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Abstract: This thesis studies if public libraries in Sweden have taken part of 

information regarding the Swedish government policy that public 
areas are to be made accessible by 2010. Also studied is the 
significance of information and resources on the execution of 
accessibility adaptations at public libraries. 

 
The analysis uses Lennart Lundquist’s theory of implementation of 
public policies, that the person executing the policy needs to 
understand, be able to and want to in order for the policy to be 
successfully executed. The study was carried out through a survey 
and the thesis focuses on the factors of understanding and being 
able to. 

 
The survey was sent by email to all 290 municipal libraries in 
Sweden with an answering frequency of 65%. The results are 
presented in table format with explanations.  

 
The thesis finds that a clear majority of respondents have had 
access to information about accessibility adaptations, but that 
much fewer consider the information clear enough. Fewer than 
half believe that they will be able make the library fully accessible. 
Lack of resources is the most common reason cited. Most 
respondents have been able to make the main entrance, toilet, 
passage ways and at least one computer accessible.  

 
The conclusion is that much work has been done at the libraries 
and that there is an awareness of the accessibility issue. However 
there seems to be a lack of knowledge of “invisible” disabilities 
and resources are needed to make the libraries fully accessible. 

 
 
Nyckelord: Tillgänglighet 2010, Folkbibliotek, implementering, 

funktionshinder, funktionsnedsättning 
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1. Inledning 
 

Miljöer som inte är tillgängliga för funktionshindrade signalerar ett budskap 
att den som har en funktionsnedsättning inte är välkommen. Bristande 
tillgänglighet är en aspekt av samhällets strukturella utformning, vilket 
innebär att funktionshindrade ofta finner det nödvändigt att utforma strategier 
för att hantera sådana hinder parallellt med att de upplever sig stigmatiserade, 
utpekade av omgivningen och som offer för tragiska omständigheter. 
Bristande tillgänglighet leder således till en rad sociala konsekvenser, som 
t.ex. ett ständigt behov av att planera den egna tillvaron, brist på valfrihet, 
beroende av andra och ett mer begränsat socialt liv i jämförelse med andra 
grupper i samhället.1  

 
I Funktionshinder i välfärdssamhället skriver Lindqvist att det har det varit vanligt att se på 
funktionshinder som något som i första hand rör den enskilda individen som har funktions-
nedsättningen. Det ses som en sjukdom, en skada, och ett personligt funktionshinder.2 Detta är 
något som även tas upp i propositionen Från patient till medborgare som antogs av riksdagen 
år 2000 men här betonas en ambition att ändra på detta synsätt och övergå till ett synsätt som 
betonar att funktionshinder är något som uppstår i mötet med omgivningen. Det är den 
otillgängliga omvärlden som skapar hinder, en tröskel, en trappa, bullrig miljö etc. Enligt 
Lindqvist så har detta ändrade perspektiv varit på gång under en längre tid, men i och med 
Från patient till medborgare så finns en ambition att låta det nya perspektivet få mer 
utrymme. Det råder mer eller mindre politisk konsensus kring att arbeta för att göra Sverige 
tillgängligt för alla genom att först och främst bygga bort ”enkelt avhjälpta hinder” till år 
2010.  
 
Intresset för fysisk tillgänglighet har väckts hos oss båda genom arbete och personliga 
kontakter. Vi har båda arbetat med personer med funktionshinder. En av oss har arbetat med 
multihandikappade på ett gruppboende och har en vän som är rullstolsburen den andra har 
arbetat med uppsökande verksamhet på folkbibliotek.   
 

1.1 Problemformulering 
 
Inom biblioteks- och informationsvetenskap har ett antal magisteruppsatser behandlat 
tillgänglighet på bibliotek på olika sätt. Tillgänglighet är ett begrepp som även används ofta i 
relation till Library 2.0, men föreliggande uppsats fokus kommer att ligga på tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättningar. Tidigare undersökningarna inom detta område har i 
huvudsak handlat om att studera olika tjänster som biblioteken erbjuder för olika grupper av 
funktionsnedsatta. Angreppssättet har varit kvalitativt och avgränsade grupper och några få 
bibliotek har studerats. Vi finner detta mycket intressant, men saknar övergripande studier. Vi 
har därför valt ett brett angreppssätt och kommer att undersöka hur folkbiblioteken har tagit 
del av det nationella målet att göra Sverige tillgängligt för alla.  
 
Detta kommer vi att göra genom en enkätundersökning där samtliga huvudbibliotek i landet 
ingår. Vi kommer, med utgångspunkt ur Lundquist teori om vilka faktorer som kan öka 
möjligheterna att implementering lyckas, resonera kring hur detta har skett på folkbiblioteken.     

                                                 
1 Lindqvist, Rafael, s. 91 
2 Lindqvist, Rafael, s. 90 
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1.2 Teori 
 
Lennart Lundquist, professor i statsvetenskap vid Lunds universitet, beskriver i Förvaltning, 
stat och samhälle1 den teori som vi har valt att använda oss av i vår uppsats. Vi väljer att 
beskriva teorin redan i inledningen av uppsatsen då vi kommer att utgå ifrån den vid 
utformandet av vår frågeställning. Lundquists teori beskriver på ett konkret sätt vilka faktorer 
som kan påverka att ett beslut implementeras. Han lyfter fram de olika aktörernas roll vid 
implementeringen av beslut. Lundquist framhåller att den som blir styrd och ska verkställa 
beslutet påverkas av faktorerna förstår, kan och vill. Det är således viktigt att den som ska 
verkställa ett beslut förstår vad det är som ska verkställas annars kommer den inte att kunna 
verkställa det. Det kan därför uppstå problem när beslutet är otydligt, eller om de praktiska 
åtgärderna kräver expertkunskaper. Nästa faktor är om personen eller organisationen som ska 
verkställa beslutet kan göra detta. Finns rätt resurser i form av pengar, personal och/eller 
kunskap om hur arbetet praktiskt kan gå till? Och sist så har vi en viktig faktor som är viljans 
inverkan på om arbetet prioriteras eller inte. Om den som ska verkställa beslutet inte vill 
verkställa beslutet så krävs enligt Lundquist ofta åtgärder i form av en piska eller morot. Det 
kan även vara effektivt med mer information om varför åtgärden är nödvändig. Det kan även 
påverka om den som ska verkställa beslutet litar på den som har initierat förändringen.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Den styrdes egenskaper 3 
 
Vi kommer med hjälp av denna teori fokusera på bibliotekschefer och annan verkställande 
personal som aktörer som ska delta i verkställandet av regeringens mål att göra Sverige 
tillgängligt till 2010. Vi kommer att fokusera på de två första punkterna: förstå och kan, detta 
eftersom viljan är svår att ta reda på när det kommer till en fråga som har ett uppenbart rätt 
svar, det vill säga; det är inte troligt att någon skulle uttrycka att den inte vill arbeta för att 
göra bibliotek tillgängliga.  
 

1.2.1 Att förstå vad som ska göras 
 
En viktig del av förståelsen, som vi kommer att undersöka, är ansvarsfördelningen. Dels hur 
denna fördelas mellan olika aktörer enligt dokument om tillgänglighetsanpassningen; framgår 
det tydligt vem som bör göra vad, eller är oklart? Dels kommer vi i enkätundersökningen 

                                                 
1 Lundquist, 1992 
2 Lundquist, s. 70ff 
3 fig. hämtad ur Lundqvist s. 75 

vill 

be-
slut 

kan 

förstå styrning åtgärder 
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försöka ta reda på om bibliotekscheferna uppfattar att de vet vilket ansvar som ligger på deras 
bord, eller om det är oklart för dem. Vidare under förståelsen kommer vi att ta reda på vad 
som menas med att åtgärda lätt avhjälpta hinder.  

1.2.2 Att kunna göra det som förväntas 
 
När det gäller att kunna implementera förväntningarna så är både praktisk kunskap och de 
resurser som finns att tillgå intressanta. Vi vill ta reda på om biblioteken har fått ökade 
resurser för att kunna arbeta med att göra biblioteken tillgängliga. Dessa resurser kan vara i 
form av ökad personal och/eller pengar. Vidare vill vi i enkätundersökningen ta reda på om 
bibliotekscheferna uppfattar att de har möjlighet att göra det som behövs.  

1.3 Syfte och frågeställning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilken roll upplevelsen av att ha fått tydlig 
information och resurser spelar när kommunbiblioteken skall verkställa sin del av det 
nationella beslutet att arbeta för att göra Sverige fullt tillgängligt för alla. Detta vill vi göra 
genom att ställa dessa frågor:  
 

- I vilken utsträckning har kommunbiblioteken tagit del av information om hur 
offentliga lokaler skall tillgängliggöras? 

- Vad har information respektive resurser för betydelse för verkställandet av 
tillgänglighetsanpassningar på kommunbiblioteken? 

1.4 Avgränsningar 
 
Vi har valt att studera folkbibliotek och valt bort att ta med andra typer av bibliotek. 
Folkbiblioteken vänder sig till alla medborgare och har ett extra stort ansvar att vara 
tillgängliga för alla. Av dessa har vi valt att vända oss till samtliga huvudbibliotek med vår 
enkät, detta för att vi ville ha en spridning i landet och tyckte att samtliga av dessa 290 var 
rimliga att ha med i vår undersökning. Vi har valt att ställa frågor om information och 
åtgärder för att förbättra den fysiska tillgängligheten, medan frågor kring bemötande och 
tjänster faller utanför vår undersökning. Detta för att avgränsa vårt forskningsområde så att 
det går att undersöka inom ramen för en magisteruppsats. 

1.6 Begrepp 
 
Anpassning - När vi använder ordet anpassning i uppsatsen så syftar vi på tillgänglighets-
anpassning, det vill säga när en lokal, eller information anpassats för att vara tillgänglig för 
personer med funktionsnedsättning. 
 
Funktionsnedsättning – begreppet funktionsnedsättning syftar till en persons nedsättning av 
fysiska, psykiska, kognitiva eller intellektuella förmåga. I vår uppsats fokuserar vi främst på 
fysiska funktionshinder vilket även innefattar synnedsättning.  
 
Funktionshinder - Ett funktionshinder är något som uppstår när miljö och omgivning är 
otillgänglig för en person med funktionsnedsättning. Funktionshinder är således inget 
konstant hinder utan ett något som uppstår i relation till omgivningen. 
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Offentliga lokaler – Är lokaler dit allmänheten har tillträde som till exempel bibliotek, 
förskola, bank, vårdcentraler. 
 
Tillgänglighet - Med tillgänglighet avser vi den fysiska tillgängligheten till och i bibliotekens 
lokaler, samt anpassningar för att kunna navigera sig och ta del av information om man har en 
synnedsättning.  
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2 Bakgrund 
 
Vi kommer i detta kapitel sammanställa vad offentliga dokument, skrifter och rapporter 
fastställer om vad som bör göras för att skapa ett tillgängligt Sverige samt hur det arbetet har 
gått. Vi kommer även att analysera hur detta berör biblioteken.  
 
Statens kulturråd genomförde 1998 en enkätundersökning där kommun- och länsbibliotek fick 
svara på frågor om både regional och lokal biblioteksverksamhet. Denna undersökning 
presenteras i rapporten Funktionshindrades tillgång till kultur – kartläggning och 
handlingsprogram. Slutsatsen är att tillgängligheten utanför och in till biblioteken var relativt 
god men att det fanns brister inom lokalerna. Otillgänglighet i lokalerna gällde bland annat att 
hyllorna var för höga och att det saknades kontrastmarkering. När det gäller anpassad 
verksamhet uppgav flertalet bibliotek att de hade det.1 Vidare var det många bibliotek som 
efterlyste konkreta idéer om hur de skulle lösa tillgänglighetsfrågorna. De önskade sig riktade 
bidrag, förbättrad information om vilken typ av anpassning som krävs för att biblioteken ska 
bli tillgängliga samt hjälp med frågor som rör funktionshindrades behov och önskemål.2 

2.1 Från patient till medborgare 
 
Det offentliga samtalet kring personer med funktionsnedsättningar började på 1980-talet byta 
fokus. Från att betrakta handikappade som en grupp med behov av medicin och vård till att 
prata om personer med funktionsnedsättningar som medborgare med samma rättigheter och 
skyldigheter som alla andra. I Från patient till medborgare anges FN’s handikappår 1981 som 
en viktig milstolpe för handikappolitikens utveckling.3 Under 90-talet antog flera länder, bl.a. 
Australien, Storbritannien, Sydafrika och USA diskrimineringslagar där funktionshinder är en 
av diskrimineringsgrunderna. The Americans with Disabilities Act (ADA) som antogs i USA 
1990 är den lag som gått längst. Där fastställs att otillgänglighet i den fysiska miljön och i 
verksamheten ska ses som diskriminerande. Samtliga dessa länders diskrimineringslagar har 
med ansvars- och finansieringsprincipen vilken vi kommer att beskriva mer utförligt längre 
fram.4 
 
Sverige har antagit två viktiga FN-dokument som berör den svenska handikappolitiken, FN:s 
standardregler och FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.5 I 
dessa finns regler som berör tillgänglighetsarbete på bland annat bibliotek. I FN:s 
standardregler rubriceras regel 5; Tillgänglighet och där poängteras att staterna bör göra den 
fysiska miljön tillgänglig genom att undanröja hinder, lagstifta om tillgänglighet och engagera 
handikapporganisationer när regler och riktlinjer för tillgängligheten utformas samt när 
offentliga byggnader och anläggningar planläggs. Regel 10 i FN:s standardregler behandlar 
kultur och berör biblioteken specifikt. Där framhålls att staterna skall se till att personer med 
funktionsnedsättningar kan delta på samma villkor som andra i kulturlivet. Det påpekas vidare 
att lokaler med kulturutbud, bland annat bibliotek, skall vara tillgängliga för personer med 
funktionsnedsättningar.  
 

