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Abstract: The aim of this master’s thesis is to examine the accessibility 

 for persons with disabilities to service, materials, and the li-

brary building in one Swedish public library, and also to see 

what guides the development of accessibility at this library. 

In order to do this we have studied guidelines and political 

documents to se how this library responds to them. To our 

case study, data have also been collected by qualitative inter-

views, and observation of what this library offers impaired 

persons at the library’s web site, in special materials, facili-

ties, and the functionality of the library building. 

 

 Our theoretical starting point of the analysis has been Profes-

sor Buckland’s six different aspects of barriers the user has to 

overcome in order to get access to information. The results of 

this study were interpreted though a qualitative analysis, 

which shows that this library is well available for people with 

disabilities in the sense that awareness of political require-

ments is high among responsible employees. The library 

gives priority to provide a wide range of materials adapted to 

the needs of disabled persons.  

 

 Deficits in availability are mainly insufficient space, and not 

quite well-functioning information signs and light sources at 

the ground floor of the building. Computers and desks are not 

customized for the needs of disabled persons. Insufficient 

funding and guidance to the employees are the main obstacles 

to eliminate these barriers to accessibility. Buckland’s theo-

retical framework has been helpful for our analysis, with a 

small adaptation of the barrier called acceptability.  
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1. Inledning 

 

Vi har under de år vi utbildat oss på Bibliotekshögskolan i Borås kommit att intressera 

oss för hur funktionshindrades möjligheter att ta del av bibliotekens verksamhet och 

utbud ser ut. Då vi båda i våra nuvarande yrkesliv arbetar med funktionshindrade, och 

har närstående med olika funktionshinder intresserar vi oss för huruvida ny teknik och 

samhälleliga förändringar underlättar, eller kanske i vissa avseenden minskar tillgäng-

ligheten till bibliotek för funktionshindrade. 

   

Något som särskilt kommit att rikta vårt intresse mot funktionshindrades möjligheter, 

och svårigheter att tillgodogöra sig utbudet i biblioteksmiljö är regeringens proposition 

Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken, 

1999/2000:79 (Sverige, Regeringen 2000) vilken antagits som en nationell handlings-

plan för den svenska handikappolitiken, med målet att göra det offentliga Sverige till-

gängligt för alla till år 2010. Då det ”magiska” året infunnit sig vid början av vårt upp-

satsarbete, vill vi undersöka hur handlingsplanen och andra styrdokument rent konkret 

har inverkat på arbetet med jämlik tillgänglighet för alla vid huvudbiblioteket i den 

kommun vi valt att undersöka. Möjligen kan resultatet visa ifall andra realiteter eller 

politiska händelser varit mer avgörande för hur tillgängligheten på biblioteket utveck-

lats.  

 

1.1. Bakgrund 

 

Att vi kommit att intressera oss för funktionshindrades svårigheter och möjligheter till 

att ta del av information som biblioteksanvändare, kommer sig främst av att vi båda 

genom våra nuvarande respektive yrkesroller som arbetsterapeut och undersköterska har 

lång erfarenhet av att hjälpa människor med funktionshinder att få vardagen att fungera. 

Det känns då som ett intressant ämnesval att studera hur ett folkbibliotek arbetat för att 

uppnå jämlik tillgång till biblioteksservice för alla, även då användare på grund av funk-

tionsnedsättningar har svårare att utan genomtänkta problemlösningar kunna ta del av 

bibliotekens utbud. Vår undersökning omfattar ett kommunalt huvudbibliotek som kan 

tänka sig medverka i vår undersökning. 

 

Eftersom uppsatsarbetet inleddes år 2010, då det offentliga Sverige enligt den handi-

kappolitiska handlingsplanens
1
 mål (Sverige, Regeringen 2000) ska vara tillgängligt för 

alla, och detta sammanfaller med vårt uppsatsarbete, känns det extra spännande att stu-

dera hur tillgängligheten utvecklats vid det folkbibliotek vi valt att undersöka. 

 

Genom våra respektive yrkesroller jämte våra studier, kan vi dra nytta av vår förförstå-

else kring vilka problem personer med funktionsnedsättningar brukar stöta på i sin var-

dag, och vilka lösningar på dessa som kan finnas.  

 

                                                 
1
 Anm: Avser regeringens proposition Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för han-

dikappolitiken, 1999/2000:79, som vi tidigare nämnt i inledningen, och som av riksdagen antagits som 

nationell handlingsplan för handikappolitiken. Handlingsplanen och propositionen med samma namn är 

alltså ett och samma dokument. 
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1.2. Problembild och syftet med denna studie 

 

Hur biblioteken som offentliga institutioner i samhället arbetat med att förverkliga målet 

att det offentliga Sverige ska vara tillgängligt för alla till 2010 enligt riksdagens hand-

lingsplan, och hur väl detta har uppnåtts upplever vi som en högst aktuell och angelägen 

fråga. Intressant för vår studie är även hur den nationella handikappolitiken, lagar och 

olika riktlinjer översatts till regionala styrdokument, hur bibliotekspersonal uppfattar 

styrdokumentens konkreta genomslagskraft på tillgängligheten, och huruvida andra fak-

torer styrt utvecklingen. För att studera hur biblioteket vi valt att undersöka arbetar mot 

tillgänglighet för alla, och ifall vissa gruppers behov fortfarande är marginaliserade, 

måste perspektivet på vilka typer av funktionsnedsättningar olika åtgärder vid bibliote-

ken vänder sig till vägas in. Därigenom kan vi se hur tillgänglighet i bibliotekets miljö 

har prioriterats.  

 

Tillgänglighet till information via bibliotek är en mångfacetterad fråga, såväl fysiskt, 

som digitalt, och kognitivt. Till helhetsbilden hör att väga in aspekten att funktionshin-

der kan vara av mycket olika karaktär, och kan i många olika avseenden påverka männi-

skors möjligheter att nyttja bibliotekens informationsresurser. De barriärer olika funk-

tionsnedsättningar för med sig, som försvårar jämlik tillgång till bibliotekens informa-

tionsutbud ser vi som ett angeläget problem för biblioteken i egenskap av offentliga 

miljöer att lösa.  

 

Syftet med vår magisteruppsats är att beskriva hur tillgängligheten till service, material 

och lokaler ser ut för personer med funktionsnedsättningar vid ett svenskt folkbibliotek.  

 

Vi vill för att förtydliga vårt resonemang, med stöd av våra resultat även skapa en mo-

dellbild som kan användas för överföring av kunskaper mellan olika bibliotek.  

 

1.3. Frågeställningar  

 

För att uppnå vårt syfte med uppsatsen vill vi använda oss av följande frågeställningar: 

 

- I vilka avseenden är detta folkbibliotek väl tillgängligt, respektive mindre tillgängligt 

för personer med funktionsnedsättningar? 

 

- På vilka sätt har särskild uppmärksamhet ägnats åt tillgänglighetsfrågor vid detta folk-

bibliotek utifrån handikappolitiska krav och riktlinjer?  

1.4. Avgränsningar 

 

Vi har avgränsat vår fallstudie till en tvärsnittsundersökning som beskriver hur situatio-

nen ser ut precis vid tiden för vår undersökning. Tidpunkten för studien var januari 2010 

till mars 2011.  

 

Vi har i vår studie inriktat oss på att undersöka tillgängligheten för personer med olika 

funktionsnedsättningar vid ett folkbibliotek, eftersom folkbibliotek kan förväntas ha ett 

brett utbud då de vänder sig till användare i alla åldrar, med olika grader av informa-

tionskompetens, och oavsett ursprung. Av anledningen att vi vill studera ett folkbiblio-
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tek med ett förhållandevis brett utbud har vi också avgränsat vår undersökning till att 

omfatta ett huvudbibliotek i en lite större stad.  

 

Vi hade önskat att även undersöka detta folkbiblioteks tillgänglighet utifrån ett direkt 

användarperspektiv, men har på grund av begränsad tid och utrymme för denna uppgift 

valt att avstå från detta. 

 

1.5. Centrala begrepp och definitioner 

 

Under detta avsnitt beskriver vi begrepp och definitioner som är väsentliga för förståel-

sen av denna uppsats. 

  

1.5.1. Funktionshinder, funktionsnedsättning, handikapp. 
 

Termerna handikapp, funktionshinder och funktionsnedsättning förekommer i litteratu-

ren och i folkmun om vartannat, och ofta uppfattas dessa begrepp som synonyma. An-

ledningen till denna blandning av begrepp kan troligtvis tillskrivas den förändring i 

språkbruket som skett under de senaste åren.  

Under lång tid var termen handikapp rådande och allt omfattande, en person benämndes 

handikappad på grund av olika funktionsnedsättningar, till exempel begåvningshandi-

kappad eller fysiskt handikappad. I en skrift från FUB
2
 utveckling (Andersson, O. 2003) 

står att läsa hur under1970-talet begreppet handikappad börjar användas i relation till 

miljö, ett handikapp anses då inte längre vara en egenskap hos en person i alla situatio-

ner utan endast då miljön inte är anpassad efter dennes behov. I den statliga utredningen 

Kultur för alla från 1976 definieras handikapp för första gången som relaterat till om-

givningen. 

  

Funktionshinder och funktionsnedsättningar har använts, och används ännu, i hög grad 

som synonyma. I dagligt tal möter vi ofta uttryck som rörelsehindrad i betydelsen rull-

stolsburen, ungefär som begreppet handikappad tidigare användes
3
. Världshälsoorgani-

sationen (WHO) fastställer dock i Klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder 

och hälsa (2003) ytterligare distinktioner. Här beskrivs funktionshinder som aktivitets- 

och delaktighetsbegränsningar, medan funktionstillstånd enbart avser hur människor 

fungerar, såväl kroppsligt, personligt som socialt. Här sätts alltså funktionshinder i rela-

tion till omgivningen. 

 

Enligt socialstyrelsens terminologiråd bör termen handikapp nu helt utgå och ersättas 

med funktionshinder.  Funktionsnedsättning används om en persons fysiska, psykiska 

eller kognitiva nedsättningar, denna term är alltså oberoende av miljön. Därmed är funk-

tionshinder och funktionsnedsättning inte längre synonymer. 

 

I vår uppsats vill vi använda terminologi som är aktuell och lättförståelig. Vi talar här 

om funktionshinder i första hand som just hinder, vilka kan överbryggas eller åtminsto-

                                                 
2
 FUB= Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna. 

3
 För mer information om olika specifika funktionshinder, se Landstinget i Uppsala län: 

<http://www.lul.se/templates/page____1082.aspx> [2011-03-15] 
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ne förminskas med rätt hjälpmedel. Funktionshinder kan vara, i stora drag, fysiska, 

kognitiva eller psykiska, och uppstår vid mötet mellan miljö och funktionsnedsättning.  

  

1.5.2. Tillgänglighet 
 

I  FN:s standardregler för människor med funktionshinder & sjukdomar (2002) behand-

las begreppet tillgänglighet i regel 5. Med tillgänglighet avses här  

a) tillgänglig fysisk miljö 

b) tillgång till information och möjlighet till kommunikation 

vilket redogörs för under avsnitt 2.2.1 i denna uppsats. 

 

En ytterligare utvidgning av begreppet ger Handikappförbundens samarbetsorganisa-

tion, HSO, som definierar tillgänglighet som fysisk, kommunikativ, informativ och 

psykosocial tillgänglighet. Psykosocial tillgänglighet kan innebära positiva attityder och 

ett gott bemötande från politiker, tjänstemän och allmänhet. Detta kan uppnås genom 

ökad kunskap om vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning (HO, 2004). 

I rapporten Diskriminering och tillgänglighet (2004) står det vidare: 

Tillgänglig och användbar är två begrepp som ofta används i olika sammanhang 

när människor med funktionshinder kan delta på lika villkor som andra. HO
4
 an-

vänder tillgänglig som ett samlande begrepp för både tillgänglig och användbar. 

Behovet av tillgängliga lösningar varierar beroende på vilket funktionshinder det 

handlar om. Internationell och nationell lagstiftning innehåller ofta krav på till-

gänglighet.   

Handisam- myndigheten för handikappolitisk samordning, skriver i sin tur i Riv hind-

ren- riktlinjer för tillgänglighet (2009) att  

Hinder ska identifieras och undanröjas för att skapa full delaktighet och jämlikhet 

för personer med funktionsnedsättning. 

I vår uppsats kommer vi att använda begreppet tillgänglighet i vid bemärkelse, för att 

täcka upp så stort område som möjligt. 

 

 

2. Kartläggning av internationella och nationella 
styrdokument 

Vi har i ett tidigt skede av vår studie valt att kartlägga och sammanfatta viktiga interna-

tionella och nationella styrdokument och riktlinjer som styr tillgängligheten till biblio-

tekens verksamhet och utbud för funktionshindrade. Efter att ha bildat oss en första upp-

fattning i ämnet, har vi använt oss av snöbollsmetoden för att hitta fler källor. I detta 

kapitel presenteras de viktigaste av dem. Denna kartläggning använder vi som bak-

grundsreferens till att kunna bilda en uppfattning kring hur den nationella handikappoli-

tiken översatts till regionala styrdokument, hur bibliotekspersonal uppfattar styrdoku-

mentens konkreta genomslagskraft på tillgängligheten, och huruvida andra faktorer styrt 

utvecklingen i frågan vid det folkbibliotek vi valt att undersöka. Tillsammans med vår 

övriga empiri är denna kartläggning ett stöd för söka svar på våra frågeställningar: 

 

                                                 
4
 HO= Handikappombudsmannen, numera Diskrimineringsombudsmannen. 
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- I vilka avseenden är detta folkbibliotek väl tillgängligt, respektive mindre tillgängligt 

för personer med funktionsnedsättningar? 

 

- På vilka sätt har särskild uppmärksamhet ägnats åt tillgänglighetsfrågor vid detta folk-

bibliotek utifrån handikappolitiska krav och riktlinjer?  

 

2.1. Lagar och riktlinjer angående tillgänglighet till bibliotek för 
funktionshindrade i Sverige 

 

2.1.1. Bibliotekslagen 
 

Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) är en svensk lag som stiftades 1996. Enligt 2 § i bibli-

otekslagen ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek, som ska finnas i varje 

kommun. Folkbiblioteken ska främja läsning, litteratur, information, kulturell verksam-

het, upplysning och utbildning, och dessutom verka för att information som är database-

rad görs tillgänglig för alla.  

 

Det ska enligt 3 § i Bibliotekslagen vara gratis att låna litteratur från folkbiblioteken, 

men avgifter får tas ut exempelvis för porto, försenade lån, och fotokopiering. 

I varje län ska det enligt 4 § i Bibliotekslagen finnas ett länsbibliotek, som ska bistå 

folkbiblioteken med kompletterande medieförsörjning. Olika bibliotek och biblioteks-

huvudmän ska enligt 7 a § samverka, och kommuner och landsting ska enligt ett tillägg 

i denna paragraf anta planer för biblioteksverksamheterna, vilket regleras i en ny lag 

som gäller från och med 1 januari 2005 (SFS 2004:1261). Enligt Bibliotekslagens 10 § 

ska olika statligt finansierade bibliotek såsom forskningsbibliotek och länsbibliotek av-

giftsfritt ställa litteratur ur sina samlingar till folkbibliotekens förfogande för att ge lån-

tagarna en god biblioteksservice. 

 

Den paragraf som specifikt nämner funktionshindrades rätt till biblioteksservice, och till 

ett anpassat utbud är Bibliotekslagens 8 §, som säger att folkbibliotek och skolbibliotek 

ska ägna särskild uppmärksamhet till funktionshindrade, och andra minoriteter, och er-

bjuda litteratur i former som är särskilt anpassad till dessa gruppers olika behov.   

 

2.1.2. Övrig svensk lagstiftning som påverkar tillgängligheten för funk-
tionshindrade i bibliotekskontext 
 

Att funktionshindrade har rätt att ha jämlik tillgång till offentliga miljöer är fastställt 

genom svensk grundlag. Genom Regeringsformens 1 kap. 2 § fastslås att funktionshind-

rade har rätt att delta i samhället på samma villkor som alla andra människor: 

 

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna uppnå delaktighet och 

jämlikhet i samhället. Det allmänna skall motverka diskriminering av människor 

på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös 

tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan omständighet 

som gäller den enskilde som person. (SFS 1974:152) 
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Plan- och bygglagen (SFS 1987:10) är den lag som styr att tomter för permanent bebyg-

gelse, allmänna platser, och byggnader med offentliga lokaler ska vara tillgängliga för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga, genom att enkelt avhjälpta hin-

der undanröjs
5
. I lagen om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk mm. (SFS 

1994:847) regleras på motsvarande sätt att lokaler ska utformas för att även personer 

med funktionsnedsättning ska kunna nyttja dem utan hinder (Sverige, Regeringen 2000, 

s. 40). 

 

2.1.3. Unescos Folkbiblioteksmanifest 
 

Unesco är en samarbetsorganisation inom FN (Förenta Nationerna), för att främja ut-

bildning, kultur, vetenskap, och kommunikation/information, som har 191 medlemslän-

der (Svenska Unescorådet 2010).  

 

Redan 1949 utarbetades Folkbiblioteksmanifestet (Svenska Unescorådet 2006, s. 7) i ett 

samarbete mellan Unesco och IFLA (International Federation of  Library Associations 

and Institutions). Manifestet är inte tvingande, men utgör en deklaration för Unescos 

medlemsländer, som har till uppgift att stödja och utveckla folkbiblioteken. Folkbiblio-

teksmanifestet har internationellt spelat en viktig roll för biblioteksutvecklingen, och har 

reviderats 1972, och 1994. Idag är folkbiblioteksmanifestet översatt till över 20 språk, 

och det första stycket av texten inleds mycket talande med följande rader:  

Frihet, välfärd, samhällelig och personlig utveckling är grundläggande mänskliga 

värden. De kan bara förverkligas genom välinformerade medborgare med möjlig-

het att utöva sina demokratiska rättigheter och därigenom spela en aktiv roll i 

samhällslivet. Medborgarnas egna deltagande i utvecklingen av demokratin är be-

roende av en fullgod utbildning samt en fri och obegränsad tillgång till kunskap, 

tankar, kultur och information (Svenska Unescorådet 2006, s. 9). 

