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Abstract:  This thesis focuses on how librarians describe their work 

towards users with intellectual disabilities which is a priority 

group in the control documents for the public libraries. These 

aims for the user group are to be found in The Swedish 

library Act, Swedish Agency for Accessible Media (MTM) 

and Swedish Arts Council and they make up the foundation 

for this study. The aim of this thesis is to gather knowledge 

about how to get users with intellectual disabilities to get 

included and feel welcomed in the library. Three main 

questions were asked: How does the six librarians in our 

thesis describe their work towards users with intellectual 

disabilities? Which challenges does the librarians 

experience? How do the librarians deal with the identified 

challenges? In this study qualitative interviews were 

accomplished with librarians from six different public 

libraries. M. K. Buckland´s Access to Information (in 

Information and information systems 1991) was partly used 

as a model to analyze our empiric material. Buckland, who 

has a long and solid library background in his profession, 

identifies six types of barriers and how to overcome the 

challenge of getting access to information. The results show 

that collection development is a priority for the libraries and 

also suitable in four of Buckland´s six barriers of access to 

information. One conclusion is that several librarians in the 

study felt content with their efforts since they had a good 

book collection for the user group. Three other factors that 

had high priority for the librarians were cooperating with 

external organizations, programs on the library especially 

suited for the user group and doing outreaching work to get 

the user group to come the library. 

Nyckelord:                         folkbibliotek, intellektuell funktionsnedsättning, 

utvecklingsstörning, användare, barriärer, uppsökande 

verksamhet, bemötande, inkludering 
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1 Inledning 

“The most important thing to remember is that patrons are showing up not because they 

have a disability but because you have a library, and libraries have much to 

offer” (Vincent, 2014). 

  

Biblioteket är till för alla och personer med funktionsnedsättning är en prioriterad grupp 

som i olika miljöer återspeglar den sociala mångfalden och ger en respekt och tolerans 

för olikheter. Pionjären inom folkbiblioteksväsendet, Valfrid Palmgren Munch- 

Petersen (1911), förespråkade redan tidigt att biblioteket skulle vara en bildnings- och 

glädjekälla för alla. I sin bok Förslag angående de åtgärder, som från statens sida böra 

vidtagas för främjande af det allmänna biblioteksväsendet i Sverige skriver författaren 

att biblioteket är den plats, där alla, ung och gammal, hög och låg, fattig och rik kan 

samlas utan hänsyn till stånd och klasser, ålder eller andra yttre olikheter. Biblioteket 

kan och bör vara ett sammanhållande band mellan alla ett samhälles invånare och i 

böckernas värld och på biblioteket är alla lika (Munch-Petersen, 1911). 

 

Unesco har tillsammans med IFLA (International Federation of Library Associations 

and Institutions) utarbetat flera manifest för att tydliggöra de principer och värdegrunder 

som bibliotekens verksamhet baseras på. Bibliotekets huvuduppdrag är att verka för 

information, läskunnighet, utbildning och kultur. Biblioteket ska stimulera barns 

läsning, verka för kulturell mångfald och garantera alla medborgares tillgång till all 

sorts samhällsinformation. Biblioteken är till för alla människor, oberoende av ålder, 

ras, kön, religion, nationalitet, språk eller samhällsklass (Svenska Unescorådet, 1995). 

 

Regeringen har beslutat att samhället ska utformas så att människor med 

funktionsnedsättning blir fullt delaktiga. Kulturrådet är ansvarig myndighet inom 

kulturområdet. Det innebär att det arbetar för att regeringens funktionshinderspolitik ska 

få fäste i kulturlivet. Kulturrådet ska stödja, samordna och driva på kulturlivet att ta sitt 

ansvar för att uppnå de nationella målen i funktionshinderpolitiken. Målet är ett 

kulturliv som är tillgängligt och öppet för alla som vill delta. Ett kulturliv som har 

lokaler, information och verksamhet som i sin helhet kan användas oavsett 

funktionsförmåga och att attityder och värderingar utgår från att vi alla är olika men är 

lika mycket värda. 

 

I bibliotekens uppdrag finns flera prioriterade grupper. En av bibliotekens prioriterade 

grupper är funktionsnedsatta där personer med intellektuell funktionsnedsättning ingår. 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska enligt paragraf fyra i bibliotekslagen, 

SFS 2013:801, ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, 

bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur 

och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. Detta bland annat genom 

att erbjuda litteratur i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov (SFS 

2013:801). 

Den statliga myndigheten MTM (Myndigheten för tillgängliga medier) producerar och 

distribuerar litteratur och tidningar i tillgängliga format för personer med läsnedsättning 

och deltar också aktivt i utvecklingen av tillgängliga medier. I enlighet med 

upphovsrättslagens paragraf 17 är det möjligt för bibliotek och andra institutioner att 

producera och låna ut litteratur till personer med läsnedsättning. Med en läsnedsättning 

menas att läsaren behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. 
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En anpassad bok kan vara en inläst bok eller en bok i punktskrift. Den som har en 

läsnedsättning har rätt att låna böcker genom Legimus. Utifrån behoven finns talböcker, 

e-textböcker eller punktskriftsböcker att låna. 

 

Några exempel på läsnedsättningar: 

 synskada 

 rörelsehinder 

 intellektuell funktionsnedsättning 

 läs- och skrivsvårigheter 

 hörselskada (för hörselträning) 

 tillfällig läsnedsättning på grund av sjukdom eller skada 

 kognitiva funktionsnedsättningar (till exempel traumatiska hjärnskador, 

språkstörning, afasi, autism, ADHD, demenssjukdomar, whiplashskador eller 

psykiska funktionsnedsättningar (www.mtm.se). 

  

  

Kulturrådet fördelar verksamhetsbidrag till läns- och regionbibliotek och inköpsstöd till 

folk- och skolbibliotek. Kulturrådet stödjer också olika läsfrämjande insatser och förser 

genom distributionsstödet huvudbiblioteken med de böcker som fått statligt 

litteraturstöd. Kulturrådets bidrag ska främja kvalitet, mångfald och jämställdhet. 

Kulturrådet har särskilt ansvar för att kulturen görs tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättning (www.kulturradet.se). 

Gemensamma läsaktiviteter på biblioteket leder till integration, ger njutning och är även 

ett verktyg för mänsklig utveckling och lärande. Läsning kan med fördel vara en 

gemensam aktivitet och tillgången till kultur är en mänsklig rättighet. Läsningen ger 

social livskvalitet, delaktighet och social integration. Alla människor har rätt att njuta av 

läsning, böcker och litteratur (Jiménez & Flórez Romero, 2013). 

 

Ett av de hinder som en person med intellektuell funktionsnedsättning kan möta är 

enligt Hillström (2004) att inte kunna läsa själv, och då stå utanför den information som 

kan finnas i skriven text. Genom att kunna läsa får en person reda på saker både till 

nytta och nöje. Den som inte kan läsa själv blir beroende av andra människor för att få 

information. Muntlig information blir då särskilt nödvändig och viktig för alla inte 

läskunniga personer, men är också av grundläggande betydelse för studiens 

användargrupp vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Att anpassa både skriftlig 

och muntlig information är av yttersta vikt så att tillgängligheten görs möjlig och 

mottagandet blir optimalt. 

  

Information som begrepp innebär att biblioteken både informerar sina besökare och 

förser dem med information, skriver Richard E. Rubin i sin bok Foundations of Library 

and Information Science (2010). Enligt mer restriktiva definitioner måste information 

inte bara innehålla en mening (betydelse) utan informationen måste också innehålla 

något nytt för mottagaren fortsätter Rubin (2010) sitt resonemang. Några professionella 

förespråkare menar också att informationen måste vara sann och precis, eller att den 

måste föras över personligen (Rubin, 2010).  

Som analysverktyg för denna studie refereras till bibliotekslagen, Kulturrådets och 

MTM:s målsättningar för denna grupp. Studien använder sig även av M. K. Bucklands 

teoretiska ramverk Access to Information (1991). Hans ramverk anpassas till den tänkta 

http://www.kulturradet.se/
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användargruppen genom att barriärernas innehåll bearbetas då informationsbegreppet 

och informationsbehovet kan se annorlunda ut för vår låntagargrupp.  

När det i denna uppsats talas om bibliotek menas folkbibliotek. 

 

1.1 Problemformulering 

Enligt bibliotekslagen, Kulturrådets och MTM:s målsättningar är vuxna med 

intellektuell funktionsnedsättning en av bibliotekens prioriterade grupper och 

biblioteken ska vara till för alla. För att uppfylla det som prioriteringen innebär ställs 

särskilda krav på biblioteken och dess personal. Det handlar om många olika områden 

inom bibliotekets verksamhet. Både hårda och mjuka värden innefattas i detta, allt ifrån 

ökade ekonomiska resurser till kunskap kring anpassat bemötande när det gäller denna 

grupp av människor. Det finns områden som kan gynna bibliotekets verksamhet och 

som också återfinns i styrdokumenten. Dessa områden behöver särskilda resurser och 

kunskap hos bibliotekspersonalen och är bland andra följande: 

  

Inkludering 

Kommunikation 

Bemötande 

Mediebestånd 

Information 

Tillgänglighet 

Uppsökande arbete 

Aktiviteter 

 

Denna studie avgränsas till att fokusera på hur bibliotekarier resonerar kring sitt arbete 

med vuxna personer med intellektuell funktionsnedsättning.   

 

 

1.2 Syfte 

  
Syftet är att genom intervjuer med ett antal bibliotekarier utröna hur det dagliga arbetet 

ute på biblioteken upplevs med anknytning till studiens användargrupp. Genom detta 

vill studien få information om eventuella upplevda utmaningar för att kunna utföra 

arbetet med denna prioriterade grupp. 