                                                 
1 Statens kulturråd 1998, s.78 
2 Statens kulturråd 1998, s. 82 
3 Prop. 1999/2000:79, s. 18 
4 Prop. 1999/2000:79, s. 20 
5 DS 2008:23 
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I FN:s  konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning1 som trädde i kraft i 
Sverige den 14 januari 2009 berör artikel 9 och 30 vårt arbete. Artikel 9, Tillgänglighet, 
fastställer att personer med funktionsnedsättningar skall kunna leva oberoende och delta fullt 
ut i samhället. Konventionsstaterna ska vidta nödvändiga åtgärder för att detta ska bli 
verklighet genom att undanröja hinder för bland annat framkomligheten i och fram till 
byggnader. Vidare poängteras att lokaler dit allmänheten äger tillträde bör ha anvisningar i 
punktskrift, lättläst och lättbegriplig form.2 I Artikel 30, Deltagande i kulturliv, rekreation, 
fritidsverksamhet och idrott, framhålls att konventionsstaterna ska använda alla 
ändamålsenliga åtgärder så att personer med funktionshinder får tillträde till bibliotek, andra 
kulturella platser samt turistservice.3  
 
Sveriges handlingsplan för att verkställa FN:s standardregler, prepositionen Från patient till 
medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken antogs av riksdagen år 2000. I 
den tecknas en riktning för hur Sverige bör utvecklas när det gäller handikappolitik. Där får 
det nya sättet att se på personer med funktionsnedsättningar en framträdande roll. Det vill 
säga att se på funktionshinder som något som uppstår i mötet med ett otillgängligt samhälle 
istället för att betrakta det som personliga problem. Ifrån patient till medborgare poängteras 
tre huvudområden att fokusera på i arbetet för att göra Sverige mer tillgängligt fram; att se till 
att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, att skapa ett tillgängligt samhälle 
och att förbättra bemötandet.4 Det fastslås även att samtliga enkelt avhjälpta hinder bör vara 
undanröjda i offentliga lokaler innan utgången av år 2010.5  

2.1.1 Enkelt avhjälpta hinder 
 
Vi vill här försöka klargöra vad enkelt avhjälpta hinder står för samt återge de diskussioner 
som har förts angående användbarheten och tydligheten i de lagar och förordningar där denna 
term används. Enkelt avhjälpta hinder är en term vars betydelse är något oklar samtidigt som 
begreppet används flitigt i debatten kring tillgänglighetsarbete. Detta begrepp kommer även 
att genomgå en viss betydelseförskjutning om den nya plan- och bygglagen (PBL) antas.  
 
I den nuvarande PBL står det: 
 

Kap. 17, 21a § I byggnader som innehåller lokaler dit allmänheten har 
tillträde och på allmänna platser skall enkelt avhjälpta hinder mot lokalens 
och platsernas tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga undanröjas i den utsträckning som följer av 
föreskrifter meddelade med stöd av denna lag.6  

 

                                                 
1 Ds 2008:23 
2 Ds 2008:23, s.45f 
3 Ds 2008:23, s.100f 
4 Prop. 1999/2000:79, s. 29 
5 Prop. 1999/2000:79, s. 130 
6 SFS 2001:146, s. 218 
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I föreskriften som beskriver hur denna lag bör tillämpas står det: 
 

5 § Föreskrifterna i 6-18 §§ gäller endast om de hinder som skall undanröjas 
är enkelt avhjälpta. Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som 
med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses 
rimliga att avhjälpa. De ekonomiska konsekvenserna får inte bli orimligt 
betungande för fastighetsägaren, lokalhållaren eller näringsidkaren.1 

 
Regeringen och Boverket menar att det med den nuvarande formuleringen är svårt att tillämpa 
reglerna om enkelt avhjälpta hinder eftersom de anser att de är otydliga. De förmodar att detta 
är en bidragande orsak till att det gått trögt med verkställandet av tillgänglighetsarbetet.2 
Regeringen överlämnade propositionen En enklare plan- och bygglag3 till riksdagen i mars 
2010. I denna menar regeringen att enkelt avhjälpta hinder bör förtydligas. I propositionen 
betonas att enkelt avhjälpta hinder alltid ska avhjälpas såvida inte de praktiska och 
ekonomiska förutsättningarna är orimliga. Detta är alltså ett förslag som lägger något tyngre 
vikt vid att hinder ska undanröjas kontra den ekonomiska förmågan. Det framkommer att det 
även i fortsättningen kommer att vara nödvändigt att bedöma ansvarsfördelningen från fall till 
fall.4 

2.1.2 Tillgänglighetsarbetet fram till år 2010 
 
För att kontrollera hur arbetet med tillgänglighetsarbetet har framskridit har regeringen gjort 
tre uppföljningar efter att propositionen Från patient till medborgare antogs. I de två första 
uppföljningarna konstateras att arbetet inte gått så effektivt som planerat. Regeringen beslutar 
i oktober 2007 att tillsätta en arbetsgrupp vars uppgift är att påskynda arbetet och ta fram en 
förtydligande strategi för hur målen i Från patient till medborgare ska nås fram till 2010. 
Denna strategi Enkelt avhjälpt – Strategi för genomförandet av tillgänglighetsmålen i 
nationella handlingsplanen för handikappolitiken5 antogs av regeringen i september 2008. I 
Enkelt avhjälpt konstateras att det fortfarande saknas kunskap om hur det praktiska arbetet ska 
gå till vid undanröjande av hinder för tillgängligheten. Det framkommer även att det finns ett 
stort behov av mer information och utbildning.6  
 
Kommunernas tillämpning av föreskrifterna undersöktes i en studie som presenteras i 
regeringens tredje och sista uppföljning. Där framkommer det att det på många håll har 
saknats kunskap och kännedom om reglerna, men att lagstiftningen och föreskrifterna ändå 
har skapt gynnsammare förutsättningar för och påskyndat arbetet med att göra miljön 
tillgänglig.7 Det är relevant för vår uppsats att notera att det framkommer att alla bibliotek 
hade gjort upp handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet år 2006.8 Vidare betonas att arbetet 
med Enkelt avhjälpt har visat att samverkan och fokuserat arbete mot klara mål gör skillnad.9 
Det konstateras att nästa steg är att utforma en femårsplan med konkreta mål som går att följa 
upp och där aktörerna har tydliga roller.10 Boverket fick i uppdrag från regeringen, att 

                                                 
1 BFS 2003:19 HIN 1, s. 2 
2 Prop. 2019/10:170 s 262 
3 Prop. 2009/10:170 
4 Prop. 2009/10:170, s. 260 
5 S2008.035 
6 S2008.035, s.9 
7 Skr. 2009/10:166, s. 16 
8 Skr. 2009/10:166, s. 45 
9 Skr. 2009/10:166, s. 78 
10 Skr. 2009/10:166, s. 2 



 11 

tillsammans med SKL, utforma en informationskampanj för att informera om enkelt avhjälpta 
hinder, denna kampanj skulle rikta sig till kommuner och fastighetsägare och slutrapporteras 
vid utgången av år 2010.1  
 
Regeringen inrättade 2006 en ny myndighet, Handisam vars uppgift är att samordna 
handikappolitiken i Sverige.2 Verksamhetens mål och strategier är fastslagna av riksdagen. 
Handisam framhåller själva att de arbetar för att funktionshindersperspektivet ska finnas med i 
hela samhället: Detta vill de göra genom att öka medvetenheten och kunskapen om hur 
personer med funktionsnedsättningar kan bli mer delaktiga och jämlika. Handisam har tagit 
fram riktlinjer för vad kommunala verksamheter ska göra för att bli tillgängliga för alla. Det 
fastställs att funktionshinderperspektivet måste finnas med vid planering när lokaler renoveras 
eller byggs om samt när organisationer förändras. För att funktionshinderperspektivet ska bli 
en integrerad del vid utbildning, inköp, upphandling, ombyggnation, skötsel och underhåll bör 
det, enligt Handisam, tydliggöras vem i organisationen det är som har ansvar för att detta sker. 
Handisam menar också att utbildning i tillgänglighetsfrågor bör ingå i verksamhetens 
kompetensutveckling.3  
 
Ledningens inställning till tillgänglighetsarbetet har enligt Handisam av avgörande betydelse 
för om arbetet lyckas eller inte. Enligt Handisam är det första steget som bör tas vid 
initierande av tillgänglighetsarbete att analysera organisationen och ta ställning till vad kraven 
på tillgänglighet innebär för den egna verksamheten. Därefter bör en handlingsplan upprättas. 
En handlinsplan fungerar, enligt Handisam, förutom som en konkret lista på vad som behöver 
åtgärdas även som ett sätt att visa att tillgänglighetsarbetet har en central och viktig roll i 
organisationen.  
 
Från den 1 januari 2009 gäller en ny diskrimineringslag4 där funktionshinder är en av 
diskrimineringsgrunderna. Det finns sju diskrimineringsgrunder: kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, 
sexuell läggning och ålder. Den nya lagen innebär att det är förbjudet enligt lag att behandla 
någon sämre än någon annan på grund av en funktionsnedsättning. I Bortom fagert tal - om 
bristande tillgänglighet som diskriminering5 diskuteras ett lagförslag likt det som finns med i 
ADA, det vill säga att införa ett förbud mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet 
för personer med funktionsnedsättning. Om denna lag träder i kraft skulle det innebära en 
radikal förändring i synen på funktionsnedsattas medborgerliga rättigheter.  
 
Vi konstaterar att det har lagts ner mycket arbete på att effektivisera tillgänglighetsarbetet i 
Sverige. Mycket har åstadkommits, men målen i Från patient till medborgare har ännu inte 
uppfyllts.  

2.2 Ansvarsfördelning 
 
Vilka har ansvar för att de olika delarna av tillgänglighetsarbetet verkställs? Handisam påtalar 
att kommunen har ansvar för den fysiska planeringen och därmed också för att de lokaler som 
de äger är tillgängliga för alla medborgare. I förslaget till En enklare plan- och bygglag 
betonas att ansvaret för att utföra åtgärderna ska bedömas i varje enskilt fall. Det kan vara 
                                                 
1 Skr. 2009/10:166, s. 23 
2 Skr 2009/10:166, s. 9 
3 Handisam. http://www.handisam.se/Tpl/NormalPage____1280.aspx [2011-03-25] 
4 SFS 2008:567 
5 Ds 2010:20 
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fastighetsägaren eller verksamhetsutövaren som bär ansvaret.1 Vidare står det i En enklare 
plan- och bygglag att det bör vara den som har den rättsliga rådigheten över hindret som bär 
ansvaret för att ett hinder avhjälps.2 Denna ändring är tänkt att göra det enklare att avgöra vem 
som har ansvar för att ett hinder undanröjs.  
 
Handisam tydliggör även att det i arbetsgivaransvaret ingår att alla, oavsett funktionsförmåga, 
ska kunna ta del av och delta i verksamheten. Detta gäller både arbetstagare och allmänhet.  
Grunden i svensk handikappolitik är att alla har ett delat och gemensamt ansvar för att skapa 
ett samhälle som är tillgängligt för alla. I Från patient till medborgare – en nationell 
handlingsplan för handikappolitiken står det: 
 

En av de grundläggande principerna inom svensk handikappolitik är den så 
kallade ansvars- och finansieringsprincipen. Den innebär att varje sektor i 
samhället skall utforma och bedriva sin verksamhet så att den blir tillgänglig 
för alla medborgare, inklusive personer med funktionshinder. Kostnaderna 
för de nödvändiga anpassningsåtgärderna skall finansieras inom ramen för 
den ordinarie verksamheten.3  

 
Ett problem som vi ser med ansvars- och finansieringsprincipen är att den bortser från att 
tillgänglighetsanpassningar och vidareutbildningar kostar pengar och att 
tillgänglighetsfrågorna kan prioriteras ner när de ställs mot andra angelägna åtgärder i den 
ordinarie verksamheten.  
 

2.3 Bibliotekens roll 

Biblioteken i Sverige bedriver offentlig verksamhet som vänder sig till alla medborgare. I 
såväl Från patient till medborgare som FN's standardregler och FN's konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning uttrycks det, som vi tidigare visat, hur 
viktigt det är att samhället och dess tjänster är tillgängliga för alla medborgare. Det är 
samhället, i detta fall biblioteken, som ska anpassa sig efter dess brukare, inte tvärtom. Detta 
gäller bland annat de enkelt avhjälpta hindren, biblioteken som verksamhet eller 
fastighetsägare är skyldiga att åtgärda de hinder som är rimliga att åtgärda för att underlätta 
tillgängligheten. I de tre uppföljningarna av Från patient till medborgare konstateras att en 
del anpassningar har gjorts men att mer arbete återstår i många samhällssektorer, det gäller 
också för biblioteken. Samtliga bibliotek har dock enligt den tredje uppföljningen, vilken vi 
tidigare beskrivit, gjort upp handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet vilket visar att det finns 
en medvetenhet om frågan. Den nya diskrimineringslagen innebär också att det är förbjudet i 
lag att utestänga funktionshindrade från bibliotekens verksamhet. När det gäller ansvars- och 
finansieringsprincipen har biblioteken samma problem som många andra verksamheter, att det 
kan finnas andra angelägna åtgärder eller aktiviteter i ordinarie verksamhet som konkurrerar 
om de medel biblioteken har till sitt förfogande.  
 
