånar varje år ut en ofantlig mängd böcker av olika slag − allt ifrån 

lyriksamlingar och romaner till faktaböcker inom diverse ämnen. Läsning tycks 

vara av stor vikt för den enskilde individen, men vad gör man om man på grund 

av ett läshandikapp inte kan läsa tryckt text?  

I Sverige finns i dag uppskattningsvis 335 000 personer med läshandikapp 

av något slag.1 Till denna grupp människor hör bl.a. synskadade och 

dyslektiker. För dessa finns sedan början av 1950-talet inlästa talböcker att 

tillgå. Från början lästes dessa talböcker in på öppna spolar och därefter på 

analoga kassettband.2 Sedan år 2001 framställs digitala talböcker på CD-ROM-

skivor. Dessa kallas DAISY, vilket står för Digitalt Audiobaserat 

InformationsSYstem.  

För att kunna lyssna på en digital talbok behövs en särskild talboksspelare, 

alternativt en dator med ett speciellt läsprogram, medan det för att lyssna på en 

analog talbok endast krävs en vanlig kassettbandspelare.  

Den nya tekniken innebär många fördelar. Den är t.ex. billigare att 

framställa och betydligt mer information kan lagras på en CD-ROM-skiva 

jämfört med ett kassettband. Det är också möjligt att hoppa mellan kapitel i en 

bok och att lägga in bokmärken m.m.3  

DAISY-tekniken är fortfarande relativt ny och under ständig utveckling. 

Det är uppenbart att tekniken erbjuder nya möjligheter. Frågan är vad 

mottagarna egentligen tycker om den nya tekniken. Berörda parter är staten 

(som utformar handikapp- och kulturpolitik), de som arbetar med uppdraget 

(t.ex. tekniker, sociala myndighetspersoner och bibliotekarier) samt 

mottagarna. Det är dock sällan som den tredje parten, dvs. mottagaren, får göra 

                                                 
1 Talboken i framtiden: utredning om den svenska talboksmodellen, 1998, s. 32. 
2 Talboken i framtiden: utredning om den svenska talboksmodellen, 1998, s. 34. 
Öppen spole (till skillnad från kassettens slutna system) är det som i analoga inspelningssammanhang 
kallas för ett rullband eller master/masterband. Från mastern kopierar man sedan över till kassett. Källa: 
Mia Snygg, informatör och bibliotekarie på TPB. E-brev från 2003-04-16. 
3 Talboken i framtiden: utredning om den svenska talboksmodellen, 1998, s. 207. 
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sin röst hörd och därför anser jag att denna uppsats fyller en viktig funktion då 

den belyser användarnas åsikter om den nya tekniken. 

Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur talbokslåntagarna, som tidigare 

enbart använt den analoga talbokstekniken, uppfattar den nya digitala 

talbokstekniken och talboken i DAISY-format. Jag ska också undersöka hur 

tillgängligheten för den digitala talbokstekniken ser ut och låta några 

tillhandahållare av talböcker och talbokshjälpmedel ge sin syn på detta.  

Frågor jag avser att besvara i min uppsats är: 

Hur upplever användarna den nya digitala talboken som praktiskt redskap? 

Vilken inställning har användarna till DAISY-tekniken? 

Hur ser tillgängligheten för DAISY-tekniken ut när det gäller till exempel 

möjligheten att få tillgång till en DAISY-spelare? 

Definitioner och förkortningar 

Analoga talböcker: böcker som lästs in på rullband (där bandet sitter på öppna 

spolar och inte i en kassett) och lånas ut på kassett. 

DAISY: datasystem som används för att producera och läsa digitala talböcker. 

Förkortning för Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem. 

Digitala talböcker: böcker som lästs in DAISY-format och lånas ut på CD-

ROM-skivor. Benämns i uppsatsen även som talböcker i DAISY-format. 

Ljudböcker: inlästa böcker lagrade på kassettband, CD-skivor, CD-ROM eller 

annat ljudmedium, som inte är talböcker. Ljudböcker är vanligtvis inlästa 

av en skådespelare eller författaren själv. De är kommersiella och får till 

skillnad från talböcker lånas och ägas av vem som helst. En 

ljudboksinspelning behöver inte överensstämma med originalet.  

Läshandikapp: innebär att man har svårt att läsa tryckt text.  

Talböcker: inläsningar av utgivna böcker. Neutralt inlästa för att läsaren själv 

ska få bilda sig en uppfattning av boken utan att påverkas av inläsaren. 
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Finns på CD-ROM-skivor (DAISY) och kassettband. Får bara ägas av 

bibliotek, ej av enskilda personer.4 Måste överensstämma med originalet.5 

TPB: Talboks- och punktskriftsbiblioteket.  

Bakgrund 
I detta avsnitt ger jag först en inblick i handikapp- och kulturpolitik, sedan 

följer information om Talboks- och punktskriftsbiblioteket och slutligen 

information om digitala talböcker.  

Handikapp- och kulturpolitiska utgångspunkter 
Det övergripande målet för handikappolitiken i Sverige är delaktighet på 

jämlika villkor.6 När det gäller funktionshindrades7 rättigheter och tillgång till 

kultur i för dem särskilt anpassade former finns dokument inom ett flertal 

områden såsom kultur, handikapp, samhälle, medborgarrättslighet, 

upphovsrättsliga frågor etc. Jag avser här åskådliggöra en del av de viktiga 

lagar och dokument som påverkar och har påverkat handikappolitiken och 

funktionshindrades rättigheter till kultur i Sverige under framförallt de senaste 

30 åren. Jag gör inga anspråk på att vara fullständig i min redogörelse. 

Unescos folkbiblioteksmanifest är utformat i samarbete med International 

Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Manifestet antogs 

                                                 
4 Talböcker kan inte köpas av enskilda personer och i den meningen ägas eftersom hela 
talboksframställningen vilar på ett undantag i upphovsrätten. Författarna har medgivit att talböcker 
framställs av deras verk, men verken får inte säljas kommersiellt, bara lånas ut på biblioteken till personer 
med läshandikapp. Som läshandikappad har man också rätt att för eget bruk göra en kopia av talboken. 
Förlaget och författaren kan självklart läsa in boken och sälja den i bokhandeln. Då får dock t.ex. inte 
TPB läsa in boken som talbok, eftersom TPB inte får konkurrera med den privata marknaden. Källa: Mia 
Snygg, informatör och bibliotekarie på TPB. E-brev från 2003-04-16. 
5 TPB:s webbplats. URL: http://www.tpb.se/talbocker/olika/talkass.htm. 
6 Talboken i framtiden: utredning om den svenska talboksmodellen, 1998, s. 15. 
7 Uppslagsord ”funktionshinder”: ”begränsning av en individs fysiska eller psykiska funktionsförmåga. 
Funktionshindret är oftast en direkt följd av en skada, medfödd eller förvärvad senare i livet. Det kan vara 
handikappande i vissa miljöer och situationer, i andra inte. Begreppet innefattas i det vidare 
handikappbegreppet, lanserat av bl.a. Världshälsoorganisationen, WHO, 1980. Funktionshindrad är en 
beteckning som i officiellt språkbruk alltmer trängt undan beteckningen handikappad.” Källa: 
Nationalencyklopedin, elektronisk version, url: http://www.ne.se. 
Uppslagsord ”handikapp”: ”i ordets allmännaste betydelse: belastning, hinder. Under 1950-talet började 
ordet handikappad användas synonymt med vanför, invalidiserad. Handikapp betraktades som en 
egenskap eller svaghet hos individen, t.ex. bristande syn, hörsel eller rörelseförmåga. Numera betonas 
handikappets relativa karaktär: graden av handikapp bestäms av både funktionsnedsättningen hos en 
individ och de krav på den aktuella funktionen som ställs i en viss livssituation, dvs. skillnaden mellan 
krav och förmåga. Denna miljörelaterade definition gör det mindre meningsfullt att avgränsa ett antal 
människor som ”handikappade”, eftersom handikappet är situationsberoende. Benämningen 
funktionshindrad används numera i stället för handikappad.” Källa: Nationalencyklopedin, elektronisk 
version, url: http://www.ne.se. 
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1949 och reviderades 1972 samt 1994. Där sägs bl.a. att folkbiblioteket är till 

för alla och att de som av någon anledning inte kan utnyttja det gängse utbudet, 

exempelvis språkliga minoriteter, personer med olika handikapp, patienter på 

sjukhus eller interner inom kriminalvården ska kunna erbjudas särskilda 

tjänster.8 

Kultur åt alla (SOU 1976:20) är resultatet av den första stora utredningen i 

Sverige som ägnat sig åt funktionshindrade och deras tillgång till kultur. 

Utredningen tillkallades 1965 för att utreda behovet av olika slags insatser för 

handikappade. Förslag inom olika områden i sex betänkanden redovisades, 

varför Kultur åt alla har varit av central betydelse för svensk handikappolitik. 9 

Socialtjänstlagen (SFS 1980:620) har som mål att ”främja människors 

ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva 

deltagande i samhällslivet” (1 §). Vidare ska socialnämnden verka för att 

människor ”som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande 

svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och 

att leva som andra” (21 §).10 

Ett samhälle för alla (SOU 1992:52) är det huvudbetänkande som 1989 års 

handikapputredning lämnade till Socialdepartementet. Utgångspunkten är bl.a. 

att kultur ska vara tillgänglig för alla och att särskilda åtgärder måste vidtas för 

dem som på grund av funktionshinder är utestängda från viss kulturell 

verksamhet.11 

Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (SFS 

1993:387) är en rättighetslag som kompletterar socialtjänstlagen. Den är ett 

stöd för utvecklingsstörda och svårt funktionshindrade och innehåller  

bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer 1) med 
utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 2) med betydande och bestående 
begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld 
eller kroppslig sjukdom, eller 3) med andra varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och 
förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande 
behov av stöd eller service (1 §).12 

                                                 
8 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 1995.  
9 Kultur åt alla: betänkande, SOU 1976:20. 
10 Socialtjänstlagen, SFS 1980:620. Utfärdad 1980-06-19. Uppdaterad: t.o.m. SFS 2001:306. 
11 Ett samhälle för alla: slutbetänkande, SOU 1992:52. 
12 Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, SFS 1993:387. Utfärdad 1993-05-27. 
Uppdaterad: t.o.m. SFS 2002:439. 
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I 15 § står att kommunen ska verka för att det allmänna fritids- och 

kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges i 1 §.13 

FN:s generalförsamling antog 1993 standardregler om delaktighet och 

jämlikhet för människor med funktionshinder − Att skapa ett tillgängligt 

samhälle för alla: FN:s standardregler för funktionshindrade. Avsikten var att 

ge människor med funktionshinder försäkran om delaktighet och jämlikhet i 

samhället.14 Reglerna är 22 stycken till antalet och regel nr 10 behandlar kultur. 

Där sägs att  

staterna skall se till att människor med funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på lika 
villkor. Människor med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att använda sin kreativitet 
och sina konstnärliga och intellektuella färdigheter […]. Teatrar, museer, biografer, 
bibliotek och andra lokaler för kulturutbud ska vara tillgängliga. Utveckling och 
användning av särskild teknik ska främjas så att litteratur, film och teater görs 
tillgängliga.15 

1994 fick funktionshindrade personer en egen ombudsman då Lag om 

Handikappombudsmannen (SFS 1994:749) antogs. Handikappombudsmannen 

har till uppgift att bevaka frågor som angår funktionshindrades intressen och 

rättigheter. Målet för ombudsmannens verksamhet ska vara att personer med 

funktionshinder ska ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i 

levnadsvillkor (1 §).16 

I 1996 års kulturpolitiska beslut, Regeringens proposition 1996/97:3, 

återfinns de nuvarande målen för Sveriges kulturpolitik. Kulturpolitiken ska 

bl.a. värna om yttrandefriheten och skapa förutsättningar för alla att använda 

den samt verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till 

kulturupplevelser samt eget skapande.17 

Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) trädde i kraft den 1 januari 1997.18 

Sverige fick då som sista land i Norden den bibliotekslag som bl.a. Svensk 

Biblioteksförening länge kämpat för.19 I bibliotekslagen står att alla medborgare 

ska ha tillgång till ett folkbibliotek (2 §), att folk- och skolbiblioteken ska ägna 

särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare och andra 

                                                 
13 Lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade, SFS 1993:387. Utfärdad 1993-05-27. 
Uppdaterad: t.o.m. SFS 2002:439. 
14 Att skapa ett tillgängligt samhälle för alla: FN:s standardregler för funktionshindrade, 1994. 
15 Att skapa ett tillgängligt samhälle för alla: FN:s standardregler för funktionshindrade, 1994, s. 25. 
16 Lag om Handikappombudsmannen, SFS 1994:749. Utfärdad: 1994-06-09. Uppdaterad: t.o.m. SFS 
2001:1287. 
17 Regeringens proposition 1996/97:3: kulturpolitik. 
18 Bibliotekslagen, SFS 1996:1596. Utfärdad: 1996-12-20. Oförändrad. 
19 Biblioteksplaner: en idéskrift, 2001, s. 12. 
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minoriteter genom att bl.a. erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i 

former som är särskilt anpassade till dessa gruppers behov (8 §).20 

Som en följd av 1996 års kulturpolitiska proposition fick Kulturrådet i 

uppdrag av regeringen att kartlägga situationen på kulturområdet för 

funktionshindrade personer samt att utarbeta ett handlingsprogram för att 

främja funktionshindrades deltagande i kulturlivet. Uppdraget redovisades i 

rapporten Funktionshindrades tillgång till kultur. kartläggning och 

handlingsprogram. Utgångspunkten var att funktionshindrade ska ha tillgång 

till samma kultur som andra. I förslaget till handlingsprogram anges som 

långsiktigt mål att litteratur ska finnas på läsbara medier som storstil, tal, punkt 

eller i elektronisk form.21 

I Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med 

funktionshinder (SFS 1999:132) står att en arbetsgivare inte får missgynna en 

arbetssökande eller en arbetstagare med funktionshinder genom att behandla 

denna person mindre förmånligt än arbetsgivaren behandlar personer utan 

sådant funktionshinder i en liknande situation (3 §).22 

I Från patient till medborgare − nationell handlingsplan för 

handikappolitiken: regeringens proposition 1999/2000:79 betonas att statens 

insatser för ökad tillgänglighet till kultursektorn för funktionshindrade personer 

bör förstärkas. Inriktningen ”bör vara den som regeringen förordade i 

propositionen om kulturpolitik (prop. 1996/97:3).23 Målet bör vara att verka för 

allas möjlighet till kulturupplevelser och eget skapande”. Vidare sägs att TPB 

samt Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (LL-stiftelsen – 

Centrum för lättläst) vardera får ”disponera ytterligare medel för genomförande 

av projekt som syftar till att göra litteratur tillgänglig för funktionshindrade”.24 

Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av 

handikappolitiken (SFS 2001:526) säger att myndigheter 

under regeringen skall utforma och bedriva sin verksamhet med beaktande av de 
handikappolitiska målen. Myndigheterna skall verka för att personer med funktionshinder 
ges full delaktighet i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheterna skall 

                                                 
20 Bibliotekslagen 1996:1596. Utfärdad: 1996-12-20. Oförändrad. 
21 Funktionshindrades tillgång till kultur. kartläggning och handlingsprogram, rapport från Statens 
kulturråd 1998:3. 
22 Lag om förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder, SFS 1999:132. 
Utfärdad: 1999-03-11. Oförändrad. 
23 Från patient till medborgare - nationell handlingsplan för handikappolitiken: Regeringens proposition 
1999/2000:79, s. 102. 
24 Från patient till medborgare - nationell handlingsplan för handikappolitiken: Regeringens proposition 
1999/2000:79, s. 102. 
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särskilt verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer 
med funktionshinder. I detta arbete skall Förenta nationernas standardregler för att 
tillförsäkra människor med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet vara 
vägledande (1 §).25 

I Lag om likabehandling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286) står att en 

högskola inom ramen för sin verksamhet ska bedriva ett målinriktat arbete för 

att aktivt främja studenters lika rättigheter och motverka diskriminering p.g.a. 

könstillhörighet, etnisk tillhörighet, sexuell läggning och funktionshinder (3 §). 

Högskolan ska också vidta åtgärder för att förebygga och förhindra att en 

student utsätts för ett uppträdande som kränker dennes integritet i 

högskolestudierna (4 §).26 

År 2003 kom Utredningen av läromedel för funktionshindrade (SOU 

2003:15) som är Läromedelsutredningens slutbetänkande om läromedel för 

funktionshindrade. Bland annat föreslås TPB få i uppdrag att tillgodose fler 

läshandikappade elevers och studerandes behov av lättillgängligt kurs- och 

studiematerial genom det lånesystem, som för närvarande främst avser 

högskolestuderande. Utredningen ger också förslag på ny organisation för 

läromedelsproduktion. Betänkandets förslag föreslås gälla från tidigast 1 juli 

2004.27 

Andra stycket i Lagen om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk 

(SFS 1960:729) 17 § stödjer framställningen av talböcker. Om framställning av 

exemplar åt synskadade m.fl. står att  

de bibliotek och organisationer som regeringen beslutar i enskilda fall skall ha rätt att 
genom ljudupptagning med hjälp av inläsning eller överföring från en annan 
ljudupptagning framställa exemplar av utgivna litterära verk för utlåning till synskadade 
och andra funktionshindrade som inte kan ta del av verken i skriftlig form. 
Exemplarframställningen får dock inte avse verk, av vilka ljudupptagning kommit ut i 
handeln. Lag (1993:1007).28 

Pågående utredningar är bl.a. Hjälpmedelsutredningen, utredning om vissa 

hjälpmedel för personer med funktionshinder. Den beräknas komma i 

                                                 
25 Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförandet av handikappolitiken, SFS 
2001:526. Utfärdad: 2001-06-14. Oförändrad. 
26 Lag om likabehandling av studenter i högskolan, SFS 2001:1286. Utfärdad: 2001-12-20. Oförändrad. 
27 Utredningen av läromedel för funktionshindrade, SOU 2003:15. 
28 Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, SFS 1960:729. Utfärdad: 1960-12-30. 
Uppdaterad: t.o.m. SFS 2000:665. 
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september 2003. I juli 2003 kommer Upphovsrättsutredningen, som bl.a. ska 

titta på talboksfrågan.29 

Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB) 
Alla faktauppgifter i detta avsnitt har hämtats från TPB:s webbplats om inte 

annat anges.30 

Vad är TPB? 