De ovanstående raderna uttrycker kärnan av folkbibliotekens uppgift, och sållar inte ut 

några av samhällets medborgare som mer eller mindre viktiga för det demokratiska 

samhällets upprätthållande och utveckling. I manifestet uttrycks längre fram i texten 

istället tydligt att folkbiblioteket är till för alla medborgare, ”oavsett ålder, ras, kön, re-

ligion, nationalitet, språk eller samhällsklass”. Det betonas också att de som har svårig-

heter att använda folkbibliotekets ordinarie utbud på grund av handikapp, eller vistelse 

på sjukhus ska erbjudas särskilda tjänster. Detta gäller även de medborgare som är in-

terner inom kriminalvården, och de som tillhör språkliga minoriteter. De som inte själva 

kan komma till folkbiblioteket ska erbjudas uppsökande verksamhet (Svenska Unesco-

rådet 2006, s. 9f.).  I Folkbiblioteksmanifestet står också att folkbibliotekets tjänster och 

samlingar ska omfatta olika sorters media av både traditionellt material, liksom att främ-

ja användandet av modern teknologi. Manifestet uttrycker även att folkbiblioteken är ett 

samhällsansvar, och uppmanar till att statsmakterna genom lagstiftning, och biblioteks-

planering för en nationellt samordnad bibliotekspolitik (ibid. s. 11f.).  

 

                                                 
5
 På Boverkets webbplats finns föreskrifter formulerade om vad enkelt avhjälpta hinder innebär: 

<http://www.boverket.se/Bygga--forvalta/Enkelt-avhjalpta-hinder/> [2011-01-02] 
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2.1.4. IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker, och checklista 
för biblioteksservice till funktionshindrade 
 

IFLA är en internationell organisation för alla sorters bibliotek världen över. Under 

IFLA:s division för folkbibliotek finns sektionen LSDP (Libraries Serving Disadvanta-

ged Persons), vars styrgrupp har givit ut  riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker, 

till döva, intagna på fängelser, och till patienter på sjukhus (Nielsen & Irvall 2005a, s. 

7). Riktlinjerna för biblioteksservice till dyslektiker kan även ge stöd för biblioteksser-

vice till andra grupper som av olika anledningar har lässvårigheter (ibid. s. 5). IFLA har 

med hjälp av samma författare även publicerat Access to libraries for persons with disabi-

lities - Checklist (Nielsen & Irvall 2005b).  

 

IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker beskriver att dyslexi medför svå-

righeter av varierad omfattning i att läsa, stava, hantera skriftspråket, och att använda 

språket i muntlig form. Problemen beror inte på bristande intelligens, eller understimu-

lering. Dyslexi är ärftligt och har enligt många forskare genetiska orsaker. Det kan inte 

botas, en dyslektiker behöver istället utveckla strategier för att hantera sina svårigheter. 

Ungefär 8% av världens befolkning anses vara dyslektiker (Nielsen & Irvall 2005a, s. 

9), och utgör en relativt stor andel av befolkningen. 

 

Enligt IFLA:s riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker är det viktigt att biblioteks-

personalen får utbildning om dyslexi liksom andra funktionshinder för att kunna ha för-

ståelse för, och ge ett bra bemötande till dessa användargrupper. Det är enligt IFLA vik-

tigt att bibliotekshögskolor beaktar detta i kursplanerna för bibliotekarieutbildningen, 

liksom att vidareutbildningar helst i samarbete med dyslexiföreningar anordnas för alla 

personalkategorier på bibliotek (Nielsen & Irvall 2005a, s. 12f.). Bibliotekarier med 

ingående kunskaper om dyslexi bör ingå i ett stödjande nätverk som inkluderar skolor, 

kommun, myndigheter, och handikapporganisationer (ibid. s. 15). 

 

Biblioteken bör enligt IFLA tänka på att media avsedd för människor med läsproblem, 

och för synskadade placeras centralt där det är lätt att hitta, och att skyltningen på hyl-

lorna är tydlig. Pictogram
6
 rekommenderas, liksom en färgad linje på golvet som leder 

fram till hyllor med anpassad media. Datorer med syntetiskt tal, förstorad text och 

grammatik- och stavningsprogram, liksom spelare med hörlurar för att kunna provlyss-

na på talböcker bör också finnas tillgänglig i närheten. Biblioteken ska tänka på att 

hemsidan måste vara lätt att läsa, med en enkel layout för att kunna användas av alla. De 

medier biblioteken bör tillhandahålla för dyslektiker är: Lättlästa böcker, talböcker - 

som i vissa fall även finns inlästa med olika hastighet i kombination med den tryckta 

boken, tidningar, tidskrifter och broschyrer inlästa på band, eller i digital form med för-

storad text och syntetiskt tal. Bibliotek rekommenderas även erbjuda en inläsningstjänst 

för exempelvis personliga brev, och videofilmer med lättläst text. Bibliotekets tjänster 

för dyslektiker skall marknadsföras med exempelvis broschyrer, tidningsannonser och i 

samarbete med dyslexiföreningar (Nielsen & Irvall 2005a, s. 15-20).   

 

Access to libraries for persons with disabilities - Checklist (Nielsen & Irvall 2005b, s. 

2ff.), beskrivs av författarna som ett praktiskt verktyg som alla typer av bibliotek, ska 

kunna använda för att erbjuda en verksamhet som på jämlika villkor är tillgänglig för 

                                                 
6
 Pictogram är ett symbolsystem med vita figurer mot en svart bakgrund. Varje symbol står för ett ord 

eller begrepp (Frii, 2006, s.16).   
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alla användare. Checklistan omfattar såväl den fysiska tillgången till biblioteket, media-

format, som hur service och kommunikation kan förbättras.  

 

När det gäller den fysiska tillgängligheten, tar checklistan upp att själva biblioteksloka-

len måste vara lätt att ta sig in i, och ha tillräckligt stora utrymmen för att en rörelse-

hindrad person ska kunna ta sig fram. Dörröppningar ska vara tillräckligt breda, och vid 

behov ska automatiska dörröppnare finnas. Nivåskillnader ska undvikas, och hissar och 

ramper ska finnas där det behövs för framkomligheten. Belysningen ska vara god. Hör-

slinga för hörselskadade skall finnas i lokalen. Glasdörrar och eventuella nivåskillnader 

skall vara märkta i en kontrasterande färg. I hissar ska syntetiskt tal finnas, och knap-

parna kunna nås av en person i rullstol, liksom punktskrift (Braille) på knappar och 

skyltar. Det ska finnas tydliga skyltar, och service/referensdisken skall finnas nära en-

trén. Idealet är att material på hyllor ska kunna nås från rullstol (Nielsen & Irvall 2005b, 

s. 4ff.). Det skall också finnas tillgång till handikappanpassad toalett, liksom cirkula-

tionsdisk, bord och datorbord i reglerbar höjd anpassade för att användas av rullstols-

burna, och stadiga stolar med armstöd. När det gäller datorer
7
 rekommenderas även i 

IFLA:s checklista att läsprogram, syntetiskt tal, textförstoring, och anpassade tangent-

bord ska finnas tillgängligt för personer med olika funktionsnedsättningar, liksom vik-

ten av att personalen får utbildning om biblioteksservice till funktionshindrade, och 

samarbete med handikapporganisationer (ibid. s.7ff.). Uppsökande verksamhet ska er-

bjudas till personer som inte kan komma till biblioteket (ibid. s.12). 

 

Vi har använt ovanstående rekommendationer från IFLA som stöd för att utforma inter-

vjufrågor, och för att utforma schemat för våra observationer. 

 

2.1.5 FN:s standardregler, och konventionen om rättigheter för människor 
med funktionsnedsättning 
 

FN:s standardregler som Sverige haft en mycket aktiv roll i utformandet av, har i sin tur 

varit betydelsefulla för utformandet av den svenska handikappolitiken, och påverkat 

svensk lagstiftning i frågor som berör funktionshindrades rättigheter. Standardreglerna 

utarbetades för att tillförsäkra funktionshindrades rätt till jämlikhet och delaktighet i 

samhället, efter att kravet på en konvention, som ställts av en rad länder, vid denna tid-

punkt ännu inte har lyckats få majoritet (Sverige, Regeringen 2000 s. 18). Standardreg-

lerna som antogs 1993 innehåller 22 regler, har kommit till för att påverka medlemslän-

dernas handikappolitik, och ger förslag på hur länder kan arbeta för att eliminera hinder 

för personer med funktionsnedsättning. Standardreglerna är inte juridiskt bindande, men 

medlemsländerna i FN (Förenta Nationerna) har en moralisk plikt att följa dem. Regel 

nr 5 och 10 är av särskilt intresse för syftet med denna uppsats.  

 

Regel nr. 5 a) handlar om att staten ska införa handlingsprogram för tillgänglighet till 

den fysiska miljön, oavsett vilka funktionshinder människor har. Regel nr. 5 b) som 

innehåller punkterna 5-11 är av särskild betydelse för bibliotekens verksamhet för att 

möta behoven hos människor med funktionsnedsättning, och handlar om att se till att 

                                                 
7
 Better Living Through Tecnology beskriver programvara och hjälpmedel för att kunna använda datorn 

optimalt vid olika typer av funktionsnedsättningar. Innehåller länkar till att ladda ner fri programvara: 

<http://www.bltt.org/index.htm>. Information om kompensatoriska hjälpmedel på svenska finns på Linné 

universitetets <http://www.ungkompensation.se/> [2011-03-15] 
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funktionshindrade har tillgång till information och kommunikation, och får veta vilken 

service de har rätt till (Regeringskansliet 2009): 

 

5. Människor med funktionsnedsättning och, där det anses lämpligt, deras familjer 

och företrädare bör på alla stadier få full information om diagnoser, rättigheter 

samt tillgänglig service och handlingsprogram.  

Informationen bör ges i sådana former som gör den tillgänglig för människor med 

funktionsnedsättning. 

6. Staterna bör utveckla metoder för att göra information och dokumentation till-

gängliga för olika grupper av människor med funktionsnedsättning. Punktskrift, 

kassetter, stor stil och annan lämplig teknik bör användas för att ge människor 

med synskador tillgång till skriven information och dokumentation.  

På liknande sätt bör lämplig teknik användas för att ge människor med hörselska-

dor eller inlärningssvårigheter tillgång till muntlig information.  

7. Användandet av teckenspråk i undervisningen av döva barn, inom deras famil-

jer och i samhället bör övervägas. Teckenspråkstolkar bör också finnas tillgängli-

ga för att underlätta kommunikation mellan döva människor och andra.  

8. Hänsyn bör också tas till de behov som människor med andra kommunika-

tionshandikapp har.  

9. Staterna bör uppmuntra media, speciellt television, radio och tidningar, att göra 

sina tjänster tillgängliga.  

10. Staterna bör se till att nya datoriserade informations- och servicesystem som 

erbjuds allmänheten är tillgängliga eller anpassas så att de blir tillgängliga för 

människor med funktionsnedsättning.  

11. Handikapporganisationerna bör tillfrågas innan det nya informationssystemet 

byggs upp. (Regeringskansliet. 2009). 

 

Regel nr. 10 i FN:s standardregler är också av betydelse för biblioteken, då den handlar 

om att människor med funktionsnedsättning ska ha tillgång till kultur på lika villkor. 

Punkterna 2 och 3 i den 10:e regeln uttrycker att staterna ska främja tillgängligheten till 

lokaler för teatrar, museer, biografer och bibliotek, liksom stötta utvecklingen och an-

vändningen av teknik som gör litteratur, film och teater tillgänglig för personer med 

funktionsnedsättning (Regeringskansliet. 2009).  

 

Sverige har även varit mycket aktiva i FN:s arbete med att förhandla fram den konven-

tion om rättigheter för människor med funktionsnedsättning som godkändes av med-

lemsländerna och antogs av FN:s generalförsamling 2006. Denna konvention skapar 

inte några nya rättigheter för personer med funktionsnedsättning, utan är till för att eli-

minera hinder för dessa människor att ta del av de centrala konventionerna om mänskli-

ga rättigheter. Sverige beslutade 2008 att tillträda konventionen, och den gäller från och 

med 14 januari 2009 i Sverige. Konventionen har hittills ratificerats av 41 länder varav 

ett är Sverige, vilket ger den extra genomslagskraft då den i detta steg blir juridiskt bin-

dande (Regeringskansliet. 2009). 
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2.2. Beskrivning av propositionen Från patient till medborgare – 
en nationell handlingsplan för handikappolitiken 

 

Propositionen Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikapp-

politiken, 1999/2000:79 (Sverige, Regeringen 2000) tar upp en mängd olika områden 

som berör tillgänglighetsfrågor för människor med funktionsnedsättningar. Den funge-

rar som en del i utvecklingen mot att uppfylla målen i FN:s standardregler, och utgör en 

nationell handlingsplan som strävar mot uppfyllandet av dessa mål (ibid. s. 23). Vi äg-

nar här endast uppmärksamhet åt att beskriva de delar av propositionen som är betydel-

sefulla för folkbibliotekens verksamhetsområde, och delar som ger en historisk inblick i 

hur svensk handikappolitik
8
 utvecklats.  

 

Enligt ovan nämnda proposition (Sverige, Regeringen 2000, s.1, 29) föreslog den soci-

aldemokratiska regeringen som var vid makten år 2000 när handlingsplanen skrevs, att 

de nationella insatserna och målen för handikappolitiken huvudsakligen skulle koncent-

reras till tre områden under de närmsta påföljande åren: 

att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, 

att skapa ett tillgängligt samhälle, samt 

att förbättra bemötandet. 

 

För att förtydliga innebörden i ovanstående tre områden framhålls i propositionen bland 

annat ”… att statliga myndigheter bör integrera handikapperspektivet i sin verksamhet 

och vara ett föredöme när det gäller att göra verksamhet, information och lokaler till-

gängliga. Krav bör införas i plan- och bygglagen på att enkelt åtgärdade hinder
9
 i befint-

liga lokaler dit allmänheten har tillträde och på befintliga allmänna platser bör vara eli-

minerade år 2010”. Regeringen föreslog även i propositionen att särskilda medel bör 

avsättas till kompetensutveckling för personal inom olika samhällsområden för att för-

bättra bemötandet, liksom ökade resurser till området kultur och media för att främja 

ökad tillgänglighet (Sverige, Regeringen 2000, s.1). 

 

Enligt propositionen (Sverige, Regeringen 2000, s. 11) har funktionshindrade historiskt 

sett till stor del varit utestängda från samhället, och diskriminerade genom att de varit 

beroende av andra människors välvilja för att kunna delta i samhället. Den moderna 

handikappolitiken i Sverige bygger - i motsats till vad som historiskt varit verklighet för 

personer med funktionshinder - på full delaktighet, jämlikhet, och alla människors lika 

värde. År 1964 fastslogs att samhällets hjälp till handikappade skulle utformas som rät-

tigheter (ibid. s. 12). Under 1980-90-talet har handikappolitiken allt mer utgått ifrån 

FN:s konvention om mänskliga rättigheter. Där har rätten till frihet, och att enligt lagen 

erkännas som person med rättighet att delta inom samhällets alla områden betonats 

(Ibid. s. 18). FN:s standardregler, som vi beskriver närmare i nästa avsnitt är också en 

                                                 
8
 Vi har här valt att använda oss av den terminologi som förekommer i dokumentet, eftersom handikappo-

litik ännu inte ersatts av något mer aktuellt begrepp. Numer betraktas dock begreppet handikapp som 

föråldrat (se avsnitt 1.5.1). 
9
 Dessa krav finns numera med i plan- och bygglagen, vilket även berättas om i uppsatsens kap. 2.1.2. 
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mycket viktig förebild för svensk handikappolitik, där Diskrimineringsombudsmannen
10

 

har uppgiften att granska hur standardreglerna följs och uppfylls till exempel via dom-

stolsbeslut, och inom kommunala verksamheter (ibid. s. 22 f.). En resurs som framhålls 

i propositionen är Hjälpmedelsinstitutet som är statens och Sveriges kommuner och 

landstings nationella kunskapscentrum, som arbetar med standardiseringsfrågor, och 

kan ge stöd och råd i utvecklingsarbetet för en tillgänglig fysisk miljö, produkter, tjäns-

ter och inom IT (ibid. s. 45).  

 

Propositionen tar upp att inom olika samhällssektorer ska verksamheterna utformas så 

att de är tillgängliga för alla människor oavsett funktionshinder
11

. Kostnaderna för att 

anpassa verksamheterna på detta sätt ska rymmas inom ramen för den ordinarie verk-

samheten. Detta kallas inom svensk handikappolitik för ansvars- och finansieringsprin-

cipen (Sverige, Regeringen 2000, s. 16).  

 

Ökad tillgänglighet handlar inte enbart om att eliminera hinder i den fysiska miljön. I 

propositionen framhålls att människor med dolda funktionshinder ofta glöms bort i pla-

neringen, och att det är viktigt att olika verksamheter är flexibla och utgår från männi-

skors olika behov, för att fungera utan att människor med exempelvis kroniska sjukdo-

mar, dyslexi eller talsvårigheter ska behöva bli beroende av andras hjälp (Sverige, Re-

geringen 2000, s. 26). Ett viktigt område som handlingsplanen prioriterar är att personal 

i olika verksamheter ska kunna ge ett bra bemötande till funktionshindrade. Att upp-

märksammas som en hel person, och inte bara bli sedd som funktionshindrad är viktigt 

(ibid. s. 73). Enligt handlingsplanen bör därför särskilda medel sättas av för flerårig 

kompetensutveckling för personal inom stat, kommuner och landsting i frågor om be-

mötandet av funktionshindrade (ibid. s. 93 f.). Regeringen uttryckte i propositionen av-

sikten att följa upp hur handlingsplanen genomförs genom en skrivelse till riksdagen 

vart tredje år (ibid. s. 28, 37).  