 

                                                 
1 Prop. 2009/10:170 
2 Prop. 2009/10:170, s 263 
3 Prop. 1999/2000:79, s 16 
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3 Tidigare forskning 
 
Ett exempel på hur tillgänglighetsarbetet har implementeras på biblioteken tas upp i Annika 
Freeds och Anders Holtängs magisteruppsats, Bibliotekariers reflektioner kring sina behov av 
utbildning om besökare med funktionsnedsättningar – Att som bibliotekarie utvecklas genom 
utbildning och skapa ett mer tillgängligt bibliotek. De undersöker hur några bibliotekarier, 
som deltagit i en utbildning som förkortas 4x4-utbildningen och anordnas av Kultur i väst, 
upplever utbildningen. Syftet med utbildningen är att utbilda bibliotekarier och andra 
kulturförmedlare om funktionsnedsättningar och tillgänglighet. Utbildningen är till stora delar 
praktisk, där bibliotekarierna får testa hur det är att ha olika typer av funktionsnedsättningar. 
Det finns även teoretiska delar där bland annat personer med olika funktionsnedsättningar får 
berätta om sina upplevelser och om fakta kring sin funktionsnedsättning. Uppsatsen har 
företrädelsevis en kvalitativ ansats med intervjuer, men innehåller även en kompletterande 
enkätundersökning. I uppsatsen kommer Annika Freed och Anders Holtäng fram till att flera 
bibliotekarier som gått utbildningen, som är frivillig, upplever den som väldigt bra och 
givande, och de lyfter särskilt fram de praktiska övningarna som betydelsefulla för 
förståelsen. Även vissa av föreläsarna beskrivs som mycket bra. Personlig utstrålning och 
förmåga att berätta medryckande beskrivs som bra egenskaper. Det kommer även fram att det 
finns de bibliotekarier som inte minns utbildningen, eller inte tyckte att den gav särskilt 
mycket. Det senare kommer fram från dem som väljer att inte delta i intervjuer samt från svar 
på enkäten. Det visar sig även att ett intresse för frågan redan innan leder till en mer positiv 
upplevelse av utbildningen än om inget sådant intresse finns. Vidare så kommer de i 
uppsatsen fram till att det verkar vara en stor fördel om utbildningen sker i de egna lokalerna 
för att detta ger en förankring av de nya kunskaperna och en annan medvetenhet. Kunskapen 
verkar bli mer förankrad i det vardagliga arbetet när så sker.1 
 
Vi vill här även lyfta fram en uppsats som lyfter upp servicen på biblioteken för en 
funktionsnedsatt grupp, synskadade. Lars Häggström gör i sin magisteruppsats en kvalitativ 
intervjustudie som behandlar hur några äldre synskadade upplever bibliotekets service och 
tjänster. Den heter Att se med samma ögon – äldre synskadade och folkbibliotek och det 
framkommer att alla intervjuade i stort sett är nöjda med den service de får på biblioteken. 
Flera av respondenternas uppfattning om vilken typ av service de kan få är dock begränsad. 
Dels så ser de flesta enbart talböcker som det relevanta för dem på biblioteket. En av 
respondenterna håller även koll på om det är intressanta föreläsningar och får nyutgivning på 
Daisy-skivor hemskickat till sig på en cd-skiva. Detta känner de andra inte till att de har 
möjlighet att få. Vidare så finns det vissa brister i informationen om väntetider och när 
talboksbibliotekarien finns på plats. Den här uppsatsen fokuserar alltså på riktade tjänster och 
information kring dessa medan den fysiska tillgängligheten får mindre plats, men den visar på 
att det finns en diskussion om tillgänglighet på bibliotek, såväl den fysiska tillgängligheten, 
som vi har valt att fokusera på, som tillgängliga medier och information.2  
 
Lisa C Wemett är bibliotekarie och har arbetat mycket med ungdomsfrågor men också som 
utbildare i projektet ABLE, Administering Better Libraries – Educate. Projektet syftar till att 
utveckla material och resurser för bibliotekschefer på offentliga bibliotek och tillgängligheten 
finns med som en del.3 Wemett menar i artikeln ”Come on in!” Welcoming Exceptional 

                                                 
1 Freed & Holtäng, 2010 
2 Häggström, 2009 
3 http://www.ablelibrarian.org/index.html [20110130] 
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Patrons to the Library att fysisk tillgänglighet inte enbart gäller parkeringsplatser och ramper 
för att ta in i och fram till biblioteket utan även om att till exempel ha en låg lånedisk så att en 
person i rullstol kan använda den. Hon nämner även att det är viktigt med rymliga toaletter 
och att skyltningen på bibliotek sitter synligt. Besökare som inte kan läsa bör kunna navigera 
sig med pictogramförsedda1 skyltar.2 Wemett menar även att det inte spelar någon roll hur 
fysiskt tillgängligt biblioteket är eller vilka hjälpmedel som erbjuds om inte personalen har 
förståelse för olika funktionshinder eller inte kan visa hur ett hjälpmedel fungerar.3 Hon vill se 
en ny inställning där fokus flyttas från att biblioteken förbättrar tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning till att istället betona att tillgänglighetsanpassningarna innebär 
förbättringar för alla besökare. Wemett belyser bland annat att installerandet av en 
dörröppnare är till stor hjälp för en mamma, utan rörelsehinder med ett barn i barnvagn och ett 
annat i handen.4  
 
Wemett framhåller att besökare med funktionsnedsättning inte är sin diagnos utan medborgare 
med rätt till samma service som alla andra i samhället. Hon poängterar att det inte alltid går 
att se på någon att den har en funktionsnedsättning och listar några tips att tänka på i det 
vardagliga arbetet som kan appliceras på alla besökare. Ett exempel är att ha ögonkontakt och 
fråga om besökaren behöver hjälp. Det kan vara så att en person med funktionsnedsättning 
inte behöver det medan en som inte har någon form av nedsättning behöver det.5 Hon menar 
vidare att det är viktigt att ha med handikapperspektivet hela tiden; från planering till 
utvärdering av planer, service, program med mera.6 
 
Susan K Burke är högskolelektor och undervisar i Biblioteks- och informationsvetenskap på 
University of Oklahoma. Hon har publicerat en rad artiklar om bibliotek och 
diskrimineringsgrunder, däribland om tillgänglighet på bibliotek.7 Funktionsnedsatta 
amerikaner ska enligt ADA ha samma rättigheter i samhället som alla andra. Susan K. Burke 
skriver i sin artikel, Perceptions of Public Library Accessibility for People with Disabilities, 
att flera studier ställer frågan hur dessa mål har implementerats och om de har haft någon 
effekt.8 Burke tar upp att the American Library Association Council har godkänt en policy för 
vilken service biblioteken ska erbjuda funktionshindrade besökare. Det handlar om allt från 
Boken kommer-tjänster till dem som själva inte kan ta sig till biblioteket till förbättringar av 
lokalen som dörröppnare och parkeringsplatser. Policyn tar också upp att medier bör finnas i 
olika format såsom storstil och ljudböcker.9 Burke jämför i sin artikel sju studier som har 
undersökt vilka anpassningar biblioteken gjort mellan 1995 och 2005. Hon konstaterar att 
förbättringar av den fysiska tillgängligheten är den vanligaste åtgärden. Majoriteten av 
folkbiblioteken har även media i olika format. Få bibliotek har policys för hur servicen till 
funktionshindrade bör fungera. Alla studierna visade att trots att det har skett många 
förbättringar vad gäller tillgängligheten på bibliotek för funktionshindrade måste fler 
förändringar ske för att målen ska anses implementerade.10 
  

                                                 
1 Pictogram är ett visuellt språk utvecklat för människor med kognitiva svårigheter. 
2 Wemett, 2010 s. 52 
3 Wemett, s. 56 
4 Wemett. s. 54 
5 Wemett, 2010 s. 51ff 
6 Wemett, 2010 s. 57 
7 http://faculty-staff.ou.edu/B/Susan.K.Burke-1/research.htm [20110130] 
8 Burke, 2009, s. 43 
9 Burke, s. 44 
10 Burke, s. 45 
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Margaret E. S. Forrest har länge arbetat med bibliotekens service till funktionshindrade. Hon 
är informationssamordnare för IFLA:s sektion för Libraries Serving Disadvantaged Person.1 I 
Towards an Accessible Academic Library: using the IFLA Checklist redogör hon för 
Storbritanniens lag, Disability Discrimination Act, (DDA 1995) som lagstadgar organisa-
tioners skyldigheter att göra rimliga förändringar för att möta funktionsnedsatta personers 
behov2 detta påminner om begreppet enkelt avhjälpta hinder. Biblioteken är skyldiga att göra 
föregripande anpassningar av sina lokaler vilket kan vara svårt. Det kan enligt Forrest vara 
svårt att förutse alla anpassningar som behöver göras innan de efterfrågas. I sådana situationer 
är det enligt henne praktiskt att kunna använda sig av IFLA’s checklista för att få konkreta 
råd.  
 
I artikeln visar hon hur ett akademiskt bibliotek i Skottland har använt IFLA Checklist Access 
to libraries for persons with disabilities3 för att arbeta med tillgängligheten.4 Det framkom att 
tillgängligheten när det gäller att komma in i biblioteket var undermålig på grund av att 
biblioteket låg en trappa upp och byggnaden saknade hiss.5 Det undersökta biblioteket var 
knutet till en vårdutbildning där det tidigare inte hade funnits vare sig studenter eller personal 
med funktionsnedsättningar. I augusti 2003 anställdes en person med funktionsnedsättning på 
vårdutbildningen och då märktes en förändring hos personalen på biblioteket, de blev mer 
medvetna om att de behövde göra skäliga anpassningar för att kunna möta behovet hos 
låntagarna6 Personalen på biblioteket använde IFLA:s checklista när de gjorde en 
tillgänglighetsinventering. De fokuserade på tre områden; den fysiska tillgängligheten, 
medieformat och service och kommunikation. Genom att använda checklistan upplevde 
personalen att det blev tydligt var de behövde göra förbättringar och även på vilka områden 
som redan var välfungerande. I IFLS:s checklista rekommenderas att ta hjälp av 
handikapporganisationer vid tillgänglighetsinventeringar.7 
 
Tidigare forskning visar följaktligen att det pågår arbete med tillgänglighetsfrågan på 
bibliotek såväl nationellt som internationellt. Det finns liknande tankegångar, problem och 
möjligheter kring arbetet med tillgängligheten i flera länder vid en internationell jämförelse. 
Forrest beskriver motsvarigheten till enkelt avhjälpta hinder och IFLA:s checklista som är 
speciellt framtagen för bibliotek. Den senare går att jämföra med checklistan som Handisam 
har tagit fram för samma ändamål. Burkes beskrivning av situationen i USA visar att 
implementering av beslut om tillgänglighetsanpassningar på bibliotek pågår där, men ännu 
inte har fullföljts. 
 
 
 
 

                                                 
1 IFLA Journal 32(1), s. 13 
2 Forrest 2006, s. 14 
3 IFLA har i mer än 70 år haft en sektion som jobbar speciellt med biblioteksservice till grupper med speciella 
behov. 2005 gjorde man en checklista för tillgänglighet på bibliotek och det är denna lista man använt sig av. 
4 Forrest, s. 13 
5 Forrest, s. 16 
6 Forrest s. 14 
7 Forrest, s.16f 
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4. Metod 
 
Vi valde att göra en kvantitativ undersökning då vi avser att göra en övergripande studie med 
möjlighet att dra generella slutsatser. Den kvantitativa metod vi valde var enkäter och dessa 
skickades till chefer, eller andra företrädare för folkbiblioteken i Sverige. För att få ett 
hanterbart antal respondenter begränsade vi det till att gälla huvudbiblioteken i samtliga 
kommuner, vilket är 290 stycken. Något ytterligare urval gjordes inte utan samtliga huvud-
bibliotek ingick.  
 