Studiens syfte är således att få syn på, av bibliotekarierna eventuella upplevda 

utmaningar i sitt arbete med att få intellektuellt funktionsnedsatta personer att känna sig 

välkomna och inkluderade på biblioteket gällande bibliotekslagen, Kulturrådets och 

MTM:s målsättningar för gruppen vuxna med intellektuell funktionsnedsättning. Syftet 

är även att, i förekommande fall, genom intervjuerna få vetskap om hur dessa upplevda 

utmaningar och hinder i sin tur hanteras av de intervjuade bibliotekarierna. 
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1.3 Frågeställningar 

  

 Hur beskriver bibliotekarierna i studien sitt arbete gentemot intellektuellt 

funktionsnedsatta? 

 Vilka utmaningar upplever studiens bibliotekarier att det finns? 

 Hur beskriver studiens bibliotekarier att de utmaningar de identifierar hanteras? 

  

Frågeställningarna har framtagits genom att studera litteraturen inom området och 

därigenom väckt nyfikenhet på hur bibliotekspersonalen jobbar mot användargruppen 

ute på fältet och vilka utmaningar som kan uppstå i vardagen. 

Uppsatsen tar sin utgångspunkt utifrån temat bibliotek och samhälle. 

  

 

1.4 Teoretiska begrepp 

  
Funktionsnedsättning är ett av de begrepp som beskrivs i klassifikationen ICF-CY 

(International Classification of Functioning, Disability and Health - Children and Youth 

Version) som gavs ut år 2007 och år 2010 gavs ut på svenska av Socialstyrelsen. 

Termen betyder skada, förlust eller missbildning, som påverkar en persons funktion. De 

flesta funktionsnedsättningar beror på defekter i nervsystemet som uppkommit före, 

under eller strax efter födelsen och ger livslånga konsekvenser (Lagerkvist & Lindgren, 

2012). 

Vi har i uppsatsen valt att använda begreppet intellektuell funktionsnedsättning därför 

att det begreppet ofta använts av våra intervjupersoner och också har använts i de nyare 

rapporter vi studerat inför denna uppsats. Det finns flera närliggande begrepp som står 

för samma sak, till exempel utvecklingsstörning eller psykisk funktionsvariation.  

En person med intellektuell funktionsnedsättning har svårigheter att ta in och bearbeta 

information och kunskaper och att lyfta vidare och tillämpa dessa förvärvade kunskaper 

skriver Ineland, Molin och Sauer i sin bok Utvecklingsstörning, samhälle och välfärd. 

(2013). Ineland, Molin och Sauer är alla tre författare och etablerade forskare inom 

fältet intellektuell funktionsnedsättning och har god överblick över forskningsområdet. 

Grunden för den intellektuellt funktionsnedsattes kunskap om världen är ofta konkreta 

upplevelser. En person med intellektuell funktionsnedsättning kan sådant som den har 

upplevt och kan ha svårt för att generalisera från det konkreta till det abstrakta och från 

situation till situation (Hindberg, 2003). 

Enligt den allmängiltiga definition som formulerats år 2002 av American Association 

on Intellectual and Developmental Disabilities (AAIDD) beskrivs intellektuell 

funktionsnedsättning som ett funktionshinder som karaktäriseras av en samtidig 

nedsättning i intelligens och adaptiva färdigheter inom minst två av följande tre 

områden: akademiska färdigheter, sociala färdigheter och praktiska färdigheter. AAIDD 

betonar också att intellektuell funktionsnedsättning inte bara är en egenskap hos 

individen, utan måste ses i relation till vilka förutsättningar och krav som finns i 

omgivningen. Det innebär att en person kan bli mer eller mindre funktionsnedsatt i 

förhållande till hur komplicerad en miljö är och vilket bemötande personen får 

(https://aaidd.org/). 
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I denna uppsats kommer vi genomgående att använda oss av begreppet intellektuell 

funktionsnedsättning i den betydelse som har presenterats ovan. 
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2 Tidigare forskning och litteraturgenomgång 
  

I det här avsnittet redovisas litteratur som är relevant för temat i denna uppsats. Tidigare 

forskning presenteras utifrån de tre huvudteman som följer nedan. Det som dominerar 

forskningsfältet är texter som handlar om vad en bibliotekarie ska tänka på i mötet med 

personer med funktionshinder och fysisk anpassning av biblioteksrummet, det vill säga 

tillgänglighetsaspekter. Flera av materialen utgörs av praktiska vägledningar som till 

exempel instruktionsböcker och rapporter. Det har varit svårare att finna vetenskapliga 

artiklar. En utmaning har varit att hitta nyare forskning, böcker och artiklar. Mycket av 

materialet med svenskt ursprung är skrivet i början av 2000-talet. Nyare material består 

till större delen av rapporter, pedagogiska handledningar eller utvärderingar av projekt. 

  

  

2.1 Intellektuellt funktionsnedsattas användning av 

bibliotekets medier 
 

Dessa texter behandlar användargruppens besök på biblioteket och deras 

medieintressen. Texterna är relevanta i samband med frågeställningarna för att de ger 

idéer om vad låntagargruppen kan vilja ha i medieväg när de besöker biblioteket. 

Texterna kan därför vara till hjälp och ge förslag på vilken typ av medier som kan vara 

av intresse vid bibliotekets inköp av riktade medier. 

  

I sin artikel Patrons with developmental disabilities: A needs assessment survey 

genomförde Holmes (2008) efter att ha granskat nationell och statlig statistik två 

undersökningar där hon ställde en mängd frågor kring biblioteksanvändning och 

information till vuxna med utvecklingsstörning. Artikeln visade att det primära 

materialet som personer med intellektuell funktionsnedsättning lånar på biblioteket är 

böcker. De lånar också i högre grad fysiska böcker än andra användare. Andelen 

personer med intellektuell funktionsnedsättning som går till biblioteket är vid 

tidpunkten år 2008 då Holmes producerade sin artikel mycket lägre än för övriga 

befolkningen.  Många med intellektuell funktionsnedsättning njuter av sinnesintryck 

och dessa återfinns till större del i barnböcker (Holmes, 2008). Böcker för personer med 

intellektuell funktionsnedsättning kan ibland behöva ha större visuella stimuli för att 

vara tilltalande (Jiménez & Flórez Romero, 2013). Att ge boktips på litteratur som 

kombinerar enkel text och rika illustrationer kan också vara ett bra koncept för att väcka 

lust till läsning i denna användargrupp tipsar Wemett (2010). Användargruppen 

uppskattar också ofta böcker om djur, sport och historia med rika illustrationer. Denna 

grupp är därför ofta hänvisad till böcker med låg läsnivå och dessa böcker kan då vara 

inriktade på svaga tonårsläsare och kan tyckas ha ett barnsligt innehåll (Holmes, 2008). 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning läser gärna om människor som sig 

själva. De vill kunna identifiera sig med personer i berättelsen som upplever liknande 

utmaningar som de själva (Wemett, 2010). 

  

 

 

https://docs.google.com/document/d/1CIVipyCCY55Leptuzl4vA0H0kahaP_VeM7bUVe2Z_QA/edit#_ftn6
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2.2 Bibliotekens tillgänglighet för personer med intellektuell 

funktionsnedsättning 
 

Dessa texter behandlar anpassningar, tydliggörande pedagogik, handledning och 

användargruppens tillgång till bibliotekets resurser. Texterna relaterar till studiens 

frågeställningar för att de visar den bredd av låntagare som kommer till biblioteket. 

Olika besökare har olika behov av tydlighet och struktur när de kommer till biblioteket 

vilket kräver flexibilitet hos bibliotekspersonalen. Det handlar också om att biblioteket 

behöver komma ut och nå möjliga låntagare när dessa personer inte själva kan komma 

fysiskt till biblioteket och dess resurser. 

 

Personal som arbetar på bibliotek och möter användargruppen kan ge anpassningar och 

modifierade tjänster såsom till exempel utökade låneperioder, efterskänka böter, skicka 

böcker med post eller leverera dem till dörren (Burke, 2008). Denna åsikt verkar inte 

delas helt av Holmes (2008) som skriver att användargruppen inte behöver behandlas 

annorlunda än andra användare som kommer till biblioteket. För att möjliggöra 

låntagarnas deltagande i olika grupper på biblioteken kan bibliotekspersonalen använda 

en mängd olika input kring samma aktivitet, så att alla i gruppen kan hitta sitt sätt att 

delta tillsammans. Biblioteksmiljön kan också behöva anpassas fysiskt (Lebeer, Birta-

Szekely, Demeter, Bohacs, K, Candeias, Sonnesyn, & Dawson, 2012). 

När en människa känner sig trygg och har förtroende kan personen lära sig mycket mer. 

Trygghet i exempelvis biblioteksmiljöer kan skapas genom att tilldela varje aktivitet en 

tydlig plats och också genom att ha en tydlig skyltning i biblioteket (Hejlskov Elvén, 

Veje och Beier, 2013). Att skylta tydligt i biblioteket kan göra biblioteksmaterialet mer 

tillgängligt för användargruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning. Stora, 

tydliga tecken och skyltar installerade på olika höjder kan ge tydlighet. Användande av 

universella ikoner och symboler som är lätta att känna igen kan hjälpa alla ickeläsare på 

biblioteket samtidigt som de även hjälper personer med intellektuell 

funktionsnedsättning (Wemett, 2010). Att fokusera på användare med intellektuell 

funktionsnedsättning kan gynna alla användare av biblioteket, då många har nytta av 

tydlighet (Mulliken och Atkins, 2009). 

Människor med intellektuell funktionsnedsättning eller de som hjälper till att vårda dem 

kanske inte anser att biblioteket är en viktig resurs och därför inte tar med personen dit. 