 

Tre uppföljningar av den handikappolitiska handlingsplanen har under det aktuella årti-

ondet gjorts som planerat. I den senaste uppföljningen Uppföljning av den nationella 

handlingsplanen för handikappolitiken och grunden för en strategi framåt, skr 

2009/10:166 (Sverige, Regeringen 2010), bedömer regeringen att handlingsplanen eta-

blerat en grund för handikappolitiken, och att tillgängligheten för funktionshindrade 

inom de flesta sektorer i samhället har förbättrats. Fortfarande behövs mer arbete för att 

människor med funktionsnedsättning, i likhet med den övriga befolkningen, jämlikt ska 

kunna delta i samhället. De övergripande målen i handlingsplanen ligger fast, och den 

nuvarande borgerliga regeringen tänker arbeta vidare med att utforma en strategi för 

fem år framåt i tiden, med uppföljningsbara mål och tydliga roller för genomförandet av 

dem (ibid. s. 1 f.).  

 

Vikten av att de handikappolitiska målen uppnås kan påvisas. En rapport om hälsositua-

tionen för personer med funktionsnedsättning som regeringen år 2007 gav Statens folk-

hälsoinstitut uppdraget att skriva, visar att en stor del av den totala ohälsan finns hos 

människor som har funktionsnedsättningar. Ohälsan hos dessa personer uppstår till stor 

                                                 
10

 Från och med januari 2009 är den tidigare myndigheten Handikappombudsmannen hopslagen med 

andra diskrimineringsombudsmän till den gemensamma myndigheten Diskrimineringsombudsmannen 

(<http://www.handikappombudsmannen.se/Tpl/NormalPage____1200.aspx>) [2010-05-12].  
11

 Den myndighet som har sektorsansvar för att följa upp och vara pådrivande i tillgänglighetsfrågor för 

folkbibliotek är Statens kulturråd 

(<http://www.kulturradet.se/upload/kr/publikationer/2007/oversyn_funktionshinder.pdf>) [2010-05-12]. 
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del av de hinder som finns i omgivningen. Enligt Folkhälsoinstitutets bedömning kan 

ohälsan för dessa personer minska med en tredjedel om dessa hinder för aktivitet och 

delaktighet undanröjs (Sverige, Regeringen 2010, s. 8).  

 

Myndigheten Handisam inrättades i januari 2006 för att samordna ett effektivt genomfö-

rande av den nationella handikappolitiken, och med ansvaret att följa upp utvecklingen 

för att kunna förse regeringen med underlag i styrningen mot de handikappolitiska må-

len. Handisam har även till uppgift att stödja aktörer som arbetar med tillgänglighet. 

Olika handikapporganisationers insatser bland annat med att rapportera om de olika 

medlemmarnas situation ses här som en viktig resurs i arbetet för att uppnå de handi-

kappolitiska målen (Sverige, Regeringen 2010, s. 9 f).  

 

Handisams uppföljning av tillgänglighetsarbetet
12

 hos statliga myndigheter har tydligt 

visat att myndigheter som upprättat en handlingsplan för tillgänglighetsarbetet lyckats 

bättre i de flesta avseenden med att uppnå förbättringar. Som exempel är webbplatserna 

i högre grad anpassade. Personalen har i högre grad fått utbildning i tillgänglighetsfrå-

gor, och har tagit fram information på lättläst svenska. De har i större utsträckning till-

gängliga lokaler med hörselteknisk utrustning, och oftare möjlighet att kommunicera via 

tecken- och skrivtolkning. Fortfarande brister dock flera myndigheter i tillgänglighet 

(Sverige, Regeringen 2010, s. 12 f.), trots att de statliga myndigheterna bör vara före-

dömen i att upprätta egna handlingsplaner, för att inventera behoven, och ställa krav på 

sina verksamheter för att uppnå de handikappolitiska målen (Sverige, Regeringen 2000, 

s. 34 f.). En jämförelse mellan åren 2001 och 2007 visar att musei-, biblioteks- och 

scenkonstområdet varit goda förebilder i hur man kan arbeta för att öka tillgängligheten. 

Samtliga bibliotek hade exempelvis upprättat handlingsplaner för tillgänglighetsarbetet 

år 2006 (ibid. s. 44f). 

 

Regeringen konstaterar även i uppföljningen att kommuner och landsting under hand-

lingsplanens giltighetstid förbättrat sin tillgänglighet. Ungefär en femtedel av kommu-

nerna har utvecklat databaser av varierande omfattning för tillgänglighetsinformation 

till innevånarna. De flesta kommunerna har ett handikappråd, en samverkan med handi-

kapporganisationer, och har utarbetat tillgänglighetsplaner (Sverige, Regeringen 2010, 

s. 15). De flesta kommunerna har dock enligt enkätsvar till Sveriges kommuner och 

landsting under 2008, åtgärdat mindre än hälften av enkelt avhjälpta hinder i utemiljön. 

Över hälften av kommunerna som svarade på enkäten hade endast åtgärdat en fjärdedel 

av hindren i inomhusmiljön, men de flesta kommunerna ansåg att de kommer att ha 

åtgärdat samtliga hinder i inomhusmiljön senast till 2015 (ibid. s. 17). Regeringen har 

därför föreslagit att bestämmelsen om enkelt avhjälpta hinder ska förtydligas och finnas 

med i den nya plan- och bygglagen (ibid. s. 79). Arbetet framåt för genomförandet av de 

handikappolitiska målen för ökad tillgänglighet, ses som ett främjande av FN:s konven-

tion om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (ibid. s. 72). 

 

  

                                                 
12

 Statistik på resultaten för uppföljningen från 2007 finns tillgänglig på Handisams webbplats under 

flikarna Fakta och statistik, Öppna jämförelser: <www.handisam.se> [2010-05-20] 
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3. Tidigare forskning 

 

Vi har funnit relativt sparsamt med närliggande tidigare forskning inom området till-

gänglighet på bibliotek för funktionshindrade. Vi har sökt efter tidigare forskning på 

området, dels i de olika databaser som är tillgängliga genom Bibliotek och läranderesur-

sers webbplats, som BADA, LISTA, och Google scholar. I sökningen har vi använt 

sökorden: disable* AND access AND library. Vi har även gjort sökningarna med andra 

variationer på begreppet funktionshinder som impair*, handicap*, samt sökt med 

svenska sökord: funktionshind* AND tillgänglighet AND bibliotek. När det gäller 

forskning som berör svenska förhållanden har vi hittat ett antal magisteruppsatser. Av 

dem har vi tittat närmare på, och funnit visst stöd för vårt uppsatsarbete främst genom 

två magisteruppsatser, som båda ur olika perspektiv undersökt folkbiblioteks tillgäng-

lighet för vissa funktionshindrade. Det som gjorde att vi ville titta närmare på just dessa 

uppsatser var dels att de handlar om vilket utbud, och vilken service bibliotek kan er-

bjuda vissa grupper av funktionshindrade. Det finns flera uppsatser som ur olika infalls-

vinklar undersöker folkbibliotekens tillgänglighet för funktionshindrade. Men dessa två 

intresserade oss främst för att de valt att tillämpa Michael Bucklands teori ur Informa-

tion and Information Systems (1991, s. 78f.) om barriärer som kan förhindra tillgänglig-

heten till information. Denna teori som vi beskriver närmare i kap. 4, bedömde vi som 

tillämpbar även för vår undersökning.  

 

Den första av dessa två magisteruppsatser Tillgänglighet på folkbibliotek för dyslektiker 

och synskadade, av Eva Herngren, och Susanne Elvin Johansson (2006, s. 2) är en kva-

litativ studie med syftet att undersöka folkbibliotekens service till dyslektiker och syn-

skadade och se hur tjänsterna riktade till dessa båda grupper och tillgängligheten för 

dem förhåller sig till varandra. Eftersom synskadade och dyslektiker delvis erbjuds 

samma bibliotekstjänster funderar författarna över om det finns någon växelverkan mel-

lan de båda grupperna och hur den i så fall ser ut (ibid. s. 1). De frågeställningar förfat-

tarna söker svar på är: 

Vilka tjänster kan vara användbara för både dyslektiker och synskadade? 

Hur ser informationen ut till dyslektiker respektive synskadade om de tjänster 

och den service folkbiblioteken erbjuder? 

Hur ser bemötandet av dyslektiker respektive synskadade ut på folkbiblioteken? 

Hur kan folkbibliotekens service till dyslektiker respektive synskadade beskri-

vas i förhållande till varandra, avseende tjänster, information och bemötande? 

(Herngren & Elvin Johansson 2006, s. 2) 

 

Metoden var att studera olika rapporter, och att ställa frågor till utvalda personer som 

tillhandahåller biblioteksservice för funktionshindrade genom samtal och brevkontakter 

(Herngren & Elvin Johansson 2006, s. 4).  Författarna har genom studien kommit fram 

till att vissa tjänster, som talböcker, och läs- och skrivstugor i hög grad används av både 

dyslektiker och synskadade, då de passar båda dessa grupper. Däremot har de inte funnit 

något tydligt svar på hur folkbibliotekens information om tjänster till dyslektiker och 
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synskadade ser ut. Undersökningens resultat indikerar att biblioteken upplever att det är 

svårt att nå ut med information om verksamheten till dessa båda grupper. Speciellt till 

dyslektiker, vilket bekräftas av andra studier författarna har tittat på. När det gäller be-

mötandet av dyslektiker och synskadade har författarna genom sin studie funnit att det 

är bristande hos bibliotekspersonal. Dock upplever de dyslektiker och synskadade som 

oftast besöker biblioteket att bemötandet är gott. De har i sin studie även kunnat urskilja 

både likheter och skillnader i hur folkbibliotekens service kan beskrivas i förhållande 

till de båda grupperna. Undersökningen tyder på att dyslexi är en funktionsnedsättning 

som är svårare att identifiera, vilket påverkar den service dyslektiker får av biblioteken 

(Herngren & Elvin Johansson 2006, s. 52). En förklaring till detta kan vara skillnader i 

hur de båda funktionsnedsättningarna uppfattas både av bibliotekspersonalen och av de 

funktionshindrade själva (ibid. s. 56).   

   

Rose-Marie Johansson och Sofia Ängsved har skrivit magisteruppsatsen Det kan alltid 

bli bättre (2008). Deras syfte med uppsatsen är att undersöka huruvida det finns hinder 

som begränsar funktionshindrade barns tillgänglighet till biblioteket. 

Undersökningen omfattar fem bibliotek, författarna har studerat i vilken mån dessa föl-

jer föreskrivna krav på tillgänglighet, och om bibliotekspersonalen har den kunskap och 

de medel som behövs för att nå ut till dessa barn och hur de gör för att tillfredställa 

gruppens behov. Den använda metoden är kvalititativa, semistrukturerade intervjuer, 

observation av fysisk miljö samt litteraurstudier. 

Den frågeställning författarna arbetat efter lyder: ”hur ser bibliotekens tillgänglighet ut 

för funktionshindrade barn och ungdomar utifrån givna mål och riktlinjer?” 

Utifrån frågeställningen finns fyra underfrågor: 

1. Hur ser bibliotekets material för funktionhindrade barn och ungdomar ut? 

2. Vilka tjänster kan biblioteket erbjuda funktionshindrade barn och ungdomar? 

3. På vilket sätt är bibliotekets fysiska miljö utformad för funktionshindrade? 

4. Hur når biblioteket ut med information om sin verksamhet? 

 

Frågorna har kopplats till Bucklands barriärer mot tillgänglighet till information. 

Resultaten visar att de undersökta bibliotekens personal visar en positiv attityd till de 

funktionshindrade och att samtliga kan presentera god och varierad materialtillgång och 

service. De främsta bristerna visades i fysisk miljö och marknadsföring. 

 

Vad gäller material ser författarna att tillgängligheten ökat i och med ett växande utbud 

av anpassade medier. Emellertid tycks det finnas svårigheter för personal att finna des-

sa. Författarna efterlyser en tydligare marknadsföring från utgivarna för att förbättra 

dessa förhållanden (Johansson & Ängsved 2008, s.35f, 49).  

 

För att öka målgruppens inflytande på materialinköp anser författarna att samarbete 

skola/bibliotek är av stor vikt och kan förbättras. Större insatser efterlyses även för att 

locka barnen till biblioteket, förslagsvis genom att marknadsföra verksamheten på bibli-

otekets hemsidor, inom särskolor, BVC och handikappförbund (ibid. s. 49, 60). 

 

Brister i fysisk miljö visades på samtliga bibliotek. Höga hyllor och avsaknad av led-

stråk observerades, samt bristande utrymme i allmänhet (Johansson & Ängsved 2008, s. 

42f, 54f). 

 

För vidare forskning föreslår författarna en studie utifrån användarperspektiv, för att se 

vilka åsikter målgruppen uttrycker. Vidare ser de en möjlighet till fördjupning av deras 
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egen undersökning, då djupgående studier av intellektuellt funktionshindrades biblio-

teksanvändning tycks vara i minoritet. Till sist föreslår Johansson och Ängsved (2008, 

s. 62) en kvantitativ undersökning av tillgängligheten genom att mäta besöksfrekvens 

bland funktionshindrade vuxna respektive barn och ungdomar och se vilken skillnad 

som kan iakttas.  

 

Vi har även funnit en vetenskaplig artikel som beskriver en studie i England som har en 

liknande infallsvinkel som vår, dock i ett större format eftersom flera bibliotek har un-

dersökts:  

 

I artikeln English public library services and the Disability Discrimination Act (McCa-

skill & Goulding 2001, s. 192f.) diskuteras resultaten av ett forskningsprojekt i England 

som undersöker offentliga biblioteks överensstämmelse med the Disability Discrimin-

tion Act (DDA) som är en lag som antogs 1995 för att förhindra diskriminering av per-

soner med funktionsnedsättningar
13

. DDA ger funktionshindrade personer nya rättighe-

ter till arbete, att köpa och hyra egendom, tillgång till hjälpmedel och service. I detta 

paper diskuteras hur offentliga bibliotek svarar på del III av lagen som omfattar tillgång 

till tjänster. Resultaten beskrivs också av den forskning som utfördes i form av en fall-

studie med fokus på offentliga biblioteks svar inom de tre huvudområdena politik och 

praxis, tillgänglighet (access), och kommunikation. Här tas även upp vilka svårigheter 

biblioteken möter inom området tillgänglighet. I bakgrundsavsnittet berättas att DDA 

fastslår att personer med funktionsnedsättningar har rätt till offentlig service anpassad 

enligt villkor som gör det möjligt och inte oskäligt svårt för funktionshindrade att an-

vända sig av någon offentlig service. DDA har dock kritiserats för att vara vag, då det 

kan vara svårt att dra gränsen för när överträdelser mot lagen begåtts. 

 

Diskriminering av funktionshindrade kan enligt denna artikel delas in i tre olika katego-

rier: Den kan utgöras av individers attityd gentemot funktionshindrade, barriärer i den 

fysiska miljön, eller vara organisatorisk i de fall beslut och strategier formuleras utan 

hänsyn till funktionshindrades behov (McCaskill & Goulding 2001, s. 194). 

 

Resultaten (McCaskill & Goulding 2001, s. 195) baseras dels på en litterarturgenom-

gång, kvalitativa intervjuer med representanter för handikapporganisationer, och från 

fallstudier baserade på intervjuer och observationer från fem folkbibliotek i större eng-

elska städer. 

 

Resultaten av intervjuerna och observationerna visar stora variationer i hur väl bibliote-

ken i studien svarar upp mot kraven i DDA. Speciellt markant visar undersökningen på 

brister i ett av biblioteken, där policy och praxis som kan ses som klart diskriminerande 

mot personer med funktionsnedsättningar finns. Genom studien har författarna kommit 

fram till att många av de förändringar som skulle förbättra tillgängligheten för funk-

tionshindrade skulle relativt enkelt kunna genomföras, utan att det skulle kräva allt för 

stora resurser (McCaskill & Goulding 2001, s. 203).  

 

Resultaten visar att de flesta av biblioteken i studien tagit upp handikappfrågor i sin 

personalutbildning. Detta sker dock inte systematiskt, eller ses inte som en essentiell del 

i den grundläggande utbildningen för personalen. Vid flera av biblioteken poängteras att 

för att nå framgång med personalutbildningar som ökar medvetenheten kring funktions-

                                                 
13 Svensk motsvarighet är: Lag om förbud mot diskriminering 

SFS 2003:307. Nu upphävd genom Diskrimineringslag SFS 2008:567 
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hindrades behov, behövs interaktion med personer ur dessa grupper. Ett av biblioteken 

har gjort framsteg genom att regelbundet bjuda in personer med funktionsnedsättningar 

till speciella events med guidade turer i biblioteket (McCaskill & Goulding 2001, s. 

203).  

 

Biblioteken i studien visar sig generellt ha en relativt hög medvetenhet om de mest all-

männa behoven för att förbättra den fysiska tillgängligheten, och börjar vänja sig vid att 

svara upp mot dem. Alla hade exempelvis hissar till olika våningsplan och ramper. 

Mindre uppenbara detaljer, såsom utformningen på hyllor, bord, informations- och lå-

nediskar, skyltar och annat informationsmaterial var oftast inte lika väl fungerande för 

personer med funktionsnedsättningar vid biblioteken. Vid alla biblioteken fanns tillgång 

till böcker med stor stil och talböcker, om än i varierande antal och kvalitet. Skönlittera-

tur i alternativa format förekom mer frekvent, medan fakta- och referensmaterial var 

mer sällsynt. Videofilmer fanns tillgängliga på alla biblioteken, men ett endast mycket 

sparsamt antal fanns med teckenspråk eller annan anpassning till funktionsnedsättning-

ar. Material med punktskrift, och material anpassat för dyslektiker var också sällsynt. 