Enkäter är bra då man vill att varje respondent ska få samma frågor, ställda på samma sätt. 
Detta kallas för standardisering vilket är viktig för att en kvantitativ undersökning ska ha hög 
reliabilitet. När kvantitativa undersökningar genomförs är det viktigt att försöka minimera 
slumpartade inslag, detta försökte vi göra genom att skriva med relevant information i 
följebrevet så att samtliga respondenter skulle få liknande förförståelse innan de svarade på 
våra frågor. Det är dock inte möjligt att se till att samtliga respondenter svarar på frågorna 
under samma förutsättningar eftersom faktorer som stress, humör och tid på dygnet kan 
påverka resultatet1, men vi ansåg inte att det skulle påverka vårt resultat i någon högre 
utsträckning. När en enkät används som metod för att samla in empiri så är det viktigt att 
lägga tid på att formulera frågorna så att det finns så liten risk för missförstånd som möjligt 
eftersom det inte går att tydliggöra efteråt på samma sätt som vid en kvalitativ intervju. Att 
svaren korresponderar med det vi som frågeställare vill ha svar på i vår undersökning kallas 
validitet.2 
 
Trost varnar för att ha öppna frågor i enkäter av två skäl; det är tidskrävande att bearbeta 
svaren och risken för bortfall är mycket stort. Han rekommenderar dock att avsluta enkäten 
med en öppen fråga eftersom det ger en möjlighet för respondenterna att skriva öppet på ett 
sätt som kan ge svar vilka kan vara till hjälp vid tolkning och analys av materialet.3 Vi valde 
att ändå ha med ett antal öppna frågor förutom den avslutande frågan, eftersom vi ansåg att 
fördelarna övervägde. Vi ville till exempel att respondenterna skulle få möjlighet att nämna 
källor till information som vi inte kände till då vi formulerade enkäten. Vi ville även att 
respondenterna skulle ges möjlighet att med egna ord beskriva vad de ansåg skulle kunna 
underlätta för att tillgängliggöra biblioteken. Vi kommer att ta hjälp av frisvaren i vår analys 
av de fasta svarsalternativen  
 

4.1 Enkät och följebrev 
När vi konstruerade vår enkät (Bilaga 3) försökte vi formulera frågor som skulle hjälpa oss att 
besvara vår frågeställning och valde bort frågor som i och för sig var intressanta, men 
irrelevanta. Vi började enkäten med en allmän fråga om storleken på kommunen som 
biblioteket ligger i, denna fråga var främst för att kunna se om det fanns markanta skillnader i 
relation till detta. Sedan frågade vi om respondenterna hade fått information från någon extern 
källa, med följdfrågor om vilken extern källa som de i så fall fått information ifrån. Detta för 
att vi var intresserade av att se hur många som blivit kontaktade utifrån angående 
tillgänglighetsanpassningarna och vilka de då blivit kontaktade av. Vi fortsatte med att fråga 
om respondenterna hade tagit reda på någon information själva följt av en fråga om var de då 
                                                 
1 Trost, 2001, s. 55f 
2 Trost, s. 59ff 
3 Trost, s. 72f 
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hade sökt denna information. Vi delade upp det i fått information från extern källa och sökt 
information själva då vi tyckte att det var intressant att se om det skilde något åt i de övriga 
svaren på grund av detta. Sedan hade vi en fråga om respondenterna ansåg att det var tydligt 
klargjort om de var fastighetsägaren eller verksamhetsanordnaren som har ansvar för att 
åtgärda problem med den fysiska tillgängligheten, denna fråga ställde vi då det i vårt förarbete 
framkommit att just ansvarsfördelningen kan vara ganska otydlig. Nästa fråga handlade om de 
hade fått tydlig och konkret information om vad de förväntas göra, denna fråga ställde vi för 
att det i Lundquist teori poängteras att tydlig information är viktigt för förståelsen. Vi ställde 
en fråga om de haft möjlighet att initiera något förändringsarbete i syfte att göra biblioteket 
mer tillgängligt. Detta var en fråga vi ställde för att få en bild av hur många bibliotek som 
gjort något konkret för att förbättra sina lokaler och sin verksamhet. Vi följde upp denna fråga 
med en följdfråga för dem som svarat nej då vi ville få en klarhet i vad respondenterna själva 
ansåg att orsaken till detta var. Sedan frågade vi om respondenterna ansåg att de haft nytta av 
den nya handikappolitiken och här ville vi även veta på vilket sätt. Frågan ställdes för att få 
klarhet i vad respondenterna själva anser kan hjälpa vid implementerandet av anpassningar. 
Vi hade ett antal frågor om olika specifika tillgänglighetsanpassningar och om dessa hade 
åtgärdats före eller efter 2000. Dessa frågor ställde vi främst för att ha något att jämföra det 
andra materialet med. Som näst sista fråga undrade vi om respondenterna ansåg att de har 
möjlighet att genomföra de tillgänglighetsanpassningar som krävs på deras bibliotek följt av 
en undran om vad som skulle underlätta arbetet om det var så att de svarat nej. Vi avslutade 
hela enkäten med en helt öppen fråga.     
 
För att kontrollera om enkäten var tydlig gjorde vi en pilotstudie då vi lät två bibliotekarier 
svara på enkäten. Vi fick positiv respons på pilotenkäterna och frågorna upplevdes som 
tydliga så vi ändrade inte på något efter dessa. När vi sände iväg enkäterna skrev vi ett 
följebrev (Bilaga 1), där vi berättade vilka vi var och vad vår undersökning handlade om samt 
att svaren kommer att anonymiseras. Vi betonade även att vi med tillgänglighet syftar på 
fysisk tillgänglighet. Vi har efter undersökningen sett att det trots allt fanns ett par brister i 
enkäten i form av otydligt formulerade frågor och för få svarsalternativ vilket vi kommer att 
resonera närmare kring i den avslutande diskussionen. 

4.2 Genomförande 
 
För att kunna skicka iväg enkäterna till samtliga huvudbibliotek började vi med att ta fram 
mailadresser till bibliotekscheferna på dessa. Vi började med att titta i Bibliotekskalendern1 
för att därefter dubbelkolla på kommunernas hemsidor om adresserna verkade stämma.  
 
Vi valde att skicka enkäten i mailform från en mailadress som vi skapat för detta ändamål. Vi 
hoppades att det skulle leda till en högre svarsfrekvens att ha enkäten direkt i mailet jämfört 
med om vi hade använt oss av en webbenkät som kräver fler klick innan respondenten 
kommer till enkäten, vilket kan fungera som ett hinder. Enkäten skickades till tjugo 
respondenter åt gången för att vi lättare skulle hålla reda på vilka som hade svarat och för att 
undvika att mailet fastnade i något spam-filter. För att hålla ordning på vilka vi fått svar från 
fyllde vi i en lista där alla kommuner fått en sifferkod.  
 
När vi fick de första svaren blev det tydligt att det fanns respondenter som hade missförstått 
hur de skulle gå tillväga när de svarade på enkäten. På grund av detta förtydligade vi beskriv-

                                                 
1 Bibliotekskalendern ges ut av BTJ och innehåller bland annat ett register inklusive kontaktuppgifter över 
Sveriges bibliotek samt de verksamhetsansvariga personerna.  
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ningen om hur de skulle gå tillväga i följebrevet. Följebrevet till de 40 första hade således en 
något otydligare beskrivning om hur de skulle gå tillväga för att besvara enkäten, men vi tror 
inte att detta påverkade svarsfrekvensen i någon större utsträckning då de flesta verkade förstå 
hur de skulle göra. De 40 första fick även det tydligare följebrev i påminnelserna och 
svarsfrekvensen för dessa var inte lägre än i allmänhet.  
 
Efter ungefär två veckor började vi skicka ut påminnelser och då skickade vi även till 
bibliotekets officiella mailadress om någon chef inte var anträffbar, eller hade bytt mailadress. 
Vi informerade i påminnelsen om att vi skickade mailet till både chefen och bibliotekets 
officiella adress, för att undvika dubbelsvar. Denna procedur upprepade vi efter ytterligare 
cirka två veckor. Fördelen med detta tillvägagångssätt var att vi fick en förhållandevis bra 
svarsfrekvens, 65 %. En möjlig nackdel kan ha varit att vissa respondenter kan ha upplevt det 
som stressande att de fick många mail om vår undersökning. Vi fick ett klagomål angående 
detta. De två påminnelserna kan även ha påverkat känslan av att deltagande inte var frivilligt, 
men vi hoppas att så inte var fallet. Vi registrerade alla svar så att de som redan hade svarat på 
enkäten inte skulle få påminnelser, detta gällde även i de fall då någon svarat att de inte hade 
tid att svara på enkäten. 
  
Vi klistrade in svaren i dokument med den kod som gällde för varje kommun för att sedan 
föra in svaren i ett Excel-dokument. I Excel-dokumentet fick de slutna svaren siffror medan 
fritextsvaren klistrades in i sin helhet. På detta sätt fick vi ett överskådligt dokument som vi 
sedan kunde överföra till statistikprogrammet SPSS. Med hjälp av SPSS fick vi hjälp att göra 
korsanalyser av olika parametrar i enkäten.  
  
Vi kommer att använda oss av deskriptiv, eller kartläggande, statistik som är ett sätt att 
sammanställa, beskriva och förklara empiriska data. Vi kommer att använda oss av tabeller 
och beskrivande text vilket kommer vara vårt verktyg för att göra informationen i våra rådata 
begriplig.1 Statistisk signifikans är enligt Trost beroende av storleken på vårt urval, ju fler 
som ingår i urvalet desto mindre kan skillnaden vara för att den ska vara statistiskt 
säkerställd.2 Vi valde att göra en totalundersökning, det vill säga att vi skickade vår enkät till 
alla huvudbibliotek i Sverige. Det innebär att skillnader och likheter hade gällt rakt av om vi 
hade fått svar från samtliga i populationen. Nu hade vi ett bortfall på 35 % och därför är 
skillnader på några procent inom felmarginalen och kan bero på slumpen. Vi kommer därför 
att lägga vikt vid resultat där vi uppmätt markanta skillnader.  
 

4.3 Bortfallsanalys 
 
Vi planerade att skicka enkäten via mail till Sveriges 290 kommuners huvudbibliotek. Det 
slutade med att vi fann mailadresser till 284 av dessa var av 187 svarade. Detta innebär en 
svarsfrekvens på 65 % vilket, enligt Trost3, anses vara ett bra resultat. Ett bortfall på 35 % 
innebär dock att det är nödvändigt att göra en bortfallsanalys. 

Det var sju av de respondenter som inte svarade på vår enkät som svarade via mail och angav 
orsak till detta. Fyra av dessa angav att de inte kunde svara eftersom den person som hade 
kunskapen hade slutat, två stycken förklarade att de inte kunde fylla i enkäten och ett 

                                                 
1 Befring, 2004, s. 98 
2 Trost, s. 130 
3 Trost, s. 118 
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bibliotek svarade att de inte hinner svara på enkäter. De övriga respondenterna i bortfallet har 
inte svarat alls.  

Bibliotek i kommuner i storleksordningen 75 000 - 125 000 har det lägsta svarsbortfallet med 
14 %, medan bibliotek i kommuner med över 125 000 invånare har det största bortfallet med 
50 %. I kommuner med 10 000 – 75 000 invånare är det 39 % av biblioteken som inte har 
svarat och i kommuner med färre än 10 000 invånare är svarsbortfallet 29 %. Då vi la märket 
till att vi delat in kommunerna i väldigt olika stora grupper och svaren från de olika grupperna 
inte skiljer sig så mycket åt så kommer vi inte lägga så stor vikt vid kommunstorlek, men det 
är ändå relevant att se att det saknas svar från ganska många av de största kommunerna.  

I övrigt så är det troligt att bibliotek som har en negativ eller ointresserad hållning till 
tillgänglighetsanpassningarna är överrepresenterade bland dem som inte har svarat på 
enkäten, men detta kan vi bara spekulera i.   
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5 Resultat och analys 
 
Här kommer vi att presentera resultatet av vår enkätundersökning utifrån vår frågeställning. 
Vi använder oss av statistik både för att kunna presentera svaren på ett överskådligt sätt och 
för att kunna göra jämförelser. Detta för att kunna dra slutsatser om Lundquists teori om 
implementering av beslut kan appliceras på biblioteken när det gäller målet om ett tillgängligt 
Sverige 2010.  

5.1 Enkätredovisning - tabeller  
 
Vi börjar med att redovisa svaren på alla frågor med fasta svarsalternativ i tabellform innan vi 
går in på att redovisa jämförelser och samband. 
 
Hur många invånare har kommunen som biblioteket ligger i? 
 
Antal invånare Antal  Procent 
Färre än 10 000 54 28.9 
10 000 – 75 000 116 62.0 
75 000 – 125 000 12 6.4 
Fler än 125 000 5 2.7 

Totalt 187 100.0 

 
Det är stor skillnad på hur många bibliotek som ligger i de olika kommunstorleksintervallen. 
Intervallet 10 000 – 75 000 invånare står för 116 respondenter medan intervallet fler än 125 
000 invånare har endast fem respondenter.   
 
Har fått information från extern källa vad de förväntas göra när det gäller 
tillgänglighetsarbetet på biblioteket: 

  
Antal  

 
Procent 

Ja 154 82.4 
Nej 29 15.5 
Bortfall 4 2.1 
Totalt 187 100.0 

 
 

En stor majoritet av de svarande biblioteken uppger att de har fått information utifrån om vad 
de förväntas göra när det gäller tillgänglighetsarbetet på biblioteket.  
 
De som har fått information utifrån har fått informationen från (flera alternativ 
möjliga): 
 
 Antal Procent  
Kommunen 88 47.1 
Kulturrådet 75 40.1 

Handisam 37 19.8 

Annan källa 86 45.9 
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De flesta biblioteken har fått information från kommunen, kulturrådet, eller någon annan 
källa, medan förhållandevis få har fått information från Handisam. 
 
De som har fått information från 
annan källa utifrån har fått 
informationen från: 

 
 
Antal 

 
Länsbiblioteket 

 
33 

Regionbiblioteket 30 
Arkitektinventering 11 
Lokala handikappföreningar 3 
Kommunens handikappråd 2 
Kultur i Väst 2 
Konsulent 1 
Det nya lagförslaget 1 
Tillgänglighetskonsult 1 
Fastighetsägaren 1 
Bygg klokt 1 
Handisam 1 
HSO1  1 
HFR2  1 
SRF3  1 

 
 
I det öppna svarsalternativ där respondenterna kunde ange om de hade fått information från 
någon annan källa än de fasta svarsalternativen fick läns- och Regionbiblioteken nästan lika 
högt svarsantal som de fasta alternativen kommunen och Kulturrådet.  
 
Har själva tagit reda på information om vad de förväntas göra när det gäller 
att göra biblioteket tillgängligt för alla: 
 
 Antal  Procent 
Ja 135 72.2 
Nej 42 22.5 
Bortfall 10 5.3 
Totalt 187 100.0 

 
 

En majoritet av de svarande biblioteken uppger att de har tagit reda på information själva om 
vad de förväntas göra när det gäller tillgänglighetsarbetet på biblioteket. Det är något färre än 
de som har fått information utifrån.  