Låntagarna kanske inte heller anser att de behöver något från biblioteket eller att de inte 

kan läsa och därför är biblioteket inget för dem (Holmes, 2008). Personer med 

intellektuell funktionsnedsättning är också ofta beroende av ledsagare för att kunna 

komma till biblioteket vilket kan göra att besöken sker mer sällan. Enligt Gärdén (2014) 

finns det också ett tydligt samband mellan avståndet till biblioteket och hur ofta en 

användare nyttjar det. Användargruppen med intellektuell funktionsnedsättning har ofta 

ett stort behov av assistans och de flesta bor inte självständigt. De kan därför inte 

komma åt gemenskapen på biblioteket på egen hand utan är beroende av att någon 

annan har tid att ta med dem till biblioteket. 

Ett sätt att marknadsföra biblioteket till personer med intellektuell funktionsnedsättning 

och få dem att komma till biblioteket kan vara att också marknadsföra sig mot boenden, 

dagcentraler och organisationer som arbetar kring denna användargrupp (Burke, 2009). 

Samverkan är också viktig mellan funktionshinderomsorg och bibliotek. Möjliga vägar 

till kontakter mellan bibliotek och omsorg kan enligt Andersson Wredlert (2016) vara 

daglig verksamhet, gruppbostäder och fritidsverksamheter för vuxna. En nyckelperson 

kan oftast vara en tillgänglighetssamordnare för de kommuner som har en sådan 
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resurstjänst. Genom att ta kontakt med boenden i upptagningsområdet kan 

bibliotekspersonalen få kännedom om vad personer som bor där kan behöva i form av 

bibliotekets tjänster. 

 

 

 

2.3 Bibliotekariernas bemötande 
 

Dessa texter behandlar bibliotekspersonalens arbete för att användargruppen ska få sina 

behov tillfredsställda när de kommer till biblioteket och är relevanta i samband med 

uppsatsens frågeställningar då de visar på betydelsen av kunskap om användargruppen 

och dess behov hos bibliotekspersonalen. För att förvärva denna kunskap behövs 

utbildning, kunskapsförmedling mellan personalen och även kunskapsinhämtning 

genom praktiska möten i biblioteksmiljön med låntagargruppen. 

 

Personalen som arbetar på biblioteket har kanske inte alltid erfarenhet av användare 

med 

intellektuell funktionsnedsättning och känner inte till deras behov, läsnivå och intressen 

(Jiménez & Flórez Romero, 2013). Information till personalen om hur användare med 

intellektuell funktionsnedsättning ska bemötas är på många bibliotek begränsad 

(Holmes, 2008). Bibliotekspersonalen bör vara utbildad att ta emot alla typer av 

användare och arbeta för inkludering (Jiménez & Flórez Romero, 2013). Att som 

bibliotek utbilda personalen inom området funktionshinder kan göra att personalen 

känner sig mer bekväm och kan ge bättre kundservice till denna användargrupp, hjälpa 

användargruppen att få bättre grundläggande biblioteksfärdigheter och visa att 

biblioteket är en trevlig plats för livslångt lärande. Personalen kan också med fördel dela 

med sig av sina kunskaper till varandra. Ett bra ledord i arbetet med användargruppen är 

flexibilitet (Wemett, 2010). 

Ett professionellt bemötande innebär att det är bibliotekarien som ska hjälpa 

användaren, och att dennes behov är det som avgör vad som ska utföras. Bibliotekarien 

tar sig an ett uppdrag från användaren och behöver noga ta reda på vad detta uppdrag 

består i. 

Förhållandet mellan bibliotekarie och användare är inte ömsesidigt utan består i att den 

ene hjälper den andre. Uppdraget är avgränsat i tid och bibliotekarien bör inte lova mer 

än vad som kan hållas. Det som bibliotekarien utför bör vara väl genomtänkt och 

grundat på yrkesmässig kunskap. Tystnadsplikt gäller och bibliotekarien bör sträva efter 

att bli lagom mycket känslomässigt inblandad (Kinge, 2000). 

Även Jane Vincent (2014) resonerar på samma sätt. Hon kommer med några praktiska 

råd, standarder och anvisningar som rör det fysiska biblioteksrummet men avslutar med 

att betona vikten av service ur ett betydligt bredare, socialt perspektiv, såväl i det 

mellanmänskliga mötet i biblioteket som inom bibliotekarieprofessionen. Vincent lyfter 

betydelsen av medarbetare med funktionsnedsättningar på biblioteken och konstaterar 

samtidigt att denna kategori än så länge inte har en så stor representation.  

Personer med intellektuell funktionsnedsättning kan använda olika 

kommunikationshjälpmedel eller ha svårigheter att tala och bibliotekspersonalen bör 

därför vara förberedda på att kommunicera i dessa situationer. När bibliotekspersonalen 

förklarar och hjälper användaren att lära in något nytt bör instruktionerna vara korta, 

enkla och specifika. Instruktionerna kan också gärna förstärkas visuellt och följas av 

praktisk övning (Mullikens & Atkins, 2009). 
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Användaren bör behandlas med respekt och bibliotekspersonalen bör försöka ta reda på 

vad personen gillar och ogillar. Det är bra att uppmuntra användaren att göra så många 

steg som möjligt i låneprocessen själva. Om användaren uppvisar ett oacceptabelt 

beteende så ska biblioteket låta personen veta det. Personer med intellektuell 

funktionsnedsättning kan behöva få hjälp med att förstå vilka regler och rutiner som 

gäller på biblioteket (Wemett, 2010). 

En person med intellektuell funktionsnedsättning kan också behöva guidas i vilka 

aktiviteter som kan göras på biblioteket. Valmöjligheterna kring olika medier kan 

kännas svår och här kan bibliotekspersonalen vara till hjälp. Att ha en rutin kring 

bokutlåning och att den alltid utförs på samma sätt ger också trygghet. Att få hjälp och 

förklaring kring rutiner som gäller på biblioteket och varför kan också vara till stor nytta 

(Hejlskov Elvén, Veje & Beier, 2013). 

I sin artikel talar Hecker (1996) om bemötandet av användare som ställer till bekymmer 

i biblioteket. Personalen bör dela sina erfarenheter kring detta med varandra och erfaren 

personal bör coacha nyare personal i strategier för att hantera utmanande användare. 

Bibliotekspersonalen bör tillsammans diskutera fram strategier för bemötande (Hecker, 

1996). Många bibliotekspersonal välkomnar också utmaningen att arbeta med 

användare med intellektuell funktionsnedsättning och de är villiga att behandla denna 

minoritetsgrupp med samma förväntningar och respekt som alla andra användare 

(Mulliken & Atkins, 2009). 

Alla funktionshinder syns inte utanpå och alla användare vill inte lämna ut information 

om sitt funktionshinder till bibliotekets personal skriver Burke (2009). 

Många av dessa användare vill kanske inte berätta om sitt funktionshinder för 

personalen och vissa funktionshinder kan också vara osynliga som till exempel en lätt 

intellektuell funktionsnedsättning (Wemett, 2010). 

Att som personal på biblioteket känna sig stressad kan göra att det smittar till 

användaren. Personer med psykisk funktionsvariation ligger ofta redan på en hög nivå 

vad gäller grundläggande stress och är därför extra känsliga. Personalen som arbetar på 

biblioteken bör därför sträva efter att vara lugna och förutsägbara. Bibliotekspersonalen 

kan även uppmuntra att användaren söker bland böckerna och utforskar omgivningen. 

Då kan en lust byggas upp till att utforska böcker och information (Lloyd, 2010). 
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3 Teoretiskt ramverk och styrdokument  
 

I det här avsnittet beskrivs det teoretiska ramverk som studien har utgått ifrån när det 

gäller forskningsfrågor, intervjufrågor och analys. Till teoriavsnittet hör även några av 

de grundläggande styrdokument som biblioteken ska förhålla sig till (bibliotekslagen 

samt MTM:s och Kulturrådets målsättningar när det gäller studiens användargrupp) och 

som presenterades i inledningen.  

 

Ramverket baseras på Michael Keeble Bucklands (1991) modell om tillgång till 

information och barriärer - “Access to Information”. Bucklands modell handlar om sex 

barriärer som förhindrar tillgänglighet till information och som användaren måste 

överbrygga. Modellen används för att synliggöra eventuella informationsbarriärer. 

Michael Keeble Buckland är med sin solida biblioteksbakgrund professor emeritus på 

Berkeley School of Information i Californien. 

 

I boken Information and Information Systems (1991, s.78f) skriver Buckland om sex 

barriärer som måste överbryggas för att få tillgång till information. Information är av 

grundläggande betydelse för flera av de faktorer som finns nämnda i studiens 

problemformulering och ingår även i respondenternas intervjufrågor och i svaren på 

studiens forskningsfrågor. Därför är Bucklands modell passande för denna studies syfte. 

Det handlar om både skriftlig och muntlig information som måste anpassas till studiens 

användargrupp för att bli tillgänglig. Exempelvis när det gäller medier, kommunikation 

och bemötande i olika situationer.  

Vi har applicerat Bucklands ramverk på vår uppsats och det hjälper oss att visa på olika 

typer av utmaningar och hur de överensstämmer med de barriärer som Buckland 

beskriver i sin teori. Vi har även gjort en tolkning av vad barriärerna skulle kunna 

innebära för användargruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning för att 

synliggöra olika typer av utmaningar och barriärer som kan förhindra eller försvåra 

tillgänglighet till information. 

 

Vi har applicerat modellen på alla våra tre forskningsfrågor genom att vi sorterar in 

intervjusvaren under våra tre forskningsfrågor och även söker efter kluster av 

underteman som framträder under varje forskningsfråga. Vi anser att Bucklands 

ramverk kommer att fungera väl i detta analysarbete därför att ramverkets innehåll går 

att anpassa efter vår användargrupp och deras behov.   

  

Det är tänkbart att användargruppen kan söka efter information på fler platser än 

folkbibliotek, men utifrån uppsatsens syfte utgås i studien från individens möjlighet att 

använda just bibliotek för sin informationssökning. 