TPB ligger i Enskede i Stockholms kommun och tillkom 1980. TPB är en 

statlig kulturmyndighet vars övergripande mål är att i samverkan med andra 

bibliotek tillgodose synskadades och andra läshandikappades behov av 

litteratur i anpassad form, såsom talböcker, punktskriftsböcker och elektroniska 

medier. Målet för talboksverksamheten är att produktionen av talböcker ska 

uppgå till minst 25 procent av den årliga bokutgivningen i Sverige. Man arbetar 

även för att talboksutlåningen ska öka och för att servicen till läshandikappade 

personer på landets bibliotek ska förbättras. 

TPB ansvarar även för att högskolestuderande som är synskadade, 

rörelsehindrade eller dyslektiker ska få sin kurslitteratur på ett för dem anpassat 

medium.31 Finansieringen av produktionen av kurslitteraturen ligger under 

utbildningsdepartementet. 

TPB är lånecentral för talböcker; biblioteken lånar från TPB och individen 

lånar på sitt lokala bibliotek. Verksamheten styrs av Förordning med 

instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket32 och finansieras av ett 

ramanslag från kulturdepartementet. Grunden för TPB:s verksamhet är lagen 

om upphovsrätt (SFS 1960:729) och § 17 där rätten att framställa talböcker 

regleras.33 

Talboksbestånd  

I TPB:s uppdrag ingår att motsvarande 25 procent av de tryckta böcker som 

kommer ut i Sverige ska finnas tillgängliga som talböcker, vilket innebär en 

produktion av ca 3 000 nya talböcker per år. Merparten av alla populära böcker 

                                                 
29 TPB:s webbplats. URL: http://www.tpb.se/omtpb/yttranden/index.htm. 
30 TPB:s webbplats. URL: http://www.tpb.se. 
31 Detta styrs av Lagen om likabehandling av studenter i högskolan (SFS 2001:1286) och innebär bl.a. att 
läshandikappade studenter ska ha samma service i litteraturfrågor på högskole- och universitetsbibliotek 
som andra studenter. 
32 Förordning med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket, SFS 1988:341. Utfärdad: 1988-
04-28. Uppdaterad: t.o.m. SFS 2001:1034. 
33 Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, SFS 1960:729. Utfärdad: 1960-12-30. 
Uppdaterad: t.o.m. SFS 2000:665. 



 11

läses in hos fristående producenter på TPB:s uppdrag när böckerna kommit ut i 

tryckt form. I november 2000 började TPB producera digitalt. Den tekniska 

utvecklingen pekar mot att kassettband kommer att sluta tillverkas inom en 

överskådlig framtid.  

TPB står inte för all talboksproduktion utan köper också in talböcker som 

producerats av exempelvis olika länsbibliotek samt Bibliotekstjänst. I oktober 

2002 bestod TPB:s talboksbestånd av ca 65 000 analoga talböcker och drygt 

9 000 digitala. TPB arbetar även med överföring av befintliga analoga 

inspelningar till digitalt format. Den inlästa litteraturen består av avancerad och 

lättare facklitteratur, skönlitteratur samt barnböcker. 

För att ta reda på om en titel finns som talbok kan man söka i databasen 

Handikat på Bibliotekstjänsts webbplats.34 Där finns alla talböcker som getts ut 

i Sverige registrerade. Handikat innehåller även punktskriftsböcker, 

diskettböcker och teckenspråksvideogram. 

Vem får låna talböcker? 

Alla som har svårt att läsa tryckt text är berättigade att låna talböcker. Dessa 

grupper är: synskadade, rörelsehindrade, personer med läs- och skrivsvårigheter 

(dyslexi), personer med afasi,35 personer med utvecklingsstörning,36 

hörselskadade (för hörselträning), långtidssjuka (även psykiskt sjuka) samt 

konvalescenter.37 Talböcker får även lånas av personer med tillfälligt 

läshandikapp så länge behovet finns. För att få låna talböcker behöver man 

aldrig visa intyg eller berätta vilket läshandikapp man har. Man kan även låna 

via ombud, exempelvis kan föräldrar låna till sina barn. Något särskilt lånekort 

krävs inte, men det finns ofta en anmärkning om att personen är 

talbokslåntagare knutet till lånekortet.38 

                                                 
34 BTJ:s webbplats. URL: http://www.btj.se/prodguide/databaser/handikat.html. 
35 Uppslagsord ”afasi”: ”förlust (helt eller delvis) av språkförmågan föranledd av hjärnskada ofta av 
allvarligt slag”. Källa: Nationalencyklopedin, elektronisk version, url: http://www.ne.se. 
36 Uppslagsord ”utvecklingsstörd”: ”(person) som skadats eller försenats i sin intelligensutveckling från 
de tidigaste levnadsåren beroende på ärftliga faktorer, kromosomavvikelser el. hjärnskador”. Källa: 
Nationalencyklopedin, elektronisk version, url: http://www.ne.se. 
37 Uppslagsord ”konvalescent: ”person som håller på att bli helt frisk efter sjukdom”. Källa: 
Nationalencyklopedin, elektronisk version, url: http://www.ne.se. 
38 På Uppsala stadsbibliotek skrivs låntagaren in som talbokslåntagare med särskilda villkor som 
registrering av tidigare lån och avgiftsfria reservationer. Källa: Lena Löfstrand, bibliotekarie på 
talboksavdelningen på Uppsala stadsbibliotek. E-brev från 2003-03-11. 
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Regler gällande talböcker 

För att producera och kopiera talböcker krävs regeringens tillstånd. Detta 

regleras i lagen om upphovsrätt.39 Idag har TPB, Bibliotekstjänst, 

länsbiblioteken, Synskadades Riksförbund (SRF), Inläsningstjänst AB, 

Specialpedagogiska institutet samt några högskolebibliotek talbokstillstånd. 

Upphovsmannens tillstånd krävs inte vid produktionen, men denna ska 

meddelas. Produktionen rapporteras till Författarförbundet och upphovsmannen 

får en ersättning. 

Talboksinläsningen måste överensstämma med originalet, som ska vara ett 

utgivet verk. Finns boken inläst som ljudbok får inte en talboksframställning 

göras eftersom TPB inte får konkurrera med den privata marknaden. Staten vill 

att förlagen själva gör sina böcker tillgängliga för alla tänkbara läsare och vill 

då inte konkurrera med att dessutom göra en talboksinläsning.40 

Digitala talböcker 
Alla uppgifter i detta avsnitt är hämtade från TPB:s webbplats om inte annat 

anges. 

I artikeln ”DAISY, digitala talböcker: från svensk idé till internationell 

standard” i tidskriften Human IT beskriver Mona Önnestam (marknadsförare 

på TPB, redaktör för tidskriften Bibliotek för alla och webbansvarig för TPB:s 

respektive DAISY-konsortiets webbplats) hur idén till digitalisering av 

talböcker kom till.41 Högskoleservice på TPB och Handikappinstitutet (numera 

Hjälpmedelsinstitutet) bedrev mellan 1988 och 1993 projektet 

”Högskolestudier trots handikapp”. Inom det projektet började man 

experimentera med digital talboksteknik. Bland annat provades digital 

talboksteknik med DAT-kassetter.42 

Under dessa försök blev det uppenbart att den naturliga studiearbetsplatsen 

i framtiden var persondatorn samt att det digitala formatet var det framtida för 

talböcker. 1991 ansökte TPB om medel för ett treårigt projekt där utvecklingen 

av digital talboksteknik stod i centrum. Det visade sig att inga projekt kring 

digital talboksteknik pågick någon annanstans. Vidare framkom att CD-ROM-

                                                 
39 Lag om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk, SFS 1960:729. Utfärdad: 1960-12-30. 
Uppdaterad: t.o.m. SFS 2000:665. 
40 Källa: Mia Snygg, informatör och bibliotekarie på TPB. E-brev från 2003-03-27. 
41 Önnestam, Mona ”DAISY, digitala talböcker: från svensk idé till internationell standard” i Human IT. 
Nr 2-3 2000. 
42 DAT står för digital audio tape och används inom musikindustrin. 
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formatet var det bäst lämpade för den digitala talboken, eftersom det var det 

mest kostnadseffektiva lagrings- och distributionsmediet.  

Projektets främsta mål var att utveckla ett system som kunde lagra mer än 

tjugo timmars kontinuerligt tal på en CD-ROM-skiva och göra det möjligt för 

läsaren att få direkt åtkomst till talboken via innehållsförteckningen. Företaget 

Labyrinten Data AB kontaktades i juli 1993 och fick i uppdrag att utveckla en 

mjukvara för inspelning och uppspelning av digitala talböcker. I september 

1994 presenterades den första prototypen av det Windows-baserade 

uppspelningssystemet.  

DAISY 

DAISY är en förkortning för Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem. 

DAISY-formatet är en internationell de facto standard43 för talböcker som de 

flesta länder använder; inget konkurrerande system för digitala talböcker finns. 

Formatet innehåller både komprimeringsformat och textformat och kan i 

framtiden ge struktur inte bara åt talböcker, utan även åt taltidningar, 

elektronisk text, hemsidor m.m. Nya versioner av formatet utvecklas ständigt. 

Konceptet för digitala talböcker i DAISY-format utvecklades vid TPB. Japan 

var bland de första länderna att följa efter och det var också där den första 

digitala talboksspelaren utvecklades.44 

Hur man läser en digital talbok 

Digitala talböcker kan läsas i en särskild talboksspelare eller i en dator med 

CD-ROM-spelare och ett särskilt läsprogram. En talboksspelare är en 

fristående CD-ROM-spelare med ett antal funktionsknappar. Spelaren fungerar 

som en liten dator utan skärm. Det finns än så länge fyra olika spelare: Plextalk 

Enkel, Plextalk Normal, Victor Classic och Victor Pro. Både Plextalk och 

Victor finns alltså i en enkel samt en mer avancerad modell. Två modeller av 

portabla spelare är under utveckling.45 Man kan låna hem en talboksspelare från 

biblioteket, ansöka om en egen spelare genom det landsting man tillhör eller 

själv köpa från en återförsäljare. Företag som säljer DAISY-spelare är Polar 

Print och Svenska Enter. 

                                                 
43 Med de facto standard menas en teknik eller metod som med tiden blivit så allmänt accepterad att den i 
princip fungerar som en standard. 
44 Nu skriver Sverige talbokshistoria – igen! Pressmeddelande 2000-11-01.  
45 Från mitten av maj 2003 ska den nya bärbara Telex Scholar-spelaren finnas till återförsäljning. Källa: 
TPB:s elektroniska nyhetsbrev från 29 april 2003. 
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För läsning av digitala talböcker i dator finns Playback 2000, som är ett 

kostnadsfritt läsprogram för talböcker. Även kommersiella läsprogram görs av 

företag som LpPlayer (Labyrinten) och Victor Reader Soft (VisuAide). 

Ytterligare ett kostnadsfritt läsprogram är under utveckling av TPB. Det kallas 

TPB Reader och ska bli enklare att använda. Programmet beräknas vara klart 

vid årsskiftet 2003/2004. 

Vissa talböcker kan även läsas i en MP3-spelare.46 Om filerna är sorterade i 

rätt ordning kan vissa talböcker fungera i vissa MP3-spelare, eftersom dessa 

spelare kan spela upp MP3-ljudfiler lagrade på CD-ROM-skivor. Många av 

TPB:s och Bibliotekstjänsts digitala talböcker som är överförda fr.o.m. 

november 2001 har MP3-filerna sorterade i rätt ordning. Alla talböcker som 

produceras fr.o.m. februari 2002 görs med sorterade filer. De nya talböckerna 

kan dock inte spelas i alla MP3-spelare, eftersom spelarna har olika standard 

när det gäller MP3-formatet. Även om filerna är i rätt ordning kan en lång bok 

med många kapitel ge problem och många DAISY-funktioner kan inte 

användas i en MP3-spelare.47 

DAISY-konsortiet 

DAISY-konsortiet är en internationell sammanslutning av talboksbibliotek, 

bibliotekssammanslutningar, handikapporganisationer och institutioner som 

tillsammans utvecklar en gemensam standard för den digitala talboken. 

Konsortiet har medlemmar från bl.a. Sverige, Japan, Holland, England, 

Schweiz, Spanien, USA och Australien. Konsortiet har även s.k. ”friends” vilka 

är kommersiella företag som samarbetar kring utvecklingen av DAISY-

tekniken. Konsortiet grundades 1996, efter en inbjudan från TPB, för att leda 

den världsomspännande övergången från analoga till digitala talböcker. 

Visionen är att ”all published information is available to people with print 

disabilities, at the same time and at no greater cost, in an accessible, feature-

rich, navigable format”.48 

Den 26 februari 2003 bildades det svenska DAISY-konsortiet i Stockholm. 

Det svenska konsortiet räknas som en fullvärdig medlem i det internationella 

                                                 
46 MP3 är en komprimeringsmetod av ljud, dvs. ljudet pressas ihop. Metoden kallas också MPEG Audio 
Layer 3. 
47 Med DAISY-tekniken följer helt nya funktioner och möjligheter att förflytta sig i talboken. Exempel på 
navigering: start och stopp av uppspelning, nästa kapitel - föregående kapitel, nästa sida – föregående 
sida, 5 fraser framåt - 5 fraser bakåt, en fras framåt - en fras bakåt, möjlighet att lägga bokmärken – ta bort 
bokmärken etc. Det är även möjligt att göra egna skrivna anteckningar eller läsa in röstanteckningar (vid 
läsning i dator). 
48 DAISY-konsortiets webbplats. URL: http://www.daisy.org/about_us/mission.asp. 
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DAISY-konsortiet. Tillsammans ska medlemmarna i det svenska konsortiet 

arbeta för att nå genomförandet av det internationella DAISY-konsortiets mål. 

Medlemmarna får fria licenser på programvaror för DAISY-produktion och kan 

gemensamt arbeta med information om teknik- och utbildningsfrågor.49 

Skillnad mellan analoga och digitala talböcker 

Analoga talböcker är inspelade på rullband och består av en lång räcka ljud 

som kommer i en följd. Inspelningen kopieras till kassettband. Digitala 

talböcker är inspelade i en dator. Små ljudbitar, så kallade fraser, knyts ihop till 

en böcker, som lagras på CD-ROM-skivor. På en CD-ROM-skiva ryms ca 45 

timmars inläsning vilket innebär att hela böcker oftast får plats på en enda 

skiva. 

Inläsningar direkt i DAISY-format ger mycket bättre ljud än inläsningar 

som görs för kassett. Digitala talböcker som är överföringar från analoga 

talböcker på kassett kan ibland ha dåligt ljud om originalet består av ett brusigt 

band, men när den analoga talboken överförs till DAISY-format kan oftast det 

brusiga ljudet i den gamla inspelningen förbättras något. 

Hur mycket talbok som ryms på en CD-ROM-skiva beror på hur mycket 

ljudet komprimeras, dvs. pressas ihop. TPB använder komprimeringsmetoden 

MP3 till sina digitala talböcker. 

Kort sammanfattning 

Allmänna jämlikhetssträvanden har präglat handikappolitiken ganska länge, 

men har accelererat under det senaste årtiondet. Under de senaste åren har 

politiken framför allt blivit mer specifik och mindre tvetydig. Under 1990-talet 

och framåt har det skett en snabb teknifiering i samhället. Utvecklingen av 

digital teknik inom produktionen av hjälpmedel verkar också ha kommit igång 

ganska snabbt om man ser till dess användning i övrigt i samhället och inte 

bara på talboksfronten. 1990-talet är inte avlägset, men hjälpmedel har nu 

funnits tillräckligt länge för att det ska vara möjligt att utvärdera om metoder 

och tekniker verkar falla väl ut. 

                                                 
49 Medlemmar i det svenska konsortiet är TPB, länsbiblioteken i Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, 
Jämtland, Jönköping, Kalmar, Norrbotten, Skåne, Stockholm, Sydost, Sörmland, Uppsala, 
Västernorrland, Västra Götaland, Västerbotten, Västmanland, Örebro, Östergötland samt Synskadades 
Riksförbund (SRF), Förbundet funktionshindrade med läs- och skrivsvårigheter (FMLS), FMLS Westra 
Wermland, Mälardalens högskola och Umeå universitetsbibliotek. Källa: TPB:s elektroniska nyhetsbrev 
från 6 mars 2003. 
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Forskningsöversikt 

Jag har inte funnit någon forskning liknande min undersökning om 

inställningen till digitala talböcker bland talboklåntagare på folkbibliotek. 

Eftersom digitala talböcker än så länge är en relativt ny teknik som ännu inte 

helt har tagit över efter de analoga talböckerna anser jag att detta inte är särskilt 

förvånande. Det finns dock undersökningar som berör närliggande områden 

och dessa redogör jag kort för i detta kapitel. 

Det finns några undersökningar som är inriktade på talböcker som sådana, 

vilka jag väljer att redovisa först.  