                                                 
1 Handikapporganisationernas samarbetsorgan 
2 Hörselskadades riksförbund 
3 Synskadades riksförbund 
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Informationen är hämtad ifrån (flera alternativ möjliga): 
 
 Antal Procent (av samtliga) 

 
Handisams hemsida 40 21.4 
Regeringens hemsida 19 10.2 
Från patient till medborgare 46 24.6 
Enklare utan hinder 61 32.6 
Annan källa 95 50,8 

 
 
När respondenterna har hämtat informationen själva så är det vanligast att den hämtas från 
någon annan källa än de fasta svars alternativ som vi hade. Av de fasta svarsalternativen så 
var Enklare utan hinder vanligast medan regeringens hemsida var den ovanligaste källan. 
 
De som har hämtat information från en 
annan källa har hämtat den ifrån: 

 
Antal 

Regionbibliotek 19 
Länsbibliotek 13 
Arkitektinventering 10 
Kommunala handikapprådet 6 
Lokala handikappföreningar 5 
Kommunen 3 
Kommunens tekniska avdelning 2 
Konferenser 2 
Kulturrådet 2 
Handikappförbunden 1 
Equality1 1 
SISUS2 1 
FN 1 
Riv hindren 1 
Bygg ikapp handikapp 1 
HSO 1 
Ett kontorsmöbelföretag 1 
Konsult 1 
Mässor 1 
Olika publikationer 1 
HI3 1 
Assistcenter 1 
Artiklar 1 
ABF 1 
Checklista 1 
Tillgänglighetsrapporten 1 
Andra bibliotek 1 
Internet 1 

                                                 
1 En tillgänglighetskonsult  
2 Socialstyrelsens institut för särskilt utbildningsstöd 
3 Hjälpmedelsinstitutet 
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I det öppna svarsalternativ där respondenterna kunde ange var de hämtat information om den 
hämtats från någon annan källa än de fasta svarsalternativen fick läns- och Regionbiblioteken 
högst andel svar följt av arkitektinventering. Även handikappråd och handikappföreningar var 
ett återkommande svar. I övrigt fanns det en mängd olika svar med en till tre respondenter för 
varje.  
 
Extra värdefull källa (öppen fråga): 
 
källa: Antal 

  

Regionbibliotek 14 

Länsbibliotek 8 

Arkitektinventering 8 

Enklare utan hinder 7 

Nej  6 

Handisam 4 

Handikapprådet  3 

Statens kulturråd 3 

Bygg ikapp handikapp  2 

Konferens om funktionshinder 2 

Från patient till medborgare 2 

Bygg klokt 2 

Vervas tillgänglighetsdokument 1 

Centrum för lättläst 1 

Andra bibliotek 1 

Engagerad anställd med funktionshinder 1 

Samarbete med målgruppen 1 

Lokala handikapporganisationer 1 

Granskningar på andra ställen 1 

Konsulter 1 

Kollegor 1 

Pensionärs- och handikapporganisationen 1 

Tillgänglighet inom fritid-idrott-kultur 1 

Flera intressanta källor 1 

 
Som extra värdefull källa anger flest respondenter läns- och regionbibliotek följt av 
Arkitektinventering och Enklare utan hinder. På fjärdeplats kommer svaret ”Nej”, vilket vi 
tycker är intressant. I övrigt fanns det en mängd olika svar med en till fyra respondenter för 
varje.  
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Anser att det är tydligt klargjort om det är fastighetsägaren eller 
verksamheten som ska åtgärda problem med den fysiska tillgängligheten: 
 
 Antal  Procent 
Ja 99 52.9 
Nej 84 44.9 
Bortfall 4 2.1 
Totalt 187 100.0 

 
 

Det är i stort sett lika många respondenter som anser att det är tydligt klargjort om det är 
fastighetsägaren eller verksamheten som ska åtgärda problem med den fysiska 
tillgängligheten som de som anser att det är oklart. 
 
Anser att de har fått tydlig och konkret information om vad de förväntas göra: 
 

 Antal  Procent 

Ja 97 51.9 
Nej 80 42.8 
Bortfall 10 5.3 
Totalt 187 100.0 
 
Det är även i stort sett lika många respondenter som anser att de har fått tydlig och konkret 
information om vad de förväntas göra som de som anser att det är oklart. 
 
Har haft möjlighet att initiera något förändringsarbete i syfte att göra 
biblioteket mer tillgängligt: 
 
 Antal  Procent 
Ja 153 81.8 
Nej 27 14.4 
Bortfall 7 3.7 
Totalt 187 100.0 

 
 
En tydlig majoritet av de svarande anser att de har haft möjlighet att initiera något 
förändringsarbete i syfte att göra biblioteket tillgängligt.  
 
Vilka är orsakerna till att de inte har haft möjlighet att initiera något 
förändringsarbete? 
 
 Antal  Procent (av totalt) 
Ekonomiska skäl 23 85.2 (12.3) 
K-märkt byggnad 4 14.8 (2.1) 
Annan orsak 15 55.6 (8.1) 

 
 

Av dem som inte har haft möjlighet att initiera något förändringsarbete så anger de flesta 
respondenter att orsaken är ekonomin. Det är endast fyra respondenter som anger K-märkt 
byggnad som orsak. På grund av otydlighet i frågan och därmed även svaren väljer vi att inte 
redovisa ”annan orsak”. 
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Har haft nytta av den nya handikappolitiken: 
 
 Antal  Procent 
Ja 118 63.1 
Nej 58 31.0 
Bortfall 11 5.9 
Totalt 187 100.0 

 
 

Två tredjedelar av respondenterna upplever att de har haft nytta av den nya handikappolitiken. 
 
Har haft nytta av den nya handikappolitiken genom att vi fått (flera alternativ 
möjliga): 
 
 Antal  Procent (av totalt) 
Extra anslag 16 13,6 (8.6) 
Hjälp med anpassning 77 65,3 (41.2) 
Annat 41 34,7 (21,9) 

 
 

Vi bad respondenterna ange hur de har haft nytta av den nya handikappolitiken och det 
alternativ som fick flest svar var ”hjälp med anpassning”.  

 
Följande anpassningar har utförts på biblioteken: 
 
Vi har anpassat/tagit fram: Har anpassat 

mellan 2000-
2010  

Var anpassad före 
2000  

Ej anpassat/ 
bortfall  

huvudentrén 39.6 % (74) 36.9 % (69) 23.5 % (44) 

minst en toalett 37.4 % (70) 42.2 % (79) 20.3 % (38) 

passager så de är tillgängliga 
om man använder rullstol 

47.6 % (89) 25.1 % (47) 27.3 % (51) 

minst en datorplats 52.9 % (99) 19.3 % (36) 27.8 % (52) 

kontrastmarkerat till 
informationsdisken och 
relevant media 

20.9 % (39) 4.3 % (8) 74.9 % (140) 

information i punktskrift 7.5 % (14) 1.1 % (2) 91.4 % (171) 

lättläst information 46.5 % (87) 4.8 % (9) 51.3 % (96) 

taktila skyltar 13.4 % (25) 1.1 % (2) 85.6 % (160) 

scen för publiken 11.2 % (21) 13.4 % (25) 75.4 % (141) 

scen så alla kan ta sig upp på 
den 

6.4 % (12) 10.7 % (20) 82.9 % (155) 

Vi har infört en rutin för att se 
till att lösa föremål inte hindrar 
framkomligheten 

31 % (58) 10.2 % (19) 58.8 % (110) 

 
De flesta bibliotek, mellan 70 och 80 %, anger att de har anpassat huvudentré, toalett och har 
tillgängliga passager. Få anger att de har information i punktskrift och taktila skyltar. En 
fjärdedel anger att de har kontrastmarkerat till informationsdisken och relevant media. 
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Knappt hälften av respondenterna anser att de har möjlighet att genomföra de tillgänglighets-
anpassningar som krävs på deras bibliotek. 
 
De tre öppna frågor där respondenterna hade möjlighet att utveckla sina svar resulterade i 
flera längre och resonerande texter. Vi väljer att redovisa dem i analysdelen. Detta för att 
kunna använda dem när vi tolkar korstabellerna.  
 

5.2 Korstabeller och analys 
 
Här presenteras resultatet mer ingående genom att vi kommer att redovisa svaren på de öppna 
frågorna och presentera korstabeller där vi jämför hur respondenterna har svarat på olika 
frågor. Vi kommer även att avsluta varje delkapitel med en sammanfattning och diskussion 
kring hur resultatet står i relation till teori och tidigare forskning. Inledningsvis kommer vi att 
redovisa svar på två öppna frågor i enkäten vilka genererade flera utförliga svar. 
 
Vi hade ett öppet svarsalternativ där respondenter kunde svara på varför de inte har möjlighet 
att genomföra de tillgänglighetsanpassningar som krävs på sitt bibliotek. 88 respondenter 
valde att svara på frågan. Vi har sett fyra tydliga teman i svaren: 
 

• Brist på resurser 
• Brist på information 
• Någon annan aktörs ansvar 
• Bristande kommunikation 
 

Flest svar, 50 stycken, kunde placeras under temat brist på resurser. Resurserna 
representerades av svar beträffande ekonomi, lokaler samt tid och personal. Sedan följer 
övriga teman i fallande skala, brist på information vilket 19 respondenter anger följt av 12 
respondenter som på olika sätt uttryckte att tillgänglighetsarbetet är någon annan aktörs 
ansvar, oftast fastighetsägaren. Det sista och minsta temat var bristande kommunikation som 
sex respondenter angav som anledning.  
 
Enkäten avslutades med en helt öppen fråga för övriga tillägg och vi fick in både korta och 
långa inlägg av 79 respondenter. Tre stora teman vi kunde skilja ut var svar där respondenter: 
 

1. berättar vilka anpassningar som gjorts, som inte frågas efter i enkäten  
2. talar om att de är väl medvetna om brister som finns när det gäller tillgängligheten 
3. beskriver arbeten som pågår eller som snart ska påbörjas 

 

Anser att de har möjlighet att genomföra de tillgänglighets-anpassningar som 
krävs på sitt bibliotek: 
 
 Antal svar Procent 
Ja 80 42.8 
Nej 92 49.2 
Bortfall 15 8.0 
Totalt 187 100.0 
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Nedan följer ett par exempel från de tre teman vi kunde urskilja: 
 
Ni har inte tagit upp tillgänglighetsanpassning för personer med hörselnedsättning. Vi har 
satsat på hörselhjälpmedel i samtliga bibliotekets lokaler.[1] 
 
Vi är väl medvetna om bristerna i vår verksamhet. [2] 
 
Har påbörjat planering för ändring av entrén, men vi vet ännu inte om pengarna kommer att 
räcka.[3] 
 
Sammanfattning och analys 
 
Svaren på frågan om vad som skulle krävas för att respondenterna skulle kunna genomföra de 
förändringar som krävs för att göra sitt bibliotek fullt tillgängligt handlade i stor utsträckning 
om resurser av olika slag. Enligt Lundquists teori är en förutsättning för att en aktör ska kunna 
verkställa ett beslut att det finns pengar, tid och personal samt praktisk kunskap om hur detta 
skall göras. Många respondenter anger i analogi med detta bristande resurser som en viktig 
anledning till att de inte har möjlighet att genomföra de anpassningar som krävs. Den andra 
viktiga aspekten i Lundquists modell som vi har valt att ta med i vår analys är förståelsens 
betydelse för implementeringen. Många respondenter tar upp bristande information och i 
vissa fall även bristande kommunikation som orsak till att de inte tror att de har möjlighet att 
göra det som krävs för att göra sitt bibliotek fullt tillgängligt och vi tolkar detta i relation till 
teorin som att det finns brister i förståelsen.  
 
Det finns även svar som på olika sätt uttrycker att anpassningarna är någon annans ansvar. 
Detta är svar som inte har något direkt samband med teorin. Vi tolkar dessa svar som att det 
antingen är tydligt vem som har ansvarar för en förändring och detta ansvar ligger på någon 
annan aktör än verksamhetsanordnaren. Det kan också vara ett sätt att slå ifrån sig ansvar, 
eller ett tecken på att informationen om vem som har ansvar för vad är otydlig. Då vi i 
förarbetet såg att det kan vara ganska svårt att avgöra vem som har ansvar för att olika hinder 
undanröjs så tror vi att oklarhet om vem som har ansvar för vad kan vara orsaken till att 
ingenting blir gjort i vissa av dessa fall. 
 
På den sista öppna frågan där respondenterna kunde skriva om de ville tillägga något berättar 
de om anpassningar som har gjorts, att de är medvetna om de brister som finns och poängterar 
att förbättringar pågår. Det tyder på att det finns kunskaper om tillgänglighetsfrågan på 
biblioteken och en vilja att lösa de problem som finns. Det pågår förändringsarbete, men det 
återstår ännu en del att göra innan målen är helt implementerade. Detta påminner om 
situationen i USA som framkommer i Burkes artikel.  

5.2.2 Informationens betydelse för tillgänglighetsarbetet 
 
Samband mellan att ha fått information utifrån och att ha sökt information själv:  
 
 Har sökt information 

själva  
 

Har inte sökt information själva 
 

Har fått information utifrån 66,7 % (116) 18,4 % (32)  
 

Har inte fått information 
utifrån  

9,8 % (17) 5,2 % (9) 
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Det finns ett tydligt samband mellan de respondenter som anger att de har fått information 
från extern källa och de som själva har sökt information. Två tredjedelar av respondenterna 
har både fått och sökt information. 17 respondenter har enbart sökt information själva medan 
det är 32 respondenter som enbart har fått information utifrån. 
 