 

 Barriär 1. Identifikation (Identification): Barriären innebär att en lämplig källa 

måste 

identifieras. Detta steg innebär en process i två delar. Att identifiera en lämplig 

informationskälla, vilket inbegriper ett val om var informationen ska sökas och att det 

eftersökta dokumentet sedan identifieras. 

  

Tolkning av Barriär 1 för studiens användargrupp: Biblioteket och dess medier kan 

vara en informationskälla som en användare med intellektuell funktionsnedsättning kan 



15 
 

vara intresserad av. Barriären kan bestå av att användargruppen inte får information om 

och blir medvetna om vilka möjligheter till information biblioteket kan erbjuda dem. 

  

Barriär 2. Tillgänglighet (Availability): Barriären innebär att användaren måste kunna 

få tillgång till den efterfrågade källan. Om en källa som har identifierats inte kan 

lokaliseras och användaren inte får fysisk eller digital* tillgång till denna måste en ny 

källa identifieras och göras tillgänglig. Detta steg handlar om både logistik och 

teknologi. 

  

Tolkning av Barriär 2 för studiens användargrupp: Vi tänker oss i vår studie att vår 

användargrupp måste få fysisk tillgång till biblioteket och dess resurser på något sätt. 

Antingen genom att användaren gör ett besök på biblioteket eller får hembesök av 

bibliotekets personal. Barriären kan bestå av att användaren bor på ett gruppboende där 

det saknas personal som är intresserad av att följa med användaren till biblioteket. 

  

Barriär 3. Priset för användaren (Price to the user): Barriären handlar om vad 

användaren måste spendera för att söka efter källan. Med pris avses inte enbart pengar 

utan också den tid och ansträngning som personen måste spendera vid sökning efter 

informationen. Priset för att använda servicen får inte bedömas vara för högt. 

  

Tolkning av Barriär 3 för studiens användargrupp: Detta steg kan för vår studie 

handla om att det kan vara ansträngande för användare med intellektuell 

funktionsnedsättning att ta sig till biblioteket och även att befinna sig i lokalerna på 

grund av stora öppna ytor eller rörig miljö. Barriären kan bestå av att användaren blir 

för fysiskt eller psykiskt utmattad av ett biblioteksbesök för att orka utsätta sig för detta. 

  

Implementering av barriär 3 

I vår undersökning har vi inte formulerat frågor kring denna barriär varken till 

användargruppen eller till bibliotekarierna därför att den ser barriären ur användarens 

perspektiv och vår studie tar sin ansats ur bibliotekspersonalens perspektiv. 

  

Barriär 4. Kostnad för tillhandahållaren (Cost to the provider): Denna barriär 

handlar om den kostnad som tillhandahållaren av tjänsten har. Ett tillhandahållande av 

information ger utgifter i form av både pengar och ansträngning. Vilken tjänst som 

erbjuds styrs inte bara av ekonomi utan också av sociala, kulturella och politiska 

värderingar. 

  

Tolkning av Barriär 4 för studiens användargrupp: Steg fyra kan utifrån vår studie 

innebära kostnader för biblioteket i tillhandahållandet av lämpliga informationsresurser. 

Dessa medier kan folkbiblioteken erbjuda som en informationskälla för en användare 

med intellektuell funktionsnedsättning att ta del av. Barriären kan bestå av att 

biblioteket fått minskade anslag till att köpa in nya medier lämpliga för 

användargruppen. 

  

Barriär 5. Förståelse: kognitiv tillgång (Understanding: cognitive access): Barriären 

handlar om att användaren behöver ha tillräckliga kunskaper för att kunna förstå 

informationen. Om användaren har svårigheter med detta, kan två åtgärder underlätta 

för användaren. Antingen en förklaring genom en översättning av ett främmande språk, 
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en sammanfattning eller att tillgängliggöra informationen via andra format. Alternativt 

genom utbildning, användarundervisning, genom att ta hjälp av verktyg eller av en mer 

kunnig källa. 

  

Tolkning av Barriär 5 för studiens användargrupp: I vår studie ser vi att steg fem 

kan handla om att användaren behöver ha tillräckliga kunskaper för att kunna förstå den 

information och de medier som går att finna på biblioteket. Användargruppen kan 

behöva stöttning av personalen på folkbiblioteket för att kunna tillgodogöra sig 

informationen de finner. Barriären kan till exempel bestå av brist på informationskällor 

med ett enklare språk. 

 

Barriär 6. Godtagbarhet (Acceptability): Denna barriär handlar om två delar. Dels 

måste användaren acceptera källan som trovärdig, att källan har rätt kognitiv auktoritet, 

dels måste användaren acceptera informationen trots att det kanske strider mot andra 

övertygelser eller är ovälkommet med tanke på dess betydelse. 

Tolkning av Barriär 6 för studiens användargrupp: Detta kan i vår studie handla om 

att användaren ska bli nöjd med de dokument folkbiblioteken erbjuder som en 

informationskälla inom det ämne användaren söker och att användaren själv kan 

granska och bedöma källan som trovärdig eller inte. Barriären kan till exempel bestå av 

att materialen låntagaren tänkt låna inte finns inne och att det erbjudna alternativa 

materialet inte har samma upplägg och innehåll. 

Vi har förutom att studera teorin om sex barriärer i Bucklands (1991) bok även använt 

oss av ett par kandidatuppsatser där modellen har tillämpats på liknande 

forskningsfrågor som denna uppsats ställer. Torres Perez (2015) har använt denna teori i 

sin fallstudie om bibliotekens bemötande av personer med fysiska funktionshinder, 

liksom Källdin (2015) i sin uppsats inom samma ämnesområde. 

  

*Eftersom modellen är från 1991 ligger fokus på fysisk tillgång. Vi väljer i denna 

uppsats även att tolka in digital tillgång eftersom det är ett vanligare format idag. 
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4 Metod  

 I detta avsnitt beskrivs den datainsamlingsmetod som används i studien. Här redogörs 

också för insamling av datamaterialet, avgränsningar och urval. Avslutningsvis beskrivs 

tolkning och analys av datamaterialet. Utifrån syftet genomfördes intervjuer för att få 

data gällande hur bibliotekarierna i studien anser att de arbetar mot användargruppen 

personer med intellektuell funktionsnedsättning i vardagen, vilka utmaningar som finns 

och hur dessa hanteras. Kvalitativ metod och semistrukturerade intervjuer har använts 

för att dokumentera och sammanfatta de intervjuade bibliotekariernas personliga 

uppfattningar och upplevelser. Metoden fungerar väl för att lyfta fram 

forskningsfrågorna då denna intervjuform ger möjlighet att variera följden på frågorna 

och även ställa ytterligare frågor till det som uppfattas vara relevanta svar.  

 

 

4.1 Datainsamlingsmetod 
  

I sin bok Samhällsvetenskapliga metoder beskriver Bryman (2011) att frågorna i 

semistrukturerade intervjuer brukar vara mera allmänt formulerade än i kvantitativ 

metodtillämpning. Den här intervjuformen innebär att intervjuarens intresse riktas mot 

den intervjuade personens egna uppfattningar och att uppföljande frågor kan ställas till 

svar som bedöms vara viktiga (Bryman, 2011). Intervjufrågorna (se Bilaga 1) ingår i en 

till huvudsak sammansatt semistrukturerad intervjuform, en så kallad intervjuguide 

(Bryman, 2011). Den består av några specifika teman som ska beröras och vi har valt 

arbete mot användargruppen, utmaningar och hantering av dessa utmaningar. Dessa 

teman har utvecklats utifrån studiens forskningsfrågor. Intervjufrågor har utvecklats 

med dessa teman som grund. Intervjupersonerna fick även möjlighet att berätta fritt och 

associera vidare kring intervjuns teman. Följdfrågor ställdes när intervjupersonerna gav 

svar som var av intresse för studien. En svaghet med metoden kan vara att 

intervjupersonernas fria berättande och associationer kan göra det svårare att hålla fokus 

på kärnteman under intervjun. 

   

 

4.2 Urval 

 Urvalsgrunden är bibliotekarier på sex biblioteksenheter som har ansvar för arbete mot 

denna målgrupp. Alla bibliotekarier arbetar på ett kommunalt folkbibliotek och de sex 

biblioteken ligger i olika kommuner i Sverige. Resultatet av studien kan ge en 

hänvisning om och synliggöra exempel på vilket arbete som pågår ute på biblioteken, 

vilka utmaningar som upplevs och förslag på lösningar. Resultatet kan inte ses som 

generellt för alla folkbibliotek.  
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4.3 Genomförande  

 

Intervjutillfällena har bokats per telefon och en informant fick frågan på plats om 

medverkan i vår studie. Utifrån syftet ville vi få syn på hur de tillfrågade 

bibliotekarierna beskriver sitt dagliga arbete med personer med intellektuell 

funktionsnedsättning. Vi genomförde tre intervjuer var på plats på biblioteken. De sex 

biblioteken där intervjuer skedde ligger tillgängliga geografiskt för intervjuarna. Vi 

genomförde intervjuerna på plats för att skapa en personlig kontakt med dem som skulle 

intervjuas och för att ha en möjlighet att se bibliotekariernas dagliga arbetsmiljö. Vi 

valde även intervju på plats för att enligt Frey (2004) bör en telefonintervju inte vara 

mer än ca 20 minuter för att vara effektiv och vi räknade med intervjutid på ca 40-60 

minuter. Enligt Bryman (2011) är en fördel med direkt intervju också att den som 

intervjuar kan se respondentens ansikte och reagera på ansiktsuttryck. Då kan den som 

intervjuar upprepa eller förklara innebörden av frågor vid behov. 

Intervjuerna spelades in och transkriberades därefter utförligt av den som intervjuade 

personen. Vid ett av de sex intervjutillfällena fördes istället minnesanteckningar. 

  

  

4.4 Etiska aspekter 
  

I arbetet med intervjuerna i denna rapport har vi tillämpat Vetenskapsrådets fyra 

huvudkrav inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). 