Det som fanns var mest inriktat för barn. Ett annat problem som visade sig i resultaten 

var att bibliotekspersonalen, i de fall hörselslingor och olika läshjälpmedel fanns till-

gängliga, ibland var osäkra på hur de fungerade. Ett annat vanligt diskriminerande pro-

blem författarna tar upp, är att istället för att konsultera personer med funktionsnedsätt-

ningar görs förmodanden om vilka särskilda behov som finns. Biblioteken i studien är 

inte heller tillräckligt bra på att marknadsföra service och material som finns speciellt 

anpassade för olika former av funktionsnedsättningar (McCaskill & Goulding 2001, s. 

204). Författarna har här även sammanställt en checklista för bibliotek baserat på studi-

ens resultat.    

 

Slutsatsen är att standarden på den service som erbjuds personer med funktionshinder 

varierar kraftigt. Fastän de flesta bibliotek börjar svara upp mot kraven i DDA, går 

framstegen långsamt. Biblioteken i studien koncentrerar sig övervägande på vissa grup-

per av användare med funktionsnedsättningar som är mer uppenbara, såsom blinda, syn-

svaga eller rullstolsburna. Bristande finansiering är det främsta problem biblioteken tar 

upp som hinder för att svara upp mot kraven i DDA. Andra hinder som anges är vissa 

byggregler, upphovsrätt och tröghet från leverantörer (McCaskill & Goulding 2001, s. 

205). 

 

Det kan tyckas att ovanstående artikel refererar till relativt gammal forskning, men det 

faktum att England redan 1995 antog DDA som förbjuder diskriminering av personer 

med funktionsnedsättningar, gör att de politiskt sett ligger långt framme i arbetet att 

tillgängliggöra offentliga miljöer. Detta gör att resultaten är intressanta för oss att titta 

på.  

 

4. Teori 

Med vår magisteruppsats avser vi att beskriva hur tillgängligheten till service, material 

och lokaler ser ut för personer med funktionsnedsättningar vid ett svenskt folkbibliotek. 

 

För att erhålla en illustration för hur tillgängligheten till information vid det undersökta 

biblioteket kan beskrivas har vi som teoretisk utgångspunkt och tolkningsmodell valt de 

barriärer som användaren måste överbrygga för att nå information, beskrivna av profes-
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sor Michael K. Buckland i Information and Information Systems (1991a, s. 78f.). Vi 

uppfattar modellen som tydlig, lättarbetad och väl avpassad för BoI
14

 studier. Den är 

också tillämpbar oavsett vilken användare, institution eller situation som beskrivs. I de 

närmast följande styckena kommer vi att presentera Bucklands modell samt hur vi har 

tillämpat denna i vår studie. 

 

4.1. Michael K. Bucklands barriärer 

 

Michael K. Buckland (1991a, s. 78f.) beskriver sex barriärer, vilka varje användare 

måste överbrygga för att nå information. Dessa omfattar i korthet: 

  

1. ”Identification”. Användaren måste kunna identifiera önskad information, både 

finna vägen dit och kunna välja. 

2. ”Availability”. Användaren måste, efter att ha identifierat en källa/ett dokument, 

få fysisk tillgång till detta. 

3. ”Price to the user”. Vad kostar det för användaren att nå information? Här avses, 

förutom faktisk kostnad i pengar, den tid och ansträngning som användaren mås-

te lägga ner. 

4. ”Cost to the provider”. Även att tillhandahålla information kommer till ett pris, 

såväl i pengar som i ansträngning och tid. 

5. ”Understanding: Cognitive access”. Kognitiv tillgång till information innebär att 

användaren förstår och kan tillgodogöra sig innehållet i en källa.  

6. ”Acceptability”. Om användaren inte accepterar informationen som trovärdig, på 

grund av motstridiga åsikter eller värderingar, kan detta innebära en barriär mot 

tillgänglighet. 

 

I studien använder vi dessa barriärer som verktyg för att analysera vårt insamlade mate-

rial. Genom att applicera dessa barriärer på hur bibliotekspersonal upplever de funk-

tionshindrades situation som användare av bibliotekstjänster, hoppas vi nå ökad kun-

skap om hur god tillgängligheten är samt vad som eventuellt prioriterats. Med hjälp av 

detta verktyg kan även svaga punkter och möjliga brister identifieras. 

 

I vår analys vill vi identifiera hinder och brister men också uppmärksamma vilka lös-

ningar biblioteket funnit för att undanröja funktionshinder. Det material vi funnit kom-

mer vi att sortera in under de olika barriärerna för att erhålla en samlad bild av tillgäng-

ligheten på biblioteket. Vissa hinder eller lösningar kan ha betydelse för flera av barriä-

rerna, i något fall ställs barriärerna även emot varandra, vilket vi ser ger en bredd i ana-

lysen. 

 

Vi använder alla Bucklands (1991a, s. 78f.) barriärer i vår tolkning. Den sjätte barriären, 

”Acceptability”, eller Acceptans, har vi dock modifierat. Enligt Buckland kan använda-

ren av olika orsaker betrakta information som felaktig eller ej tillförlitlig. Därigenom 

kommer användaren inte över den sjätte barriären. I vår studie har vi sett hur barriären 

kan förekomma på andra grunder, varför vår tolkning av Acceptans under arbetets lopp 

har ändrats. Detta är ett exempel på hur den hermeneutiska spiralen fungerar; vi utgår 

från tolkning ett, men bygger efter inhämtad information vidare på spiralen och bildar 

tolkning två. 

                                                 
14

 Biblioteks- och Informationsvetenskap 
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4.1.1.  Information. 
  

Begreppet information används på olika sätt, och har därför många olika definitioner. 

Eftersom vi använder oss av Michael K. Bucklands (1991a, s. 78f.) modell för tillgäng-

lighet till information är det viktigt att belysa hur hans definition ser ut.  Buckland 

(1991b, s. 351f.) har tydliggjort detta genom att beskriva och särskilja fyra olika aspek-

ter av information:  

 

Information-as-knowledge:  Information som representeras av kunskap, är ogripbar i 

den mening att den går inte direkt att ta på, eller att mäta. Kunskap är enligt Buckland 

(ibid.) subjektiv i bemärkelsen att den består av det en person kan, har åsikter om och 

tror på. Denna aspekt av information har i sin tur uppnåtts genom; 

 

Information-as-process: som avser själva handlingen att informera, det vill säga att 

kommunicera kunskap, eller att bli informerad om något. Även denna process är enligt 

Buckland (Ibid.) ogripbar då den sker på ett mentalt plan. 

 

Information-as thing: beskriver enligt Buckland (ibid.) information i gripbar mening, i 

form av data, objekt, och olika typer av dokument.  

 

Information processing: beskriver enligt Buckland (ibid.) handhavande, manipulerande 

och inhämtande av nya versioner av information-as-thing, vilket är en gripbar process. 

 

Av dessa aspekter på begreppet information är det främst två av dem vi inriktar oss på i 

vår studie: information-as-thing, eftersom vi undersöker vilken information i form av 

till exempel informationsskyltar, och anpassade medier biblioteket tillhandahåller an-

vändare med funktionsnedsättningar, samt information processing, eftersom vi undersö-

ker hur biblioteket handhar, inhämtar och överför information till användare med funk-

tionsnedsättningar, och hur biblioteket tar till sig och använder information som gäller 

funktionshindrades särskilda behov.   

 

4.2. Hermeneutiken som inspiration för tolkning 

 

Vi har funnit det lämpligt och intressant att i vår undersökning använda oss av ett tol-

kande arbetssätt. De uppgifter vi funnit genom dokument, intervju och observation fo-

gas samman och visar en bild av tillgängligheten vid det studerade biblioteket. Denna 

bild utgör vår tolkning av verkligheten, grundad på den funna empirin. Genom vår erfa-

renhet av professioner inom vård och rehabilitering har vi en viss förförståelse med oss 

vad gäller funktionshinder, dess innebörd och hur de kan förminskas. Det kan ses såväl 

som en tillgång som en brist, då vi å ena sidan har goda kunskaper men samtidigt måste 

vara lyhörda och inte låta oss styras av förutfattade meningar.   

 

Hermeneutiken har varit en inspirationskälla i vårt arbete, vi ser den som både fängslan-

de och fylld av möjligheter. Hermeneutik är ett vitt begrepp, vilket kan ses såväl som en 

filosofi som en forskningsansats, med tolkning som sitt redskap. Den omfattar inte en 

enda metod, utan innebär att det alltid finns flera sätt att se på omvärlden, många tolk-

ningsmöjligheter. Hur vi tolkar och förstår står i beroende av vilka vi är.  
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Ödman ser hermeneutik som ett samlingsnamn som omfattar flera synsätt och metoder 

(Ödman, P-J, 1979). Direkt översatt betyder hermeneutik tolkningslära, i dess natur lig-

ger tolkning och förståelse som grundstenar. Dessa två samverkar ständigt med var-

andra. Förståelse kan ses som själva grunden för tolkning, och någon ”förutsättningslös 

tolkning” kan förmodligen inte förekomma, eftersom vi alltid har någon form av för-

förståelse till ett fenomen (ibid. s. 18). Tolkning får dock inte bygga på fördomar, utan 

på kunskap och tidigare erfarenhet av det vi tolkar. Insikten att allt kan ses från olika 

aspekter är en förutsättning för fördomsfri tolkning (ibid.s. 55). 

 

Hermeneutikens intresse ligger i att öka förståelse mellan människor, dess kunskaps-

form är tolkning. När Ödman talar om tolkningsakten menar han att den är en odelbar 

helhet, bestående av dels friläggande och dels tilldelande av mening, vilka är beroende 

av varandra. Frilagd mening hör till det gamla, det kända, medan tilldelad mening riktas 

mot framtiden, mot tänkbara möjligheter. Med detta vidrörs en tidsdimension i tolk-

ningsakten. Ödman pekar också på en del/helhetsdimension, som har att göra med ab-

straktionsnivå, samt en fokuseringsdimension, där vi fokuserar på yttre verklighet bak-

om ett spår eller den existentiella värld spåret ger uttryck för. (ibid. s.56)  

 

Ödman redogör vidare för den hermeneutiska cirkeln/spiralen, där förförståelse, inten-

tionalitet (det som ger mening åt upplevelsen) och förståelse går hand i hand. Tolk-

nings- och förståelseprocessen kan ses som ett pussel, där vi förstår helheten efterhand 

som delarna kommer på plats. Del och helhet står i ömsesidigt beroende av varandra, vi 

pendlar mellan dessa. Med tolkning når vi ny förståelse och ny mening, vilket kan ändra 

vår inriktning (ibid. s. 82). 

  

Den empiriska hermeneutiken är den forskningsansats som inspirerat oss i vår studie. 

Denna bygger på datainsamling, och de tolkningar som görs ska ha stöd av dessa data. 

Det är emellertid avsikten att reflektera och se bortom det uppenbara, samtidigt som ett 

kritiskt förhållningssätt till den egna förförståelsen är av vikt. 

Några principer för empirisk hermeneutik som presenterats av Maria Nyström (2007) 

förtydligar tillvägagångssättet. Dessa är i korthet: 

 

1. Formulera forskningsproblemet. I den hermeneutiska frågeställningen betonas 

mening och betydelse; vad något innebär och varför det är så. 

2. Problematisera förförståelsens inverkan på forskningsprocessen. En reflektion 

över personlig förförståelse är nödvändig för att ge akt på till exempel styrning 

av intervjuer, fördomsfull eller övertolkning av texter, handlingar och uttalan-

den. 

3. Datainsamling. En bedömning görs av vilken typ av data som beräknas ge bäst 

information för att besvara frågeställningen. Även här är det öppna sinnet oum-

bärligt för att ta till sig ny information. 

4. Den inledande läsningen. Att bekanta sig med materialet och göra en första läs-

ning av insamlade data ska ge en preliminär förståelse av helheten. Fortsatt re-

flektion över förförståelsens eventuella styrning av läsningen. 

5. Analys och tolkning. I tolkningen går forskaren försiktigt fram och prövar idéer 

mot data. Mönster och strukturer som först inte är fullt synliga kan växa fram. 
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6. Prövning av tolkningarnas bärkraft. Tolkningar ska prövas mot validitetskriteri-

er, exempelvis ska en tolkning inte motsägas av data. Framförallt kan den her-

meneutiska cirkeln beaktas; delarna i pusslet ska hänga ihop till en helhet 

(Nyström 2007). 

 

Vi har i allt väsentligt sökt följa dessa principer och lagt upp arbetet enligt dem. Med 

Bucklands (1991a, s. 78f.) barriärer som redskap har vi analyserat, tolkat och prövat 

våra tolkningar. Vi har i detta hela tiden varit medvetna om vår egen roll och vår för-

förståelses betydelse för våra tolkningar.  

 

5. Metod och genomförande 

Vi kommer i detta kapitel att berätta om metoderna vi valt för vårt uppsatsarbete: varför 

vi valt att göra en fallstudie, och lite om vad denna forskningsmetod innebär, liksom om 

vilka insamlingsmetoder av data vi planerar att använda. Vi kommer även att berätta om 

biblioteket i vår studie, och om våra respondenter.   

 

Genom vårt val av metoder avser vi att kunna jämföra resultaten från analysen av olika 

dokument som berör tillgänglighet till bibliotek för människor med funktionshinder, 

resultaten från våra intervjuer, och observationer. Genom detta strävar vi efter att skaffa 

oss en helhetsbild av hur det undersökta biblioteket i realiteten förmår leva upp till styr-

dokumentens mål när det gäller tillgänglighet för funktionshindrade.  

 

 

5.1. Fallstudier 

 

Fallstudien lämpar sig som metod när forskaren vill göra en djuplodande undersökning, 

snarare än en bred. I denna djupa analys är målet att nå förståelse för händelser och pro-

cesser i ett enskilt fall. Donald O. Case talar i Looking for Information (2007) om fall-

studien som en strategi genom vilken en mångfald uppgifter med fördel kan insamlas 

med hjälp av olika metoder. Fallstudien har att vinna på insamling av flera typer av käl-

lor, som skrivna rapporter, observation, intervju. Betoningen ligger på kontexten, det 

sammanhang ett fall befinner sig i (Case, 2007, s. 194). Vi har valt att använda oss av 

alla ovanstående insamlingsmetoder Case tar upp för att få olika infallsvinklar till hjälp 

att bilda oss en helhetsbild av det fall vi studerar för att besvara våra forskningsfrågor. 

Vi får en bakgrundsbild om vilka motiv som kan tänkas styra utvecklingen av tillgäng-

ligheten på biblioteket genom att studera styrdokument och annan dokumentation. Ge-

nom våra observationer kan vi få en ögonblicksbild av hur verkligheten vid observa-

tionstillfällena varit på biblioteket vi studerar, medan intervjuerna kan ge en insikt i var-

för tillgängligheten och tillgänglighetsarbetet ser ut på ett visst sätt.   

 

Sharan B. Merriam har i Fallstudien som forskningsmetod (1994) även beskrivit (med 

hänvisning till Patton, 1985) den kvalitativa fallstudien som en önskan att förstå det 

unika i en situation, sett i sitt särskilda sammanhang. Syftet är tolkning i kontext, i ana-

lysen eftersträvas ett djup i förståelsen, som är ett mål i sig. (Merriam, 1994, s. 30). 

En fallstudie vill belysa ett enskilt fall, just detta är i intressefokus. Vid en multipel fall-

studie studeras fler än ett fall (Bryman, 2006, s.70). 
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En fallstudie kan vara enbart beskrivande till sin natur, de som går därutöver är tolkan-

de, forskaren använder då sin information för analyserande och tolkande. Fallstudien 

kan också vara värderande, i syfte att till exempel bedöma hur en viss praktik fungerar. 

Enligt Merriam är de flesta fallstudier en kombination av beskrivande och tolkande, 

eller beskrivande och värderande (Merriam, 1994, s. 49). Det är nödvändigt att inom 

fallet göra någon form av urval, eftersom antalet studieobjekt annars torde bli oändliga. 

Den enligt Merriam främsta metoden inom kvalitativa fallstudier är icke-

sannolikhetsurval, det vill säga det finns ingen möjlighet att bedöma sannolikhet för 

varje studieobjekt att komma med i urvalet. Inom denna ram är den vanligaste formen 

ett målinriktat urval, vilket ”… baseras på antagandet att man önskar upptäcka, förstå 

och få insikt. Man måste därför göra sitt urval på ett sätt som gör att man lär sig så 

mycket som möjligt.” (Merriam, 1994, s.61).  

 

Då vi i vår studie vill undersöka hur bibliotek behandlat tillgänglighetsfrågan i ett stort 

sammanhang har fallstudien lockat oss som metod. Med detta redskap kan förståelse 

sökas på ett djupt plan, vi har möjlighet att greppa en helhet i enskilda fall. Istället för 

att se till specifika grupper med funktionsnedsättningar, eller vissa tillgänglighetsaspek-

ter, vill vi förstå hur och varför arbetet med tillgänglighet för alla former av funktions-

nedsättningar bedrivs. En sträng avgränsning är nödvändig för att kunna greppa över 

den mängd information som en sådan inriktning kan ge upphov till, vi har därför valt att 

enbart studera ett kommunalt folkbibliotek i Sverige. 

 

För att nå största möjliga vidd och djup i vårt arbete kommer flera olika insamlingsme-

toder att användas. Dessa är studier av dokument, observation och intervjuer. Vårt urval 

kommer att styras av målinriktning, det vill säga att vi söker inrikta oss på de dokument 

och personer vi bedömer mest relevanta för vårt arbete.  