Det är nio respondenter som har angett att de varken har fått eller själva sökt information. Vi 
kommer att redovisa hur dessa nio svarade eftersom vår teori utgår från att information är 
viktigt för hur det går med implementeringen av beslut. Dessa nio bibliotek ligger samtliga i 
kommuner som har mindre än 75 000 invånare och det är även i dessa vi ser de respondenter 
som anger att de inte har sökt någon information själva. De respondenter som anger att de inte 
har fått någon information utifrån sprider sig jämt över samtliga kommunstorlekar.   
 
När vi nedan redovisar korstabeller dels med dem som har fått information utifrån och de som 
själva tagit reda på information så är följaktligen dessa två grupper överlappande till största 
del. Det som skiljer tabellerna åt visar på att det finns en viss skillnad mellan de som enbart 
fått information utifrån respektive de som enbart själva tagit reda på information. 

 
Samband mellan att få information utifrån och upplevelsen att informationen är 
tydlig 
 
 Anser att informationen är 

tydlig 
 

Anser inte att informationen är 
tydlig 
 

Har fått information 
utifrån 
 

62 % (91) 38 % (56)  

Har inte fått 
information utifrån 

19 % (5) 81 % (22)  

 
 
Samband mellan att ha sökt information själv och upplevelsen att informationen är 
tydlig 
 
 Anser att informationen är 

tydlig 
 

Anser inte att informationen är 
tydlig 
 

Har sökt information 
själva 
 

 60 % (75) 40 % (51) 

Har inte sökt 
information själva 

41 % (17) 59 % (24) 

 
En liten majoritet av respondenterna som har fått informationen utifrån upplever att den 
information som de har tagit del av är tydlig och konkret. Ungefär samma förhållande gäller 
de som själva har tagit reda på information. Det är ungefär 40 % som har fått eller själva tagit 
reda på information som inte anser att den information som de har tagit del av är tydlig.  
 
Av de nio som uppger att de inte har tagit del av någon information alls anser åtta att de inte 
heller tycker att informationen är tydlig. En respondent uppger dock att de tycker att informa-
tionen har varit tydlig.  
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Det finns en markant skillnad mellan de som enbart fått information utifrån respektive enbart 
har sökt information själva.1 Av dem som enbart har sökt information själva är det en tydlig 
majoritet som inte anser att den information som de har tagit del av är tydlig medan samma 
förhållande finns men är vagare när de gäller de som enbart har fått information utifrån.  
 
Samband mellan att få information utifrån och upplevelsen att ansvarsfördelningen 
är tydlig 
 
 Tycker att ansvaret är 

tydligt klargjort 
Tycker inte att ansvaret är 
tydligt klargjort 
 

Har fått information utifrån 
 

60 % (90) 40 % (61) 

Har inte fått information 
utifrån  

24 % (7) 76 % (22) 

 
Samband mellan att själv söka information och upplevelsen att ansvarsfördelningen 
är tydlig 
 
 Tycker att ansvaret är 

tydligt klargjort 
 

Tycker inte att ansvaret är 
tydligt klargjort 
 

Har sökt information själva 
 

59 % (78) 41 % (54) 

Har inte sökt information 
själva 

38 % (16) 62 % (26) 

 
Det är ungefär samma andel som anser att de har fått tydlig information i allmänhet som anser 
att ansvarsfördelningen är klargjord. Här finns inte heller någon skillnad mellan 
respondenterna som angett att de har fått information utifrån respektive själva tagit reda på 
information. 
 
När det gäller de som enbart har tagit reda på information själva respektive de som enbart har 
fått information utifrån så finns det en tydligare skillnad. Denna skillnad korrelerar med 
resultatet på frågan om informationen var tydlig, men är inte lika markant. Det vill säga, vårt 
resultat tyder på att de respondenter som har fått information utifrån, men inte själva tagit reda 
på något upplever ansvarsfördelningen som tydlig i något fler fall än de som enbart har sökt 
information själva.  
 
De nio som uppger att de inte har tagit del av någon information uppger att de inte heller 
tycker att ansvarsfördelningen är tydlig i alla fall utom ett. Detta bibliotek har inte svarat på 
denna fråga.  

                                                 
1 De respondenter som finns under ”Har inte fått information utifrån” är de som enbart har sökt information 
själva samt de som vare sig har fått, eller sökt information och tvärtom när det gäller ”Har inte sökt information 
själva” 
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Samband mellan att ha fått information utifrån och att ha haft möjlighet att initiera 
något förändringsarbete 
 
 Anser att de har haft 

möjlighet att initiera något 
förändringsarbete 
 

Anser inte att de har haft möjlighet 
att initiera något förändringsarbete 
 

Har fått information 
utifrån 
 

88 % (131) 12 % (18) 

Har inte fått 
information utifrån 

70 % (19) 30 % (8) 

 
Samband mellan att ha sökt information själv och att ha haft möjlighet att initiera 
något förändringsarbete 
 
 Anser att de har haft 

möjlighet att initiera något 
förändringsarbete 
 

Anser inte att de har haft möjlighet 
att initiera något förändringsarbete 
 

Har sökt information 
själva 
 

92 % (120) 8 % (11) 

Har inte sökt 
information själva 

65 % (26) 35 % (14) 

 
Det är en stor majoritet av dem som har fått, eller själva tagit reda på information som också 
säger sig ha haft möjlighet att initiera något förändringsarbete för att göra biblioteket mer 
tillgängligt.  
 
De nio som inte har tagit del av någon information anger i fyra av nio fall att de har initierat 
något förändringsarbete på biblioteken. Det tycks alltså finnas ett samband mellan att ha tagit 
del av information och att ha initierat något förändringsarbete.  
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Samband mellan att få information utifrån och att anse sig ha möjlighet att 
genomföra de anpassningar som krävs 
 
 Anser att de har möjlighet att 

genomföra de anpassningar 
som krävs 
 

Anser inte att de har möjlighet 
att genomföra de anpassningar 
som krävs 
 

Har fått information 
utifrån 
 

48 % (68) 52 % (73) 

Har inte fått 
information utifrån 

36 % (10) 64 % (18) 

 
Samband mellan att själv söka information och att anse sig ha möjlighet att 
genomföra de anpassningar som krävs 
 
 Anser att de har möjlighet att 

genomföra de anpassningar 
som krävs 
 

Anser inte att de har möjlighet 
att genomföra de anpassningar 
som krävs 
 

Har sökt information 
själva 
 

50,4 % (63) 49,6 % (62) 

Har inte sökt 
information själva 

41 % (16) 59 % (23) 

 
Ungefär hälften av respondenterna som har fått, eller tagit reda på information anser att de har 
möjlighet att göra det som krävs för att göra biblioteket tillgängligt. Av dem som anger att de 
bara fått eller sökt information är det färre än hälften som anger att de har den möjligheten. 
Av de nio som varken fått eller sökt information själva är det tre bibliotek som menar att de 
har möjlighet att genomföra de anpassningar som krävs, fem anser att de inte har det och ett 
bibliotek har missat eller valt att inte svara på den frågan.  
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Samband mellan vilka anpassningar som har gjorts på biblioteken och upplevelsen av att 
ha fått tydlig information? 
Vi har anpassat/tagit fram Anser att 

informationen de 
har fått är tydlig 
(97) 
 

Anser inte att 
informationen de 
fått är tydlig (80) 
 

Totalt 
(187)1: 

Huvudentrén före 2000 36 (37 %) 27 (34 %) 143 (76 %) 
efter 2000 36 (37 %)  36 (45 %)  
Toalett före 2000 37 (38 %) 37 (46 %) 149 (80 %) 
efter 2000 38 (39 %) 30 (38 %)   
Passager före 2000 24 (25 %) 19 (24 %) 136 (72 %) 
efter 2000 47 (49 %) 37 (46 %)  
minst en datorplats före 2000 21 (26 %) 14 (18 %) 135 (72 %) 
efter 2000 52 (54 %) 40 (50 %)  
Kontrastmarkerat  4 (4 %) 3 (4 %) 47 (25 %) 
efter 2000 22 (23 %) 14 (18)  
Information i punktskrift före 
2000 

2 (2 %) 0  16 (9 %) 

efter 2000 10 (10 %) 4 (5 %)  
Lättläst information före 2000 7 (7 %) 1 (1 %) 91 (49 %) 
efter 2000 47 (49 %) 37 (46 %)  
Taktila skyltar  1 (1 %) 1 (1 %) 27 (14 %) 
efter 2000 13 (13 %) 9 (11 %)  
har infört en rutin för att se till 
att lösa föremål inte står i 
vägen före 2000 

10 (10 %) 7 (9 %) 77 (41 %) 

efter 2000 13 (13 %) 9 (11 %)  
 
Skillnaden mellan vad som har gjorts när det gäller praktiska anpassningar på biblioteket 
beroende på om respondenterna uppfattar att de har fått tydlig eller otydlig information är 
liten. Ett par anpassningar skiljer sig från de övriga, att anpassa entré och toalett har gjorts i 
lika stor utsträckning före som efter 2000, inte heller här skiljer det sig mycket ifråga om 
informationen varit tydlig eller inte däremot kan resultatet vara en fingervisning om att det är 
anpassningar som är allmängiltiga medan de övriga anpassningarna i större utsträckning 
genomförts efter 2000 vilket innebär att någon form av information nått ut även om den i 
hälften av fallen upplevs som otydlig.  
 
De nio som uppgett att de inte har tagit del av någon information alls har agerat ungefär som 
de andra när det gäller vad de har gjort i praktiken. Detta gäller samtliga punkter förutom 
lättläst information och att införa en rutin för att se till att lösa föremål inte står i vägen, dessa 
har utförts i mindre grad av dem. Toalett, datorplats och rutin för lösa föremål har i något 
större utsträckning anpassats före 2000 bland de nio men det är ingen betydande skillnad. 
  
Sammanfattning och analys 
 
Vårt resultat tyder på att de respondenter som har fått information utifrån upplever den 
information som de har tagit del av som tydligare både i allmänhet och när det gäller 
ansvarsfördelningen jämfört med de respondenter som har tagit reda på information själva. I 
båda dessa fall verkar information öka upplevelsen av tydlighet jämfört med när 

                                                 
1 Siffror hämtade ur tidigare tabell där vad samtliga har gjort redovisas 
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respondenterna inte har tagit reda på information, eller om de enbart har fått/tagit reda på 
information. Av nio som inte har tagit del av någon information så är det drygt 10 procent 
som tycker att information och ansvarsfördelning är tydlig. En betydligt mindre andel än när 
det gäller övriga respondenter. 
 
Det är intressant att se att tydlig information verkar påverka ganska lite när det gäller vad som 
faktiskt har gjorts på biblioteken. Enligt Lindquist modell så är förståelsen en viktig 
komponent för att beslut ska implementeras och vi ser ett sådant samband i vårt resultat, men 
det är sambandet är förvånande vagt jämfört med vad vi hade väntat oss. Tabellen visar på en 
tydlig skillnad i genomförda anpassningar före och efter 2000. Vilket gäller både för de som 
uppfattat informationen som tydlig och de som uppfattat den som otydlig. Detta tyder på att 
frågan, i och med Tillgänglighet 2010, har fått större utrymme och att den allmänna 
medvetenheten har ökat. När det gäller entré och toalett syns ingen sådan skillnad före och 
efter 2000, vilket vi tolkar som att dessa anpassningar ses som självklara att göra om det finns 
en praktisk möjlighet.  
 

5.2.1 Den nya handikappolitiken  
 
Samband mellan upplevelsen av att ha haft nytta av den nya handikappolitiken och 
att få information utifrån: 

 
 Har haft nytta av den nya 

handikappolitiken 
 

Har inte haft nytta av den 
nya handikappolitiken  
 

Har fått information utifrån 
 

72,8 % (107) 27,2 % (40) 

Har inte fått information 
utifrån 

37 % (10) 63 % (17) 

 
Samband mellan upplevelsen av att ha haft nytta av den nya handikappolitiken och 
att ha sökt information själv: 

 
 Har haft nytta av den nya 

handikappolitiken 
 

Har inte haft nytta av den 
nya handikappolitiken  
 

Har sökt information själva 
 

76 % (98) 24 % (31) 

Har inte sökt information 
själva 

39,5 % (15) 60,5 % (23) 

 
Vi ser att det finns ett tydligt samband mellan att ha fått, eller själv ha tagit reda på 
information och att uppfatta att den nya handikappolitiken har gjort nytta. Av de nio som har 
angett att de inte har fått, eller tagit reda på information är det sex stycken som inte tycker att 
den nya handikappolitiken har gjort någon nytta. Två anser att den har gjort nytta, medan en 
av dessa nio inte har svarat på frågan.  
 
De respondenter som svarade ja på frågan om de haft nytta av den nya handikappolitiken hade 
möjlighet att ange skäl till detta. Det fanns två fasta svarsalternativ på frågan om hur 
respondenterna haft nytta av den nya handikappolitiken. 77 respondenter angav att de fått 
hjälp med anpassning medan 16 svarade att de fått extra anslag, en del av respondenterna 
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svarade att de fått både hjälp med anpassning och extra anslag. Det fanns även möjlighet att 
ange ett frisvar på denna fråga och vi kan bland svaren urskilja ett antal teman. Flera 
respondenter har svarat utförligt och på ett sådant sätt att de finns representerade i flera teman. 
Det tema som är mest framträdande har vi valt att kalla:  
 

• Frågan har fått uppmärksamhet på biblioteket och/eller hos andra viktiga aktörer 
  

Det fanns 25 svar som passade in i detta tema ett par exempel lyder som följer: 
 
Det är lättare att motivera insatser. Överhuvudtaget finns en medvetenhet hos politiker och 
tjänstemän om att vi måste göra offentliga lokaler tillgängliga.  
 