Inför intervjun har vi informerat intervjupersonerna om studiens syfte och vår 

utbildning. Intervjupersonerna har fått samtycka till att delta och fått veta att de när som 

helst kan avbryta sin medverkan. Bibliotekarierna har avidentifierats i uppsatsen, fått 

veta att färdig uppsats publiceras i Digitalt Vetenskapligt Arkiv (DiVA) och att 

inspelade intervjuer kommer att makuleras efter att arbetet färdigställts. 

  

  

4.5 Resultat och analysmetod  
 

Bibliotekarierna i intervjuerna har namngivits med A-F. Deras svar sorterades in under 

studiens tre forskningsfrågor, pågående arbete, utmaningar och hantering av 

utmaningar. Sedan sökte vi efter underteman som utkristaliserat sig ur intervjutexten 

och sammanfattade likartade uttalanden under dessa teman.  

Vi använde därefter Bucklands (1991) ramverk om sex barriärer som analysverktyg och 

förstärkte med bibliotekslagen, MTM:s och Kulturrådets riktlinjer för att få syn på 

pågående arbete, utmaningar, möjliga hanteringar på utmaningarna och vilken barriär de 

kan lyftas in under. Ramverket är etablerat och det innehåller en passande struktur för 

studiens intervjuform. 
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 5 Presentation av resultat 

Sex stycken intervjuer har genomförts under perioden november - december 2017. 

Under uppsatsens tre forskningsfrågor har vi ur den insamlade empirin sett flera 

underteman utkristallisera sig.  

  

  

5.1 Bibliotekariernas arbete gentemot intellektuellt 

funktionsnedsatta 
  
I detta avsnitt presenterar vi ett sammandrag av intervjupersonernas utsagor gällande 

hur de beskriver sitt dagliga arbete mot användargruppen ute på biblioteken.   

  

5.1.1 Förmedlande verksamhet 
Två av bibliotekarierna, A och E, nämner att de arbetar eller har arbetat med läsombud 

som utbildas ute på boendena. Ett annat sätt att arbeta förekommer på bibliotekarie D:s 

bibliotek där biblioteket har lite samarbete med några LSS boenden och servar dem med 

boklådor. Bibliotekarierna B, C och F nämner däremot inte något under detta tema. 

  

5.1.2 Gemensam låntagarplanering 
Bibliotekarierna A och E deltar i samarbetsgrupper kring användargruppen. Både 

bibliotekarierna A och E talar om samarbete med externa instanser, medan bibliotekarie 

E även talar om samarbete internt på biblioteket kring ett generellt 

bemötandeperspektiv. 

Bibliotekarierna B, C, D och F nämner däremot inte något under detta tema. 

  

5.1.3 Bibliotekets aktiviteter 
Bibliotekarierna A, B och F berättar att de har särskilda program för användargruppen 

personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Exempel på detta kan vara 

bokcirkel, temakvällar och bokprat. Biblioteken driver både aktiviteter i egen regi och 

samarbetar även i projekt med externa enheter.   

Bibliotekarie E erbjuder bibliotekets ordinarie programaktiviteter till gruppen. 

Bibliotekarie C berättar att inga aktiviteter för användargruppen sker på biblioteket just 

nu. 

Bibliotekarie D nämner inte något under detta tema. 

  

5.1.4 Mediebestånd 

Bibliotekarierna A och B upplever att deras bibliotek har ett passande, lättläst och 

anpassat mediebestånd för användargruppen. Bibliotekarierna A, C och E berättar att de 

planerar för och köper in allt som ges ut som är riktat till användargruppen, bland annat 

taktila böcker, talböcker och lättlästa böcker. 

Bibliotekarierna C och D talar om kompletterande redskap för att kunna tillgodogöra 

sig information, såsom Daisyspelare, Legimus och taltidning genom biblioteket. 

Bibliotekarie B berättar också att om det fanns ett inköpsönskemål kring något särskilt 

medium som inte finns på biblioteket så skulle biblioteket se över det behovet. 
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Bibliotekarie F nämner inte något under detta tema.  

 

5.1.5 Samarbete med användargruppen 

 
Bibliotekarierna B och C talar om pågående eller tidigare samarbete med daglig 

verksamhet. Då har vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar kunnat hjälpa till i 

biblioteket genom att sköta återvinning, kontrollera material innan utlån eller hjälpa till 

att rensa bland böckerna. 

Bibliotekarie E:s bibliotek har tidigare jobbat i flera projekt med omsorgen, 

äldreboenden och forskare. 

Bibliotekarierna A, D och F nämner inte något under detta tema. 

  

5.1.6 Bemötande 

 
Bibliotekarierna A och C berättar om sin syn på hur de bemöter olika grupper av 

användare. Bibliotekarie A säger att alla ska vara välkomna på biblioteket och att: “Alla 

ska behandlas lika säger vi men det är inte riktigt rätt, alla ska behandlas lika bra, men 

en del behöver extra hjälp och då ska de få det”. 

Bibliotekspersonalen får enligt bibliotekarie A anpassa informationen och visa på 

passande medier, medan bibliotekarie C betonar att personalen på biblioteket ska kunna 

ta hand om och respektera alla, hjälpa människor och att kunna svara på frågor. 

Bibliotekarierna A och C pratar om att mötas i vardagen. 

Bibliotekarierna C och D talar om vikten av arbete och utbildning kring i att bemöta 

människor och Bibliotekarie D berättar att biblioteket har en lokal handlingsplan för 

tillgänglighet och ett pågående bemötandearbete. 

Bibliotekarierna B, E och F nämner inte något under detta tema. 

  

5.1.7 PR och marknadsföring 
  

Bibliotekarierna A och F talar om att marknadsföra biblioteket och dess medier. 

Bibliotekarie A lyfter fram marknadsföring genom förmedlare och läsombud och 

direktförmedling med till exempel boktips då användare kommer till biblioteket. Om en 

användare vill ha utökad hjälp så kan egen tid bokas med bibliotekarie. 

Bibliotekarie F talar om bokbussens förtjänster i arbetet mot användargruppen och 

upplever att det lånas väldigt mycket i bokbussen. Bussen kan åka till daglig 

verksamhet och gruppbostäder och besöka användargruppen i deras vardag. 

Bibliotekarierna B, C, D och E nämner inte något under detta tema. 

  

5.1.8 Spontana möten 
  

Bibliotekarierna B och F berättar att på deras bibliotek kommer många ur 

användargruppen från boenden och gruppbostäder spontant och lånar. 

Bibliotekarie C upplever att personer ur användargruppen gärna vill hjälpa till med till 

exempel sortering när de kommer till biblioteket. 

Bibliotekarierna C och E ger ibland muntlig information via infodisken. Det kan gälla 
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bibliotekets program, Bibliotekarie E ger ett exempel: “Kan du tala om vad som 

händer?”. Det kan också enligt bibliotekarie C gälla hjälp att söka på Youtube med 

mera. 

Bibliotekarierna A och D nämner inte något under detta tema. 

  

 

5.2 Vilka utmaningar upplever studiens bibliotekarier att det 

finns? 
  
I detta avsnitt presenterar vi ett sammandrag av intervjupersonernas utsagor gällande 

hur de ser på eventuella utmaningar i sitt dagliga arbete mot användargruppen.   

  

 5.2.1 Förmedlande verksamhet 
  

Bibliotekarierna A, C och E uttrycker svårigheter med att få komma in i 

verksamheterna och få till ett gott samarbete och en kontakt med personalen ute på 

boenden och dagcentraler. Det är ibland svårt att få plats i boendenas aktivitetskalender 

och även svårt att få till samarbetet tidsmässigt: “inte nu, kanske till våren, kanske till 

hösten…”, kan vara svar från personalen på boenden berättar bibliotekarie C. 

Bibliotekarie C nämner att det från bibliotekets sida inte alltid finns tid till att få igång 

samarbete eller till uppsökande arbete, medan bibliotekarie A nämner att det från 

boendens sida inte heller alltid finns tid, personal tillgänglig eller ork till samarbete. 

Bibliotekarierna A och E berättar om att läsombuden eller boendepersonalens syn på 

böcker och läsning kan påverka användargruppens läsupplevelser. Om personalen på 

boenden eller daglig verksamhet tycker att barnböcker är lättare att läsa, att högläsning 

inte ska prioriteras eller om användaren ofta kommer med olika ledsagare gör det att 

användaren kanske inte får låna allt den vill på biblioteket på grund av detta, eller att 

kontinuiteten i aktiviteten uteblir. 

Bibliotekarierna B, D och F nämner inte något under detta tema. 

 

5.2.2 Bibliotekens åtaganden 

  
5.2.2.1 tillgänglighet 
Bibliotekarierna A, C och E talar om problemet med personer som biblioteket inte når 

och som skulle behöva nås och få tillgång till biblioteket. Bibliotekarie A berättar att 

många boenden saknar förmedlare och läsombud. “Vi har hållit på många år och det vi 

har lärt oss är att det aldrig blir färdigt. Detta är en bortglömd grupp som ska 

prioriteras.” 

  

5.2.2.2 kommunikation 
Bibliotekarierna B och C upplever en utmaning i svårigheten med att få kontakt med 

omsorgen och att omsorgen ibland inte ger något större gensvar. Det är då svårt att nå 

fram och få till ett samarbete. Ett samarbete kan vara svårt och att bygga upp det tar 

väldigt lång tid, säger bibliotekarie F. 
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 5.2.2.3 marknadsföring 

Bibliotekarierna B och D berättar att deras bibliotek inte har gett ut så mycket 

inbjudningar, information eller marknadsföring av biblioteket till användargruppen. 

Bibliotekarie D lyfter särskilt fram tidsaspekten. Bibliotekarie C upplever det som svårt 

att veta var informationen om vad biblioteket har att erbjuda ska riktas för att nå fram. 