  

5.1.1. Analys av dokument 
 

För att uppnå syftet med vår studie, och besvara våra frågeställningar avser vi analysera 

om, och i så fall hur olika typer av regionala och kommunala dokument uppmärksam-

mar och påverkar frågor om tillgänglighet för människor med funktionshinder vid det 

undersökta biblioteket. Exempel på dokument som kan vara relevanta för vår undersök-

ning är biblioteksplaner, strategisk plan, bibliotekets mål, eventuella handlingsplaner, 

information om handikapprådets verksamhet, och kommunal handikapplan. 

 

Genom att studera styrdokument och riktlinjer som påverkar bibliotekets verksamhet, 

får vi även ett samhällsperspektiv på hur den politiska viljan att styra bibliotekens verk-

samhet påverkar tillgängligheten. 

 

Genom att ta del av dessa dokument vill vi kunna göra oss en bild av hur kommunen 

agerar gentemot olika lagar och riktlinjer som berör bibliotekens tillgänglighet för funk-

tionshindrade. Med detta vill vi uppnå en ökad förståelse för det politiska klimatets be-

tydelse för folkbibliotekens förutsättningar till en positiv utveckling av tillgängligheten.  

 

5.1.2. Kvalitativa intervjuer 
 

Vi vill genom vår studie bilda oss en uppfattning om hur personalen vid det undersökta 

biblioteket arbetat för att bibliotekets lokaler och dess utbud ska kunna vara tillgängligt 
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för personer med funktionsnedsättningar. Vi vill även bilda oss en uppfattning kring den 

medvetenhet som finns kring behovet, liksom vad som prioriterats exempelvis vid inköp 

av media, och utformningen av interiören i bibliotekslokalerna. Därför planerar vi att 

genomföra kvalitativa intervjuer med någon av de berörda bibliotekarierna, och med en 

representant för handikapprådet. 

 

Genom vår undersökning ser vi närmare ur två olika perspektiv på hur tillgängligheten 

för funktionshindrade utvecklats vid det folkbibliotek vi studerar. Vi får dels ett biblio-

teksperspektiv genom att intervjua någon av bibliotekarierna på biblioteket. Att inter-

vjua en representant för handikapprådet bidrar också till ett samhällsperspektiv, efter-

som handikapprådet representerar handikapporganisationerna på kommunal nivå.  

 

Vi är mycket intresserade av att få ta del av hur bibliotekets personal uppfattar att styr-

dokumenten rent konkret inverkar på bibliotekets tillgänglighet, och vilka förutsättning-

ar de anser sig ha, att göra biblioteket tillgängligt för funktionshindrade.  

 

Genom kvalitativa intervjuer är det möjligt att ta del av hur personerna uppfattar, tolkar 

och reflekterar utifrån personliga erfarenheter kring hur användarnas behov av tillgäng-

lighet ser ut, hur resultatet av politiska och organisatoriska krav på tillgänglighet för 

funktionshindrade verkligen utfallit i detta bibliotek. Genom dessa intervjuer får vi en 

konkret möjlighet att komma nära den verklighet vi vill studera. 

 

Merriam (1994, s. 100) beskriver att kvalitativa intervjuer kan ha olika grad av struktur. 

I en helt ostrukturerad intervju är inget avgjort i förväg. Men det vanligaste tillväga-

gångssättet är att utföra en delvis strukturerad intervju. Den styrs av en uppsättning frå-

gor eller teman vilka ska beröras under intervjun, men där vare sig ordalydelse eller 

ordningsföljd är bestämd i förväg.  

 

Vi har valt att göra delvis strukturerade intervjuer eftersom vi vet att vi önskar få infor-

mation särskilt i frågor kring bibliotekens tillgänglighet. Vi behöver ha en viss grad av 

struktur för att kunna styra intervjuerna i den riktning vi önskar. Vi vill också att våra 

respondenter ska ges utrymme att utveckla sina svar, och kunna bidra med egna 

vinklingar för att kunna dela med sig av sina erfarenheter på området på bästa sätt. Ord-

ningsföljden på frågorna har ingen avgörande betydelse för vår studie. Det är viktigare 

att respondenterna får utrymme till eftertänksamhet, och möjlighet att återknyta till tidi-

gare frågor. Vi har därför gjort en intervjuguide med färdigformulerade öppna frågor, 

som vi vid behov kan komplettera med följdfrågor (se bil.1).  

 

Vårt urval av respondenter är målinriktat i den bemärkelsen att vi väljer ut de personer 

som vi anser bäst kunna svara på våra frågor (i den mån de är beredda att låta sig inter-

vjuas). För att avgöra vilka personer som är bäst lämpade som respondenter tar vi hjälp 

av personalen på biblioteket, vilket därigenom vid behov kan utvecklas till ett snö-

bollsurval. 

 

Då vi genomför våra intervjuer är vi medvetna att förförståelsen utifrån våra respektive 

yrkesroller som arbetsterapeut och undersköterska, jämte studierna vid bibliotekshög-

skolan, kan innebära såväl fördelar som nackdelar vid intervjusituationen och analysen 

av intervjuerna. Att vi har en förförståelse för funktionshindrades vanligt förekomman-

de problem, gör att vi med sannolikhet har lättare att finna relevanta intervjufrågor. 
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Samtidigt kan vår förförståelse innebära att vi omedvetet övertolkar respondenternas 

svar, eller tenderar att bli för styrande i intervjusituationen.  

 

Det är viktigt att eftersom våra erfarenheter och kompetenser ser olika ut, tänka på ris-

ken att vi inte är tillräckligt tydliga i kommunikationen med varandra. Vi är medvetna 

om ovanstående förutsättningar och ser det som mycket viktigt att vara tydliga i kom-

munikationen med varandra, respondenterna, och läsaren. 

 

5.1.3. Observation av bibliotekets tillgänglighet och utbud för funktions-
hindrade 
 

För att få en så komplett bild som möjligt av det undersökta bibliotekets tillgänglighet 

för funktionshindrade, kommer vi även att observera hur bibliotekets webbsida, lokaler, 

och utbud är anpassat till funktionshindrades behov. Vi kommer att genomföra våra 

observationer efter att i förväg ha informerat om vår avsikt.  

 

Att vi tittar närmare på biblioteket ur tillgänglighetssynpunkt, känns som en naturlig 

avrundning av intervjusamtalen, där vi också tar hjälp av personalen att finna det mate-

rial vi söker, eller upptäcka sådant som saknas för att biblioteket ska vara tillgängligt för 

olika grupper av funktionshindrade, eller sådant personalen själva tycker de är bra på 

vid biblioteket.  

 

Vår utgångspunkt för observationerna har varit att se närmare på Stadsbibliotekets till-

gänglighet för personer med funktionsnedsättningar enligt det observationschema vi 

utformat med stöd av IFLA:s riktlinjer (Nielsen & Irvall 2005a, 2005b) som innehåller 

handfasta råd om vilken typ av service och material bibliotek bör erbjuda för att vara 

tillgängliga även för personer med olika funktionsnedsättningar. Som utgångspunkt för 

vår observation av webbplats och bibliotekets katalog, har vi dels haft stöd av IFLA:s 

riktlinjer, och dels valt delar av de bedömningsgrunder McCaskill och Goulding (2001, 

s. 202) tittat på vid sin undersökning av bibliotekens OPAC: s. Vi har observerat om det 

finns möjlighet att anpassa textens storlek och typsnitt, tillgång till talsyntes, tolerans 

mot felstavningar av sökord i katalogen, och hur lättnavigerad vi upplever katalog, och 

webbplats. 

  

På webbplatsen har vårt mål varit att främst titta på vilka speciella anpassningar som 

gjorts för att öka tillgängligheten för personer med olika funktionsnedsättningar, men vi 

har även sammanfattat vårt helhetsintryck av tillgängligheten i form av användarvänlig-

het på webbplatsen. Observation av webbplatsens tillgänglighet för funktionshindrade, 

har inletts vid ett senare tillfälle än observationen av bibliotekets lokaler och material, 

eftersom vi inte varit beroende av tid och plats för den delen av vår observation.   

 

5.2. Beskrivning av vår undersökning 

 

I följande avsnitt av detta kapitel beskriver vi det bibliotek vi valt att undersöka, och de 

respondenter vi intervjuat. 
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5.2.1. Biblioteket i vår studie 
 

Det bibliotek vi valt att undersöka i vår studie är Sundsvalls stadsbibliotek. Detta be-

rodde inledningsvis främst på att det geografiskt ligger inom lämpligt reseavstånd för 

oss båda, och på att de var vänliga nog att ställa upp på att bli intervjuade och undersök-

ta. En annan tanke var att vi ville undersöka ett relativt stort folkbibliotek där möjlighe-

terna till god tillgänglighet och ett rikt utbud kan antas vara goda.  

 

Sundsvalls stadsbibliotek är huvudbibliotek i en till invånarantalet förhållandevis stor 

kommun, som förutom stadsbiblioteket har elva närbibliotek och en bokbuss. Enligt den 

egna biblioteksplanen (Sundsvalls kommun 2007, s. 3f.) beräknas kommunens befolk-

ning år 2016 uppgå till ca 97 000 kommuninnevånare, som biblioteket erbjuder en mö-

tesplats, liksom ett kultur- och kunskapscentra genom ambitionen att vara ett bibliotek 

för alla. Sundsvalls stadsbibliotek inryms i flera våningsplan, och samsas med café, mu-

seum, arkiv, lärcentra m.m. i Kulturmagasinet, som består av fyra med glaskonstruktio-

ner hopbyggda hamnmagasin ifrån slutet av 1800-talet. Kulturmagasinet invigdes 1986 

(Sundsvalls kommun 2010a).   

  

5.2.2. Våra respondenter 
 

Vi har valt att förse våra två respondenter med fiktiva namn med tanke på deras anony-

mitet. Vi har avsiktligt valt namn som kan uppfattas såväl manliga som kvinnliga, efter-

som vi inte på något sätt kan se att det har relevans för vår undersökning vilket kön våra 

respondenter tillhör. Vi kommer i presentationen av intervjuerna att kalla våra två re-

spondenter för enhetschefen eller Kim, respektive handikapprådet eller Chris, för att 

visa hänsyn till deras anonymitet. Av samma skäl har vi valt att inte heller avslöja vilket 

kön respondenterna tillhör.  

 

Kim är enhetschef vid Sundsvalls stadsbibliotek med mångårig erfarenhet och ansvar 

för tillgänglighetsarbetet på biblioteket. 

 

Chris är representant för det kommunala handikapprådet; en av sju ledamöter och an-

svarig för information om handikapprådets arbete. 

 

6. Resultat 

I detta kapitel redovisar vi vår empiri. Under avsnitt 6.1. sammanfattar vi hur vi funnit 

att regionala och kommunala styrdokument tar upp tillgänglighetsfrågor som har inver-

kan på lokaler, utbud och verksamhet vid folkbiblioteket Sundsvalls stadsbibliotek. Un-

der avsnitt 6.2. presenterar vi våra observationer av bibliotekets lokaler, utbud och 

webbplats när det gäller tillgängligheten för funktionshindrade. Under avsnitt 6.3. pre-

senterar vi intervjun med en bibliotekarie som även är enhetschef vid en av Sundsvalls 

stadsbiblioteks enheter, liksom intervjun med en representant för handikapprådet i 

Sundsvalls kommun.  
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6.1. Kommunala och regionala styrdokument  

 

Sundsvalls kommun har ett handikappolitiskt program som antogs 1999, och bygger på 

FN:s standardregler, gällande lagstiftning, och på en behovsinventering av brister som 

kommunens handikapporganisationer upplever. Ambitionen Sundsvalls kommun har 

med det handikappolitiska programmet är att förbättra livsvillkoren för funktionshind-

rade i kommunen, och att programmets innehåll ska genomsyra all kommunal verksam-

het på alla nivåer. I förordet till detta dokument uttrycker ledningsgruppen att ”[…] in-

satser som rör tillgänglighet och ökad medvetenhet ansetts vara allra viktigast. De är en 

grund för att människor med funktionsnedsättning ska kunna delta och kommunicera i 

alla sammanhang.”. Det handikappolitiska programmet ska följas upp årligen av kom-

munens nämnder och bolag för att sedan utvärderas av kommunstyrelsen i samråd med 

det kommunala handikapprådet. Åtgärder enligt programmet ska genomföras inom be-

fintliga budgetramar (Sundsvalls kommun 1999). 

 

Sundsvalls kommun uttrycker i det handikappolitiska programmet att verksamheter, 

lokaler där kommunen bedriver verksamhet, och såväl skriftlig som muntlig kommunal 

information ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Vid all upp-

handling ställs motsvarande krav på att produkter och tjänster är tillgängliga för perso-

ner med funktionsnedsättning
15

. Enligt programmet arbetar kommunen aktivt med att 

öka medvetenheten om människor med funktionsnedsättning, och medvetenheten hos 

dessa grupper och deras anhöriga om rättigheter, skyldigheter, behov och möjligheter. 

Kommunen anordnar utbildningar och kurser på handikappområdet för personal som i 

sin dagliga verksamhet möter människor med funktionsnedsättning. Kurserna ska vara 

anpassade efter verksamhetsinriktning och anordnas i samråd med det kommunala han-

dikapprådet (Sundsvalls kommun 1999). I kommunal verksamhet har handikapporgani-

sationerna, som representanter för människor med funktionsnedsättning, en fortlöpande 

rådgivande roll för att öka medvetenheten om funktionshindrades situation och behov. 

Kommunen ska också aktivt arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska kunna 

delta i kulturlivet (Sundsvalls kommun 1999). 

 

Föreskrifter om att upprätta biblioteksplaner finns i bibliotekslagen (SFS 1996:1956, 

med tillägg SFS 2004:1261). Genom samverkan mellan bibliotekscheferna för Kom-

munbiblioteken, Länsbiblioteket, Mittuniversitetet, och Sjukhusbiblioteket i Västernorr-

land har en Regional biblioteksplan för Västernorrland (2006) tagits fram. I denna bibli-

oteksplan ingår folkbiblioteket Sundsvalls stadsbibliotek. I biblioteksplanen nämns inte 

funktionshindrades behov specifikt, men däremot att bibliotekens service ska möta den 

enskilde besökarens personliga behov (ibid. s. 5), vilket indirekt omfattar individuella 

behov hos personer med funktionsnedsättningar.  

 

Kultur och fritidsnämnden i kommunen har också gjort en egen biblioteksplan som he-

ter Bibliotek 2016 – Strategi för utveckling av Sundsvalls stadsbibliotek (Sundsvalls 

kommun 2007), som mer specifikt nämner särskilda behov för personer med funktions-

                                                 
15

 Samma ambitioner uttrycker kommunen i handikapprogrammet för att tillgängliggöra offentlig utom-

husmiljö, kollektivtrafik och bostäder. Samt att kommunen ska erbjuda social trygghet i form av stöd och 

service till de som behöver detta för att bli självständiga i det dagliga livet, och vara en föredömlig ar-

betsgivare för personer med funktionsnedsättning. Dessa ansvarsområden befinner sig dock utanför ra-

men för vår studie. 
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nedsättningar. I den egna biblioteksplanen understryker kommunen ambitionen att vara 

ett bibliotek för alla, och att tillhandahålla uppsökande verksamhet till dem som inte kan 

besöka biblioteket själva (ibid. s. 4f). För att specifikt underlätta biblioteksanvändandet 

för personer med funktionsnedsättningar uttrycker biblioteksplanen att ”Biblioteket ger 

stöd åt personer med dyslexi, afasi, eller andra språk- och läshinder. Biblioteken ska ha 

tillgång till både expertis och hjälpmedel för dessa grupper.” (ibid. s. 6). Ett av flera 

prioriterade områden fram till 2016 är att ”Alla bibliotek handikappanpassas: alla ska 

kunna komma till och kunna använda biblioteket”. Något som även underlättar tillgäng-

ligheten för användare med datorvana är ambitionen att bygga upp elektroniska sam-

lingar, och biblioteksservice som reservation, omlån och frågeservice som är tillgängligt 

hemifrån (ibid. s. 9). I samverkan med andra aktörer, som föreningar, vård och omsorg 

vill biblioteket utöver lokalerna handikappanpassa även hjälpmedel och information, 

och öka servicen för grupper med särskilda behov (ibid. s. 10f). 

 

Inköpspolicy vid Sundsvalls stadsbibliotek (Sjöström 2006), ger uttryck åt att grupper 

med särskilda behov särskilt ska uppmärksammas vid medieinköp. I biblioteket ska ett 

stort och allsidigt utbud av talböcker, och ett urval inlästa tidningar och tidskrifter fin-

nas, liksom lättlästa s.k. LL-böcker. Det samlade beståndet i kommunens bibliotekssy-

stem ska enligt inköpspolicyn vara tillgängligt för alla kommuninnevånare utan kostnad 

för den enskilde.  

 

Sundsvalls kommun har också en Mål- och resursplan (MRP), som regelbundet uppda-

teras. I Mål och resursplan 2010 med plan för 2011-2012 står under föreslagna invester-

ingsprojekt för förvaltningsfastigheter 2010, att Kultur och fritidsnämnden ”vill göra 

vissa ombyggnader / omflyttningar i biblioteksdelen, som bättre belysning m.m.” 

(Sundsvalls kommun 2009, s. 36). I mål- och resursplanen framhålls även av kommun-

fullmäktige att kommunen ska fortsätta förbättra tillgängligheten för funktionshindrade, 

och avhjälpa enkelt åtgärdade hinder (Sundsvalls kommun 2009, s. 14). Det noteras 

även i MRP:n att kommunen har kommit långt i att uppnå målen för det handikappoli-

tiska programmet, men konstateras också att: ”Fortfarande återstår vissa åtgärder och 

medel behöver avsättas för ändamålet.” (ibid. s. 37). 

 

6.2. Våra observationer 

 

De observationer vi har gjort av bibliotekslokalen, och vilket material som finns till-

gängligt anpassat för personer med olika funktionsnedsättningar vid Sundsvalls stads-

bibliotek har utförts den 14 oktober och 17 november 2010.  