1998 gjordes den interna utredningen Talboken i framtiden. Utredning om 

den svenska talboksmodellen på uppdrag av styrelsen för Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket (TPB) i Enskede.50 Utredningen genomfördes av Bibbi 

Andersson, från Upplands-Bro kommun, med Lars Sönnebro, TPB, som 

teknisk sakkunnig. Till utredningen knöts även en referensgrupp med 

representanter från läns- och kommunbibliotek. Redan i anslagsframställningen 

för 1998−2000 anhöll TPB om att kulturdepartementet skulle tillsätta en ny 

talbokskommitté med tanke på det förestående teknikskiftet för talböcker. 

Kulturdepartementet ansåg dock hösten 1997 att tiden inte var mogen för detta. 

Styrelsen för TPB tillsatte då en intern utredningsgrupp. Planerna på att lägga 

över tillverkningen från analog till digital teknik gav upphov till att i 

undersökningen lägga tonvikten på följande: den svenska talboksmodellen nu 

och i framtiden, resursbehovet samt hjälpmedelsfrågan. Utredningen 

resulterade i en bred kartläggning av talboksverksamheten i Sverige med 

förslag på hur man skulle kunna planera för framtiden.  

Två enkätundersökningar genomfördes, varav den ena gick ut till 

länsbiblioteken, som vidarebefordrade den till kommunbiblioteken, och 

innehöll utvärderingsfrågor om den befintliga talboksmodellen. Den andra 

enkäten skickades till talboksläsare inom organisationerna Förbundet mot läs- 

                                                 
50 Talboken i framtiden: utredning om den svenska talboksmodellen, 1998. 
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och skrivsvårigheter (FMLS), Synskadades Riksförbund (SRF) och Unga 

Synskadade. 

Vid utredningen framkom att en fortsatt diskussion om finansieringen av 

hjälpmedel samt digitaliseringen av det befintliga talboksbeståndet var 

nödvändig. Hur många läshandikappade personer som skulle komma att 

beröras av digitaliseringen var oklart. Det var också oklart hur länge analoga 

system borde användas parallellt med andra system. Utredningen föreslog dock 

att helt digital producering skulle ske fr.o.m. 1 maj 2000. Teknikskiftet skulle 

dock kräva stora kostnader vid överföring av befintliga analoga talböcker till 

digitala talböcker, varför det bestämdes att allt analogt material inte skulle 

komma att digitaliseras. Vidare bestämdes att äldre facklitteratur skulle komma 

att gallras ut. Man kom också fram till att de digitala talböckerna till en början 

skulle kunna läsas i speciellt framtagna CD-ROM-spelare eller i en PC. Om 

musikindustrin i framtiden skulle övergå från CD-formatet till DVD eller något 

annat komprimerat format skulle även de digitala talböckerna kunna kopieras 

till detta format.  

Under utredningen framkom även att ett samlat grepp om hela läromedels- 

och kurslitteraturförsörjningen för läshandikappade studerande samt ett utökat 

samarbete mellan TPB och Taltidningsnämnden skulle bidra till att situationen 

för läshandikappade i Sverige förbättrades. Regeringen föreslogs därför att 

tillsätta en ny talbokskommitté för att driva dessa frågor vidare.51 Utredningen 

förslog även att den svenska talboksmodellen, dvs. det tredelade ansvaret 

mellan staten, landstingen och kommunerna, ska fungera även i framtiden. 

Gunilla Svensson har i sin magisteruppsats Talboksskifte med DAISY som 

mål: en kvalitativ undersökning av sex folkbibliotek vid institutionen för 

biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås 

genomfört en undersökning av övergången från analoga till digitala talböcker. 52 

Syftet var att undersöka det beslut om teknikskifte som tagits av staten och som 

skulle genomföras av kommuner och landsting. Svensson belyste vilka 

förutsättningar folkbiblioteken hade för att genomföra förändringen samt hur 

                                                 
51 Någon ny talbokskommitté har dock inte tillsatts, utan TPB har fått hantera detta på egen hand. TPB:s 
styrelse har en referensgrupp bestående av fem representanter för länsbiblioteken i vilken 
utvecklingsfrågor diskuteras. Läromedelsutredningen (Utredningen av läromedel för funktionshindrade, 
SOU 2003:15) har lagt sitt förslag där TPB har fått ett utvidgat uppdrag gentemot skolan. 
Referensgruppen hoppas mycket på den pågående Hjälpmedelsutredningen (utredning om vissa 
hjälpmedel för personer med funktionshinder), som beräknas komma i september 2003. Källa: Ingar 
Beckman Hirschfeldt, bibliotekschef på TPB. E-brev från 2003-04-04. 
52 Svensson, Gunilla, 2002, Talboksskifte med DAISY som mål: en kvalitativ undersökning av sex 
folkbibliotek. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Inst. Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
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folkbiblioteken påverkades samt vilka följder och problem de ställdes inför vid 

denna förändring. Svensson utgick från en målstyrningsteori eftersom 

undersökningen behandlade statens styrning av kommunal verksamhet. 

Socialbibliotekarier på fyra folkbibliotek samt bibliotekschefer på två 

folkbibliotek intervjuades. Undersökningen visade att biblioteken satsade olika 

mycket på teknikskiftet.  

Svensson drog paralleller mellan större satsningar och större 

förutsättningar såsom ”tillräckligt med personal, politiker och biblioteksledning 

som är positiva till talboksverksamheten, bra samarbete med yttre 

organisationer, positiv attityd från socialbibliotekarien, bred målgrupp, delvis 

en strategi”. 53 Problemen tycktes dock vara desamma oavsett det enskilda 

bibliotekets förutsättningar. Många menade att det saknades ekonomiska medel 

för att bygga upp ett digitalt talboksbestånd och att köpa in DAISY-spelare till 

biblioteket. Det saknades även personalresurser och tid för planering och 

information. Vidare ansågs det vara svårt att övertyga låntagarna om de digitala 

talböckernas förträfflighet. Det saknades mål på verksamhetsnivå, vilket ledde 

till att övergången till digitala talböcker delvis skedde p.g.a. tillfälligheter. 

Teknikskiftet var alltså beroende av vilken attityd den verksamhetsansvariga 

hade till detta samt vilka den verksamhetsansvariga såg som målgrupp.  

1997 genomförde Per Fossum, Cecilia Katzeff och Katarina Skantz vid 

Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU) studien Användarkrav på nästa 

generations talbok: en intervjustudie på uppdrag av Synskadades Riksförbund 

(SRF).54 Undersökningen fokuserade på talboksanvändarnas användning och 

krav på den skönlitterära talboken. De undersökte hur människor som läste 

talböcker såg på den framtida talboken, eftersom TPB:s anslagsframställan för 

1997−1999 klargjort att kassettband som medium för talböcker var på väg att 

ersättas med annat medium. Syftet var att genom användarcentrerad 

produktutveckling formulera en kravspecifikation för den moderna talboken.  

Gruppen intervjuade 23 talboksberättigade personer. Av dessa var nitton 

synskadade, tre dyslektiker och en rörelsehindrad. De frågor som ställdes 

berörde intervjupersonernas bakgrund, läsvanor och synpunkter på den 

framtida talboken. Resultaten visade en indelning i två grupper när det gällde 

de synskadade informanterna: 1) Kvinnor äldre än 65 år, synskadade senare i 

livet och utan teknik som specialintresse och 2) Män yngre än 65 år, 

                                                 
53 Svensson, 2002, s. 47. 
54 Fossum, Per, Katzeff, Cecilia & Skantz, Katarina, 1997, Användarkrav på nästa generations talbok: en 
intervjustudie. 
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synskadade i barndomen och med teknik som specialintresse. Den första 

gruppen var stora talbokskonsumenter och var i stort sett nöjda med den 

dåvarande analoga talboken. De var dock kritiska till den dåliga ljud- och 

röstkvaliteten. Den andra gruppen läste ofta mer än en bok åt gången och 

förutom skönlitteratur läste de även fack- och studielitteratur. Även denna 

grupp var kritisk till den dåliga ljud- och röstkvaliteten på de analoga 

talböckerna. De ställde också andra krav, som t.ex. att kunna snabbläsa och att 

kunna kombinera talboksmediet med datorer och punktskrift.  

Nästa steg i undersökningen för Fossum, Katzeff och Skantz var att 

använda sina resultat tillsammans med övrigt material på området för att 

utforma en talboksprototyp. De rekommenderade följande: den gamla formen 

av talbok borde finnas kvar för dagens äldre talboksanvändare, men en 

kvalitetsförbättring måste ske. En ny typ av talbok skulle kunna utformas för 

personer under 65 år och dessa borde involveras i utvärderingen av prototypen. 

För att utforma och utvärdera en prototyp för morgondagens äldre läsare av 

talböcker borde behov hos den framtida användargruppen noggrant analyseras. 

Det finns också undersökningar som behandlar service och 

handikappvänlighet i allmänhet. Dessa undersökningar redogör jag för nedan. 

I magisteruppsatsen Läshandikappade i informationssamhället: en studie 

om läshandikapp, bibliotek och informationsteknologi tar Tuula Nylund upp 

problem för läshandikappade i det framväxande IT-samhället.55 Syftet med 

undersökningen var att belysa hur servicen till läshandikappade låntagare såg ut 

på olika bibliotek samt att se hur olika bibliotek hade löst problemen för de 

läshandikappade låntagarna i form av t.ex. anpassade datorer i biblioteket och 

elektronisk referensservice hem eller till den arbetsplats där den 

läshandikappade arbetade. Fokus låg på grupperna synskadade, dyslektiker och 

rörelsehindrade. 

Nylund genomförde två undersökningar. I den ena jämfördes informations- 

och studielitteraturförsörjningen för läshandikappade studenter vid Stockholms 

universitet samt Carletons universitet i Ottawa, Ontario, Kanada. Det framkom 

att på Carletons universitet hade biblioteket mycket större ansvar att tillgodose 

de läshandikappade studenternas behov av information än på Stockholms 

universitet. 

                                                 
55 Nylund, Tuula, 1997, Läshandikappade i informationssamhället: en studie om läshandikapp, bibliotek 
och informationsteknologi. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Inst. 
Bibliotekshögskolan i Borås. 
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Vid den andra undersökningen jämfördes två likartade projekt – projektet 

”Bibliotek för alla” på talboksavdelningen vid Göteborgs stadsbibliotek och 

”IT på bibliotek – också för synskadade” på talboksavdelningen vid 

Stockholms stadsbibliotek. Den största skillnaden mellan projekten var att man 

i Göteborg poängterade självständig informationssökning medan man i 

Stockholm poängterade elektronisk referenstjänst.  

Utanför de två större undersökningarna gjordes också en mindre 

enkätundersökning som skickades ut till ett antal högskolebibliotek i Sverige. 

Resultaten visade att de svenska högskolebiblioteken år 1997 i genomsnitt inte 

var handikappvänliga. Nylund genomförde även tre mindre intervjuer med 

läshandikappande: en synskadad person, en person med dyslexi och en person 

med rörelsehinder. 

I magisteruppsatsen Biblioteksverksamheten för läshandikappade barn och 

ungdomar: en studie i unga läshandikappades rättigheter och möjligheter 

beträffande litteraturförsörjning samt en undersökning av folk- och 

skolbibliotekens insatser för dessa grupper undersöker Ingrid Arvidson hur 

folk- och skolbiblioteksverksamheten för läshandikappade barn ser ut samt 

ställer verksamheten i relation till bibliotekslagens bestämmelser utifrån dessa 

grupper.56 Arvidson utgår främst från 8 § och 9 § i bibliotekslagen där fokus 

ligger på funktionshindrade, barn och ungdomar samt folk- och 

skolbibliotekens speciella ansvar att försörja dessa grupper med litteratur i 

anpassad form.57 Arvidson utgår från frågorna om hur biblioteksverksamheten 

för barn- och ungdomar med läshandikapp såg ut, vad som gjordes från 

bibliotekens sida för att nå denna grupp samt om denna grupp fick den hjälp 

och information som behövdes för att kunna hitta fram till önskad litteratur i 

anpassad form.  

Arvidson genomförde en enkätundersökning bland barn- och 

skolbibliotekarier i Stockholms län. I undersökningen framkom att folk- och 

skolbibliotek gjorde en hel del insatser för denna grupp. Insatserna var dock 

inte tillräckliga. Knappt hälften av de 36 tillfrågade biblioteken varken 

informerade på eget initiativ om den anpassade litteraturen eller bedrev något 

samarbete med lärare där anpassad litteratur stod i fokus.  

                                                 
56 Arvidson, Ingrid, 1999, Biblioteksverksamheten för läshandikappade barn och ungdomar: en studie i 
unga läshandikappades rättigheter och möjligheter beträffande litteraturförsörjning samt en 
undersökning av folk- och skolbibliotekens insatser för dessa grupper. Magisteruppsats i biblioteks- och 
informationsvetenskap framlagd vid Inst. för kultur- och biblioteksstudier vid Uppsala universitet. 
57 Bibliotekslagen, SFS 1996:1596. Utfärdad: 1996-12-20. Oförändrad. 
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I magisteruppsatsen Kommer boken?: uppsökande verksamhet för 

funktionshindrade på Uddevalla stadsbibliotek, en organisationsstudie av 

Anita Broberg och Annika Frank belyses kvaliteten på service och uppsökande 

verksamhet för funktionshindrade vid stadsbiblioteket i Uddevalla.58 För att nå 

sina resultat genomförde Broberg & Frank intervjuer med bibliotekschefen, 

bibliotekarier, låntagare och läsombud samt studerade måldokument. 

Vid undersökningen framkom att en helhetssyn och en medveten strategi 

för den uppsökande verksamheten för funktionshindrade saknades från såväl 

kommun som bibliotek. Bibliotekets målbeskrivning tog inte upp den 

uppsökande verksamheten för funktionshindrade i någon punkt, trots att 

verksamheten existerade. För att verksamheten ska uppnå högre kvalitet behövs 

ett formulerat måldokument som kontinuerligt utvärderas och följs upp. 

Personalen på den uppsökande verksamheten lade ner stort arbete på att ge sina 

låntagare god service utifrån de förutsättningar de hade. Dock skulle en 

tydligare styrning av verksamheten behövas varför Broberg & Frank menade att 

ledningen måste formulera tydliga mål och strategier.  

Kundfokusering var viktigt för biblioteket, men för att kunna uppnå sådan 

behövdes personlig kontakt med låntagarna. Denna personliga kontakt var 

nästan obefintlig eftersom de låntagare som p.g.a. funktionshinder inte kunde ta 

sig till biblioteket endast fick personligt bemötande av bibliotekspersonalen 

över telefon. Även läsombudsverksamheten fungerade dåligt och den hade mer 

eller mindre runnit ut i sanden. Resursbrist tvingade till nedskärningar vilket 

ledde till att direktkontakten med låntagarna blev allt mer obefintlig. Detta 

ledde i sin tur till sämre kvalitet på användarservicen. Bibliotekets lokaler var 

handikappanpassade liksom även medier av olika slag. Satsningen på teknik 

som hjälpmedel innebar att tillgängligheten för läshandikappade blev mycket 

god. Slutsatsen blev att biblioteket till stor del lyckades ge god service till sina 

funktionshindrade låntagare, men att genomtänkta strategier, målformulering, 

utvärdering och uppföljning av verksamheten var nödvändiga.  

I kandidatuppsatsen På vilka sätt kan bibliotek vara användarvänliga för 

människor med dyslexi har Ann-Sofie Klason undersökt hur biblioteket kan 

möta vuxna studerande dyslektiker på ett för dem tillfredställande sätt.59 

                                                 
58 Broberg, Anita & Frank, Annika, 2000, Kommer boken? : uppsökande verksamhet för 
funktionshindrade på Uddevalla stadsbibliotek. Magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap 
framlagd vid Inst. Biblioteks- och informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
59 Klason, Ann-Sofie, 2002, På vilka sätt kan bibliotek vara användarvänliga för människor med 
dyslexi? Kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap framlagd vid Inst. Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Bibliotekshögskolan i Borås. 
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Klasons frågeställningar berörde hur denna användargrupp upplevde biblioteket 

och vad biblioteket kunde göra för att vara så användarvänligt som möjligt för 

dem. För att undersöka detta intervjuade Klason sex biblioteksanvändare med 

dyslexi .  

Resultatet visade att många av informanterna hade liknande erfarenheter 

och upplevelser av biblioteket. De flesta hade svårt att finna material eftersom 

det skrivna språket behövs vid en informationssökning. Positivt bemötande 

från bibliotekspersonalen sågs därför som en nödvändighet eftersom det var 

detta som kunde hjälpa användaren i en sådan situation. För att ett bra 

bemötande ska kunna ske menade några av informanterna att 

bibliotekspersonalen skulle behöva erövra kunskap om dyslexi. Mer 

information till allmänheten efterlystes också för att få fler dyslektiker att 

besöka biblioteket. En del av informanterna ville även att det på biblioteket 

skulle finnas skriven information om vilka tjänster biblioteket erbjuder samt 

hur bibliotekets material är organiserat. 

Klason drog slutsatsen att många dyslektiker har svagt självförtroende och 

att detta påverkar deras biblioteksbesök negativt. Vidare talade Klason om 

vilka svårigheter användare med dyslexi kan möta i biblioteket. Den fysiska 

tillgängligheten nämndes som ett problem, eftersom den ofta är beroende av 

huruvida användaren med dyslexi kan hitta i biblioteket. Slutligen konstaterade 

Klason att trots att det var många behov som skulle tillfredsställas fanns många 

problem som liknade varandra hos dessa användare. Problemen uppstod i 

samband med det skrivna språket. Om biblioteket tog fasta på dessa 

gemensamma svårigheter skulle biblioteket ha möjlighet att underlätta för 

många av sina användare med dyslexi. 