  

5.2.2.4 Aktiviteter 
Bibliotekarierna C och D berättar att inga aktiviteter riktade för användargruppen finns 

på deras bibliotek. 

  

Bibliotekarie B uttrycker en osäkerhet kring vad biblioteket ska hitta på för aktiviteter 

och att det saknas rutin kring detta. 

 

  

5.2.3 Mediebestånd 

 Problem som Bibliotekarierna A, C, E och F nämner i samband med att hålla ett bra 

bestånd för användargruppen är bland annat en mycket liten utgivning som passar 

gruppen, att det endast finns ett fåtal förlag, det sker få utgivningar per år och det är ett 

högt pris på medierna. 

Bibliotekarie D uttrycker att “Medieutbudet kan alltid förbättras, det är ett 

evighetsprojekt som vi hela tiden jobbar med.” 

Bibliotekarie F anser att det är ett svårt arbete att leta efter medier eftersom gruppen inte 

är homogen och har olika behov. Det kan vara svårt att finna böcker om speciella ämnen 

och att faktorn om användaren kan läsa själv eller inte påverkar medieurvalet. 

Bibliotekarie B nämner inte något under detta tema. 

 

5.2.4 Tekniska lösningar 

 Bibliotekarie C beskriver tekniska lösningar som svåra att få in när det gäller att 

underlätta läsupplevelsen. Ibland är det vårdpersonalen eller assistenter som säger nej 

till att prova tekniken, kanske på grund av egen osäkerhet på tekniken eller kanske på 

grund av tiden som kommer gå åt till att hjälpa brukaren med tekniken om användaren 

inte klarar av att sköta tekniken själv. Ibland säger också användaren själv ifrån om att 

prova ny teknik. Bibliotekarie C skulle vilja ha möten med assistenter och vårdpersonal 

och visa tekniken. Blir det sedan problem med tekniken kan användaren ringa till 

personal på biblioteket. Det behöver inte vara så svårt som person eller brukare tror och 

det behöver inte heller innebära tidskrävande extrajobb för personalen, menar 

bibliotekarie C. 

Bibliotekarierna A, B, D, E och F nämner inte något under detta tema. 
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 5.2.5 Bemötande 
  

Bibliotekarierna A, B och C upplever att de fått oregelbundna utbildningar eller ingen 

särskild utbildning alls på arbetsplatsen kring bemötande. De upplever sig sakna 

kunskap om hur de ska bete sig och bemöta användargruppen och Bibliotekarie B 

uttrycker även funderingar kring hur den eventuella verksamheten ska anpassas efter 

vad användargruppen vill ha. 

  

Bibliotekarie A menar att det är olika hur mycket bibliotekspersonal tar till sig när de 

får utbildning och att viss personal tycker det är jobbigare att bemöta personer med 

större behov. Samma bibliotekarie talar också om problemet med att inte hinna prata 

tillräckligt med varandra, sakna forum och tid för erfarenhetsutbyte med varandra. 

Bibliotekarie A uttrycker “Hur ska jag nå mina arbetskamrater, så alla är med på tåget?” 

Bibliotekarierna D, E och F nämner inte något under detta tema. 

  

5.2.6 Förändring 

Bibliotekarie A och F lyfter fram utmaningar i att det sker nya saker och förändringar, 

nya grupper och nya områden prioriteras. 

Bibliotekarierna C och F talar även om faktorer som förflyttningar, rockader och att 

personal byts ut eller går i pension. 

Bibliotekarierna B, D och E nämner inte något under detta tema. 

  

  

5.2.7 Litteraturförmedling 

  
Bibliotekarie D pekar på risken med att plocka ihop det som är bekvämt för en själv och 

det bibliotekspersonalen tror att låntagarna vill ha och inte riktigt vågar testa gränsen. 

Även boendepersonal tycker ibland att det är bekvämt att välja de böcker som de vet 

fungerar bra. Bibliotekarie D menar också att det är lätt att se besökarna som olika 

grupper och att det är en snäv syn på de olika användargrupperna i samhället. Speciella 

medium skapas för speciella grupper och det kan själv vara lätt att tänka i den här 

kategoriseringen. 

Bibliotekarie F reflekterar över att alla personer med intellektuella funktionshinder inte 

kan läsa och att det kan försvåra förmedlingsarbetet. 

Bibliotekarierna A, B, C och E nämner inte något under detta tema. 
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5.3 Hantering av bibliotekariers utmaningar i arbetet 
  

I detta avsnitt presenterar vi ett sammandrag av hur intervjupersonerna hanterar 

eventuella utmaningar i sitt dagliga arbete mot användargruppen. 

  

5.3.1 Bibliotekens åtaganden 
  

5.3.1.1 tillgänglighet 
Den identifierade utmaningen att få tillgänglighet hanteras av studiens respondenter 

genom att Bibliotekarie A jobbat mycket med tillgänglighet och läsombud på 

biblioteket. 

Bibliotekarie F menar att biblioteket kan göra en kartläggning och ta reda var 

användargruppen bor och deras sysselsättning vilket gör det lättare att nå ut till dem. 

Bibliotekarie F berättar också att bokbussen skapar kontakt med de personer bussen 

besöker där dom befinner sig i sin vardag. Bussen kan även bli en inkörsport för att få 

låntagare komma till biblioteket. 

  

5.3.1.2 kommunikation 
Bibliotekarie A berättar att arbete pågår med att försöka nå enhetschefer i vård och 

omsorg och berättar att det är viktigt med allas rätt till läsning. 

Bibliotekarierna E och F menar att tillsammans samarbeta i projekt kan vara en lösning 

på olika utmaningar och bibliotekarie F säger också att biblioteket kan ta hjälp utifrån 

av personer som känner användargruppen bättre och att det gäller att hitta vägar till 

samarbete.   

  

5.3.1.3 marknadsföring 
Bibliotekarie D talar om att biblioteket har egenkomponerade styrdokument. 

  

5.3.1.4 Aktiviteter 
Bibliotekarie B hanterar utmaningarna genom mindre satsningar mot användargruppen 

såsom att delta på en minimässa för funktionshindrade eller ordna fika, bokprat och 

biblioteksvisning. 

  

Bibliotekarie C nämner inte något under detta tema. 

  

  

 5.3.2 Mediebestånd 

Bibliotekarierna B och D berättar att de har lättläst litteratur på biblioteket och även ett 

bra bestånd för användargruppen. Bibliotekarie D tillägger att material som inte finns 

inne på biblioteket kan skickas efter från annat bibliotek.  

Bibliotekarie F berättar att en bra ingång till att få låntagarna att vilja låna andra medier 

är att ha en samling med musik-CD:s till utlån. 

Bibliotekarierna A, C och E nämner inte något under detta tema. 

  



25 
 

 5.3.3 Förmedlande verksamhet 

  

Bibliotekarie B berättar att biblioteket försöker att ta eget initiativ till kontakt och hitta 

rätt person och verksamheter som de kan ha samarbete med. 

Bibliotekarierna A, C, D, E och F nämner inte något under detta tema. 

  

  

5.3.4 Bemötande 
  

Bibliotekarierna A, B, D, E och F nämner flera olika faktorer som kan hjälpa till i 

arbetets utmaningar såsom att lyssna på och anpassa till vad användaren behöver, ha ett 

öppet sinne, ha tålamod, att tänka till, lyssna, försöka ställa frågor och hitta ett enkelt 

kommunikationssätt för att göra sig förstådd och skapa trygghet.  

Bibliotekarie D tycker att bibliotekspersonalen måste våga utmana låntagarna lite med 

svårare material än det som efterfrågats: “man kan försöka slappna av litegrann och 

tänka att man får testa. Ibland kan det bli tokigt, men man måste ju pröva.” 

Bibliotekarie A berättar att all bibliotekspersonal fått en grundutbildning i bemötande. 

Bibliotekarie C nämner inte något under detta tema. 

  

Under rubrikerna tekniska lösningar, förändring, litteraturförmedling och tillgänglighet 

som framkommit under utmaningar så har ingen av respondenterna talat om någon 

pågående hantering av nämnda utmaningar. 

  

  

5.4 Vision 
  
Här följer exempel på redskap som de olika respondenterna skulle önska för att hantera 

utmaningarna. Dessa genomförs inte i nuläget, men framkom under intervjuerna. 

  

  

En önskan som framkom är att alla boenden skulle ha ett läsombud och biblioteket 

skulle jobba aktivt för att bjuda in användargruppen till biblioteket. 

Bibliotekspersonalen bör diskutera verksamheten när det gäller tillgänglighet och inte 

enbart fysiska anpassningar. Biblioteket kan försöka genomföra någon aktivitet för 

användargruppen någon kväll på biblioteket, men även söka sig ut från biblioteket och 

arbeta uppsökande och bli mer mobilt. Detta för att bli bättre på att nå ut och göra mer i 

det uppsökande arbetet. Biblioteket kan också arbeta för att komma in och skapa 

samarbete redan i skolan. Bibliotekspersonalen bör få mer personalutbildning och ha 

kurser och lära om olika grupper, beteenden och förhållningssätt. 

Under intervjuerna kom önskemål om utbildning i bemötande och även en osäkerhet 

hos viss personal fram, bibliotekarie D uttrycker det så här: “Jag skulle gärna vilja ha 

mer utbildning. Jag skulle vilja veta lite mer om hur livet ter sig ur deras perspektiv. Det 

tror jag kanske att jag skulle kunna ha nytta av. Då tror jag att jag skulle kunna tolka 

biblioteksverksamheten från andra hållet.” 
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En önskan är att ha mer tillgång till litteratur i biblioteket med tydliga bilder och enkla 

berättelser och att arbeta mera med Legimus, Lättläst för vuxna och Äppelhyllan. Det 

kan skyltas tydligt i biblioteket och sättas upp taktila föremål på hyllorna. 