 

Observationen av bibliotekets webbplats (Sundsvalls kommun 2010a) har skett vid någ-

ra tillfällen under slutet av november och början av december samma år. 

 

6.2.1. Bibliotekets lokal och utbud 
 

Biblioteket är en del av det så kallade Kulturmagasinet, som består av flera äldre hus, 

överbyggda och sammanlänkade av glasade gångbroar. I de nybyggda delarna finns 

mycket glas, särskilt vid bibliotekets entré. Detta kan vara störande för synskadade, det 

är svårt att se vart man ska gå på grund av ljus som reflekteras i glaset. Även färgsätt-

ningen är mindre bra för synsvaga, färgerna är jordtonade och ger få kontraster.  
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Det finns många nivåskillnader och våningsplan i husen, dessa är markerade men inte 

tydligt. Färgerna är slitna och svaga, belysning i trappor är också svag. Hissar och ram-

per finns till samtliga våningsplan. De flesta av hissarna är något trånga för stora rullsto-

lar, även framför hissarna är det ont om plats. Inuti hissarna finns syntetiskt tal för vå-

ningsinformation, däremot inte punktskrift eller bildsymboler. 

 

Den avdelning besökaren först kommer till från entrén i bottenplanet innehåller skönlit-

teratur för vuxna. Lokalen för denna avdelning är tillbyggd mellan de äldre husen, tak-

höjden är mycket hög och glasade gångbroar går mellan huskropparna. Överlag omfat-

tar inredningen mycket glas.  Det finns många prång och ingångar till andra avdelning-

ar, det är svårt att få överblick i lokalen. Möbler, bokhyllor och boksnurror står i gång-

stråken och hindrar framkomligheten.  

 

Vid informationsdisken är skyltarna stora och tydliga, vissa hyllor är också väl upp-

märkta, men inte alla. Somliga hyllor är upplysta, punktbelysning återfinns på många 

ställen i lokalen. Det finns ingen skylt som förklarar SAB-systemets huvudklasser och 

vad som kan återfinnas under dem. Det är svårt att lokalisera en bok som söks upp i 

katalogen, detta på grund av dålig märkning och svåröverskådliga lokaler. Vissa hyllor 

på bottenplanet är också för höga för att en person i rullstol ska kunna nå alla böcker. 

 

På en relativt väl synlig plats återfinns hylla med lättlästa böcker, (LL-hylla), ledstråk 

dit finns inte. 

 

 Vid sidan av vuxenavdelningen ligger barnavdelningen, även denna i bottenplan men 

inne i ett av de gamla husen. För våra ögon är avdelningen rörig och medger begränsad 

framkomlighet. Det står många saker framme och flera hyllor är placerade i gångstrå-

ken. Många mysiga sittgrupper är utplacerade men ingen anpassad för rullstolsburna. Vi 

upplever det svårt att hitta böckerna trots en för barn anpassad skyltning och ämnesin-

delning. Skyltarna ger ett splittrat intryck utan röd tråd, då bilderna inte är enhetliga 

utan tagna från olika sammanhang. Datorer med barnprogram finns, även program som 

är anpassade för funktionsnedsatta, av typen enkla upplevelseprogram. Äppelhylla
16

 

med material för funktionshindrade har en framträdande placering, ledstråk finns inte. 

 

 Talboksavdelningen, även den belägen i bottenplan, är stor och har entré från vuxenav-

delningen och direkt från gatan. Ledstråk från huvudbibliotekets entré saknas.  

I talboksavdelningen finns möjlighet att låna talböcker i Daisyformat, även Daisyspelare 

finns att tillgå för utprovning. Det är emellertid meningen att användarna i första hand 

ska ha tillgång till egen spelare, som erhålls av landstinget. 

 

Talboksavdelningens användare kan också själva ladda ner material i Daisyformat från 

TPB katalogen, tillstånd kan sökas från biblioteket för att få tillgång till denna tjänst. 

 I framtiden kommer biblioteket, enligt personalen, att syssla enbart med datafiler, de 

nya Daisyspelarna har minneskort som gör en sådan hantering enkel. Detta innebär att 

behovet att fysiskt söka upp biblioteket troligen kommer att minska. 

 

I det övre planet återfinns avdelningar för främmande språk och facklitteratur. 

Intrycket av lokalerna är att det är ljust och luftigt med bra belysning. Här finns sitt-

grupper med både soffor och karmstolar, dock inget bord anpassat för rullstol. Mellan 

                                                 
16

 Äppelhylla är bibliotekets avdelning för medier speciellt anpassade för barn och ungdomar med funk-

tionsnedsättning. (Frii, 2006, s.6) 
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de många nivåskillnaderna finns ramper, inga trösklar eller trappor. På detta plan, till 

skillnad från det nedre, finns skylt med SAB systemet, i övrigt är skyltarna svartvita och 

relativt små. 

 

Flera datorer är utplacerade på de olika våningsplanen, både stå- och sittplatser finns att 

tillgå. Vissa av dessa är uppkopplade mot Internet, andra för bibliotekets katalog. Ingen 

datorplats är lämplig för stora rullstolar, inget anpassat pekdon eller tangentbord finns 

tillgängligt. Det finns heller inte högtalare eller hörlurar, för användare med lässvårighe-

ter som behöver nyttja en uppläsningstjänst, på någon av datorerna. 

 

6.2.2. Bibliotekets webbplats 
 

Biblioteken i Sundsvall har en webbplats som ligger under kommunens hemsida 

(Sundsvalls kommun 2010a), åtkomlig genom att klicka på länken kultur och bibliotek i 

vänsterspalten, och sedan ytterligare en gång i vänsterspalten på länken bibliotek. På 

kommunens hemsida finns en flik högst upp där det går att välja Anpassa sidan. Där-

igenom går det att öka radavståndet, och att byta teckensnitt. Längst ned på sidan under 

denna vy upplyses användaren om att ”För att ändra storleken på texten så använd 

webbläsarens funktion för att göra texten större eller mindre”. Det finns ingen närmare 

beskrivning på hur detta går till i denna vy, men under fliken Lyssna på det medföljande 

verktygsfältet, finns ikonen Inställningar. Där ges detaljerade förklaringar på hur text-

storlek, och storleken på ikonerna ändras med olika webbläsare
17

.  

 

Under fliken Lyssna högst upp på kommunens hemsida (Sundsvalls kommun 2010a) 

finns en uppläsningstjänst
18

 som kan aktiveras genom ett knapptryck, som medger att ett 

särskilt verktygsfält läggs till webbsidan. För att starta och använda uppläsningstjänsten 

krävs att användaren kan läsa och följa de skriftliga instruktionerna, eller att någon per-

son hjälper till med att förklara funktionerna, och göra de inställningar som passar per-

sonens individuella förutsättningar. 

 

För att få ett stycke uppläst markeras texten, följt av att klick på den gröna pilen under 

Läs text, eller uppspelningsknappen i det medföljande verktygsfältet. I detta verktygsfält 

finns möjlighet att reglera uppläsningshastigheten. Genom att markera ett ord och klicka 

på ikonen Förklara, kan användaren även få förklaring på ordets betydelse. När vi följer 

länken på webbplatsen (Sundsvalls kommun 2010a) in till Sundsvalls stadsbiblioteks 

katalog Libra, upptäcker vi att verktygsfältet med bland annat uppläsningstjänst inte 

längre finns med, som då vi klickat på andra länkar på webbplatsen, och går därför inte 

att använda i katalogen. Inne i katalogen finns däremot möjlighet att förstora texten och 

ändra kontrasten. Katalogen ger inga sökträffar, eller alternativa stavningsförslag om ett 

sökord stavas fel.  

 

                                                 
17

 Vid användning av webbläsaren Internet Explorer, kan storleken på text och bilder även ändras genom 

att välja zoomningsnivå i listen längst ned till höger på webbsidan, till höger, eller genom att trycka Ctrl 

och + för att zooma in, eller Ctrl och – för att zooma ut. 
18

 Genom Insipio SpeakIT PLUS: <http://spoxy4.insipio.com/generator/se/www.insipio.com/> [2010-12-

05]. Acapela group erbjuder också lösningar för talsyntes. Där finns möjlighet att använda och prova 

syntetiskt tal gratis och utan installation, även i lekfull form. Kortare textstycken klistras in eller skrivs 

textrutan, med möjlighet att välja språk och genom en enkel klickning få texten uppläst av olika röster 

eller roliga figurer: <http://www.acapela-group.com/text-to-speech-interactive-demo.html> [2011-03-15] 
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Bibliotekets förstasida innehåller en hel del länkar både i vänsterspalten, mitt på, och i 

högerkanten av sidan, vilket ger ett lite rörigt intryck. Dessutom finns där klickbara bil-

der med rubrikerna Hemifrån, Ung, Barn, och Lärarrummet.  

 

Det finns även länkar i högerspalten på webbplatsens förstasida som heter låna e-

böcker, och låna ljudböcker, som går vidare till Länsbiblioteket Västernorrland där man 

kan låna via det digitala biblioteket e-Lib. Under länken Låna musik finns utbudet från 

Musikwebb. Dessa tjänster tillhör inte Sundsvalls stadsbibliotek egen verksamhet, utan 

är bibliotekstjänster som stadsbiblioteket köper in. Vi nöjer oss därför med att nämna att 

stadsbiblioteket erbjuder detta kompletterande utbud, som ökar tillgängligheten genom 

att finnas tillgängligt för användaren hemifrån dygnet runt, men fördjupar oss inte i des-

sa digitala bibliotek inom ramen för vår studie. 

 

6.3. Våra intervjuer 

 

Intervjun med bibliotekarien/ enhetschefen genomfördes under oktober 2010, och inter-

vjun med representanten för handikapprådet under januari 2011. Den första intervjun 

genomfördes efter överenskommelse inne på barn- och ungdomsavdelningen på Sunds-

valls stadsbibliotek, enligt förslag från respondenten Kim. Denna miljö var förhållande-

vis lugn och avspänd, då det inte var så många besökare vid intervjutillfället. 

 

Den andra intervjun, som från början var tänkt som en enkel enkät med öppna frågor, 

blev till sist en telefonintervju. Vi hade tidigare skickat de öppna frågorna via mail (bi-

laga 3), med tanken att denna enkla enkät skulle passa våra behov. Chris föreslog istället 

att vi skulle ha en muntlig kontakt. För att detta skulle kunna genomföras inom rimlig 

tid bestämde vi oss för en telefonintervju utifrån de frågor vi skickat, vilket fungerade 

bra. 

 

6.3.1. Intervju med bibliotekarie/enhetschef 
 

 Vår respondent, som vi kallar Kim, är enhetschef på Sundsvalls stadsbibliotek, chefs-

ansvaret gäller även flera närbibliotek. Kim är anställd sedan flera år och har haft många 

olika uppgifter under åren. Nu är Kim även ansvarig för tillgänglighetsfrågor på biblio-

teket, och tycker att detta är logiskt på grund av sin långa erfarenhet av arbete med barn. 

Tillgänglighetsarbetet kommer ju alla barn till del, menar Kim, inte bara de funktions-

hindrade. Invandrarbarnen är också en grupp som särskilt gynnas i och med detta. 

 

Kim poängterar att bibliotekets lokaler är svåra på många sätt, ”ett svårt hus”, gammalt 

och med många trappor. Det är svårt att hitta överallt och på många ställen är det trångt. 

Hissarna är små, då det för stora rullstolar är svårt att komma in. Kim berättar om en 

man som till slut fick krypa upp för en halvtrappa: ”[…] han sa att han var van […]”. 

Handikapptoaletten är också felbyggd, enligt vår respondent, även den är alltför liten. 

Ombyggnad av denna är planerad, men budgeten är snäv. 

 

Enligt Kim ser biblioteket anpassade in- o utlåningsstationer som ett stort behov, med 

höj- och sänkbara bord och RFID-teknik
19

. Planer finns att RFID-teknik ska installeras, 
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 För mer information om RFID se:< http://www.rfid-library.com/en/default_e.html> [2011-03-17] 
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och biblioteket kommer att få medel till detta. Detta innebär att allt material kan förses 

med datachip och enkelt handhas digitalt. För exempelvis synskadade kan RFID även 

användas som hjälpmedel genom att syntetiskt tal kopplas till en källa. Vid en utställ-

ning eller informationstavla kan text läsas upp för besökaren med hjälp av RFID meto-

den. Kim hoppas mycket på RFID, att det ska bli en stor hjälp i tillgänglighetsarbetet. 

Användningsområdet är stort. Till att börja med planerar biblioteket att ”chippa” alla 

böcker, vilket kommer att ta ansenlig tid i anspråk
20

.  

 

På barn- och ungdomsavdelningen använder sig biblioteket av en alternativ, egen upp-

ställning av material. SAB-systemet används inte här, utan personalen har försökt skapa 

en uppställning från ett barnperspektiv, hur barn tänker. De har bland annat utgått från 

de frågor de brukar få från barn som besöker biblioteket. Ämnen kan vara omfattande, 

och under samma ämne står både skönlitteratur och t ex pedagogiskt material för skolan. 

I arbetet har personalen i Sundsvall samarbetat med länsbiblioteket i Härnösand, som 

har samma målsättning med sin barnavdelning. 

 

Böcker för dyslektiker och andra som önskar lättläst text är rödmärkta i barn och ung-

domsbiblioteket, annars står de utställda på hyllorna inom respektive ämne. Detta är 

gjort för att användare påpekat det genanta i att gå till en viss hylla ”för oss som inte 

läser så bra”. 

 

Däremot finns en så kallad Äppelhylla med material för barn med olika funktionshinder. 

Även denna har kommit till i samarbete med Härnösand. I denna hylla finns material 

med alternativa kommunikationssystem, som Pictogram
 
 och Bliss

21
. Även filmer och 

böcker med teckenspråk och TAKK
22

 finns att tillgå. Det Kim saknar är mer material 

med just tecken som stöd, som är svårt att få tag på tillräckligt av, framför allt för lite 

äldre barn. Det finns en stor brist i utbudet, anser personalen på biblioteket. I Äppelhyl-

lan finns också spel med ansiktsuttryck och känslouttryck, för att träna till exempel so-

cialt beteende. 

 

Den nya hylluppställningen har gjort att många knubbar kunnat utgå. Man har sparat 

plats, och mer ljus har kommit in i lokalen. Personalen har gjort egna skyltar för att 

markera indelning och placering på hyllorna. Skyltarna är mycket enkla, bestående av 

egna datautskrifter som plastats in. Att göra skyltar med punktskrift för synskadade är 

inte att tänka på, kostnaden är alltför hög. Tidigare var det möjligt att låna utrustning för 

punktskriftmarkering från landstinget, men nu har det samarbetet upphört. ”Mycket är 

det pengarna som styr. Vi får göra så gott vi kan”, säger Kim. 

 

Sundsvalls stadsbibliotek är, enligt vår respondent, ett av få bibliotek som fortfarande 

har egen talboksavdelning. Denna är belägen långt ifrån stora entrén men har egen in-

gång från gatan. Här finns Daisymaterial, det är också möjligt att låna Daisyspelare för 

att prova. Det sker bara i liten omfattning, eftersom Daisyspelare räknas som hjälpmedel 

i Västernorrland och erhålls via landstinget. Kim beklagar att talboksavdelningen inte är 

bemannad under helger. Det innebär att användare måste fråga personal vid informa-

tionsdisken om hjälp för att låna. Utlåningsstatistiken sjunker under veckosluten, och 
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 När vi besökte biblioteket var en upphandling nära förestående, och arbetet med RFID ska börja under 

våren 2011.  
21

 Bliss är ett symbolsystem men också ett fullständigt språk med grammatiska regler. (Frii, 2006 s. 16) 
22

 Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation. Även kallad tecken som stöd, enstaka teck-

en för att tydliggöra (Frii 2006 s. 16) 
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det tror personalen har ett direkt samband med det extra besvär det innebär att be om 

hjälp. För att råda bot på det förhållandet har biblioteket planer på att flytta hela tal-

boksavdelningen närmare entrén berättar Kim. 

 

Boken kommer, är en tjänst som personalen delar ansvaret för. Tidigare hade de perso-

ner som arbetade enbart med den tjänsten men nu har flera anställda vissa uppdrag inom 

detta område. De har sina ”egna” lådor (på institutioner), och låntagare. 

 

För de äldre och dementa finns så kallade minneslådor till utlån. Det är en relativt ny 

företeelse som innebär att material kring olika teman finns samlade i en låda. Dessa ska 

stimulera olika sinnen och väcka minnen till liv. Det kan vara gamla saker, kläder, 

böcker, inspelad musik, något som doftar. ”[…] då börjar de berätta, efter att kanske ha 

levt i tystnad länge, de lever upp när de minns de här sakerna, det är musik och det är 

bilder […]”. Det är tydligt att Kim ser ett stort värde i minneslådorna. 

 

Läs- och skrivhörnan är ett program som har besök av logoped en gång i veckan. Inom 

programmet ryms även läxhjälp. Logopeden kommer också att ingå i ett planerat pro-

gram, kallat Språkjakten. Barn med vissa uttalssvårigheter har möjlighet att få ”recept” 

på passande böcker inom den verksamheten berättar Kim. 

 

För personer med psykiska funktionsnedsättningar finns caféprogram som är mycket 

uppskattade, sedan finns babysång och flera andra aktiviteter som inte är riktade speci-

fikt till personer som upplever funktionshinder. Tidigare har man kunnat erbjuda sago-

stunder och sång med TAKK, tecken till stöd. Den verksamheten har uppehåll vid tiden 

för vår intervju, eftersom ledaren inte hade tid den terminen.  Mycket av aktivitetsverk-

samheten bygger på t ex föreningars engagemang, biblioteket står för lokaler och infor-

mation, och andra står för själva aktiviteten. 