Parallellt med min magisteruppsats pågår även ett annat 

magisteruppsatsarbete vid den institution där jag studerar.60 Annika Elmhag 

undersöker DAISY som studiehjälpmedel för studenter med dyslexi vid 

Mälardalens högskola och precis som i min undersökning är det användarna 

som sätts i fokus. 

De undersökningar som har gjorts är alltså av olika typ, dels vad gäller 

frågeställning, dels vad gäller typ av informantgrupp (låntagare av olika slag 

och/eller personal). Tre av undersökningarna är mer inriktade på talböcker: en 

undersöker den befintliga talboken på grundval av låntagares åsikter, en vad 

låntagare önskar sig av den kommande talboken och en vad bibliotekarier anser 

                                                 
60 Institutionen för ABM, estetik och kulturstudier vid Uppsala Universitet. 
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om den förestående övergången från analog till digital teknik. De övriga fyra 

undersökningarna behandlar service och handikappvänlighet i allmänhet: tre 

med fokus på olika specialgrupper (handikappade studenter, barn, dyslektiker), 

medan den fjärde inte utgår från någon särskild grupp, men däremot ett 

specifikt bibliotek. Min uppsats är mest lik de tre förstnämnda i och med 

inriktningen på talböcker, men skiljer ut sig på så vis att jag undersöker hur den 

digitala talbokstekniken fungerar i praktiken och hur den uppfattas av 

användarna så här några år efter starten. 
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Teoretiska utgångspunkter 

På institutionen för designvetenskap vid Lunds tekniska högskola finns 

avdelningen Certec, Centrum för rehabiliteringsteknisk forskning. Avsikten 

med Certecs forskning och utbildning är att ge människor med 

funktionsnedsättningar bättre förutsättningar. Detta ska ske genom en mer 

användvärd61 teknik, nya individnära former för lärande och sökande samt nya 

designkoncept.  

I rapport nummer 2:1999 från Certec, (Re)habiliteringsteknologi och 

design – dess teorier och metoder, beskriver Bodil Jönsson och Peter 

Anderberg, såsom titeln visar, (re)habiliteringsteknologins teorier och 

metoder.62 (Re)habiliteringsteknologi och design utgår från mänskliga behov, 

önskningar och drömmar. Dess viktigaste måttstock är användarens och 

omgivningens upplevda nytta och nöje. Samtidigt är det i de tekniska 

lösningarna och designen som det framgår hur problemen tolkats och vilka de 

faktiska implementeringarna blir då tekniska och pedagogiska möjligheter 

utnyttjas. Beröringspunkter finns med medicinsk forskning. Inom läkekonstens 

område handlar det om inre redskap till skillnad från (re)habiliteringsteknikens 

yttre. Målet är dock detsamma för de bägge: att bota, lindra och/eller trösta.63 

(Re)habiliteringsteknologi och design finns även i skärningspunkten mellan 

teknik, naturvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap.  

(Re)habiliteringsteknologi och design omfattar tre fält: 

                                                 
61 Begreppet användvärdhet introducerades och definierades av Håkan Eftring i doktorsavhandlingen The 
Useworhtiness of Robots for People with Physical Disabilities från 1999. Eftring beskriver 
användvärdhet som användarens subjektiva bedömning av hur de tekniska möjligheterna uppfyller de 
mänskliga behoven, dvs. i vilken utsträckning teknologin tillmötesgår användarens högprioriterade 
behov. 
62 Jönsson, Bodil & Anderberg, Peter, 1999, (Re)habiliteringsteknologi och design – dess teorier och 
metoder. Rapport nummer 2:1999 från Certec, Centrum för rehabiliteringsteknisk forskning, vid Inst. för 
designvetenskap vid Lunds tekniska högskola. 
Uppslagsord ”rehabilitering”: ”återställande av förlorad funktion (till skillnad från habilitering: 
utvecklande av ny förmåga)”. Källa: Nationalencyklopedin, elektronisk version, url: http://www.ne.se. 
63 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 1. 
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1) Produkterna med speciell tyngdpunkt på deras inledande designfas och på 

designreflexioner senare under produkternas användning 

2) Processerna (både design- och brukarprocesser) 

3) Det successivt utvecklade vetandet om användare, processer och produkter 

Min undersökning är i huvudsak inriktad på punkt nummer två, dvs. 

processerna, samt till viss del punkt nummer tre, det successivt utvecklade 

vetandet om användare, processer och produkter. I min undersökning inriktar 

jag mig bl.a. på att ta reda på hur gruppen (äldre) läshandikappade använder 

och uppfattar den digitala talboksspelaren som hjälpmedel. 

Internationellt står begreppet design för användbarhet, användvärdhet och 

estetik och har således en annan bredd än den svenska definitionen som främst 

fokuserar på form och skönhet.64 Design enligt det vidare begreppet har också 

uppgiften att lyssna till hur situationen ”talar tillbaka”. Detta gäller inte bara 

under framtagandet av en prototyp utan under hela produktens livstid och 

återanvändning, vilket kräver en direkt användarforskning.65 

Hos Aristoteles finner man en indelning i tre kategorier: episteme, techne 

och phronesis. Episteme kan översättas med epistemologi och kunskapsteori; 

techne med teknologi och teknik. Phronesis är däremot ett ord som vi inte har 

någon aktiv motsvarighet till i våra dagar. Phronesis handlar om ”värden och 

faktisk verklighet, om människor och deras handlingar”.66 Under 1990-talet fick 

phronesis en nytändning främst inom samhällsvetenskaperna och återfinns 

också i designsammanhang.67 Jag anser att man kan säga att phronesis styrs av 

förståndstänkande i en vidare bemärkelse än allmän osjälviskhet och välvilja − 

ett slags kvalitetstänkande med känsla bakom, vilket även är en viktig 

utgångspunkt för handikappolitiken i Sverige (formulerat i termer av jämlikhet 

och demokrati). (Re)habiliteringstekniken och designen fokuserar på uttalade 

och starka mänskliga behov och är tydligare avsiktsinriktad än vad teknik 

generellt är.68 

Epistemologi inriktas främst på vetenskaplig kunskap som är universell, 

konstant i tid och rum, kontextoberoende samt baserad på analytisk rationalitet. 

                                                 
64 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 2. 
65 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 2, som på denna punkt refererar till Donald A. Schöns studie The 
reflective practitioner: how professionals think in action. (New York 1983). 
66 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 3. 
67 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 3. 
68 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 13. 
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Inom (re)habiliteringsteknik och design kan stora områden hanteras inom 

ramarna för epistemologin ”förutsatt att den är för situationen möjlig och 

relevant”.69 Om den inte är det befinner man sig istället inom phronesis. 

Heuristiska resonemang är grundläggande inslag hos 

(re)habiliteringsteknologi och design, eftersom tolkningar av situationen och 

dess möjligheter oftast är mångfacetterade och provisoriska, sällan strikta och 

slutgiltiga. Speciellt i inledande faser (före mer definitiva lösningar) och i 

värderandet av utfallet av den utformade lösningen är medvetenheten om detta 

nödvändig. Analysen av processen/fenomenet i fråga ska helst leda till något 

nytt och förut obekant. Den heuristiska metoden innebär att man genom 

upprepade och successivt alltmer avancerade försök ska nå ny kunskap och 

komma till insikt om sammanhang och orsakssamband. I detta fall rör den nya 

kunskapen/insikten tekniska hjälpmedels funktion och användbarhet. Inom den 

heuristiska riktningen för (re)habiliteringsteknologi och design är forskare och 

användare sällan samma personer. För att få ny och verklig kunskap om hur 

den nya teknologin verkligen fungerar måste man gå till användarna eftersom 

de viktigaste slutresultaten är användarnas bedömningar av utfallet.70 

(Re)habiliteringsteknik förhåller sig också till den forskningsgren som 

kallas HMI (Human Machine Interaction), studiet av själva gränssnittet mellan 

användaren och tekniken, dvs. samspelet mellan människa och teknik. Certecs 

forskning har ett ännu starkare behov än den allmänna HMI-forskningen att 

beakta också det sociala sammanhang i vilket teknikanvändningen fortgår. 

Huvudintresset är hur HMI för personer med funktionshinder kan dra nytta av 

den allmänna HMI:n, både teoretiskt och praktiskt.71 

Hur användbar teknik ska utformas finns det en mängd principer för. På bra 

teknik ska exempelvis rätt delar synas samtidigt som de ska ge rätt budskap. 

För att teknik ska vara lätt ska användaren få bekräftat att rätt saker utförs. För 

att tydliggöra detta kan man titta på detta konkreta exempel: hur vore ett 

säkerhetsbälte som inte klickade när man spänt fast det? Man kan också tänka 

sig lampor som tänds eller ett ljud som hörs för att bekräfta att tekniken har 

tagit emot informationen. Det är om sådana behov och funktioner som HMI 

kan uttala sig.72  

                                                 
69 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 5. 
70 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 5 f. 
71 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 14. 
72 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 14 f. 
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Användaren ska få kognitivt stöd och minneshjälp av tekniken. Helst ska 

den vara självförklarande så att inga misstag uppstår. Det ska helst inte gå att 

göra fel och lyckas användaren ändå göra det ska misstaget inte leda till några 

svåra följder. Användaren ska inte behöva använda kraft till att hantera 

tekniken. Tekniken ska istället vara utformad så att användaren kan koncentrera 

sig på det som ska göras. Användaren ska också kunna skapa sig en bra inre 

bild av hur tekniken fungerar.73 

När det gäller människor med funktionshinder är det särskilt uppenbart att 

tekniken måste anpassas till människan och inte tvärtom, eftersom 

funktionshindrade har svårigheter att kompensera eventuella brister hos 

tekniken. Samspelet mellan tekniken och människan med funktionshinder gör 

det nödvändigt att anpassa tekniken så att den blir användbar för alla, inte 

enbart för teknikintresserade män i åldern 18−30 år.74 När det gäller spelare för 

läsning av digitala talböcker är detta extra viktigt att ta hänsyn till med tanke på 

att många talboksläsare är äldre kvinnor, men att det finns användare från 

skolåldern och upp mot 100 år. Det är användaren och dennes behov som står i 

centrum och för att det slutliga systemet ska bli användbart måste användaren 

vara med i utvecklingsprocessen.75 

Mellan designteorier och designmetoder finns ingen självklar gräns. 

Metoder är verktyg för tanken och handlingen. En förutsättning för framgångar 

inom (re)habiliteringsteknik och design är en god ”tanke- och 

arbetsverktygslåda och kompetens att välja bland verktygen”.76 Att dela upp 

metoderna i olika fack kan vara ett viktigt steg i detta.  

Man talar om tre olika designmetoder: papegojmetoden, pudelmetoden och 

kameleontmetoden. Papegojmetoden innebär att man härmar hur en icke 

funktionshindrad människa skulle ha hanterat en viss situation. Exempel är 

glasögon, proteser, korrigerande mediciner och rullstolar.77 I pudelmetoden 

handlar det om att tränga in till pudelns kärna, dvs. att hitta det innersta i 

drömmen, önskningen eller behovet. Lösningen är en helt annan än för en icke 

funktionshindrad person, men det fundamentala finns kvar.78 

Kameleontmetoden är den metod som bäst passar in på den nya 

talbokstekniken som min undersökning handlar om. Metoden innebär att 

                                                 
73 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 15. 
74 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 15. 
75 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 14 ff. 
76 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 21. 
77 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 22. 
78 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 23 f. 
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lösningen av problemet ska ha samma avsikt som för en icke funktionshindrad 

människa, men att formen är annorlunda. Man vill komma åt funktionen i det 

som icke funktionshindrade kan göra, men det känns inte meningsfullt att med 

tekniken härma sättet man gör det på. Likt en kameleont som byter färg 

försöker man alltså byta teknik, men uppnå samma resultat. Ett exempel är att 

byta medium, dvs. så som har skett när det gäller talböcker. En läshandikappad 

person får använda talböcker istället för att läsa vanlig tryckt text. Avsikten är 

densamma som för en icke läshandikappad person, dvs. att ta till sig något 

dokumenterat.79 

Jag anser att mina informanters åsikter om DAISY-tekniken bildar ett 

tydligt underlag för en bedömning utifrån (re)habiliteringsteknologins teorier 

och metoder. Det är bara användaren som kan bedöma värdet på hjälpmedlet, i 

det här fallet den digitala talboksspelaren. Värdet är subjektivt och kan vara 

olika för olika människor, det är inget som är inbyggt i tekniken i sig. Mot den 

vunna nyttan ställs faktorer som ansträngning, tid, kostnad etc. 

                                                 
79 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 22 f. 
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Metod, källmaterial och avgränsningar 

Heuristiska resonemang är grundläggande inslag hos (re)habiliteringsteknologi 

och design. Den heuristiska metoden innebär att man genom upprepade och 

successivt alltmer avancerade försök når ny kunskap och kommer till insikt om 

sammanhang och orsakssamband. Inom heuristisk riktning för 

(re)habiliteringsteknologi och design är forskare och användare sällan samma 

personer och användarnas bedömningar av utfallet är de viktigaste 

slutresultaten. För att få ny och verklig kunskap om hur den nya teknologin 

verkligen fungerar måste man således gå till användarna.80 Jag sällar mig till 

den heuristiska metoden, eftersom min undersökning är inriktad på 

användarnas uppfattning av ny hjälpmedelsteknik. Med min undersökning vill 

jag lämna ett litet kunskapsbidrag till forskningen gällande brukare av digitala 

talboksspelare. Därigenom kan man säga att min undersökning är en av många 

pinnar på den heuristiska stegen när det rör nya tekniska hjälpmedels funktion 

och användbarhet inom talboksområdet. 

Jag har gjort en fallstudie och som vetenskapsfilosofen Thomas Kuhn sagt 

− ett fackområde utan många fallstudier är ett fackområde utan systematisk 

produktion av förebilder, dvs. ett svagt fackområde.81 

För att besvara mina frågeställningar har jag gjort en 

användarundersökning där jag har genomfört telefonintervjuer. Mina 

informanter har jag hämtat från talboksavdelningen på Uppsala stadsbibliotek, 

som är ett folkbibliotek. Samtliga informanter är talbokslåntagare på 

talboksavdelningen. Jag har endast intervjuat vuxna låntagare som lånar eller 

lånat både analoga och digitala talböcker för att informanterna ska kunna göra 

en jämförelse dem emellan. Under år 2002 hade Uppsala stadsbibliotek 69 760 

aktiva låntagare, varav 783 av dem var talbokslåntagare.82 Informanterna i min 

undersökning är 20 talbokslåntagare, varav hälften är kvinnor och hälften är 

män. 

                                                 
80 Jönsson & Anderberg 1999, s. 5 ff. 
81 Jönsson & Anderberg 1999, s. 11. 
82 Källa: Bodil Sonesson, bibliotekarie på Uppsala stadsbibliotek. E-brev från 2003-01-14. 
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Intervjuerna genomfördes per telefon och varje intervju tog ca 15 minuter. 

Vid intervjuerna använde jag mig av ett frågeformulär som jag hade framställt. 

Det har således inte rört sig om djupintervjuer utan snarare om ett samtal där 

informanterna har svarat på mina frågor, men även fått tala fritt om ämnet. Jag 

försökte få intervjun så likt ett samtal som möjligt och ställde inte alltid 

frågorna i exakt den ordning jag hade dem uppskrivna. Ordningen på frågorna 

var istället beroende av hur samtalet flöt.  

På intervjumallen hade jag skrivit ner en del svarsalternativ som jag trodde 

att många skulle svara. Jag gav dock aldrig informanterna några av dessa 

svarsalternativ utan alla frågor var helt öppna. Alternativen var mest till för att 

hjälpa mig själv så att jag snabbt kunde markera det informanterna svarade i 

den mån det överensstämde med vad jag trodde att många skulle svara. Andra 

svar och synpunkter informanterna gav skrev jag snabbt ner under varje fråga 

på formuläret.83 Alla informanter i undersökningen är anonyma vilket jag 

berättade för dem innan intervjun. 

De flesta av Uppsala stadsbiblioteks talbokslåntagare besöker inte 

biblioteket personligen för att låna nya böcker. Mycket kontakt sker istället via 

telefonsamtal. Ett flertal låntagare har även så kallade stående önskemål om 

vad de vill ha. Till exempel kan en låntagare vilja ha 2−3 titlar inom genren 

deckare varannan vecka. Att sitta på biblioteket och vänta på att låntagarna 

skulle komma för att sedan fråga dem om de vill vara med i min undersökning 

skulle ha varit väldigt tidskrävande. Istället frågade personalen på 

talboksavdelningen ett antal låntagare om de fick lämna ut deras namn och 

telefonnummer till mig så att jag kunde ringa upp dem. Jag har således inte 

kunnat påverka urvalet av informanter annat än att jag ville ha lika många 

kvinnor som män, sökte 20 informanter samt ville att de skulle låna eller ha 

lånat både analoga och digitala talböcker. 

Anledningen till att jag exempelvis inte har använt mig av skriftliga enkäter 

är att de personer som har rätt att låna talböcker är läshandikappade 

(synskadade, dyslektiker etc.) och således skulle ha svårt att fylla i en enkät. 

Vidare anses det även vara lämpligt att använda sig av intervjuer när 

undersökningen bygger på data baserade på emotioner och erfarenheter snarare 

än på okomplicerade faktafrågor, vilket stämmer in på min undersökning.84 Jag 

anser även att ett personligt samtal ger längre och mer ärliga svar av 

                                                 
83 Se bilaga 1. 
84 Denscombe, Martyn, 2000, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. 



 31

informanten förutsatt att jag som intervjuare och informanten får bra kontakt. 

Informanterna har även haft möjlighet att direkt fråga mig vid eventuella 

oklarheter i frågorna.  