Vi har själva blivit påminda om detta viktiga arbete. 
 
Extra tryck i frågan, ingen kan vifta bort det som ointressant  
 
Frågan om handikappanpassning har lyfts i kommunen inför 2010.  
 
Andra teman vi kan läsa ut av svaren är (i fallande skala): 
 

• Förbättrade lokaler  
• Arkitektinventeringen  
• fått utbildning och hjälp  

 
Samband mellan upplevelsen av att ha haft nytta av den nya handikappolitiken och 
att anse sig ha haft möjlighet att initiera något tillgänglighetsarbete: 

 
 Har haft möjlighet att 

initiera något 
förändringsarbete  
 

Har inte haft möjlighet att 
initiera något 
förändringsarbete 
 

Har haft nytta av den nya 
handikappolitiken 
 

95 % (107) 5 % (6) 

Har inte haft nytta av den 
nya handikappolitiken 

68 % (38) 32 % (18) 

 
Det finns ett tydligt samband mellan att respondenterna upplever att den nya 
handikappolitiken varit till nytta och att de anger att de har haft möjlighet att initiera några 
anpassningar. Majoriteten av respondenterna anser sig ha haft nytta av handikappolitiken samt 
möjlighet att initiera något förändringsarbete. Det är få bibliotek, sex stycken, som anser att 
de har haft nytta av den nya handikappolitiken och samtidigt inte har haft möjlighet att initiera 
något förändringsarbete. Drygt två tredjedelar, av de som inte anser sig ha haft nytta av den 
nya handikappolitiken anser att de har haft möjlighet att initiera något förändringsarbete. 
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Samband mellan upplevelsen av att ha haft nytta av den nya handikappolitiken och 
att anse sig ha möjlighet att utföra de anpassningar som krävs: 

 
 Har möjlighet att utföra de 

anpassningar som krävs  
 

Har inte möjlighet att utföra 
de anpassningar som krävs  
 

Har haft nytta av den nya 
handikappolitiken 
 

50,5 % (54) 49,5 % (53) 

Har inte haft nytta av den 
nya handikappolitiken 

34 % (19) 66 % (37) 

 
Vi ser inget samband mellan att respondenterna tycker att de har haft nytta av den nya 
handikappolitiken och att de upplever att de har möjlighet att utföra de anpassningar som 
krävs för att göra biblioteket fullt tillgängligt. Av de respondenter som har svarat att de har 
haft nytta av den nya handikappolitiken så är det ungefär lika många som anser sig ha 
möjlighet att göra de anpassningar som krävs på biblioteket som de som inte anser sig ha 
denna möjlighet. Det finns däremot en skillnad när det gäller de som anger att de inte har haft 
nytta av handikappolitiken, där menar en majoritet att de inte heller kan utföra de 
anpassningar som krävs för att göra biblioteket tillgängligt.   
 
Samband mellan att uppleva att den nya handikappolitiken har gjort nytta och vilka 
anpassningar som har gjorts:   
Vi har anpassat/tagit fram Anser att de har 

haft nytta av den 
nya 
handikappolitiken 
(118) 
 

Anser inte att de 
har haft nytta av 
den nya 
handikappolitiken 
(58) 
 

Totalt (187)1: 

Huvudentrén före 2000 36 (31 %)  27 (47 %) 143 (76 %) 
efter 2000 51 (43 %)  21 (36 %)  
Toalett före 2000 37 (31 %) 37 (62 %) 149 (80 %) 
efter 2000 47 (40 %)  17 (29 %)  
Passager före 2000 24 (20 %) 19 (33 %) 136 (72 %) 
efter 2000 65 (55 %)  21 (36 %)  
minst en datorplats före 2000 21 (18 %)  14 (24 %) 135 (72 %) 
efter 2000 68 (58 %)  23 (40 %)  
Kontrastmarkerat före 2000 4 (3 %) 4 (7 %) 47 (25 %) 
efter 2000 26 (22 %) 7 (12 %)  
Information i punktskrift  0 1 (2 %) 16 (9 %) 
efter 2000 12 (10 %) 2 (3 %)  
Lättläst information  7 (6 %) 1 (2 %) 91 (49 %) 
efter 2000 66 (56 %)  18 (31 %)  
Taktila skyltar  1 (1 %) 1 (2 %) 27 (14 %) 
efter 2000 19  (16 %)  4 (7 %)  
har infört en rutin för att se till 
att lösa föremål inte står i 
vägen före 2000 

10 (8 %) 7 (12 %) 77 (41 %) 

efter 2000 43 (36 %)  14 (24 %)   

 

                                                 
1 Siffror hämtade ur tidigare tabell där vad samtliga har gjort redovisas 
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Vi ser även ett samband mellan upplevelsen att ha haft nytta av den nya handikappolitiken 
och att ha genomfört tillgänglighetsanpassningar mellan 2000-2010. Av de anpassningar som 
har skett under denna period har de flesta skett hos de bibliotek som också uppfattar att de har 
haft nytta av den nya handikappolitiken.  
 
Det är en större andel av dem som inte anser att den nya handikappolitiken har gjort nytta som 
anger att de har åtgärdat problem före 2000 jämfört med dem som anser att politiken gjort 
nytta. Detta gäller i samtliga fall förutom lättläst information. När det gäller anpassad entré 
och toalett så är det fler som anpassat dessa före 2000 bland dem som angett att politiken inte 
gjort någon nytta. De övriga anpassningarna har i högre grad anpassats efter 2000 hos alla 
respondenter men skillnaderna mellan före och efter 2000 är betydligt större bland dem som 
menar att de haft nytta av den nya handikappolitiken. I tabellen som helhet finns det 
onekligen vissa tendenser men den visar dessutom på den stora spridningen i svaren när och 
om biblioteken utfört anpassningarna. 
 
Sammanfattning och analys 
 
De flesta respondenter angav hjälp med anpassningar som orsak till att de ansåg att de hade 
haft nytta av den nya handikappolitiken. I relation till teorin ser vi hjälp med anpassningar 
som en del i att kunna genomföra anpassningarna. Möjligheten att en åtgärd utförs är enligt 
teorin högre om det finns kunskap om hur detta ska göras. Hjälp med anpassningar kan 
innebära ekonomisk, informativ eller praktisk hjälp. Det kan alltså även vara frågan om en 
ökad förståelse. Detta ser vi exempel på då respondenterna hade möjlighet att fylla i frisvar. 
Här angav en majoritet av respondenterna att frågan om tillgänglighet och anpassningar har 
fått större uppmärksamhet både hos dem själva och hos andra i kommunerna.  
 
Resultatet från korstabellerna tyder på att det finns en korrelation mellan att uppleva att 
handikappolitiken har gjort nytta och att ha haft möjlighet att initiera något förändringsarbete. 
Skillnaden är dock inte så stor beträffande hur de som inte anser sig ha haft nytta av den nya 
handikappolitiken fördelar sig. Det är till exempel intressant att se att majoriteten av dem som 
inte anser sig ha haft nytta av den nya handikappolitiken samtidigt anser att de har haft 
möjlighet att initiera förändringsarbete. Däremot är det en majoritet av dem som inte upplever 
att den nya handikappolitiken har gjort nytta som inte heller anser att de har möjlighet att göra 
det som krävs för att göra biblioteket fullt tillgängligt. 
 
Vi ser vidare att det verkar finnas ett samband mellan att ha tillgänglighetsanpassat mellan 
2000 och 2010 och att anse att den nya handikappolitiken har gjort nytta. 
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6. Diskussion och slutsatser 
 
I Funktionshindrades tillgång till kultur, rapport från Statens kulturråd från 1998 efterlyser 
biblioteken bland annat bättre information om vilken typ av anpassning som krävs för att de 
ska bli tillgängliga. Vår undersökning visar på att det 2010, tolv år senare fortfarande upplevs 
som otydligt hur biblioteken ska tillgänglighetsanpassa och vem som ansvarar för att det blir 
gjort. Den frågan tas också upp av Handisam som menar att det bör tydliggöras vem som 
ansvarar för tillgänglighetsperspektivet för att det ska bli en del av verksamheten. 
 
I vilken utsträckning har kommunbiblioteken tagit del av information om hur offentliga 
lokaler skall tillgängliggöras? 
 
Det är drygt 80 procent av de svarande biblioteken som anger att de har fått information 
utifrån angående tillgänglighetsanpassningar och drygt 70 procent anger att de har sökt 
information själva. Det verkar alltså som att de flesta bibliotek har fått information om 
tillgänglighetsanpassningar. Ungefär hälften av samtliga anser att den information de har tagit 
del av är tydlig, konkret och att ansvarsfördelningen är klargjord.  
 
De flesta av våra respondenter har fått information om tillgänglighetsanpassningar från 
kommunerna, Kulturrådet samt Läns- och Regionbibliotek. Medan källor vid egen 
informationssökning i första hand har varit Enklare utan hinder, Från patient till medborgare 
samt Läns- och Regionbibliotek även här. Läns-och Regionbiblioteken nämns även i hög 
utsträckning som en extra värdefull källa. Det finns således flera källor att hämta information 
om tillgänglighet och anpassningar från och våra respondenter har använt sig av olika kanaler 
för att skaffa sig information vilket är en indikation på att det finns ett intresse att arbeta med 
frågan. 
 
Vad har information respektive resurser för betydelse för verkställandet av tillgänglighets-
anpassningar på kommunbiblioteken? 
 
Vi har visat att de flesta huvudbibliotek har fått information om att 
tillgänglighetsanpassningar ska göras och att ungefär hälften uppfattar informationen som 
tydlig. Enligt Lundquist teori är tydlig information om vad aktören förväntas göra, och varför, 
en förutsättning för att något ska bli utfört. Ett konkret exempel tas upp i Forrests artikel där 
personalen på ett akademiskt bibliotek i Skottland blev medvetna om problem med 
tillgängligheten när det anställdes en person med en funktionsnedsättning på universitetet. Vi 
ser även detta i Freed och Holtängs magisteruppsats där bibliotekarier får prova på hur det är 
att ha olika funktionsnedsättningar och därmed får en annan förståelse för de svårigheter som 
kan uppstå när det gäller tillgänglighet. Flera av våra respondenter tar upp att både de och 
andra aktörer inom kommunen blivit mer medvetna om tillgänglighetsfrågan tack vare den 
nya handikappolitiken. Vi ser dock inget tydligt samband mellan att uppfatta informationen 
som tydlig respektive otydlig och hur många konkreta anpassningar som har skett på 
biblioteken.   
 
I vår undersökning är det drygt 80 % av biblioteken som anger att de har haft möjlighet att 
initiera något förändringsarbete. Av dem som inte har kunnat detta beror det enligt 85 % på 
ekonomin. Lite drygt hälften av respondenterna anser att de inte har möjlighet att genomföra 
alla anpassningar som krävs för att göra biblioteket fullt tillgängligt och det beror enligt 60 % 
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av respondenterna på brist på resurser medan 20 % anger bristande information som 
anledning.   
 
Utifrån dessa resultat så verkar det enligt respondenterna vara bristen på resurser som 
påverkar bibliotekens möjlighet att göra anpassningar. Det är dock intressant att se att de 
vanligaste anpassningarna är anpassning av huvudentré, toalett, passager och datorplats vilka 
inte är de billigaste, minst resurserkrävande anpassningarna. Entré, toalett och passager är alla 
anpassningar som är tydligt kopplade till att göra rummet lättillgängligt för rullstolsburna, 
eller andra typer av synliga funktionsnedsättningar som påverkar förmågan att röra sig i 
rummet. Vi tror att dessa anpassningar är de som de flesta tänker på när det är tal om 
tillgänglighetsanpassning av offentliga lokaler. Anpassningar som underlättar för personer 
med nedsatt syn har i markant mindre utsträckning verkställts. Detta tror vi bottnar i bristande 
information eftersom det inte är frågan om anpassningar som är dyrare än de som har 
verkställts.  
 
Vårt resultat visar alltså på att anpassningar för personer med synlig funktionsnedsättning 
utförs i större utsträckning än anpassningar för en ”osynlig” funktionsnedsättning som 
synnedsättning. Wemett påpekar i sin artikel att det är viktigt att vara medveten om att det 
finns funktionsnedsättningar vi inte kan se men att de är lika viktiga att ta hänsyn till när det 
gäller tillgänglighetsanpassning. Vi tror alltså att informationen har varit bristfällig kring 
information om dolda funktionsnedsättningar. 
 
Många respondenter har som vi visat angivit bristande resurser av olika slag som orsak till att 
de inte kan göra allt som krävs, eller i vissa fall inte har haft möjlighet att göra något alls. 
Detta i kombination med att många respondenter visar på ett intresse för frågan och en insikt 
om att mer behöver göras gör att vi tror att även bristande resurser har en betydande roll när 
det kommer till implementerandet av beslut.  