 

 Kim anser inte att kommunen ägnat någon uppmärksamhet åt tillgänglighetsarbetet på 

biblioteket. Det är personalen på biblioteket som själva tagit initiativ till förändringar 

och utarbetat förslag. De har gjort en undersökning av kommunens alla närbibliotek och 

huvudbiblioteket, mätt upp alla utrymmen och sammanställt en enkät till personalen, för 

att få en bild av hur de ser på bibliotekens tillgänglighet. De har fått söka länge för att 

finna användbart material till detta. Den enkät de använt är en något förändrad version 

av en annan kommuns dokument. Kim försöker att själv finna aktuell information om 

tillgänglighetsfrågor och anser att till exempel Handisams
23

 hemsida varit till stor hjälp. 

 

Alla ansvariga inom kommunen känner till bestämmelsen om enkelt avhjälpta hinder, 

och även datum för genomförande, säger Kim. Därför hade biblioteket förväntat sig 

större intresse, vilket inte visats. Från fastighetskontoret har dock mindre åtgärder ut-

förts i lokalerna, ”sånt som de anser lätt att åtgärda.” Det svala intresset från ledning har 

upplevts som frustrerande för vår respondent, eftersom det medfört att det blir svårt att 

få all personal engagerad. Tydliga direktiv hade underlättat deras arbete, och motverkat 

känslan av att bara vissa tar del i tillgänglighetsfrågorna. 

 

Biblioteket har bildat en fokusgrupp för tillgänglighetsfrågor, till vilken handikapprådet 

inbjudits. Handikapprådet har i det samarbetsforumet kommit med vissa synpunkter. 

Det gällde fler passager i biblioteket och tillgång till stödtecken för vuxna. Information 
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Elektroniskt tillgänglig: <www.handisam.se> [2011-03-17] 
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om programverksamhet efterfrågades också. Programaktiviteter ser Kim som en viktig 

funktion att utveckla, ”Det finns mycket att göra”. 

 

Förutom genom handikapprådet har biblioteket inte fått synpunkter eller förslag från 

föreningar eller enskilda personer med funktionsnedsättningar. Endast på barnbibliote-

ket får personalen ta emot förslag och önskemål, mest från föräldrar.  

”Folk är nog dåliga överlag på att ge synpunkter… kontakten med föreningar och orga-

nisationer, det skulle kunna bli bättre”. 

 

I det sammanhanget talar Kim om en lyckad föreläsning av en rullstolsburen man som 

gav en god förståelse för vad funktionshinder kan vara. Vid ett annat tillfälle anordnade 

handikapprådet en utbildning om funktionshinder som gav deltagarna riktiga aha- upp-

levelser. Insikten om hur funktionshinder verkligen är orsakade av miljö och bemötande 

blev bestående efter den dagen. Tyvärr var det endast ett fåtal anställda som kunde delta 

vid dessa två tillfällen, Kim önskar att fler utbildningar om funktionsnedsättningar och 

bemötande skulle erbjudas. 

 

För att underlätta fysisk tillgänglighet på biblioteket finns planer att sammanföra samt-

liga avdelningar och hyllor som riktar sig speciellt mot personer med funktionsnedsätt-

ningar, bland annat talboksavdelningen, som tidigare nämnts och LL-hylla. Alla dessa 

funktioner kommer att koncentreras nära entrén och informationsdisken. På detta sätt 

kommer en del av svårigheterna med lokalen att kringgås.  

 

6.3.2. Intervju med representant för handikapprådet 
 

Handikapprådet i Sundsvalls kommun är ett organ för överläggning, dialog och infor-

mation mellan handikappföreningar och kommunens representanter. I Sundsvall har 

handikapprådet sju ledamöter, varav tre är politiskt valda av kommunstyrelsen och de 

övriga utsedda av handikappföreningarna. Enligt kommunens hemsida är handikapprå-

dets uppgifter att sprida kunskap om funktionshindrades behov och vara ett forum för 

opinionsbildning. De ska arbeta för att ansvariga nämnder tar hänsyn till personer med 

funktionsnedsättning i sin verksamhetsplanering samt ta upp nya handikappfrågor. 

Handikapprådet har också att besvara remisser och se till att synpunkter i olika handi-

kappfrågor kommer med. De ska följa och genomföra det handikappolitiska program 

kommunstyrelsen beslutade om 1999 (Sundsvalls kommun 2010a). 

 

Vår respondent från handikapprådet, som vi kallar Chris, betonar att handikapprådets 

ledamöter inte har något direkt politiskt inflytande. De är endast rådgivande och kan 

påtala eventuella brister. De har inte heller egentligt ansvar för enskilda tillgänglighets-

frågor, det är de anställda vid respektive enhet och det är ledningen vid kommunens 

förvaltningar som har det ansvaret. Däremot är rådet en länk för att öka de funktions-

hindrades inflytande genom dialog och information. 

 

Rådet arbetar uppsökande och är inte beroende av förvaltningars initiativ. Rådet kan 

göra egna undersökningar och driva frågor självständigt. 
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 När det gäller tillgänglighetsfrågor har den nya handlingsplanen Från patient till med-

borgare
24

 påverkat mycket. Chris menar att direktiven om enkelt avhjälpta hinder inne-

burit stora förändringar i stadsplaneringen. Arbetet med detta gick till en början trögt 

men mycket har nu skett. Kommunen har lagt in kostnader för förändringsarbete i bud-

get, mycket är också åtgärdat. Framförallt har fokus legat på den fysiska tillgänglighe-

ten.  

 

Samarbetet med Kulturmagasinen upplever Chris vara gott, mycket positivt är att det 

finns en fokusgrupp för tillgänglighet på biblioteket. Handikapprådet har varit i kontakt 

med den gruppen och kunnat delge sina åsikter. Om rådet direkt kunnat bidra till för-

ändringar eller åtgärder vet vår respondent inte, men anser att tillgänglighetsarbetet på 

biblioteket verkar gynnsamt. 

 

Enligt Chris har rådets ledamöter möjligen varit inriktade mest på fysisk tillgänglighet, 

de har inte haft så mycket att tillföra när det gäller material och liknande, vilket biblio-

tekspersonalen lägger stor vikt vid. Det finns för närvarande inga konkreta planer från 

handikapprådet för att söka förbättra tillgängligheten på biblioteket.  

 

 

7. Analys och tolkning 

Detta kapitel innehåller vår analys och tolkning av resultatet ifrån våra observationer av 

tillgängligheten i miljö och utbud på Sundsvalls stadsbibliotek, och observationen av 

tillgängligheten på bibliotekets webbplats. Här finns även analys och tolkning av inter-

vjun med en av bibliotekarierna på stadsbiblioteket som även har en roll som enhetschef 

för några av bibliotekets enheter, och av intervjun med en av representanterna för han-

dikapprådet. 

 

Som teori till stöd för vår analys använder vi Michael K. Bucklands six aspects of ac-

cess, vilket kan beskrivas som sex olika barriärer som måste övervinnas för att för att 

användaren ska kunna tillgodogöra sig information (Buckland 1991a, s. 78). Vi kommer 

under analysen att diskutera i texten kring hur vi tolkat, eller översatt barriärernas bety-

delse för denna specifika biblioteksmiljö utifrån vår empiri, för att göra analysprocessen 

greppbar för läsaren. Vi kommer att utifrån empirin, med de olika barriärerna som för-

klaringsmodell, gå igenom hur tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar 

ser ut vid Sundsvalls stadsbibliotek. För detta utgår vi ifrån vårt insamlade material i 

form av dokument, såsom vår kartläggning av nationella och internationella styrdoku-

ment och riktlinjer, och våra intervjuer och observationer.  

 

Vi har under vår analys och tolkning konstaterat att samma hinder eller lösning i biblio-

teket kan sorteras in under fler än en av Bucklands (1991a, s. 78f.) barriärer, därför 

återkommer vi till dessa hinder när vi ser ett behov av detta.  

 

                                                 
24

 Sverige. Regeringen. (2000). Från patient till medborgare: en nationell handlingsplan för handikappo-

litiken. Elektroniskt tillgänglig i pdf-format: 

<http://www.regeringen.se/content/1/c4/14/78/e9da3800.pdf> [2011-03-17] 
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Syftet med vår magisteruppsats är att undersöka hur tillgängligheten till service, materi-

al och lokaler ser ut för personer med funktionsnedsättningar vid ett svenskt folkbiblio-

tek.  

 

För att uppnå vårt syfte med undersökningen har vi sökt svar på frågeställningarna: 

 

- I vilka avseenden är detta folkbibliotek väl tillgängligt, respektive mindre tillgängligt 

för personer med funktionsnedsättningar? 

 

- På vilka sätt har särskild uppmärksamhet ägnats åt tillgänglighetsfrågor vid detta folk-

bibliotek utifrån handikappolitiska krav och riktlinjer? 

 

7.1. Identifikation 

 

För att kunna få tillgång till information behöver användaren enligt Buckland (1991a, s. 

78) först övervinna barriären identification, vilket vi översätter till identifikation. Barriä-

ren innebär att användaren måste kunna identifiera en lämplig källa. Det kan exempelvis 

gälla att identifiera information i form av ett visst dokument, en särskild bok eller in-

spelning. Men processen innefattar även steget att först besluta på vilken plats man ska 

leta efter informationen, vilket Buckland kallar channel selection. 

 

Webbplats och katalog:  

Ett första steg för att på biblioteket söka en lämplig informationskälla, som blivit vanli-

gare i och med att allt fler har tillgång till dator som är uppkopplad mot Internet, kan 

vara att besöka bibliotekets webbplats och få litteratur- och evenemangstips, och att 

söka i den digitala katalogen. Sundsvalls stadsbiblioteks webbplats (Sundsvalls kom-

mun 2010) kan anpassas genom att användaren kan välja individuella inställningar av 

radavstånd, teckensnitt och textstorlek. Det finns även en uppläsningstjänst med synte-

tiskt tal, som kan läsa upp texten, och förklara betydelsen av vissa ord. Dessa funktioner 

som erbjuds på webbplatsen stämmer väl in med rekommendationerna i IFLA:s check-

lista (Nielsen & Irvall 2005b, s. 7ff.) att läsprogram, syntetiskt tal, textförstoring ska 

finnas fysiskt tillgängligt (passar även in under fysisk tillgänglighet) för personer med 

funktionsnedsättningar. Detta kan underlätta för användaren att identifiera lämpliga in-

formationskällor som biblioteket tillhandahåller. Tyvärr kvarstår barriären identifikation 

till viss del i bibliotekets digitala katalog där uppläsningstjänsten inte är tillgänglig. Ka-

talogen är inte heller tolerant vid felstavning av sökord, eller ger alternativa stavnings-

förslag, vilket vid felstavning ger oönskade, eller inga sökträffar. Detta missgynnar an-

vändare som är dyslektiker. Positivt är att det både på webbplatsen och i dess digitala 

katalog går att förstora texten, vilket underlättar att identifiera en lämplig informations-

källa. 

 

 Helhetsintrycket av Sundsvalls stadsbiblioteks webbplats (Sundsvalls kommun 2010) 

är enligt vår bedömning lite rörigt, vilket försvårar att identifiera rätt sökvägar och in-

formation. Att länkarna finns på olika platser på första sidan, och att användaren ofta 

måste klicka sig fram i flera led för att hitta rätt, gör troligen sidan än krångligare att 

navigera igenom för personer som av olika orsaker har nedsatt läsförmåga. Ett exempel 

är länken till bibliotekets katalog, som inte är så lätt att finna. Den finns inte i vänster-

spalten som många andra länkar. Istället finns den dold under rubriken Länkar till höger 

på webbsidan, eller i samma spalt dold under rubriken E-tjänster, genom att klicka vida-
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re på länken Sök/låna om/reservera, men även under länken biblioteksböcker. Att kata-

logen på webbplatsen är intolerant mot felstavningar, är ett problem som försvårar att 

identifiera en lämplig informationskälla i synnerhet för dyslektiker, men även för andra 

användare. Enligt McCaskill och Goulding (2001, s. 201f.) är detta ett relativt vanligt 

OPAC (On Line Public Access Catalog) problem. Av de fem bibliotek som deltog i 

ovanstående studie hade dock två av biblioteken OPAC:s som tolererar felstavningar. 

Ovan nämnda forskningsartikel publicerades för ett decennium sedan. Mot bakgrund av 

detta, och i jämförelse med den tekniska utvecklingen av sökmotorer, är det enligt vår 

åsikt anmärkningsvärt att detta problem som försvårar identifikation kvarstår. 

 

Herngren och Elvin Johansson (2006, s. 43f.) har i sin studie inte funnit något enhetligt 

svar på hur folkbibliotekens information om tjänster till dyslektiker och synskadade bör 

se ut, men har i sitt material sett att webbplatsens utformning är betydelsefull, liksom 

broschyrer. Sundsvalls stadsbibliotek informerar via webbplatsen om att äppelhylla, 

lättläst, talböcker på DAISY och kassett, avgiftsfri inläsningstjänst, och uppsökande 

verksamheterna Boken kommer och Minneslådor finns att tillgå. Vi kan på Sundsvalls 

stadsbiblioteks webbplats även hitta information om att talböcker kan lånas av personer 

som inte kan läsa vanliga böcker på grund av olika funktionsnedsättningar (Sundsvalls 

kommun 2010). Förutom att informera via webbplatsen finns på Sundsvalls stadsbiblio-

tek skyltar i biblioteket och muntlig information genom bibliotekspersonal. Detta sam-

mantaget anser vi tillgängliggör informationen för en relativt stor del av befolkningen 

genom att minska inflytandet av barriären identifikation. 

 

Uppsökande verksamhet: 

Utifrån intervjun med en av enhetscheferna (2010) vid Sundsvalls stadsbibliotek fick vi 

information om att stadsbiblioteket har börjat med en ganska ny uppsökande verksam-

het som heter minneslådor. Biblioteket har ganska många lådor med olika teman som 

genom igenkännande hjälper äldre eller dementa personer att minnas och berätta. En-

hetschefen berättar att en minneslåda kan innehålla någon bok, och en del olika saker. 

Då en person som levt länge i tystnad får till exempel en gammal kaffekopp i sin hand, 

några bilder, kanske får höra ett stycke musik, eller kanske en berättelse som leder till 

igenkännande, stimulerar det till att börja prata tillsammans om lådans innehåll.  

 

Vår bedömning är att minneslådorna kan hjälpa dementa som inte själva har förmågan 

att aktivt söka information, att överbygga barriären identifikation. Genom att väcka upp 

sinnena, minnas och kommunicera kring äldre kunskaper och erfarenheter. Då en de-

ment person identifierar ett föremål i minneslådan, kan den information föremålet bär 

med sig förmedlas, exempelvis vad det är för sorts föremål, hur det har använts, och 

eventuellt i form av minnen som är förknippade med föremålet.  

 

Stadsbiblioteket tillhandahåller även den uppsökande verksamheten boken kommer. 

Enligt enhetschefen har varje användare en personlig kontakt, exempelvis genom tele-

fon, med någon ur personalen, som hjälper användaren att finna exempelvis böcker och 

talböcker som personen är intresserad av, som sedan förmedlas till personen. Detta hjäl-

per användaren att komma över barriären identifikation, eftersom det annars kan vara 

svårt att känna till vilket material som finns på biblioteket.  

 

Alternativ hylluppställning: 

För att göra det lättare att hitta på barn- och ungdomsavdelningen har biblioteket anpas-

sat hylluppställningen istället för att placera böckerna enligt SAB. Enhetschefen berättar 
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att grundidén för förändringen hela tiden har varit; ”Hur frågar barn?”. Böckerna är 

uppdelade exempelvis i deckare, konst, och serier, och de lättlästa böckerna med röda 

markeringar finns på samma hyllor som de andra böckerna på barnavdelningen. Framti-

da planer finns också på att samla talboksavdelningen, och de andra hyllorna med mate-

rial för särskilda behov vid gatuplanet nära informationsdisken, för att det skall vara 

lättare för användarna att hitta material och få hjälp med det när man behöver.  

 

Ny teknik: 

Enhetschefen berättar i intervjun att på det tekniska området finns inom en nära framtid 

planer på att kunna genomföra en satsning. Biblioteket har sökt pengar för att investera i 

RFID-teknik där böcker och annat material förses med datachip. I första hand är denna 

satsning tänkt för talboksavdelningen. Användaren då kan ha en läsare på fingertoppen 

som läser upp information om materialet. Detta vill biblioteket kombinera med en tek-

nik som kallas Access+
25

, som enligt enhetschefen gör det möjligt att söka en bok på 

Internet och sedan på bibliotekets webbplats få direkt information om på vilken hylla i 

biblioteket den finns. Om och när denna satsning blir verklighet bör det när användarna 

fått tid att vänja sig vid den nya tekniken innebära ett minskat beroende av att fråga om 

hjälp att hitta i biblioteket. Att bibliotekspersonalen satsar på att introducera den nya 

tekniken för användarna tror vi är avgörande för hur framgångsrik förändringen blir. 

 

Bibliotekslokal och utrustning: 

Ett problem i stadsbiblioteket som enhetschefen tar upp i intervjun, som vi även konsta-

terat i vår observation är att huset har många hel- och halvtrappor, och flera olika vå-

ningsplan, vilket kan göra det svårt att orientera sig och hitta fram till den sökta infor-

mationen. Detta problem gör att användaren ofta blir beroende av att fråga personalen 

om hjälp, vilket kan kännas genant. Denna aspekt av barriären identifikation är svår att 

lösa i stadsbibliotekets nuvarande lokaler, men kan möjligen förbättras om biblioteket 

får tillgång till Access+ och informationstavlor genom RFID-tekniken. 