Jag är medveten om att ett litet antal informanter inte ger lika tillförlitlig 

information som ett större antal skulle ha givit. Jag är också medveten om att 

mina resultat endast kan ge en bild av talbokslåntagarnas åsikter på Uppsala 

stadsbibliotek och inte kan anses ge en helhetsbild gällande alla 

talbokslåntagare i vårt land. Informanterna representerar inte heller samtliga 

talbokslåntagare vid det undersökta biblioteket utan endast de som läser eller 

har läst både analoga och digitala talböcker. Det positiva med dessa användare 

är dock att de har provat båda teknikerna och således kan göra en jämförelse 

dem emellan.85 Jag anser också att det är bra att både kvinnor och män finns 

representerade i lika stor utsträckning i mitt material, eftersom det kan tänkas 

att kvinnor och män, i alla fall i de äldre generationerna, kan ställa sig olika till 

teknik. De flesta av mina informanter har läshandikappet synskada och det kan 

tyckas missvisande att inte alla grupper som har rätt att låna talböcker finns 

representerade bland mina informanter. Den största gruppen som lånar 

talböcker är dock synskadade och det var även för dem man från början 

utvecklade talböcker.  

Jag har även genomfört intervjuer på plats med personalen på 

talboksavdelningen på Uppsala stadsbibliotek samt med enhetschefen på 

Syncentralen i Uppsala län. Jag valde dessa personer för att få synpunkter från 

de som tillhandahåller talböckerna i Uppsala (biblioteket) samt från de som 

tillhandahåller hjälpmedlen för att kunna läsa talböckerna (Syncentralen). På 

biblioteket var samtliga personer som jobbar på talboksavdelningen med under 

intervjun, dvs. en bibliotekarie och två biblioteksassistenter. Anledningen till 

att hela personalstyrkan var med är att den nuvarande bibliotekarien tog över 

tjänsten relativt nyligen (1 september 2002) då den föregående bibliotekarien 

gick i pension. För att kunna få svar på frågor som rör verksamheten tidigare än 

från hösten 2002 valde jag då att även låta biblioteksassistenterna vara med vid 

intervjun eftersom de båda arbetat där längre (från 1 september 1989 respektive 

2 april 2001). Intervjuerna med ”tillhandahållarna” ägde rum efter intervjuerna 

med låntagarna. Detta berodde på att jag ville ha möjligheten att kunna ta upp 

sådant som framkommit under låntagarintervjuerna, vilket jag gjorde till viss 

                                                 
85 Personalen på Uppsala stadsbiblioteks talboksavdelning vet inte exakt hur många av talbokslåntagarna 
som lånar både analoga och digitala talböcker. Källa: Lena Löfstrand, bibliotekarie på talboksavdelningen 
på Uppsala stadsbibliotek. E-brev från 2003-04-23. 
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del. Både personalen på biblioteket och enhetschefen på Syncentralen har 

godkänt att jag skrivit ut deras namn i uppsatsen.  

Mitt källmaterial är alltså de 20 telefonintervjuer jag genomfört med 

talbokslåntagare på talboksavdelningen på Uppsala stadsbibliotek samt de 

personliga intervjuer jag gjort med bibliotekspersonalen på talboksavdelningen 

samt enhetschefen på Syncentralen i Uppsala län. 
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Undersökning 

I detta kapitel redovisar jag först de svar jag fick vid de telefonintervjuer jag 

gjorde med talbokslåntagare och sedan svaren jag fick vid intervjuerna med 

personalen på talboksavdelningen på Uppsala stadsbibliotek samt enhetschefen 

på Syncentralen i Uppsala län. 

Låntagarna 
Jag har via telefon intervjuat 20 talbokslåntagare, 10 kvinnor och 10 män, som 

lånar talböcker på Uppsala stadsbibliotek. Intervjuerna ägde rum under 

perioden 3 till 18 februari 2003. Varje intervju tog som regel ca 15 minuter. I 

detta avsnitt redovisar jag de svar jag fick. Vid de frågor där en och samma 

informant kan passa in på flera olika alternativ har jag valt att redovisa svaren i 

tabellform. Övriga resultat visas i diagram.  

Fråga 1. Hur gammal är du? 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

Diagram 1 visar att många av talbokslåntagarna är äldre. 45 procent är mellan 

61 och 70 år, 10 procent mellan 71 och 80 år och 20 procent är 81−90-åringar. 

75 procent av informanterna är alltså över 60 år. Mina informanter stämmer 

ganska väl överens med hur det verkligen förhåller sig på talboksavdelningen. 

Enligt personalen är majoriteten av låntagarna över 60 år. 

Diagram 1. Låntagarnas ålder
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Fråga 2. Hur kommer det sig att du lånar talböcker? (typ av läshandikapp) 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

I diagram 2 kan man utläsa att de flesta som lånar talböcker är synskadade av 

olika grad (från synsvaga till helt blinda), detta gäller 75 procent av 

informanterna. Tre av dessa personer har uppgett att de förutom sin synskada 

har svårt att använda sina händer. 15 procent är helt blinda och har varit det i 

många år. 5 procent, dvs. en person, har dyslexi och 5 procent har haft stroke, 

vilket har medfört att den personen numera inte äger tillräckligt mycket 

koncentrationsförmåga för att kunna läsa en tryckt bok. Dessa typer av 

handikapp ställer alltså krav på en enkel och logisk talboksteknik. Det bör vara 

lätt att använda tekniken. 

Fråga 3. Hur länge har du lånat talböcker? 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

Diagram 3 visar att 40 procent av informanterna är relativt nya som 

talbokslåntagare och högst har lånat talböcker de senaste 5 åren. 10 procent har 

lånat i 6−10 år och sammanlagt 25 procent i 11−20 år. 20 procent av 

informanterna har dock lånat talböcker i över 26 år. Av dessa är en person gravt 

synskadad och resterande personer blinda.  

Diagram 3. Hur länge har du lånat talböcker?
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Fråga 4. Hur länge har du lånat talböcker i DAISY-format? 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare.  

I diagram 4 kan man se att majoriteten av informanterna, dvs. 60 procent, har 

lånat talböcker i DAISY-format i 2 år. 25 procent har lånat digitala talböcker i 

1 år och 15 procent mindre än 1 år. Uppsala stadsbibliotek började med den 

digitala talboksverksamheten år 2001. Det var således många av låntagarna i 

min undersökning som snabbt började låna digitala talböcker. 

Fråga 5. Hur ofta lånar du talböcker? 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

Denna fråga gav i många fall upplysningen om hur många talböcker 

informanterna lånar per månad. Eftersom jag ansåg att detta var intressantare än 

svaret på min ursprungsfråga har jag valt att redovisa de senare resultaten och 

namngett diagram 5 utifrån detta. Dock berättade inte alla hur många böcker de 

lånar per månad varför det blev ett bortfall på 25 procent som svarade: ”Var 

fjortonde dag”, ”Beror på hur tunga böckerna är”, ”Varje vecka, lyssnar 

mycket”, ”Jätteofta! Har alltid böcker hemma. Lyssnar massor!” samt ”Läser 

mycket. En hel låda var tredje vecka”.  

Diagram 5 visar att de flesta informanterna lånar många talböcker varje 

månad. 25 procent av informanterna lånar 6−10 böcker och 20 procent lånar 

Diagram 4. Hur länge har du lånat talböcker i DAISY-format?
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16−20 böcker varje månad. 65 procent av de som svarade på denna fråga lånar 

alltså mellan 6 och 25 böcker per månad och kan anses vara storläsare. 

Fråga 6. Lånar du både skönlitteratur och facklitteratur? 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

I diagram 6 går att utläsa att 90 procent av informanterna lånar både skön- och 

facklitteratur. Dock sa de flesta att det mest är skönlitteratur de läser. 10 

procent av informanterna lånar endast skönlitteratur, men ingen informant lånar 

endast facklitteratur. Detta tyder kanske på att många använder talböckerna 

som förströelse snarare än i bildningsavseende. 

Fråga 7. I vilket format lånar du? 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

Diagram 7 visar att 65 procent av informanterna lånar talböcker både i 

kassettform och i DAISY-format. 35 procent lånar talböcker endast i digitalt 

format. Självklart lånar ingen av informanterna endast analoga talböcker, 

eftersom ett av mina krav var att informanterna skulle låna eller ha lånat både 

talböcker på kassett och i DAISY-format för att kunna jämföra de bägge 

formaten med varandra. 

Diagram 6. Lånar du både skönlittertur och facklitteratur?
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Fråga 8. Lånar du mest DAISY eller kassetter? 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

I diagram 8 visas att 65 procent av informanterna som lånar både analoga och 

digitala talböcker uppskattar att de mest lånar talböcker i DAISY-format. 25 

procent lånar lika mycket i både kassettform och DAISY-format och 10 procent 

lånar mest kassettalböcker. Nästan hälften av de personer som lånar talböcker i 

både DAISY-format och kassettformat lånar oftast i DAISY-format. Endast en 

person lånar oftast i kassettform. 

Fråga 9. Om du lånar både och, varför övergår du inte helt till den nya 

DAISY-tekniken? (kan passa in på flera alternativ) 

Tabell 1. Anledning till varför låntagarna inte övergår helt till DAISY-tekniken och antal 
personer som angett resp. anledning. 

Anledning Antal personer  

Allt finns inte som DAISY 10 

Tekniken är ej tillräckligt utarbetad än 2 

Är van vid kassetter 1 

Vill vara flyttbar vid lyssnandet 1 

Beror på vad bibliotekspersonalen väljer 1 

Svår teknik 1 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare.  

Tabell 1 visar att 10 av de totalt 13 personer som inte helt övergått till talböcker 

i DAISY-format anger att anledningen till detta är att alla böcker inte finns i 

DAISY-format än. 2 personer anser att DAISY-tekniken inte är tillräckligt 

utarbetad än, men sa att de är säkra på att tekniken kommer att bli bra och då 

avser dessa låntagare att övergå till att bara låna talböcker i DAISY-format. En 

person menar att det är av gammal vana hon lånar talböcker i kassettform, en 

Diagram 8. Lånar du mest DAISY eller kassetter?
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annan anger att hon vill vara flyttbar när hon lyssnar på en bok och tycker att 

den nuvarande DAISY-spelaren är för klumpig att bära omkring på jämfört 

med en freestyle för kassetter. När de nya portabla DAISY-spelarna kommer ut 

tänker hon skaffa en sådan och planerar att helt övergå till digitala talböcker. 

Ytterligare en person tycker att DAISY-tekniken är svår och en annan är 

beroende av vilka böcker bibliotekspersonalen plockar ihop åt henne (hon har 

stående beställning på ett antal böcker per månad). För de allra flesta verkar det 

bara vara en tidsfråga innan de helt övergår till digitala talböcker.  

Fråga 10. Hur lyssnar du på talböckerna? (kan passa in på flera alternativ) 

Tabell 2. Typ av lyssningsapparat som används vid lyssning på talböcker och hur många 
personer som använder resp. lyssningsapparat. 

Lyssningsapparat Antal personer  

DAISY-spelare 16 

Dator 3 

MP3-spelare 1 

Kassettbandspelare 13 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

Tabell 2 visar att 16 av de 20 informanterna lyssnar på de digitala talböckerna i 

en DAISY-spelare, 3 personer lyssnar via datorn och 1 person använder en 

MP3-spelare. De 13 personer som även lyssnar på analoga talböcker lyssnar 

med hjälp av en kassettbandspelare av något slag. Man kan se att det vanligaste 

hjälpmedlet för talbokslyssnandet bland mina informanter är en digital 

talboksspelare. 

Fråga 11. Har du egen DAISY-spelare/dator? Lånar du? Varifrån? (kan passa 

in på flera alternativ) 

Tabell 3. Antal personer som har egen resp. lånad DAISY-spelare, dator eller MP3-spelare. 

Läsapparat Antal personer  

Egen DAISY-spelare från Syncentralen 12 

Lånad DAISY-spelare från biblioteket 3 

Köpt egen DAISY-spelare 1 

Egen dator plus läsprogram 3 

Egen MP3-spelare 1 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 
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Tabell 3 visar att 15 personer lånar en DAISY-spelare från Syncentralen eller 

biblioteket, vilket tyder på att detta är en väldigt viktig service för 

läshandikappade. 1 person har köpt en egen spelare, 3 personer lyssnar via sina 

egna datorer och 1 person via sin egen MP3-spelare. Den sistnämnda valde att 

köpa en MP3-spelare framför en DAISY-spelare på grund av prisskillnaden 

mellan spelarna.  

Fråga 12. Tycker du att det är skillnad i upplevelsen när du lyssnar på 

kassetter gentemot när du lyssnar på DAISY? 

Denna fråga har jag valt att inte redovisa svaren för eftersom svaren som gavs i 

princip var desamma som för frågorna 17 och 18, dvs. vad informanterna 

upplever som positivt respektive negativt med DAISY.  

Fråga 13. Tycker du bäst om kassetter eller DAISY? Motivera. 

Jag har valt att inte heller redovisa svaren för denna fråga eftersom de svar som 

gavs i princip var desamma som för frågorna 17 och 18, dvs. vad informanterna 

upplever som positivt respektive negativt med DAISY.  

Fråga 14. Är du positiv till ny teknik? 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

I diagram 9 kan man utläsa att 65 procent av informanterna är positiva till ny 

teknik. 10 procent är negativa. Dessa personer var 2 kvinnor på 75 respektive 

68 år. 25 procent av informanterna är osäkra på om de är positiva eller negativa 

till ny teknik. 2 av dessa personer svarade ”jag är positiv om den är bra och jag 

använder mycket teknikgrejer” (man 35 år) samt ”jag är positiv om tekniken 

fungerar bra” (man 65 år). Övriga 3 personer som var osäkra svarade ”nja” på 

frågan (kvinna 87 år, kvinna 67 år samt kvinna 88 år). 

Diagram 9. Är du positiv till ny teknik?
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Fråga 15. Hur upplever du DAISY-tekniken? 

Tabell 4 a. Upplevelse av DAISY-tekniken och antal personer som tycker vad. 

Upplevelse av DAISY-tekniken Antal personer  

Svår 4 

Enkel 16 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

Tabell 4 a visar att 16 av informanterna upplever att DAISY-tekniken är enkel 

och att 4 personer finner tekniken svår. Detta borde tyda på att tekniken är 

utformad på ett sätt som passar de flesta, oavsett ålder, förkunskaper och typ av 

läshandikapp. 

Tabell 4 b. Upplevelse av DAISY-tekniken och antal personer som tycker vad. 

Upplevelse av DAISY-tekniken Antal personer 

Dyr 6 

Billig/värd pengarna 14 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

I tabell 4 b kan man se att 6 personer tycker att DAISY-tekniken är dyr medan 

14 personer tycker att den är billig/värd pengarna. Av dem som tycker att den 

är dyr anser samtliga att det än så länge är för dyrt att köpa en egen DAISY-

spelare. De flesta känner dock till att nya billigare spelare snart kommer ut på 

marknaden. Av dem som tycker att tekniken är billig lånar de flesta sin 

talboksspelare från Syncentralen. För detta betalar de en engångssumma på 

300 kr. 

Tabell 4 c. Upplevelse av DAISY-tekniken och antal personer som tycker vad. 

Upplevelse av DAISY-tekniken Antal personer 

Svårtillgänglig 1 

Lättillgänglig 19 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

I tabell 4 c ser man att 19 av de 20 informanterna anser att det var relativt 

enkelt att få tag i en DAISY-spelare. De flesta av dessa får spelaren som 

hjälpmedel från Syncentralen och övriga lånar spelare från biblioteket. 1 av de 

20 informanterna kan ej få en DAISY-spelare som hjälpmedel p.g.a. att han 
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inte är synskadad utan har dyslexi. Detta är orsaken till varför han anser att 

DAISY-tekniken är svårtillgänglig.  

Fråga 16. Hur kom det sig att du började låna talböcker i DAISY-format? (kan 

passa in på flera alternativ) 

Tabell 5. Anledning till varför låntagarna började låna talböcker i DAISY-format och antal 
personer som passar in på resp. anledning. 

Anledning Antal personer  

Biblioteket informerade 14 

Syncentralen informerade 5 

SRF informerade 5 

Ville prova ny teknik 7 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

Tabell 5 visar att 14 av informanterna fick information om den nya tekniken på 

biblioteket, 5 på Syncentralen och 5 genom SRF (Synskadades Riksförbund). 

En del av dessa fick information om DAISY från flera håll. 7 av informanterna 

började med DAISY eftersom de var intresserade av att prova den nya 

tekniken, som de hade hört skulle innebära många fördelar. 
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Fråga 17. Vilka fördelar tycker du det finns med DAISY? (kan passa in på flera 

alternativ) 

Tabell 6. Fördelar med DAISY och antal personer som tycker vad. 

Fördelar86 Antal personer 

DAISY-skivan rymmer mycket info 15 

Slipper byta och hålla reda på kassetter 13 

Lätt hoppa framåt resp. bakåt i boken 8 

Bättre ljud än kassett 8 

Tar liten plats/små/går ner i brevlådan 7 

Lätta viktmässigt 7 

Ej avbrott i läsningen  7 

Bokmärke läggs där man slutar 6 

Enkel teknik 6 

Kan öka resp. minska läshastigheten 1 

Tåliga  1 

Lätt att veta var i boken man är 1 

Lätt att se knapparna på spelaren 1 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

I tabell 6 kan man se att de flesta (15 personer) anser att en stor fördel med 

DAISY är att en skiva rymmer så mycket information, jämfört med hur mycket 

som ryms på ett kassettband. 13 personer tycker att en annan fördel är att man 

slipper byta, vända och hålla reda på kassetter, vilket hänger ihop med att 

DAISY-skivan rymmer så mycket. Andra stora fördelar är att det är lätt att 

hoppa framåt och bakåt i boken, att ljudkvaliteten är bra, att böckerna är små, 

tar liten plats och inte väger så mycket, att det inte blir avbrott i lyssnandet på 

grund av bandbyte, att det automatiskt läggs ett bokmärke i boken när man 

stänger av spelaren och att spelaren ”minns” var man är även om man lyssnar 

på en annan bok emellan samt att DAISY-tekniken är enkel. 