6.1. Teorireflektion 
 
Här kommer vi att redogöra för de nackdelar som vi har upptäckt med den teori vi använt 
under arbetets gång. Vår teori handlar om implementeringen och tar upp tre viktiga aspekter 
hos den som ska verkställa ett beslut; kan, förstå och vill. När det gäller förståelsen så har vi 
insett att vi bara kunde fråga efter respondenternas egen uppfattning om de har förstått vad 
som ska göras eller inte. Vi kan utifrån undersökning inte säga någonting om huruvida de 
verkligen har förstått eller inte. 
 
När det gäller att kunna verkställa beslutet, det vill säga att ha kunskap om det praktiska i 
tillgänglighetsarbetet, ekonomiska resurser och personalresurser, har vi sett att de frågor i 
enkäten som var tänkt att svara på detta inte var helt tydligt formulerade. Vi hade en fråga om 
huruvida de hade lyckats initiera någon tillgänglighetsanpassning med en följdfråga där de 
kunde fylla i vad orsaken var om de inte hade utfört någon tillgänglighetsanpassning. På 
grund av denna ”allt eller inget-formulering” missade vi svar på orsaker kring varför de inte 
utfört vissa tillgänglighetsanpassningar om de hade haft möjlighet att utföra somliga 
anpassningar men inte alla. Den andra frågan som var olyckligt formulerad och som gäller 
detta var: ”Anser ni att ni har möjlighet att genomföra de tillgänglighetsanpassningar som 
krävs på ert bibliotek?” där det vi var intresserade av var om det fanns en praktisk möjlighet 
att genomföra förändringarna, men i efterhand har förstått att ordet möjlighet kan ha förståtts 
på olika sätt av olika respondenter. 
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Vi anser nu i efterhand att det hade varit bra att komplettera denna teori med en teori som 
handlade om tillgänglighetsanpassning som sådan och de eventuella hinder som brukar stå i 
vägen för dessa. 

6.2 Metodreflektion 
 
Här kommer vi att reflektera kring val av metod samt vad vi stött på för problem under 
arbetets gång. Genom att vi valde bort att göra en kvalitativ studie så har vi missat nyanser, 
som till exempel attityder och djupa reflekterande tankar kring tillgänglighetsarbetet. Fördelen 
som hade kunnat vara med att få med attityder är att vi hade kunnat säga mer om viljan som är 
en av de relevanta faktorerna för om beslut verkställs eller inte enligt vald teori.1 
 
Som framkommer i föregående kapitel hade det varit bra om vi hade varit noggrannare vid 
utformandet av våra frågor. Vad gäller själva enkäten upptäckte vi vid en första genomgång 
av materialet att frågan om anpassad scen inte var utformad så att de som inte har någon scen 
kan svara därför har vi valt att helt plocka bort den frågan vid sammanställningen. 
 
Vi har även sett i efterhand att frågorna om tillgänglighetsanpassning av olika delar av 
biblioteken blev något oklara i och med att vi inte hade med ett “nej”-alternativ. Vi har på 
grund av detta svårt att avgöra vilka ickebesvarade frågor som ska förstås som ett “nej” och 
vilka som bara handlar om en slarvigt ifylld enkät.  
 
Det blev även tydligt att det hade varit bra att behärska statistik på en avancerad nivå när vi 
skulle sammanställa vårt resultat och fick lära oss en del från grunden. 

6.3 Vidare forskning 
 
Efter att ha färdigställt denna uppsats vill vi dela med oss av tankar kring undersökningar som 
vi skulle vilja läsa i framtiden. Då vi tyckte oss se att anpassningar till synliga 
funktionsnedsättningar utförs i något högre grad än de anpassningar som skulle underlätta för 
bland annat olika grader av synnedsättningar så tycker vi att det skulle vara intressant med en 
studie som fokuserar på detta. Det skulle till exempel kunna vara en kvalitativ undersökning 
kring hur insatta bibliotekarier, eller andra ansvariga för att göra bibliotek tillgängliga är när 
det gäller olika ”osynliga” funktionsnedsättningar.  
 
Det skulle även vara intressant att göra kvalitativa undersökningar med personer som själva 
har olika funktionsnedsättningar för att till exempel kartlägga hur de skulle vilja bli bemötta 
samt vilka typer av anpassningar och funktioner de skulle vilja att biblioteken erbjöd.   

                                                 
1 Lundquist, s. 75 
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7. Sammanfattning 
 
I denna uppsats undersöker vi om folkbiblioteken i Sverige har tagit del av information 
angående målet att offentliga lokaler ska vara tillgängliga 2010. Målet formulerades i 
regeringens proposition Från patient till medborgare. Vi var även intresserade av om 
bibliotekscheferna eller annan verkställande personal på biblioteken tycker att de har 
möjlighet att uppfylla målet. För att undersöka detta formulerade vi följande frågor: 
 

− I vilken utsträckning har kommunbiblioteken tagit del av information om hur 
offentliga lokaler ska tillgängliggöras? 

− Vad har information respektive resurser för betydelse för verkställandet av 
tillgänglighetsanpassningar på kommunbiblioteken? 

 
I analysen använde vi oss av Lennart Lundquists teori om implementering av politiska beslut. 
Enligt Lundquist modell behöver den som ska verkställa beslutet förstå, kunna och vilja för att 
beslutet ska verkställas. Vi valde att fokusera på de två första faktorerna att förstå och kunna 
eftersom det är svårt att få ärliga svar om viljan att utföra något när det råder konsensus om 
vad som är rätt svar i sammanhanget. Då vi ville kunna säga något generellt om hur det läget 
är på biblioteken i hela Sverige valde vi att göra en enkätundersökning.  
 
Vi skickade enkäten via email till Sveriges 290 kommunbibliotek och fick en svarsfrekvens 
på 65 %. Vi presenterar resultatet med tabeller och förklarande text.  
 
Vi konstaterade att en klar majoritet av våra respondenter har fått eller själva skaffat 
information om tillgänglighetsarbetet, men att det endast är hälften som anser att 
informationen är tydlig. Svaren visade även att det de flesta har haft möjlighet att utföra något 
tillgänglighetsarbete på sitt bibliotek men att det är färre än hälften som anser att de kan 
genomföra de anpassningar som krävs för att göra biblioteket fullt tillgängligt. På frågan om 
varför de inte har den möjligheten svarade de flesta att de saknar resurser av olika slag. De 
allra flesta respondenter anger att de har genomfört anpassningar av huvudentré, toalett, 
passager och minst en datorplats. 
 
Vår slutsats blev att mycket har gjorts på biblioteken och att det finns en medvetenhet om 
tillgänglighetsfrågan. Målet om att lokalerna ska vara tillgängliga 2010 har inte nåtts utan det 
finns arbete kvar att göra innan målet implementerats. Vi tolkade det som att detta beror på att 
det saknas kunskaper om vissa ”osynliga” funktionsnedsättningar och om de anpassningar 
som skulle underlätta för dem som har dessa samt att det saknas resurser för att göra det som 
krävs för att göra biblioteken fullt tillgängliga. De anpassningar som utförts är till största 
delen för dem med synliga handikapp, och vi kom i vår analys fram till att det kan bero på att 
det är det de flesta tänker på när det gäller anpassning för funktionsnedsatta. En kombination 
av information och resurser är alltså orsaken till att biblioteken ännu inte nått ända fram när 
det gäller tillgänglighetsmålet 
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Bilaga 1. 
 
Följebrevet 
 
Vi, Elin Olson och Lena Saltberg, studerar biblioteks- och informationsvetenskap vid 
högskolan i Borås och skriver nu en magisteruppsats om fysisk tillgänglighet till offentliga 
lokaler. År 2000 kom propositionen Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan 
för handikappolitiken där det slås fast att Sveriges offentliga lokaler ska vara fysiskt 
tillgängliga senast år 2010. Enligt en skrivelse från regeringen (Skr 2009/19:166) har detta 
mål inte uppfyllts fullt ut och vi vill undersöka vad detta kan bero på när det gäller 
biblioteken. 
 
Vi är intresserade av att veta vilken information och hjälp ni har fått när det gäller 
tillgänglighetsarbetet. Vi är mycket tacksamma om ni vill hjälpa oss genom att besvara dessa 
frågor. 
 
Om det är någon annan som är ansvarig för tillgänglighetsarbetet på ert bibliotek så får ni 
gärna skicka oss mailadressen till den personen. 
 
Alla svar kommer behandlas anonymt 
 
Tack på förhand! 
Elin Olson 
Lena Saltberg 
 
 
Svara på mailet, sedan fyller ni i enkäten genom att skriva x inom hakparanteserna: [x] 
Där ni ombeds skriva svar trycker ni enter en gång och skriver svaret. 
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Bilaga 2. 
 
Påminnelsetext 1: 
 
Hej! 
För ca. två veckor sedan så skickade vi ut en enkät angående arbetet med den fysiska 
tillgängligheten på biblioteken i Sverige. Vi saknar svar från ert bibliotek och vi skulle 
uppskatta om ni har möjlighet att svara på enkäten. För säkerhets skull skickar vi nu även 
detta mail till bibliotekens allmänna mail, om någon mailadress som vi använt inte varit i 
bruk. 
 
 
Påminnelsetext 2: 
 
Hej! 
För en tid sedan skickade vi ut en enkät angående arbetet med den fysiska tillgängligheten på 
biblioteken i Sverige. Vi saknar svar från ert bibliotek och vi skulle bli mycket tacksamma om 
ni har möjlighet att svara på enkäten.
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Bilaga 3. 
 
Enkäten 
 
Grundinformation: 
Hur många invånare har kommunen som biblioteket ligger i: 
[ ] < 10 000 
[ ] 10 000 – 75 000 
[ ] 75 000 – 125 000 
[ ] > 125 000 
 
Har ni fått någon information, från kommunen, Handisam, Kulturrådet, eller någon annan 
extern källa, om vad ni som verksamhetschef förväntas göra när det gäller 
tillgänglighetsarbetet på biblioteken? 
[ ] Ja 
[ ] Nej 
 
Om ja: 
Vi har fått information från kommunen 
[ ] Ja 
[ ] Nej 
 
Vi har fått information från kulturrådet 
[ ] Ja 
[ ] Nej 
 
Vi har fått information från Handisam, myndigheten för handikappolitisk samordning 
[ ] Ja 
[ ] Nej 
 
Vi har fått information från annan källa: 
 
 
Har ni själva tagit reda på information om vad ni förväntas göra när det gäller att göra 
biblioteket tillgängligt för alla? 
[ ] Ja 
[ ] Nej 
 
Om ja: 
Var har ni hämtat den informationen: 
[ ] Handisams hemsida 
[ ] Regeringens hemsida 
[ ] Propositionen Från patient till medborgare 
[ ] Boverkets skrift: Enklare utan hinder 
[ ] Annan källa. Vilken?Svar: 
 
Om ni har fått, eller tagit reda på information, angående tillgänglighetsarbete; är det någon 
särskild källa som ni vill lyfta fram som extra värdefull? 
Svar: 
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Anser ni att det är tydligt klargjort om det är fastighetsägaren eller verksamheten som ska 
åtgärda problem med den fysiska tillgängligheten? 
[ ] Ja 
[ ] Nej 
 
Anser ni att ni har fått tydlig och konkret information om vad ni förväntas göra? 
[ ] Ja 
[ ] Nej 
Kommentar: 
 
 
Har ni haft möjlighet att initiera något förändringsarbete i syfte att göra biblioteket mer 
tillgängligt? 
[ ] Ja 
[ ] Nej 
 
Om nej: 
av vilken orsak? 
[ ] Ekonomiska skäl 
[ ] K-märkt byggnad 
Annan Orsak, Vilken: 
 
Har ni haft nytta av den nya handikappolitiken? 
[ ] Ja 
[ ] Nej 
 
Om ja 
Genom att vi har fått: 
[ ] Extra anslag 
[ ] Hjälp med tillgänglighetsanpassning 
[ ] Annat: 
 
Vilka av följande anpassningar har utförts på biblioteket mellan år 2000 och 2010? 
[ ] Vi har anpassat huvudentrén   
[ ] Var fullt tillgänglig före 2000 
 
[ ] Vi har anpassat minst en toalett   
[ ] Var fullt tillgänglig före 2000 
 
[ ] Vi har anpassat så att alla passager är tillgängliga om man använder rullstol   
[ ] Var fullt tillgänglig före 2000 
 
[ ] Vi har anpassat minst en datorplats                       
[ ] Var fullt tillgänglig före 2000 
 
[ ] Vi har kontrastmarkerat så att personer med nedsatt synförmåga kan hitta till  
informationsdisken och till relevant media 
[ ] Var fullt tillgänglig före 2000 
 
[ ] Vi har tagit fram information i punktskrift 
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[ ] Var fullt tillgänglig före 2000 
 
[ ] Vi har tagit fram lättläst information   
[ ] Var fullt tillgänglig före 2000 
 
[ ] Vi har tagit fram taktila skyltar     
[ ] Var fullt tillgänglig före 2000 
                       
[ ] Vi har anpassat eventuell scen så att personer med funktionshinder kan titta på 
föreställningar                       
[ ] Var fullt tillgänglig före 2000 
 
[ ] Vi har anpassat eventuell scen så att personer med funktionshinder kan ta sig upp på 
scenen                          
[ ] Var fullt tillgänglig före 2000 
 
[ ] Vi har infört en rutin för att se till att lösa föremål inte står i vägen för framkomligheten   
[ ] Var fullt tillgänglig före 2000 
 
 
Anser ni att ni har möjlighet att genomföra de tillgänglighetsanpassningar som krävs på ert 
bibliotek? 
[ ] Ja 
[ ] Nej 
 
Om nej, vad skulle underlätta arbetet? 
Svar: 
 
 
Övrigt som ni vill tillägga: 
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