Biblioteket kan skapa en arbetsgrupp med representanter från alla bibliotek i kommunen 

för att diskutera biblioteksfrågor och även få till samarbete med alla på biblioteket och 

ha regelbundna samtal inom personalgrupperna. Vid behov kan en bemötandeguide för 

användargruppen skapas. 
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6 Analys 

 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning ingår i en av bibliotekens prioriterade 

grupper. Under intervjuerna har några centrala begrepp framkommit och dessa kopplar 

vi här till bibliotekslagen, Kulturrådets och MTM:s målsättningar för denna grupp. De 

centrala begreppen underbygger vi också med stöd av Bucklands sex barriärer. 

 

6.1 Mediebestånd 

Biblioteken ska enligt bibliotekslagen erbjuda litteratur för att alla människor ska kunna 

ta del av information. Detta gör biblioteken genom att erbjuda litteratur i former särskilt 

anpassade till olika gruppers behov (SFS 2013:801). 

MTM hjälper till att tillgängliggöra information genom att de producerar och 

distribuerar litteratur och tidningar i tillgängliga format för personer med läsnedsättning. 

MTM deltar också aktivt i utvecklingen av tillgängliga medier.  

Kulturrådet bidrar till mediebeståndet på folkbiblioteken genom att fördela 

verksamhetsbidrag till läns- och regionbibliotek och ge inköpsstöd till folk- och 

skolbibliotek.  

När bibliotekarierna talar om pågående arbete kring mediebeståndet kan detta göras 

gällande under fyra av Bucklands barriärer. Det kan placeras in under barriär 1 

(identifikation) där det pågår ett arbete för att tillhandahålla ett passande bestånd för 

användargruppen. Detta för att lyfta fram biblioteket som en informationskälla. Under 

barriär 4 (kostnad för tillhandahållaren) innebär det för biblioteket en kostnad att 

upprätthålla ett passande mediebestånd för användargruppen. Under barriär 5 

(förståelse) innebär det här att skapa ett mediebestånd som passar den tilltänkta 

användargruppen kunskapsmässigt. Barriär 6 (godtagbarhet) handlar vid arbetet med 

mediebeståndet om att biblioteket kontinuerligt arbetar för att tillhandahålla ett 

trovärdigt bestånd med uppdaterade källor.   

Det finns även utmaningar som några av studiens bibliotekarier upplever kring 

bibliotekets mediebestånd. Utmaningarna kan här göras gällande under fyra av 

Bucklands barriärer. Under barriär 1 (identifikation) handlar det om utmaningen att 

arbeta fram ett anpassat och intressant bestånd för användargruppen. Barriär 4 (kostnad 

för tillhandahållaren) innebär för biblioteket att skaffa ett attraktivt bestånd för 

användargruppen vilket tar tid och kostar pengar. Det anskaffade beståndet ska vara på 

rätt nivå vilket då berör barriär 5 (förståelse). Barriär 6 (godtagbarhet) handlar om att 

kunna erbjuda efterfrågad litteratur i olika efterfrågade ämnen.  

Mediebeståndet kan också bidra till hantering av utmaningar genom att ge ökad 

tillgänglighet till biblioteket och dess resurser och det knyter an till barriär 1 

(identifikation), att anpassade medier ger biblioteket en särställning som 

informationskälla. För att vinna förståelse för mediebeståndet hos användargruppen, det 

vill säga för att korsa barriär 5 (förståelse), gäller det att satsa brett och tänka till vid 

inköp. För att övervinna barriär 6 (godtagbarhet) skapar specialinköp av medier, gärna i 

dialog med användargruppen en god möjlighet till detta. 
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6.2 Uppsökande verksamhet 

 

Biblioteksväsendet ska enligt paragraf fyra i bibliotekslagen, SFS 2013:801, ägna 

särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning och deras behov. 

Bibliotekens uppsökande verksamhet kan i hög grad sägas vara sammanlänkad med det 

läsfrämjande uppdrag som tydligt står beskrivet i bibliotekslagen.  

I enlighet med upphovsrättslagens paragraf 17 är det möjligt för bibliotek och andra 

institutioner att producera och låna ut litteratur från MTM till personer med olika former 

av läsnedsättning. 

 

Den pågående uppsökande verksamheten från biblioteken kan lyftas in under två av 

Bucklands barriärer anser vi. Under barriär 1 (identifikation), därför att den uppsökande 

verksamheten är ett redskap i arbetet med att synliggöra biblioteket och dess resurser. 

Under barriär 2 (tillgänglighet) handlar det om uppsökande verksamhet för att skapa 

tillgänglighet för personer som av något skäl inte själva kan ta sig till bibliotekets 

fysiska lokaler. 

Några av bibliotekarierna i studien uttrycker en utmaning i att få till en uppsökande 

verksamhet vilket skulle kunna plockas in under barriär 2 (tillgänglighet) där 

användaren inte kan komma fysiskt till biblioteket och då inte får någon tillgång alls till 

bibliotekets resurser om det uppsökande arbetet saknas. Den uppsökande verksamheten 

kan också passa in under barriär 4 (kostnad för tillhandahållaren), då den kräver tid, 

planering och energi av bibliotekspersonalen för att kunna genomföras. 

En framgångsrik hantering för att nå besökare ur användargruppen är att arbeta 

uppsökande, till exempel via kontinuerliga besök med en bokbuss. På så sätt kan 

personer ur användargruppen få fysisk tillgång till bibliotekets resurser och barriär 2 

(tillgänglighet) passeras.   

 

6.3 Programaktiviteter 

Kulturrådets mål är ett kulturliv som är tillgängligt och öppet för alla människor som 

vill delta, ett kulturliv som har verksamhet som kan användas oavsett funktionsförmåga.  

Bibliotekens pågående riktade programaktiviteter gentemot användargruppen sorterar 

under Bucklands barriär 1 (identifikation) och handlar om att biblioteket synliggörs, 

men det kan samtidigt innebära en kostnad för biblioteket, vilket berör barriär 4 

(kostnad för tillhandahållaren).  

Att marknadsföra biblioteket och skapa riktade programaktiviteter är också utmaningar 

som kan passa under två olika barriärer, barriär 1 (identifikation) där problemet kan vara 

att nå användargruppen och dess personal på boenden med mera. Utmaningen kan också 

kopplas till barriär 4 (kostnad för tillhandahållaren) då resurser, tid och planering krävs 

även här. 

En hantering för att locka användare ur gruppen att komma till biblioteket är 

marknadsföring av biblioteket och dess aktiviteter och medier. På så sätt kan biblioteket 

som informationskälla identifieras vilket har med vår tolkning av Bucklands barriär 1 

(identifikation) att göra, och samtidigt tillkommer troligtvis en kostnad och 

ansträngning för biblioteket, vilket leder till Bucklands barriär 4 (kostnad för 

tillhandahållaren). 



29 
 

6.4 Bemötande 

I bibliotekslagen står skrivet att alla människor ska bemötas utifrån deras olika behov 

och förutsättningar.  

Det pågående arbetet kring låntagare som kan komma fysiskt till biblioteket innebär 

möten och information i bibliotekets fysiska rum. Detta kan lyftas in under två av 

Bucklands barriärer anser vi. Under barriär 2 (tillgänglighet) gäller det direktförmedling 

på plats av bibliotekspersonalen och under barriär 5 (förståelse) handlar det om det 

fysiska mötet där låntagaren kan få hjälp och råd att hitta mediebestånd som passar 

personen. 

Utmaningar kring bemötande kan placeras in under barriär 4 (kostnad för 

tillhandahållaren). Dessa är bibliotekspersonalens eventuella brist på rutin i arbetet mot 

användargruppen och brist på internutbildning i bemötande. 

En hantering av utmaningar kan vara utbildning av personalen på biblioteken. Detta 

faller då under barriär 4 (kostnad för tillhandahållaren) då aktiviteten kräver tid och 

engagemang att genomföra. 
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7 Slutsatser 

När vi tittar på våra intervjuer och analyserar dess material med hjälp av Bucklands 

barriärer och styrdokumenten så ser vi att olika faktorer lyfts fram flera gånger men att 

bibliotekarierna nämner dem som pågående arbete, utmaningar eller som lösning på 

utmaningar i sin verksamhet. 

Vi ser också att bibliotekets mediebestånd sticker ut som det ämne som berör flest av 

Bucklands barriärer både under pågående arbete, utmaningar och under hantering av 

utmaningar.  

De ämnen som också berör flera barriärer både under pågående arbete, utmaningar och 

hantering av utmaningar är uppsökande verksamhet (samarbete med externa enheter 

såsom daglig verksamhet, boenden och läsombud), riktade programaktiviteter mot 

användargruppen och bemötande.  

 

Mediebestånd  
Biblioteken ska enligt bibliotekslagen erbjuda litteratur i former särskilt anpassade till 

olika gruppers behov. De intervjuade bibliotekarierna är medvetna om detta och att de 

vill och bör ha ett attraktivt och trovärdigt mediebestånd som är uppdaterat 

och kunskapsanpassat för användargruppen. Mediebeståndet lyftes även fram i 

intervjuerna som en utmaning när det gäller att skaffa ett trovärdigt anpassat bestånd 

och att det tar tid och resurser i anspråk, men att mediebeståndet även ses som en 

lösning på bibliotekens utmaningar med att få låntagargruppen att hitta till biblioteket 

och dess resurser.  

 

Uppsökande verksamhet 
Biblioteken ska enligt bibliotekslagen ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 

funktionsnedsättning och deras behov. Uppsökande arbete är ett bra sätt att kunna 

tillgodose särskilda behov för den här användargruppen. I vår studie varierar graden av 

hur pass etablerad och inarbetad den uppsökande verksamheten är, med ett spann från 

ingenting alls till en regelbunden mångårig verksamhet. En orsak kan vara att 

uppsökande verksamhet är resurskrävande och att alla bibliotek inte har möjlighet till 

mobila enheter, såsom en bokbuss.  