                                                 
86 Observera att det inte är jag som har angett dessa alternativ. Frågan var helt öppen och det här var de 
svar jag fick under telefonintervjuerna. 
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Fråga 18. Vilka nackdelar tycker du det finns med DAISY? (kan passa in på 

flera alternativ) 

Tabell 7. Nackdelar med DAISY och antal personer som tycker vad. 

Nackdelar87 Antal personer 

Får ej veta spelad tid resp. återstående 

tid 

6 

Inga nackdelar finns 5 

Stor och tung spelare 4 

Dyrt att köpa spelare 4 

Särskild spelare behövs 3 

Mindre tåliga (kan behöva rengöras) 2 

Alla böcker finns inte i DAISY-format 2 

Dåligt ljud vid överföring från kassett 2 

Går ej att bläddra kapitelvis i böcker 

överförda från kassett 

1 

Sägs inte när nytt kapitel börjar 1 

Timer saknas 1 

Små och otydliga knappar på spelaren 1 

Rymmer för mycket information 1 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

Tabell 7 visar att det är stor spridning på vilka nackdelar informanterna 

upplever att det finns med DAISY. 5 personer anser att det inte finns några 

nackdelar överhuvudtaget. 6 personer anser att en nackdel är att man inte får 

veta hur långt man har kommit i boken, dvs. spelad tid, och hur långt det är 

kvar av boken, dvs. återstående tid. 4 personer tycker att DAISY-spelaren är 

stor och tung och ytterligare 4 personer tycker att det är för dyrt att köpa en 

egen spelare.88 3 personer ser det som en nackdel att en särskild spelare behövs 

för att lyssna på de digitala talböckerna. I övrigt verkar de flesta nackdelarna 

vara enstaka personers uppfattningar.  

                                                 
87 Observera att det inte är jag som har angett dessa alternativ. Frågan var helt öppen och det här var de 
svar jag fick under telefonintervjuerna. 
88 Det bör uppmärksammas att 6 personer på fråga 16 som handlade om hur de upplever DAISY-tekniken 
svarade att de anser att tekniken är dyr, men att bara 4 av dem nämnde det som en nackdel vid fråga 18. 
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Fråga 19. Finns det du vill ha som talbok? 

Källa: Telefonintervjuer med talbokslåntagare. 

Diagram 10 visar att 75 procent av informanterna anser att det de efterfrågar 

som talbok finns, dock inte alltid som digital talbok. Många påpekar dock att 

de ibland får köa länge för att få en bok och att nya titlar tar lång tid att få låna. 

25 procent menar att allt de vill ha inte finns. Samtliga säger dock att det mesta 

brukar finnas och de är positiva över det stora utbudet av talböcker samt att det 

mesta går att ”fixa fram”, dvs. att nyinläsningar görs på efterfrågan. En av 

informanterna efterfrågar smal facklitteratur, men är inte förvånad över att den 

inte finns som talbok. 

Fråga 20. Har du stött på några problem vid talboksanvändningen? Vilka?  

Jag redovisar inte denna fråga då den mest var en kontrollfråga för att inte 

missa någon viktig information från informanterna. Ingen av informanterna tog 

upp något som de inte redan hade nämnt vid de tidigare frågorna. 

Tillhandahållare av talböcker och talbokshjälpmedel 
För att inte bara få låntagarnas perspektiv på den digitala talboken och 

talbokstekniken har jag genomfört två intervjuer med personer som 

tillhandahåller talböcker samt talbokshjälpmedel. Dessa är bibliotekarien och 

biblioteksassistenterna på talboksavdelningen på Uppsala stadsbibliotek samt 

enhetschefen på Syncentralen i Uppsala län. 

Intervju med personalen på talboksavdelningen på Uppsala 
stadsbibliotek 
Jag besökte talboksavdelningen på Uppsala stadsbibliotek den 20 mars 2003 

och ställde nedanstående frågor till bibliotekarien Lena Löfstrand och 

biblioteksassistenterna Eva Hellström och Lena Andersson. Intervjun tog 1 h 

och 20 minuter. Jag använder inga direkta citat i svaren. 
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Fråga 1. Vad krävs för att få låna talböcker? 

Alla som har någon typ av läshandikapp får låna talböcker. Det räcker med att 

man säger att man har svårt att läsa vanlig tryckt text. 

Fråga 2. Är det lika många män och kvinnor som lånar talböcker hos er? 

Personalen vet inte, men tror att det är fler kvinnor än män bland låntagarna.89 

Fråga 3. Hur gamla är era låntagare? 

De flesta låntagare är över 60 år, men det finns låntagare från skolåldern och 

upp mot 90 år. Låntagare under 20 år tas dock om hand av stadsbibliotekets 

barnavdelning. 

Fråga 4. Vilka läshandikapp har era låntagare? 

De läshandikapp som är representerade bland låntagarna är: synskada (från 

synsvag till helt blind), dyslexi, neurologiska sjukdomar, psykiska sjukdomar, 

utvecklingsstörning samt stroke. Många av de äldre låntagarna är synskadade 

och synskada är också det vanligaste läshandikappet bland låntagarna. Bland de 

yngre låntagarna är dyslexi vanligt. 

Fråga 5. När började ni låna ut digitala talböcker? 

Stadsbiblioteket började med utlåning av digitala talböcker våren 2001. Från 

början hade de ett litet bestånd, men under hösten 2001 kom de igång på allvar. 

De hörde dock talas om den digitala talbokstekniken redan 1995. 

Fråga 6. När började ni låna ut DAISY-spelare samt dela ut läsprogram för 

dator? 

Stadsbiblioteket började låna ut digitala talboksspelare och dela ut läsprogram 

för dator år 2001, samtidigt som de började låna ut digitala talböcker. 

Fråga 7. Fick de som lånade digitala talböcker i början även låna en DAISY-

spelare från biblioteket? 

Inte alla, men de DAISY-spelare biblioteket hade lånades ut. En del låntagare 

hade egna spelare och en del hade fått en spelare som hjälpmedel genom 

Syncentralen. 

                                                 
89 Tyvärr går det inte att få fram hur låntagarna fördelar sig på män och kvinnor. Den nuvarande 
låntagarstatistiken tar bara med åldersgrupper. Källa: Bodil Sonesson, bibliotekarie på Uppsala 
stadsbibliotek. E-brev från 2003-03-21. 
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Fråga 8. Hur valde ni ut vilka låntagare som först av alla fick låna en DAISY-

spelare? 

Låntagarna fick anmäla intresse och placerades i kö.  

Fråga 9. Vilka olika DAISY-spelare har ni? 

Victor Classic, som är enkel att använda och populärast bland låntagarna på 

talboksavdelningen; Victor Pro, som är mer avancerad och används av dem 

som studerar samt Plextalk Enkel, men inte Plextalk Normal (som är den mer 

avancerade modellen). 

Fråga 10. Hur många DAISY-spelare har ni till utlån? 

Totalt 15 stycken varav 7 är inlånade från TPB. Stadsbiblioteket har fått extra 

anslag från Kulturnämnden för att kunna komma igång med DAISY. 

Fråga 11. Måste man köa för att få en DAISY-spelare? 

Man måste köa och det tar ca 1,5 månad innan man får låna en spelare. Den får 

man låna i en månad. Det finns även en spelare på korttidslån, Den som man 

får ha i en vecka.  

Fråga 12. Hur mycket kostar det att köpa en DAISY-spelare? 

Att köpa en DAISY-spelare kostar ca 5000 kr exklusive moms. Företag som 

säljer spelare är Polar Print och Svenska Enter. 

Fråga 13. Hur når ni ut med information om DAISY? 

Bibliotekspersonalen informerar låntagarna fortlöpande när de har kontakt med 

dem. De har även kontaktat servicehem, PRO (Pensionärernas 

Riksorganisation) samt olika handikapporganisationer såsom SRF 

(Synskadades Riksförbund). Samarbete sker även med Syncentralen i Uppsala 

län. 

Fråga 14. Många låntagare lånar talböcker både i digitalt och analogt format. 

Vad tror ni det beror på att de inte helt övergår till digitala talböcker? 

Bibliotekspersonalen tror att det antagligen beror på att utbudet av digitala 

talböcker inte är helt utbyggt ännu. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många 

titlar i DAISY-format ännu. En annan orsak kan vara att en del låntagare har en 

kassettbandspelare stående i ett rum (t.ex. köket) och en DAISY-spelare i ett 

annat rum (t.ex. sovrummet). Dessutom finns det ännu inte någon bärbar 

DAISY-spelare, men många bärbara kassettbandspelare. 
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Fråga 15. Hur stort är ert bestånd av talböcker? 

Bibliotekspersonalen uppskattar beståndet till ca 21 000 analoga talböcker och 

ca 2000 digitala talböcker.90 

Fråga 16. Lånar ni mest ut digitala eller analoga talböcker? 

I februari 2003 lånades 3374 analoga talböcker och 700 digitala talböcker ut. 

Detta beror på att talboksavdelningen fortfarande har mest analoga talböcker i 

sitt bestånd. När det gäller förvärv köper de numera mest in digitala talböcker. 

De analoga talböcker som köps in är de som är mest eftertraktade. Analoga 

talböcker köps också in eftersom inte alla låntagare har möjlighet att lyssna på 

digitala talböcker (de får exempelvis inte en DAISY-spelare som hjälpmedel). 

Fråga 17. Om ni inte har en bok som någon vill låna, vad gör ni då? 

Om en låntagare vill ha en bok som inte finns i bibliotekets bestånd lånas den 

in från TPB eller något annat bibliotek i landet. Finns inte titeln på något annat 

bibliotek lämnas ett inläsningsförslag in till TPB. För det mesta går förslaget 

igenom och boken blir inläst som talbok. 

Fråga 18. Flera låntagare säger att de ibland får köa länge för att få låna en 

bok. Vad gör ni för att korta köerna? 

Fler exemplar av boken köps in när budgeten så tillåter eller så kopieras boken. 

Länsbiblioteken har rätt att kopiera talböcker. Man bör dock tänka på att det tar 

lång tid att producera en talbok. Från det att man läser recensionen om en ny 

bok till dess att den är färdig talbok tar det ca 6 månader. 

Fråga 19. Vilka verksamhetsmål har talboksavdelningen? 

Talboksavdelningens mål är framför allt att serva läshandikappade personer 

med talböcker. Uppsala kommun har en talboksplan från 2000−2001.91 

                                                 
90 I slutet av år 2002 var mediebeståndet 21 004 analoga och 2264 digitala talböcker. Källa: ur Uppsala 
Stadsbiblioteks statistik förmedlat genom Bodil Sonesson, bibliotekarie på Uppsala stadsbibliotek. E-brev 
från 2003-01-14. 
91 Under punkt nummer fyra som handlar om framtiden och den nya talbokstekniken står att övergången 
från talböcker i kassettform till talböcker i DAISY-format ska ske under 2000−2004. Utlåning av digitala 
talböcker och talboksspelare hade ännu inte påbörjats när talboksplanen antogs. I planen står även att 
utvecklingen inom talboksområdet sker snabbt och därför ”är det nödvändigt att en översyn av 
talboksplanen sker vartannat år”, något som alltså inte skett. Källa: Talboksplan för Uppsala kommun 
2000−2001. Under intervjun sa personalen på talboksavdelningen att de ska se över talboksplanen inom 
en snar framtid. 
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Intervju med enhetschefen på Syncentralen i Uppsala län 
Jag besökte Syncentralen den 17 mars 2003 och ställde nedanstående frågor till 

enhetschefen Viveca Frändberg. Intervjun tog ca 30 minuter. Jag använder inga 

direkta citat.  

Fråga 1. Berätta om Syncentralen och dess verksamhet! 

Syncentralens uppdrag är att serva synskadade personer med hjälpmedel samt  

krisbearbetning, dvs. hjälpa människor att leva med och acceptera sin synskada.  

Syncentralen hör till habiliterings- och hjälpmedelsverksamheten vid 

landstinget i Uppsala län. Syncentralen har funnits i 25 år och är 

länsövergripande, vilket innebär att de servar synskadade personer i hela 

Uppsala län. De personer som uppsöker Syncentralen är mellan 0 och 100 år, 

varav ca 80 procent är över 65 år och ca 5 procent är barn (0−19 år).  

Personalen på Syncentralen består av synpedagoger, optiker, kuratorer, 

datatekniker, assistenter samt konsultläkare.  

Ca 3000 personer är inskrivna på Syncentralen. Av dessa läser ca 2000 

personer någon form av talböcker. Syncentralen tillhandahåller även en mängd 

andra hjälpmedel förutom DAISY-spelare. 

Fråga 2. När började ni erbjuda DAISY-spelare? 

Syncentralen började erbjuda DAISY-spelare år 2001. Det var inget önskemål 

från deras sida, utan det var tekniken som drev fram det. Enhetschefen menar 

att Syncentralen är positiv till den nya tekniken, men hon tycker att den är 

alldeles för dyr. För att kunna ge alla 2000 personer som läser talböcker en 

varsin DAISY-spelare behövs 10 miljoner kr, vilket budgeten inte räcker till på 

långa vägar.  

Fråga 3. Vilka personer kan få en DAISY-spelare som hjälpmedel? 

För att få en DAISY-spelare som hjälpmedel krävs att man är inskriven på 

Syncentralen och för detta krävs att man har fått en remiss från en ögonläkare. 

Ca 1 procent av Sveriges befolkning är synskadade enligt dessa kriterier. Det 

beror alltså på graden av synskada om man är berättigad hjälpmedel eller inte. 

Alla som har någon form av läshandikapp kan alltså inte få en DAISY-spelare 

som hjälpmedel. Några drabbade grupper är dyslektiker samt personer som 

enbart är rörelsehindrade eller utvecklingsstörda. 

Fråga 4. Vilka villkor gäller? Måste en del betala och andra inte? 

Alla betalar en ordinationsavgift med en maxsumma på 300 kr som ett 

engångsbelopp. För ett hjälpmedel betalar man 300 kr, för två hjälpmedel 
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450 kr etc. Maxbeloppet oavsett antal hjälpmedel är 900 kr. Därefter är det 

”gratis” och man behöver inte betala för ytterligare hjälpmedel.  

Fråga 5. Hur många DAISY-spelare har ni lånat ut? 

Ca 150 DAISY-spelare är utlånade hittills. För närvarande står ca 100 personer 

i kö för att få en spelare. Detta är en ekonomisk fråga. Syncentralen vill ge alla 

varsin spelare, men budgeten tillåter inte det.  

Fråga 6. Lånar man en DAISY-spelare av er eller får/köper man den? 

Man får låna en spelare så länge behovet finns. Det kan alltså röra sig om allt 

från 1−30 år.  

Fråga 7. Hur går det till att ansöka om en DAISY-spelare? 

Man kontaktar till Syncentralen och säger att man vill ha en DAISY-spelare. 

Då sätts man upp på en väntelista och så snart det finns en spelare ledig får man 

erbjudande om att få den. En del personer väljer dock att stå över och vara kvar 

i kön ett tag till, eftersom de har hört att det ska komma en ny mindre spelare 

och hellre vill ha den. Har man fått en spelare kan man inte byta ut den. De som 

hittills fått spelare är från skolåldern och upp till ca 90 år.  

Fråga 8. Hur länge får man vänta tills man får en egen spelare? 

Väntetiden för att få en egen spelare är ca ett år. Studerande, personer som läser 

väldigt mycket samt personer som läser fackböcker som bara finns i DAISY-

format har förtur till att få en spelare.  

Fråga 9. Är det lika i alla län? 

Det är olika från län till län. Vissa län ger inte ut DAISY-spelare alls beroende 

på att ekonomin inte tillåter det. Uppsala län ligger bland dem som har gett ut 

flest spelare i landet.92 

Fråga 10. Vilka olika DAISY-spelare finns det? 

Det finns fyra olika spelare. Två modeller av Victor-spelare, varav en är enkel 

och den andra mer avancerad samt två Plextalk-spelare med liknande 

egenskaper som Victor. Den enkla Victor-spelaren är populärast bland 

                                                 
92 Om tillgängligheten för handikapphjälpmedel beslutar varje enskilt landsting. Många landsting har 
redan tagit politiska beslut om detta och ytterligare landsting bereder frågan. I några landsting har man 
startat förskrivning av talboksspelare i väntan på politiska beslut. Källa: TPB:s webbplats. URL: 
http://www.tpb.se/talbocker/fragor/dfragor/utrustning/kopaspelare.htm. 
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Syncentralens kunder. Plextalk-spelarna väljs bara av hörselskadade, vilket 

beror på att Plextalk-spelarna har bättre ljud än Victor-spelarna. 

Fråga 11. Vad kostar det att köpa en DAISY-spelare ute i handeln? Var kan 

man köpa en DAISY-spelare? 

Det kostar 5000 kr att köpa en DAISY-spelare. Syncentralen betalar 5000 kr 

minus moms, eftersom landstinget inte betalar moms. Företag som säljer 

DAISY-spelare är Enter och Polarprint. 

Fråga 12. Hur når ni ut med information om DAISY? 

Syncentralen når ut med information om DAISY genom Synskadades 

Riksförbund (SRF), olika taltidningar, biblioteken i länet samt informerar 

direkt när personer besöker Syncentralen. 

Fråga 13. Samarbetar ni med något bibliotek? 

Syncentralen har samarbete framförallt med Uppsala stadsbibliotek.  

Fråga 14. Vilka lagar lyder Syncentralen under? 

Syncentralen lyder under hälso- och sjukvårdslagen.93 

                                                 
93 Hälso- och sjukvårdslagen SFS 1982:763. (Utfärdad: 1982-06-30, Omtryck: SFS 1992:567, 
uppdaterad: t.o.m. SFS 2002:1028.) I 3 b § står: ”Landstinget skall erbjuda dem som är bosatta inom 
landstinget eller som är kvarskrivna enligt 16 § folkbokföringslagen (1991:481) och stadigvarande vistas 
där, 1. habilitering och rehabilitering, 2. hjälpmedel för funktionshindrade, och 3. tolktjänst för 
vardagstolkning för barndomsdöva, dövblinda, vuxendöva och hörselskadade. Landstingets ansvar 
omfattar dock inte habilitering, rehabilitering och hjälpmedel som en kommun inom landstinget har 
ansvar för enligt 18 b §. Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som 
arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag. Habilitering eller rehabilitering samt tillhandahållande av 
hjälpmedel skall planeras i samverkan med den enskilde. Av planen skall planerade och beslutade insatser 
framgå. Lag (2000:356).” 
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Analys 

Syftet med min uppsats var att undersöka hur ett antal talbokslåntagare på 

Uppsala stadsbibliotek uppfattar den nya digitala talboken och talbokstekniken. 

Jag har också undersökt hur tillgängligheten för den digitala talbokstekniken 

ser ut och låtit några av de som tillhandahåller talböcker och talbokshjälpmedel 

ge sin syn på detta. Frågor jag avsåg att besvara i min uppsats var: Vilken 

inställning har användarna till den nya digitala talboken som redskap? Hur 

upplever användarna DAISY-tekniken? Hur ser tillgängligheten för DAISY-

tekniken ut när det gäller till exempel möjligheten att få låna en DAISY-

spelare?  

Av låntagarna i min undersökningsgrupp är hela 75 procent över 61 år. 

Man skulle kunna tänka sig att detta resultat ger en missvisande bild av 

talbokslåntagarna på Uppsala stadsbibliotek. Mina resultat stämmer dock 

ganska bra överens med hur verkligheten ser ut. Personalen på 

talboksavdelningen säger att de flesta av låntagarna är över 60 år. 

Stadsbiblioteket har dock talbokslåntagare från skolåldern och upp mot 90 år, 

men låntagare under 20 år tas om hand av stadsbibliotekets barnavdelning.  

Den vanligaste orsaken till att informanterna i min undersökning läser 

talböcker är att de är synskadade av någon grad, från lätt synsvaga till helt 

blinda. Detta gäller för 90 procent av informanterna. Resterande personer har 

dyslexi eller har haft stroke. Mina resultat stämmer till stor del överens med 

vad som framkom i undersökningen Användarkrav på nästa generations 

talbok: en intervjustudie. Även där visade det sig att den dominerande gruppen 

talbokslåntagare är synskadade samt att en majoritet (ca 75 procent) av de 

synskadade i Sverige är över 65 år.94 I min undersökning framkom att av de ca 

3000 synskadade personer som är inskrivna på Syncentralen i Uppsala län är 

ungefär 80 procent över 65 år.95 

                                                 
94 Fossum, Katzeff & Skantz, 1997, s. 3. 
95 Enligt Viveca Frändberg, enhetschef på Syncentralen, vid intervjun 2003-03-17. 
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40 procent av informanterna i min undersökning är relativt nya som 

talbokslåntagare och har endast lånat talböcker mellan 0 och 5 år. Jag tror att 

detta är en bidragande orsak till att de flesta är så positiva till den digitala 

tekniken. Dessa låntagare har inte fastnat i vanan av kassettanvändning år ut 

och år in. De har nyligen vant sig vid talböcker och kan lätt vänja sig vid den 

nya digitala tekniken eftersom de inte är så låsta i ett visst 

talboksläsningsmönster. De personer som bara lånat talböcker de senaste fem 

åren har relativt snabbt fått komplettera de analoga talböckerna med de digitala, 

eftersom Uppsala stadsbibliotek började låna ut digitala talböcker samt 

DAISY-spelare redan under år 2001.  

En annan orsak till att så många är positiva till den digitala talbokstekniken 

har antagligen ett samband med att många av informanterna är positiva till ny 

teknik över huvud taget. Endast 10 procent av informanterna känner sig 

negativa till ny teknik och en fjärdedel är osäkra på om de är positiva eller 

negativa. Några av dem som är osäkra säger att deras inställning till ny teknik 

beror på om den är bra eller inte. Hela 80 procent av informanterna upplever att 

DAISY-tekniken är enkel och anledningen till att ca en tredjedel av 

informanterna började med talböcker i DAISY-format var att de av den 

information de fått blivit uppriktigt intresserade av att prova den nya tekniken. 

En femtedel av informanterna har dock lånat talböcker under en längre tid 

− över 26 år. Av dessa är en person gravt synskadad och resterande personer 

blinda sedan 30−40 år tillbaka. Även dessa låntagare är positiva till den digitala 

tekniken. Dessa personer har dock varit tvungna att anpassa sig (till samhället) 

hela livet p.g.a. sina synhandikapp. De är alltså vana vid att anpassa sig och har 

antagligen positiva erfarenheter sedan tidigare som gör att de törs ta till sig nya 

saker och ny teknik, eftersom de får ut fördelar av tekniken. Några av dessa 

personer påpekar också att anledningen till att de började med digitala 

talböcker var att de kände att man måste följa med i samhällets och teknikens 

utveckling. De kände alla till att de analoga talböckerna är på väg att försvinna 

och hade hört att den digitala tekniken skulle innebära många fördelar.  

De flesta av mina informanter lånar många böcker varje månad. Flera av 

låntagarna berättade under intervjun att de brukar lyssna på talböcker hela 

dagarna. Många av informanterna är ålderspensionärer eller förtidspensionärer 

och är oftast hemma på dagarna och har då mycket tid till att lyssna. Jag fick 

även intrycket av att talböckerna blir ett slags sällskap för många. Under 

intervjuerna verkade det som om många av informanterna är relativt ensamma; 

de bor för sig själva och har ofta inte så stor möjlighet att komma ut och träffa 

vänner och bekanta. Kvinnor lever i genomsnitt längre än män i Sverige och 
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eftersom många talbokslåntagare är äldre kvinnor är flera av dem änkor. Jag ser 

alltså talböckerna som ett komplement till fysiskt sällskap för en del av 

informanterna. Det är en del i deras vardag som hjälper till att förhöja 

livskvaliteten. Flera kvinnor berättade för mig att de tidigare varit flitiga 

handarbetare, men att de sedan de blivit synsvaga inte längre ser tillräckligt bra 

för att t.ex. kunna brodera och virka. Talbokslyssnandet har således blivit ett 

nytt intresse för dem, eftersom det är något som de tycker om och som de 

relativt enkelt kan klara av trots sin synskada. Jag tror även att lyssnandet 

fungerar som ett sätt att ta del av kulturen för de människor som inte kan delta 

aktivt ute i samhället. 

De flesta av informanterna lånar än så länge både analoga och digitala 

talböcker; en tredjedel har helt lämnat den analoga tekniken för den digitala. 

Man måste dock ha i åtanke att detta inte behöver vara gällande för samtliga 

låntagare på talboksavdelningen. Ett krav från min sida var att mina 

informanter skulle låna eller ha lånat talböcker både på kassett och i DAISY-

format för att de skulle kunna göra en jämförelse dem emellan. Nästan hälften 

av de personer som lånar både analoga och digitala talböcker uppskattar att de 

mest lånar i digitalt format. Endast 2 informanter lånar mest i kassettform. Den 

första informanten är en synskadad kvinna på 79 år som har lånat talböcker i ca 

10 år och som tycker att den digitala tekniken är svår. Den andra informanten 

är en kvinna på 62 år som lånat talböcker i ca 4 år och menar att så snart en 

bärbar DAISY-spelare kommer ut på marknaden planerar hon att övergå helt 

till digitala talböcker. Hon brukar lyssna på talböckerna när hon är ute och går 

eller pysslar i trädgården och vill då kunna bära med sig sin talboksspelare. 

Det vanligaste svaret på varför låntagarna inte helt övergår till den digitala 

talbokstekniken är att alla titlar inte finns som digital talbok, utan ännu bara i 

kassettform. Jag tror att många av dem som fortfarande använder båda 

teknikerna parallellt kommer att övergå till DAISY-tekniken inom en snar 

framtid. Några av informanterna sa vid intervjuerna att de är positiva till den 

digitala tekniken och kommer att övergå helt till den när den är ”fullt utbyggd”. 

Den digitala tekniken är än så länge ny och jag tror att många känner sig osäkra 

inför att släppa den gamla tekniken som de känner till bättre än den nya även 

om mina informanter verkar klara den digitala tekniken bra. 

Bibliotekspersonalen tror att anledningen till att många låntagare ännu 

håller fast vid den analoga talbokstekniken är att utbudet av digitala talböcker 

inte är tillräckligt utbyggt än, vilket överensstämmer med de svar jag fick från 

låntagarna. En annan orsak som bibliotekspersonalen nämner är att en del 

låntagare har en kassettbandspelare stående i ett rum och en DAISY-spelare i 
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ett annat. De påpekar också att det finns många bärbara kassettbandspelare, 

men ännu inga bärbara DAISY-spelare. Jag tror att alla dessa faktorer spelar in, 

men den största orsaken är antagligen att alla böcker inte finns i digitalt format 

ännu. 

Hela 70 procent av mina informanter anser att DAISY-tekniken 

(talboksspelare, läsprogram till dator) är värd pengarna. De flesta av dessa 

personer lånar sin DAISY-spelare från Syncentralen. För detta betalar de ett 

maxbelopp på 300 kr som en engångssumma och de får behålla spelaren så 

länge behovet finns. Samtliga av de informanter som tycker att tekniken är dyr 

anser att det än så länge är för dyrt att köpa en egen DAISY-spelare (som kostar 

ca 5000 kr). De flesta känner dock till att nya billigare spelare snart kommer ut 

på marknaden. Alla, utom en informant, anser att det var relativt enkelt att få 

tillgång till en DAISY-spelare. Mer än hälften av informanterna har fått sin 

spelare som hjälpmedel genom Syncentralen, övriga lånar spelare från 

biblioteket, har köpt egen spelare eller har fått läsprogram till datorn från 

biblioteket. I stort sett samtliga tycker att det har fungerat bra att låna spelare. 

Informanterna fick sina DAISY-spelare relativt fort, de var inte dyra och 

tekniken har fungerat bra hela tiden för de allra flesta. Väntetiden för att få en 

spelare är dock ca ett år. Studerande, personer som läser väldigt mycket samt 

personer som läser facklitteratur som endast finns i DAISY-format har dock 

förtur i kön och kan få en DAISY-spelare snabbare än så. 

En person, samma som anser att det är svårt att få en DAISY-spelare, 

lyssnar på de digitala talböckerna i en MP3-spelare. Denna informant är 

dyslektiker och har därför inte möjlighet att få en DAISY-spelare som 

hjälpmedel, eftersom kravet för att få en spelare som hjälpmedel är att man är 

inskriven på Syncentralen. För detta krävs att man har fått en remiss från en 

ögonläkare. Endast ca 1 procent av Sveriges befolkning är synskadade enligt 

dessa kriterier. Det beror alltså på graden av synskada om man är berättigad en 

talboksspelare som hjälpmedel eller inte, alltså oavsett om man har något annat 

läshandikapp. Några grupper som drabbas av detta är dyslektiker samt personer 

som enbart är rörelsehindrade eller utvecklingsstörda. Jag anser även att 

invandrare som har svårigheter med det svenska språket och således har svårt 

att läsa tryckt text kan ses som läshandikappade, men denna grupp har inte ens 

rätt att låna talböcker.96 

                                                 
96 Däremot finns vissa bok och band, som är ”friköpta” för dessa grupper. Bok och band innebär att 
boken både finns tryckt och inläst så att man samtidigt som man lyssnar på boken kan följa med i texten. 
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Ur tillgänglighetssynpunkt anser jag att detta är ett problem, eftersom de 

personer som har läshandikappet synskada gynnas medan andra grupper 

missgynnas, trots att det finns flera skrivelser och lagar som tar upp 

funktionshindrades rättigheter.97 I FN:s standardregler för funktionshindrade 

som antogs 1993 står att ”staterna skall se till att människor med 

funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på lika villkor. […]Utveckling och 

användning av särskild teknik ska främjas så att litteratur, film och teater görs 

tillgängliga” (mina kursiveringar).98 I Regeringens proposition 1996/97:3 sägs 

att kulturpolitiken ska verka för att alla får en möjlighet till delaktighet i 

kulturlivet och till kulturupplevelser (min kursivering).99 Kanske kan man tolka 

dessa skrivelser så att alla ska ha rätt till tillgång av medier i för dem anpassade 

former, men inte automatiskt tillgång till de tekniska hjälpmedel som behövs 

för att kunna tillgodogöra sig medierna. Just nu pågår Hjälpmedelsutredningen, 

som är en utredning om vissa hjälpmedel för personer med funktionshinder. 

Den beräknas komma i september 2003 och jag hoppas att den utredningen ska 

kunna ge alla talbokslåntagare, oavsett läshandikapp, möjlighet att få en digital 

talboksspelare som hjälpmedel.  

Möjligheten att låna en digital talboksspelare från biblioteket finns som ett 

alternativ för dem som inte kan få en spelare som hjälpmedel från 

Syncentralen. Uppsala stadsbibliotek har dock endast 15 spelare till utlån för 

tillfället. För att få låna en spelare måste låntagaren dessutom stå i kö i ca 1,5 

månad, för att sedan endast få behålla spelaren i en månad. 

Om det i framtiden skulle bli så att alla läshandikappade har rätt att få en 

DAISY-spelare som hjälpmedel skulle det naturligtvis innebära stora 

kostnader. Både bibliotekspersonalen och enhetschefen på Syncentralen anser 

att de redan nu gör vad de kan för att uppfylla sina respektive verksamheters 

mål (att serva läshandikappade med talböcker respektive att serva synskadade 

med hjälpmedel och krisbearbetning), men att det är svårt när pengarna inte 

räcker till. Enhetschefen på Syncentralen poängterar att för att de ska kunna ge 

de ca 2000 personer i Uppsala län som läser talböcker varsin digital 

talboksspelare behövs 10 miljoner kr, vilket budgeten inte alls räcker till. Det är 

för närvarande upp till varje enskilt landsting att besluta om tillgängligheten för 

 
Detta används vid lästräning. Källa: Lena Löfstrand, bibliotekarie på talboksavdelningen på Uppsala 
stadsbibliotek. E-brev från 2003-04-22. 
97 Till funktionshindrade räknas inte bara synskadade utan även exempelvis döva och utvecklingsstörda. 
Källa: Nationalencyklopedin, elektronisk version, url: http://www.ne.se. Uppslagsord ”funktionshinder”. 
98 Att skapa ett tillgängligt samhälle för alla: FN:s standardregler för funktionshindrade, 1994. 
99 Regeringens proposition 1996/97:3: kulturpolitik. 
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handikapphjälpmedel och Uppsala län ligger bland dem som för nuvarande 

lånar ut flest DAISY-spelare i landet (hittills ca 150 stycken). Även om lagen 

skulle ge alla läshandikappade rätt att få en egen DAISY-spelare som 

hjälpmedel skulle konflikten mellan lagens påbud och den bristande ekonomin 

finnas kvar. 

Kameleontmetoden, som jag tar upp i teorikapitlet, är en av 

(re)habiliteringsteknologins metoder och innebär att lösningen på ett problem 

för funktionshindrade personer ska ha samma avsikt som för icke 

funktionshindrade. Formen ska dock vara annorlunda för att en 

funktionshindrad person ska komma åt funktioner som icke funktionshindrade 

kan nå. Talböcker är ett exempel på detta och avsikten är densamma som för en 

icke läshandikappad person, dvs. att kunna ta del av något dokumenterat. 

Mellan den analoga och den digitala tekniken finns många skillnader vars 

positiva egenskaper förhoppningsvis väger över för den digitala tekniken. Mina 

informanter ser många fördelar med de digitala talböckerna och de är eniga om 

flera av dessa. Den vanligaste fördelen informanterna upplever hos den digitala 

tekniken är att det ryms så mycket information på en enda DAISY-skiva. Detta 

leder till att man slipper de avbrott i läsningen som uppstår vid lyssning på 

analoga talböcker då man är tvungen att vända och byta kassetter ofta. Det ses 

dessutom som ansträngande att behöva byta, vända och hålla reda på 

kassetterna. Att spelarna är enkla att använda, att det är lätt att hoppa framåt 

respektive bakåt i talboken, att ljudet är bättre än för de analoga talböckerna 

samt att spelaren automatiskt lägger ett bokmärke när man stänger av boken 

och sedan ”minns” var i boken man är även om man lyssnar på en annan bok 

emellan anser över en tredjedel av de tillfrågade personerna vara mycket 

positivt. Dessutom uppskattar över en tredjedel av låntagarna att 

förpackningarna för de digitala talböckerna är så små; de tar liten plats, är inte 

tunga att bära och går lättare att skicka på posten än de analoga talböckerna 

som är tunga och otympliga p.g.a. att det krävs stora emballage runt dem 

eftersom de innehåller många kassetter.  