 

Programaktiviteter 
Biblioteken ska som en del av kulturlivet enligt Kulturrådet vara tillgängligt och öppet 

för alla människor. Dess verksamhet ska kunna användas av alla oavsett 

funktionsförmåga. Att ha programaktiviteter riktade till användargruppen ger en kostnad 

i form av tid och pengar, men ger också en mångfald och inkludering på biblioteket. För 

att biblioteket ska kunna driva dessa aktiviteter måste biblioteket kunna nå ut till 

användargruppen och marknadsföra sig själva och aktiviteterna. I vår studie varierade 

de riktade aktiviteterna på biblioteken, från bibliotek som hade flera projekt igång och 

täta samarbeten med boenden till bibliotek som inte hade något pågående samarbete alls 

och upplevde sig ha svårt att nå ut med marknadsföring till gruppen. 

 

 Bemötande 
Varje låntagare på biblioteket ska bemötas utifrån sina egna behov och förutsättningar. 

Detta lyfts fram i bibliotekslagen. För att bibliotekspersonalen ska känna sig bekväm i 

mötet med användargruppen, oavsett om det gäller direktförmedling på biblioteket eller 
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uppsökande arbete mot låntagaren så är rutin i arbetet mot användargruppen, utbildning 

och kunskaper i bemötande bra resurser att använda i arbetet. I vår studie finns ett spann 

från dem som känner sig helt bekväma i mötet med användargruppen och bemöter dem 

precis som alla andra låntagare, till dem i studien som känner sig osäkra och skulle 

önska mer utbildning och erfarenhetsutbyte kring användargruppen tillsammans med 

kunnigare kollegor.  
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8 Diskussion 

  

I följande avsnitt diskuteras olika ämnen och tankar kring det som framkommit i 

intervjuer och i fortsatt arbete med intervjumaterialet. 

  

Vi har sett att det finns ett spann från “förekommer inte alls” till en “fullgod 

reguljär verksamhet” i nästan alla de underkategorier som framkom i vårt 

intervjuresultat, till exempel inom aktiviteter för användargruppen, bokbestånd och 

samarbete med externa enheter. Detta tror vi kan bero på att olika biblioteksenheter är 

bra på olika saker och också ger verksamheter riktade till den här gruppen olika 

prioritet. 

I intervjuerna har vi fått ta del av mycket tankar kring bemötande av användargruppen 

personer med intellektuell funktionsnedsättning. Det verkar vara en allmän åsikt att 

gruppen ska bemötas som vilka användare som helst, men samtidigt uttrycker en del av 

de intervjuade att de är osäkra i bemötandet och önskar mer utbildning kring bemötande 

och passande programaktiviteter. 

Flera av de intervjuade anser att tid är en stressande faktor. De menar att 

bibliotekspersonalen ska räcka till för så mycket och så många av bibliotekets olika 

aktiviteter. Detta kan då ställas mot det som Lloyd (2010) skriver, att stress kan smitta 

mellan bibliotekspersonal och låntagare och att personer med intellektuell 

funktionsnedsättning är särskilt känsliga för stress. 

Många av de intervjuade har stora ambitioner för samarbete, men vi ser att det bygger 

på att även motparten kan se vinsten och ta sig tid att verka för samarbete. 

Utvärdering av sin egen verksamhet och dess mål har ingen av de intervjuade nämnt 

som en faktor för förändring och framgång. Wemett (2010) skriver dock att bibliotekets 

aktiviteter kan bli bättre för alla genom att först genomföras och sedan utvärderas. Då 

bör bibliotekspersonalen också vara öppen för förslag till förändringar som 

utvärderingen ger (Wemett, 2010). Kanske kan detta bero på brist på tid för utvärdering, 

ingen bra metod för utvärdering eller att bibliotekspersonalen är ensam i aktiviteten och 

inte har någon övrig bibliotekspersonal som är delaktig i samma aktivitet att bolla med. 

Marknadsföring är en faktor som flera av de intervjuade nämnt. Alla de intervjuade 

bibliotekarierna vill ha låntagare till sitt bibliotek och arbetar med någon av faktorerna 

förmedling på plats, uppsökande samarbete med externa enheter eller riktade 

programaktiviteter. 

Personer med intellektuell funktionsnedsättning läser gärna om människor som sig 

själva. De vill kunna identifiera sig med personer i berättelsen, som upplever liknande 

utmaningar som de själva skriver Wemett (2010). Detta håller en av våra intervjuade 

bibliotekarier med om och berättar att de har bra utlåning av den media som handlar om 

användargruppen, till exempel om livet på ett gruppboende. En annan bibliotekarie i 

studien håller inte med om detta och berättar att låntagarna vill läsa samma böcker som 

alla andra och vill låna böcker som ligger på olika boklistor m.m. De vill inte låna och 

läsa böcker om personer som de själva. Detta tror vi kan bero på att olika låntagare i 

gruppen har olika intressen, olika boendeförhållanden och påverkas olika mycket av 

rådande trender inom litteratur.   

För att möjliggöra låntagarnas deltagande i olika grupper på biblioteken kan 

bibliotekspersonalen använda en mängd olika input kring samma aktivitet, så att alla i 

gruppen kan hitta sitt sätt att delta tillsammans skriver Lebeer, Birta-Szekely, Demeter, 

Bohacs, Candeias, Sonnesyn och Dawson (2012). I våra intervjuer framkommer att 
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biblioteken oftare skapar särskilda programaktiviteter för användargruppen än att göra 

anpassningar i övrig programverksamhet så att alla låntagare kan delta. En av de 

intervjuade bibliotekarierna berättar att de erbjuder det ordinarie programutbudet till 

användargruppen, medan ett par av de övriga intervjuade bibliotekarierna har flera 

aktiviteter riktade mot användargruppen. De övriga intervjuade uppger att de strävar 

med att få användargruppen att komma till biblioteket överhuvudtaget och inte har 

riktade programaktiviteter. 

Jane Vincent (2014) talar om vikten av det mänskliga mötet i biblioteket. Detta är 

mycket bra att ha i åtanke tycker vi. Många i användargruppen och även övriga 

låntagare kanske inte samtalar så mycket med andra människor i sitt dagliga liv. Då blir 

mötet med bibliotekspersonalen av stor social betydelse. Det är då viktigt för 

bibliotekspersonalen att inte känna sig stressad utan försöka ta sig tid att samtala en 

stund som en medmänsklig social handling. 

Vincent (2014) lyfter också betydelsen av medarbetare med funktionsnedsättningar på 

biblioteken och konstaterar samtidigt att denna kategori än så länge inte har en så stor 

representation. På våra intervjubibliotek har två av dem haft personer med intellektuell 

funktionsnedsättning som arbetat där. Detta är något som vi ser skulle kunna byggas ut 

mycket mer inom bibliotekens verksamheter och ge en mångfald och inkludering av 

användargruppen. 

Gällande Bucklands sex barriärer som analysverktyg anser vi att modellen fungerar bra 

att applicera, men känns daterad i tilltalet då han talar nästan enbart om fysiska källor. 

För att kunna använda modellen fullt ut krävs en del egna anpassningar av modellen 

mot det digitala samhället och nutidens ämnesområden. 

En tanke vi har är att det behövs en särskild tjänst på biblioteken öronmärkt för arbete 

med den här användargruppen. Om man inte utser någon är risken att insatsen blir mer 

punktvis och flytande och att arbetet med gruppen drunknar i alla andra uppdrag som 

bibliotekspersonalen har. 

 

8.1 Förslag till fortsatt forskning 

Det vore intressant att studera forskningsfrågorna utifrån låntagarnas perspektiv, hur 

dessa upplever att biblioteken arbetar gentemot deras användargrupp, vilka brister som 

de eventuellt anser finns och hur de i så fall föreslår att de ska lösas. 

  

En annan utmaning kan vara att göra en litteraturstudie med nyare fakta som handlar om 

bemötande av gruppen personer med intellektuell funktionsnedsättning och som inte är 

skriven som en praktisk handledning utan snarare som vetenskaplig forskning. 
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10 Bilaga: Intervjuguide 

  

Vårt syfte är att få kunskap om hur de tillfrågade biblioteken beskriver att de jobbar för 

att få personer med intellektuell funktionsnedsättning att känna sig välkomna och 

inkluderade på biblioteket. 

  

Arbete gentemot gruppen 
Kan du beskriva hur du arbetar med vuxna som har en intellektuell 

funktionsnedsättning? 

1. Vilka aktiviteter på ditt bibliotek riktas gentemot personer med intellektuell 

funktionsnedsättning? 

2. Anser du att det finns ett passande mediebestånd för denna målgrupp? 

3. Vilka tjänster på biblioteket anser du riktas mot denna grupp? 

4. Hur arbetar du för att nå vuxna som har en intellektuell funktionsnedsättning? 

  

Uppsökande arbete gentemot intellektuellt funktionsnedsatta 
5. Hur kommer du i kontakt med användargruppen och hur ser denna kontakt ut? 

6. Hur informerar du användargruppen om biblioteket? 

7. Hur kommunicerar du med användargruppen? 

8. Sker något samarbete med externa aktörer, t.ex. organisationer och boenden - och i så 

fall med vem/vilka? 

  

Upplevelser av utmaningar som kan finnas 
9. Upplever du några svårigheter i arbetet med användargruppen? (gällande det erbjudna 

beståndet, tjänsterna, kontakten, kommunikationen, tillgängligheten m.m.?) 

10. Vad upplever du att dessa svårigheter beror på? 

11. Upplever du att det tidigare har funnits andra svårigheter och hur har dessa i så fall 

hanterats/lösts? 

  

Upplevelser av eventuella utmaningar och hur de hanteras 
12. Hur hanterar du de upplevda svårigheterna? 

13. Vad upplever du att du måste ha för att kunna hantera dessa svårigheter? 

14. Upplever du att du saknar något av detta? 

 

 

  

  

  

  

  

  

 