Förvånande är att endast en person tycker att det är lätt att se knapparna på 

DAISY-spelaren. I enlighet med (re)habiliteringsteknikens mål borde 

talboksspelarna vara konstruerade så att rätt delar tydligt syns, i det här fallet de 

olika funktionsknapparna på DAISY-spelarna. Eftersom endast en person har 

uppmärksammat detta som en positiv egenskap hos den digitala tekniken kan 

man antingen dra slutsatsen att designen inte är helt lyckad eller att de flesta 

användare anser det självklart att knapparna ska vara tydligt utformade och inte 

reflekterar över det. Det skulle också kunna bero på att alla användare inte har 
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samma typ av spelare och därför uppfattar detta olika. På de enkla spelarna är 

knapparna och rattarna för t.ex. ljudstyrka större, de är mer upphöjda, de är 

olikformade etc. för att synskadade personer lätt ska kunna hitta rätt knapp till 

önskad funktion. De är alltså utformade för att förstärka enkel användning 

såväl visuellt som taktilt, detta helt i enlighet med (re)habiliteringsteknikens 

mål.  

(Re)habiliteringstekniken förhåller sig till den forskningsgren som kallas 

HMI (Human Machine Interaction), dvs. studiet av samspelet mellan 

användaren och tekniken. Hur användbar och användvärd teknik ska utformas 

finns det en mängd principer för. Målsättningen är att tekniken helst ska vara 

självförklarande samt att det inte ska gå att göra fel med katastrofala följder, 

vilket den digitala talbokstekniken lever upp till när det exempelvis gäller 

knapparna på DAISY-spelaren. På knappen som förflyttar läsaren framåt i 

boken finns en framåtvänd pil som man även kan känna (taktilt) som 

synskadad; liknande ”hjälpmedel” finns vid varje funktionsknapp. För att 

teknik ska vara lätt ska användaren också få bekräftat att rätt saker utförs och 

vid varje knapptryckning som görs på DAISY-spelarna hörs en röst som 

redogör för vilken funktion den valda knappen har. 

De nackdelar som användarna finner med den digitala talbokstekniken 

verkar vara mycket individuella. Anmärkningsvärt är att en fjärdedel av 

informanterna inte kan komma på några nackdelar över huvud taget. Av detta 

drar jag slutsatsen att de är så positiva till den nya tekniken att de helt enkelt 

fokuserar på det som är bra och inte letar efter svagheter och därför inte heller 

finner några. Att dra slutsatsen att det inte finns något negativt med DAISY-

tekniken vore fel eftersom 75 procent av användarna upplever nackdelar av 

olika slag. Dessutom tror jag inte att det finns någon teknik som är så pass ny 

som den digitala talbokstekniken är, och som fortfarande är under utveckling, 

som saknar brister. Jag tror att det var lättare för informanterna att rada upp 

positiva egenskaper med digital talboksteknik än egenskaper som saknas, 

eftersom det är svårare att komma på saker som fattas än saker som finns. 

För de användare som funnit brister i tekniken är den största nackdelen att 

man inte får veta hur långt man kommit i boken och hur lång tid det är kvar, 

dvs. spelad och återstående tid. En fjärdedel av användarna finner också att 

DAISY-spelarna är onödigt stora och tunga. De flesta är dock medvetna om att 

nya portabla spelare är under utveckling. En annan sak som upplevs som 

negativt av flera användare är att det än så länge är dyrt att köpa en egen digital 

talboksspelare. Vidare menar några personer att det är ett minus att en särskild 

spelare behövs för att man ska kunna lyssna på de digitala talböckerna. Två 
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personer tycker att DAISY-skivorna är mindre tåliga och därför kan behöva 

rengöras ibland och två andra informanter menar att ljudet på talböcker 

överförda från kassett till DAISY-format ofta är dåligt. Ytterligare två personer 

anser att en stor nackdel är att alla talböcker inte finns i DAISY-format än. Det 

förvånar mig att endast två informanter nämnde detta som en nackdel, eftersom 

den vanligaste anledningen till varför låntagarna inte övergår helt till den 

digitala tekniken är att alla titlar inte finns som digital talbok. I övrigt är de 

negativa upplevelserna individuella. Även här är det endast en person som har 

nämnt DAISY-spelarens knappar. Denna informant är tidigare nämnda 

synskadade kvinna på 79 år som tycker att knapparna är små och otydliga. 

Samma informant anser även att det är en nackdel att DAISY-skivorna rymmer 

så mycket information, eftersom hon undrar var i boken hon är och när boken 

ska ta slut. Hon är även den enda informant i min undersökning som främst 

lånar analoga talböcker. 

De flesta av informanterna anser att det mesta de efterfrågar finns som 

talbok, men att de ibland får köa länge innan de får låna boken i fråga. 

Bibliotekspersonalen är medveten om detta och köper in fler exemplar av 

populära böcker om budgeten tillåter. Ibland kopierar länsbiblioteket talböcker 

för att stadsbiblioteket ska få fler kopior utan att det kostar dem något. Det är 

alltså i mycket (bristen på) pengar som styr tillgängligheten till talböckerna. 

Man måste dock även tänka på att det tar ca sex månader att framställa en 

talbok. 

Den digitala talbokstekniken ska passa alla som behöver använda den, 

oavsett ålder. I det här fallet är det särskilt viktigt att det är tekniken som måste 

anpassas till människan och inte tvärtom, eftersom funktionshindrade har 

svårigheter att kompensera eventuella brister hos tekniken. Samspelet mellan 

tekniken och människan med funktionshinder har gjort det nödvändigt att 

anpassa tekniken så att den blir användbar för alla.100 Man kan tycka att de 

avancerade modellerna av DAISY-spelare har för många funktioner och 

finesser. Finns det verkligen någon som använder alla dessa? Bland mina 

informanter måste nog svaret bli nej. Informanterna i min undersökning är 

övervägande äldre personer. De allra flesta använder sin talboksspelare för att 

lyssna på skönlitteratur, dvs. de lyssnar på en hel bok från början till slut och då 

behövs inte alla funktioner som den avancerade spelaren har. Jag finner det 

därför inte oväntat att den enkla modellen av talboksspelare är populärast bland 

                                                 
100 I överensstämmelse med (re)habiliteringstekniken, Jönsson & Anderberg, 1999, s. 15. 
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användarna både enligt Syncentralen och biblioteket. Många funktioner på de 

avancerade spelarna kommer inte till användning för de flesta av dessa 

låntagare utan är antagligen mest förvirrande för t.ex. en synsvag person som 

har svårt att hitta rätt bland alla knappar. De avancerade funktionerna är dock 

till stor hjälp för exempelvis studerande med läshandikapp. Det hade varit 

intressant att veta vilken modell av talboksspelare mina informanter använder 

samt vilka funktioner de brukar utnyttja, men tyvärr ställde jag inte dessa frågor 

till informanterna. 

Olika personer har olika krav på den talboksspelare de använder beroende 

på exempelvis läshandikapp, förkunskaper samt användningsområde. En 

synskadad person har antagligen inte samma krav som en dyslektiker eller en 

rörelsehindrad person. Knapparna på spelaren bör vara lätta att identifiera såväl 

taktilt för blinda som visuellt för synsvaga. Spelarna bör även vara lätta att 

manövrera för de ovana läsarna, men också ha avancerade möjligheter för de 

kvalificerade användarna. Att det finns enkla och mer avancerade modeller av 

digitala talboksspelare är bra, eftersom spelarna är avsedda för olika 

målgrupper. De avancerade modellerna passar bättre för studier och läsning av 

facklitteratur och passar mer kvalificerade användare. De enkla modellerna 

passar bättre för dem som bara vill lyssna på en skönlitterär bok rakt upp och 

ner och som inte behöver kunna hoppa mellan kapitel, kunna lägga bokmärken, 

kunna göra anteckningar etc. De enkla varianterna passar också bättre för äldre 

användare som inte vill eller orkar lära sig en massa finesser som de kanske 

aldrig kommer att använda i alla fall.  

Jag tror också att det är av samma anledning som de flesta informanter 

lyssnar på digitala talböcker med hjälp av en DAISY-spelare och inte med hjälp 

av en dator. Eftersom de flesta av mina informanter är äldre har de antagligen 

inte kommit i kontakt med datorer i särskilt stor utsträckning och tycker 

antagligen att det verkar krångligt att lyssna med hjälp av en sådan. Dessutom 

fick jag intrycket av att få av mina informanter har en egen dator i hemmet och 

då känns det antagligen enklare att lyssna i en DAISY-spelare som de flesta får 

relativt enkelt från Syncentralen. En DAISY-spelare påminner dessutom mer 

om den gamla lyssningsapparaten (dvs. kassettbandspelaren) än vad en dator 

gör, vilket jag tror ger en igenkänningskänsla som kan bidra till att det känns 

”tryggare” att använda en DAISY-spelare än en dator. Detta kan också vara en 

bidragande orsak till att datorer är ovanliga hjälpmedel i talbokssammanhang 

(bland mina informanter). 

Inom (re)habiliteringsteknologi och design är heuristiska resonemang 

grundläggande inslag och forskare och brukare är sällan samma personer. För 
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att få verklig kunskap om hur den digitala talbokstekniken fungerar och för att 

kunna utveckla tekniken så att den blir så bra som möjligt för de målgrupper 

den riktar sig till är det viktigt att ta reda på vad användarna tycker, vilket jag 

har gjort i denna undersökning. Som jag tidigare sagt står begreppet design 

internationellt för användbarhet, användvärdhet och estetik och har en annan 

bredd än den svenska definitionen som främst omfattar form och skönhet.101 

Enligt det vidare begreppet har design uppgiften att lyssna till hur situationen 

”talar tillbaka”. Detta gäller under hela produktens livstid och återanvändning 

och kräver således direkt användarforskning.102 Det är bara användaren som kan 

bedöma värdet på hjälpmedlet, i det här fallet den digitala talboksspelaren. 

Värdet är individuellt och kan vara olika för olika människor, det är inget som 

är inbyggt i tekniken i sig. Man måste tänka på att alla åsikter och upplevelser, 

både positiva och negativa, är subjektiva. Däremot kan de ge en fingervisning 

om vad användarna tycker och i de fall flera användare upplever samma saker 

kan man dra slutsatsen att det är, om än inte allmängiltigt, i alla fall något som 

många användare har gemensamt. Det är viktigt att sträva efter att anpassa 

tekniken efter användarna så långt det är möjligt för att få en maximalt 

fungerande teknik.  

                                                 
101 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 2. 
102 Jönsson & Anderberg, 1999, s. 2, som på denna punkt refererar till Donald A. Schöns studie The 
reflective practitioner: how professionals think in action. (New York 1983). 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att undersöka hur talbokslåntagare, som tidigare 

enbart använt den analoga talbokstekniken, uppfattar den nya digitala 

talbokstekniken och talboken i DAISY-format. Jag avsåg också att undersöka 

hur tillgängligheten för den digitala talbokstekniken ser ut och låta några 

tillhandahållare av talböcker och talbokshjälpmedel ge sin syn på detta. Mina 

frågeställningar var följande: Vilken inställning har användarna till den nya 

digitala talboken som redskap? Hur upplever användarna DAISY-tekniken? 

Hur ser tillgängligheten för DAISY-tekniken ut när det gäller till exempel 

möjligheten att få tillgång till en DAISY-spelare? 

Jag gav i bakgrundskapitlet först en inblick i handikapp- och kulturpolitik i 

Sverige i form av lagar, utredningar och skrivelser. Därefter följde information 

om Talboks- och punktskriftsbiblioteket samt regler gällande talböcker. 

Slutligen följde information om digitala talböcker, hur DAISY kom till, hur 

man läser en digital talbok, information om DAISY-konsortierna samt en kort 

redogörelse över skillnaderna mellan analoga och digitala talböcker. 

För att ta reda på användarnas uppfattning om den digitala talboken och 

talbokstekniken genomförde jag telefonintervjuer med 20 talbokslåntagare på 

Uppsala stadsbibliotek. För att undersöka tillgängligheten för talböcker och 

talbokstekniska hjälpmedel intervjuade jag bibliotekspersonalen på 

talboksavdelningen på Uppsala stadsbibliotek samt enhetschefen på 

Syncentralen i Uppsala län. 

Undersökningen visar att de flesta av informanterna är positiva till den 

digitala talbokstekniken. De finner många fördelar varav den främsta är att en 

enda DAISY-skiva kan rymma väldigt mycket information. Andra positiva 

upplevelser är att man med digital talboksteknik slipper avbrott i läsningen 

eftersom man slipper vända, byta och hålla reda på kassetter, att de digitala 

talboksspelarna är enkla att använda och har bra funktioner samt att talböcker i 

DAISY-format är små och lätta. Nackdelarna är mer individuella och det som 

framkom var bland annat att man inte får veta hur långt man kommit i boken 

och hur mycket tid som återstår, att de digitala talboksspelarna är stora och 
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tunga, att det är dyrt att köpa en egen spelare samt att en särskild spelare 

behövs för att kunna lyssna på digitala talböcker.  

De flesta låntagare tycker att den digitala talbokstekniken är värd pengarna 

och mer än hälften av informanterna har fått sin DAISY-spelare som 

hjälpmedel från Syncentralen. För att få en spelare är väntetiden ca ett år och 

Syncentralen kan inte ge alla som behöver en varsin spelare, eftersom 

ekonomin inte tillåter det. Endast synskadade av en viss grad kan få en DAISY-

spelare som hjälpmedel, vilket innebär att vissa läshandikappade grupper 

missgynnas (exempelvis dyslektiker eller de som enbart är rörelsehindrade). 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjufrågor låntagare 
 

Kön:  

Ålder:  

 

Hur kommer det sig att du lånar talböcker? (typ av läshandikapp) 

 

 

Hur länge har du lånat talböcker? 

 

 

Hur länge har du lånat talböcker i DAISY-format? 

 

 

Hur ofta lånar du talböcker? 

 

 

Lånar du både skönlitteratur och facklitteratur?  

 

 

 

I vilket format lånar du? (DAISY, kassetter) 

 

 

Lånar du mest DAISY eller kassetter?  
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Om du lånar både och, varför övergår du inte helt till den nya DAISY- 

tekniken ? (Vana, materialet finns inte i DAISY-format, komplicerad  

teknik, tillgänglighet spelare etc.) 

 

 

 

 

Hur lyssnar du på talböckerna? (Bandspelare, DAISY-spelare, dator) 

 

 

 

 

 

Har du egen DAISY-spelare/dator? Lånar du? Varifrån?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tycker du att det är skillnad i upplevelsen när du lyssnar på kassetter  

gentemot när du lyssnar på DAISY? 

 

 

 

 

 

 

Tycker du bäst om kassetter eller DAISY? Motivera. 

 

 

 

 

Är du positiv till ny teknik? 
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Hur upplever du DAISY-tekniken? (Svår, enkel, dyr, billig,  

svårtillgänglig/lättillgänglig med tanke på DAISY-spelare, program etc.) 

 

 

 

 

 

 

Hur kom det sig att du började låna talböcker i DAISY-format? 

 

 

 

 

 

Vilka fördelar tycker du det finns med DAISY? 

 

 

 

 

 

Vilka nackdelar tycker du det finns med DAISY? 

 

 

 

 

 

Finns det du vill ha som talbok? (främst DAISY) 

 

 

 

 

Har du stött på några problem vid talboksanvändningen? Vilka? (Tekniken  

fungerar inte/är svår, det efterfrågade materialet finns inte som talbok etc.) 
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Bilaga 2. Intervjufrågor talboksavdelningen på Uppsala 
stadsbibliotek 

1. Vad krävs för att få låna talböcker? 

2. Är det lika många män och kvinnor som lånar talböcker hos er? 

3. Hur gamla är era låntagare? 

4. Vilka läshandikapp har era låntagare? 

5. När började ni låna ut digitala talböcker? 

6. När började ni låna ut DAISY-spelare samt dela ut läsprogram för dator? 

7. Fick de som lånade digitala talböcker i början även låna en DAISY-spelare 

från biblioteket? 

8. Hur valde ni ut vilka låntagare som först av alla fick låna en DAISY-spelare? 

9. Vilka olika DAISY-spelare har ni? 

10. Hur många DAISY-spelare har ni till utlån? 

11. Måste man köa för att få en DAISY-spelare? 

12. Hur mycket kostar det att köpa en DAISY-spelare? 

13. Hur når ni ut med information om DAISY? 

14. Många låntagare lånar talböcker både i digitalt och analogt format. Vad tror 

ni det beror på att de inte helt övergår till digitala talböcker? 

15. Hur stort är ert bestånd av talböcker? 

16. Lånar ni mest ut digitala eller analoga talböcker? 

17. Om ni inte har en bok som någon vill låna, vad gör ni då? 

18. Flera låntagare säger att de ibland får köa länge för att få låna en bok. Vad 

gör ni för att korta köerna? 

19. Vilka verksamhetsmål har talboksavdelningen? 
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Bilaga 3. Intervjufrågor Syncentralen 

1. Berätta om Syncentralen och dess verksamhet! 

2. När började ni erbjuda DAISY-spelare? 

3. Vilka personer kan få DAISY-spelare som hjälpmedel? 

4. Gäller samma villkor för alla grupper? Måste en del betala och andra inte? 

5. Hur många DAISY-spelare har ni? Hur många har ni lånat ut? 

6. Lånar man en spelare av er eller får/köper man den? 

7. Hur går det till att ansöka om en DAISY-spelare? Hur kommer personerna i  

kontakt med er? 

8. Hur länge får man vänta tills man får en egen spelare? 

9. Är det lika i alla län?  

10. Vilka olika DAISY-spelare finns det? 

11. Vad kostar det att köpa en DAISY-spelare ute i handeln? Var kan man  

köpa DAISY-spelare? 

12. Hur når ni ut med information om DAISY? 

13. Samarbetar ni med något bibliotek? 

14. Vilka lagar lyder Syncentralen under? 