 

Grundintrycket vid vår observation av nedre plan i biblioteket var att miljön känns rörig 

och svår att överblicka. I de nyare delarna finns mycket glas, belysningen är otillräcklig, 

och färgsättningen är dämpad och innehåller lite kontraster. Dessa komponenter kan 

framförallt för synsvaga försvåra identifikation. Likaså gör bristfällig och inte enhetlig 

skyltning att samma barriär blir svårare att överbrygga. Vikten av att kunna orientera sig 

i biblioteket via skyltar som har en bra layout poängteras också av McCaskill och Goul-

ding (2001, s. 198). Bristande belysning som en barriär för synsvaga tar de även upp 

som ett mycket vanligt problem i deras undersökning (ibid. s. 201). Det vore i detta 

sammanhang även värdefullt att finna ledstråk till äppelhylla, LL-hylla och talboksav-

delning, vilket saknas på Sundsvalls stadsbibliotek.  

 

I hissar finns syntetiskt tal, vilket är positivt, däremot varken punktskrift eller bildsym-

boler. På det övre planet är miljön ljus, bra belyst och lättöverskådlig, vilket underlättar 

identifikation.  

 

Äppelhylla, LL-hylla och Talboksavdelning: 

Enhetschefen berättar i intervjun (2010) att biblioteket har en så kallad äppelhylla på 

barnavdelningen. Där finns material samlat för att hjälpa användare med olika funk-

                                                 
25

 LibraryGUIDE Access+. Visar en interaktiv karta över biblioteket som hjälper personal och användare 

att lokalisera vad de söker i biblioteket. För mer information se:< http://www.lorensbergs.com/academic-

solutions/netloan-education/libraryguide-access.aspx> [2011-03-17] 
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tionsnedsättningar att identifiera en lämplig informationskälla som anpassats för olika 

särskilda behov. Äppelhyllan har material som dels beskriver, och dels är anpassat för 

olika funktionsnedsättningar. Det kan vara exempelvis taktila böcker, punktskrift, eller 

TAKK. Stadsbiblioteket har på efterfrågan även köpt in några spel som hjälper använ-

dare med olika kognitiva funktionsnedsättningar att träna sig på att identifiera olika an-

siktsuttryck och känslor, som är en viktig social funktion. På vuxenavdelningen finns 

också en tydligt uppmärkt LL-hylla med lättlästa böcker.  

 

Intervjun har givit oss fler perspektiv på hur stadsbiblioteket hjälper användaren att 

överbygga barriären identifikation: Enhetschefen berättar att de är ett av få bibliotek i 

Sverige som har en egen talboksavdelning. Talboksavdelningen har två ingångar, från 

entrén och direkt från gatan. Att lätt finna avdelningen och identifiera rätt information 

gynnas i och med detta, och därigenom ökar antagligen människors medvetande om att 

talböcker finns att tillgå. Att ha det anpassade materialet samlat på speciella platser i 

biblioteket underlättar därmed vad Buckland (1991a, s. 78) kallar channel selection, 

dvs. att hitta fram och kunna identifiera källan till information.  

   

För att användare med lässvårigheter ska kunna identifiera en lämplig informationskälla 

bör all bibliotekspersonal känna till Daisy, vilka som har rätt till talböcker och var man 

kan låna dem. En aspekt på barriären identifikation är att bibliotekspersonalen ska kun-

na hjälpa till genom att informera hur det fungerar att exempelvis låna talböcker och 

använda Daisy-spelare enligt grundkrav på bibliotekens ansvar för tillgänglighet för 

personer med lässvårigheter från TPB. Alla bibliotek ska enligt TPB ha information om 

talböcker uppsatt, och information om TPB på webbplatsen, och en länk till TPB:s kata-

log (Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2010). Denna information finns även tillgäng-

lig på Sundsvalls stadsbiblioteks webbplats (Sundsvalls kommun 2010a), och kan inne-

bära att en ny värld i form av tillgänglig information, och i förlängningen kunskap öpp-

nar sig för användare som inte tidigare känt till vilka möjligheter till speciellt anpassade 

informationskällor som finns. Att information om talböcker finns tillgängligt på webb-

platsen kan möjligen göra det lättare att nå ut till dyslektiker, som kanske undviker att 

gå till biblioteket.    

 

7.2. Fysisk tillgång 

 

Ännu en barriär som måste övervinnas, är availability som enligt Buckland (1991a, s. 

78) innebär att användaren måste kunna få fysisk tillgång till den information som efter-

frågas i en acceptabel form (vår översättning är fysisk tillgång). Möjligheten att kunna 

använda en viss informationskälla eller kopian av den, är enligt Buckland en fråga om 

logistik och teknologi.  

 

Att fysiskt kunna tillgängliggöra information till alla användare, speglar i högsta grad 

kärnan i bibliotekens uppdrag och verksamhet. Vi har funnit några verksamheter utöver 

den vanliga utlåningen av bibliotekets material vid Sundsvalls stadsbibliotek, som spe-

cifikt hjälper användare med funktionsnedsättningar att få fysisk tillgång till bibliotekets 

samlingar. Därigenom övervinns barriären fysisk tillgång.  

 

Webbplats och katalog: 

Något som tas upp i biblioteksplanen och som vi kan konstatera redan förverkligats, är 

att elektroniska samlingar byggs upp, och informationssökning, nerladdning, omlån, 
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möjlighet till reservation, frågeservice med mera ska finnas på nätet (Sundsvalls kom-

mun 2007, s.9). Dessa tekniska framsteg innebär en betydligt ökad fysisk tillgänglighet 

för såväl personer med funktionsnedsättningar som för andra biblioteksanvändare. Den-

na ökade tillgänglighet begränsas av förutsättningarna att individen har tillgång, kun-

skap och möjlighet att använda dessa funktioner i en Internetuppkopplad dator. Med 

datorns hjälp kan då användaren ställa frågor, material lånas om, reserveras, och biblio-

tekets elektroniska samlingar tillgängliggöras hemifrån dygnet runt. 

 

Uppsökande verksamhet: 

Enhetschefen berättar i intervjun (2010) att stadsbiblioteket erbjuder en uppsökande 

verksamhet som kallas Boken kommer. Flera ur personalen är kontaktpersoner med 

ansvar för några låntagare var, som de brukar besöka för att förmedla böcker och annat 

material från biblioteket. Ännu en uppsökande verksamhet som erbjuds är så kallade 

minneslådor (se avsnitt 6.3.1. och 7.1.). Att erbjuda uppsökande verksamhet för perso-

ner som inte själva kan komma till biblioteket följer rekommendationerna i IFLA:s 

checklista (Nielsen & Irvall 2005b, s. 12).  

 

Alternativ hylluppställning: 

Enhetschefen beskriver också att den förändring de genomfört på barn- och ungdoms-

avdelningen med den alternativa uppställningen av böckerna (se avsnitt 7.1.), gjorde att 

de kunde ta bort många knubbar plus några hyllor. Detta gjorde att de kunde frigöra 

mycket yta, vilket underlättar den fysiska tillgängligheten för användare som tar sig 

fram med hjälp av rullator eller rullstol.  

 

Programaktiviteter: 

Stadsbiblioteket erbjuder också läxhjälp, och håller under ledning av länsbiblioteket på 

att starta upp ett projekt som heter språkjakten, där en logoped ska kunna ge ”recept” på 

särskilt passande böcker för att öva uttal personen har svårighet med. Fler aktivitetspro-

gram för personer med funktionshinder har enligt enhetschefen också efterfrågats ge-

nom handikapprådet. 

 

Bibliotekslokal och utrustning: 

Vi har genom vår observation konstaterat att det trots den upplevda förbättringen genom 

den alternativa hylluppställningen är trångt om utrymme på bottenplanet i stadsbibliote-

ket. Dels är det trångt för användare som behöver hjälpmedel för att förflytta sig mellan 

hyllorna, och även mellan sittgrupper och hyllor. Vissa bokhyllor på bottenplanet är för 

höga för att rullstolsburna ska kunna nå böckerna utan att be om hjälp. Vi kan konstate-

ra att de trånga passagerna vid hyllorna ofta skapar en återvändsgränd, exempelvis för 

rullstolar blir framkomligheten mycket begränsad av detta. Fler passager i biblioteket 

för ökad fysisk tillgänglighet, har också enligt intervjun med enhetschefen efterfrågats 

av handikapprådet. 

 

Enhetschefen berättar i intervjun (2010) att de för att öka den fysiska tillgängligheten 

planerar att möblera om för att placera talboksavdelningen, LL-hyllan, och Äppelhyllan 

i centralt i biblioteket nära informationsdisken, för att materialet ska bli mer lättillgäng-

ligt för användare med funktionsnedsättningar. Enhetschefen tar upp att stadsbiblioteket 

är i ett ”svårt hus”, vilket vi under förra rubriken påtalat är ett problem såväl ur aspekten 

identifikation som fysisk tillgång.  Enhetschefen upplever det som en svårighet att bib-

lioteket har många trappor, och hissarna är trånga för användare som har en större rull-

stol. Handikapptoaletten är också för trång för vissa rullstolar, och toalettstolen felplace-
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rad. Men enhetschefen hoppas att dessa tillgänglighetsproblem snart blir åtgärdade. I 

likhet med våra resultat, har Johansson och Ängsved (2008, s. 42f, 54f.) genom sin stu-

die funnit att samtliga fem bibliotek som ingick i deras undersökning hade brister främst 

i den fysiska tillgängligheten. Bristande utrymme, höga hyllor, och avsaknad av ledstråk 

observerades i deras undersökning. McCaskill och Gouldings (2001, s. 204) resultat 

angående den fysiska tillgängligheten på biblioteken visar sig vara mycket lika våra, 

trots att dessa bibliotek studerades för ungefär ett årtionde sedan. Biblioteken i deras 

studie visar sig generellt ha en relativt hög medvetenhet om de mest allmänna behoven 

för att förbättra den fysiska tillgängligheten, och börjar vänja sig vid att svara upp mot 

dem. Alla hade exempelvis hissar till olika våningsplan och ramper. Mindre uppenbara 

detaljer, såsom utformningen på hyllor, bord, informations- och lånediskar, skyltar och 

annat informationsmaterial var oftast inte lika väl fungerande för personer med funk-

tionsnedsättningar vid biblioteken vid tiden för deras undersökning.  

 

Genom vår observation finner vi att det övre planets avdelningar i en högre grad över-

vunnit barriären fysisk tillgång. Förutom att hissarna endast ger utrymme för användare 

med gånghjälpmedel, eller små smidiga rullstolar (vissa elrullstolar, eller rullstolar för 

personer som behöver sitta bakåtlutade kan bli för skrymmande för att komma in i his-

sen.), finns gott om plats och enbart ramper mellan nivåskillnaderna, inga trösklar eller 

trappor. Bland de många sittgrupper som är utplacerade finns karmstolar, dock inga 

bord anpassade för rullstolar.  

 

På såväl nedre som övre plan kan vi observera att det finns god tillgång till datorer, för 

stora rullstolar kan det dock bli trångt på samtliga stationer. Det finns inga bord anpas-

sade för rullstol, inga bord är höj- och sänkbara. Det är också ett problem ur aspekten 

fysisk tillgång att ingen dator har anpassat tangentbord, datormus eller annat styrsätt, 

vilket även påtalas som ett önskemål genom intervjun med enhetschefen. Vi kan obser-

vera att inga högtalare/lurar heller finns tillgängliga för användare som behöver nyttja 

talsyntes.  

 

Ännu ett par problem vid stadsbiblioteket som enhetschefen (intervju 2010) påtalar är 

dels att den fysiska tillgången till talböcker, begränsas att talboksavdelningen inte är 

bemannad på helgerna. Trots att talboksavdelningen ligger en bit bort, och personalen 

under tiden får lämna informationsdisken obemannad, hämtar personalen talböcker om 

någon låntagare frågar efter dem även när talboksavdelningen är obemannad. Persona-

len har dock sett på lånestatistiken att färre talböcker lånas ut under helgerna. Detta pro-

blem förväntas minska genom att bland annat talboksavdelningen planeras att bli flyttad 

närmare information och in- och utlåningsdiskar. 

 

Äppelhylla, LL-hylla och talboksavdelning: 

Enhetschefen berättar också att de på stadsbiblioteket har en talboksavdelning med tal-

böcker i Daisy-format. Stadsbiblioteket har även fysisk tillgång till några Daisy-

spelare
26

 som lånas ut till användare som vill prova om detta är något för dem, innan de 

eventuellt begär en egen spelare från landstinget. På den punkten följer Sundsvalls 

stadsbibliotek TPB:s, att alla bibliotek ska tillhandahålla Daisy-spelare för utlåning 

(Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2010). Ytterligare förstärks tillgängligheten ge-

nom den möjlighet som finns att själv ladda ner material från TPB-katalogen. 

                                                 
26

 Idag görs alla nya talböcker i Daisy-format. DAISY är en förkortning för Digitalt Audiobaserat Infor-

mationsSYstem. Mer information om DAISY-spelare på: 

<http://biblioteket.se/Sve/Sidor/Filer/Daisyspelare%202009.pdf> [2010-12-01] 
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På barn- och ungdomsavdelningen finns tillgång till material anpassat för olika funk-

tionsnedsättningar placerat på äppelhyllan, och på vuxenavdelningen finns en LL-hylla, 

som har lättläst material. Dessa båda hyllor har en framträdande och lätt tillgänglig pla-

cering i biblioteket. Det har enligt enhetschefen även köpts in några spel som tränar 

socialt beteende, till exempel ansiktsuttryck och känslor för användare med kognitiva 

funktionshinder.  

 

Personalen på stadsbiblioteket har dock märkt ett behov av mer material som innehåller 

tecken till stöd, eller TAKK, där de märker att utbudet är bristande speciellt för lite äld-

re barn. De har köpt upp det mesta som finns att tillgå. Material som innehåller Bliss 

och Pictogram önskar personalen också att de kunde erbjuda mer utav, även om efter-

frågan inte är så stor, men även där är tillgången undermålig. Stadsbiblioteket skulle 

även behöva ha tillgång till ett större utbud av media med teckenspråk främst för vuxna, 

vilket är en brist enhetschefen berättar har påtalats av handikapprådet. Dessa brister 

påverkar tillgängligheten såväl ur aspekterna fysisk tillgång, som bibliotekets kostnad, 

eftersom det innebär både en ansträngning, och tidsförlust att försöka få tag i anpassat 

material för att möta efterfrågan från bibliotekets användare. Även Johansson och 

Ängsved (2008, s.35f, 49) har funnit att biblioteken i deras studie har svårt att finna 

specialanpassat material för personer med funktionsnedsättningar. Johansson och Ängs-

ved efterlyser en tydligare marknadsföring från utgivarna gentemot biblioteken. Vi har i 

vår studie inte fördjupat oss i bibliotekets relationer till utgivare av specialanpassat ma-

terial, och kan därför inte dra några slutsatser om svårigheterna beror på att det inte pro-

duceras tillräckligt med specialanpassat material för att möta efterfrågan, eller om det är 

en fråga om bristande marknadsföring. 

 

Övrig service: 

Enligt webbplatsens information (Sundsvalls kommun 2010a) erbjuder stadsbiblioteket 

inläsningtjänst av olika sorters dokument till användarna. Herngren och Elvin Johanns-

son (2006, s. 49) beskriver: ”Vi har i vårt material sett hur användningen av 

inläsningstjänst påverkas av att den är dåligt känd både bland dyslektiker och synskada-

de”. Denna tjänst påtalades inte under vår intervju med enhetschefen, vilket möjligen 

kan bekräfta Herngren och Elvin Johanssons resultat att tjänsten inte är så känd och fre-

kvent nyttjad. Upplysningen om tjänsten har inte någon framträdande plats på webb-

platsen. Vi upptäckte den informationen först efter att ha besökt webbplatsen åtskilliga 

gånger. 

 

7.3. Användarens pris 

 

Det “pris” som Buckland kallar price to the user, översätter vi till användarens pris. 

Med detta avses användarens kostnad för att använda en viss service, exempelvis ett 

biblioteks, behöver inte enbart handla om pengar. Det verkliga priset inkluderar enligt 

Buckland (1991a, s. 78) även den tid, ansträngning, och den känsla av obehag det kan 

ge upphov till hos användaren. 
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Webbplatsen: 

Att information om talböcker finns tillgängligt på webbplatsen kan möjligen göra det 

lättare för biblioteket att nå ut till dyslektiker, som kanske undviker den kostnad i form 

av obehag det kan innebära att komma dit. Att dyslektiker som beskrivs ovan tyvärr ofta 

undviker bibliotek styrks av följande citat från Brittish Dyslexia Association: “The li-

brary is the worst place for [the print disabled] to come into because where else in their 

life is there somewhere which is reinforcing their inability so much and so often?” 

(McCaskill & Goulding 2001, s. 198) 

 

Att behöva be om hjälp kan innebära en kostnad, men vara nödvändigt för användare 

som behöver använda funktionen ”Anpassa sidan” på webbplatsen (Sundsvalls kommun 

2010). En anledning till att använda denna funktion är olika former av lässvårigheter, 

vilket föranleder svårigheter att själv kunna göra de nödvändiga inställningarna.  

 

Uppsökande verksamhet: 

I form av boken kommer och minneslådor minskar barriären användarens pris, eftersom 

denna kan vara oöverkomlig för användare som genom hälsoskäl och funktionsnedsätt-

ningar inte själva kan ta sig till biblioteket och söka rätt på material att låna.  

 

Alternativ hylluppställning: 

Ännu en kostnad i form av tid och ansträngning för användaren, som stadsbiblioteket 

aktivt arbetat med att minska, är barns, ungdomars, och föräldrars svårigheter att själva 

hitta material de är intresserade av på stadsbiblioteket. För att det ska bli så enkelt som 

möjligt för användarna att hitta det de söker, har personalen utarbetat den alternativa 

hylluppställningen på barn- och ungdomsavdelningen som vi tidigare berättat om under 

avsnitt 7.1. och 7.2. Att bibliotekspersonalen kunde ta bort några hyllor så de fria ytorna 

på barn- och ungdomsavdelningen ökade, blev även det en bonus som minskar använda-

rens pris i form av tid och ansträngning att ta sig fram med rullstol, rullator eller barn-

vagn mellan hyllorna.  

 

Ny teknik: 

Att förstå hur ny teknik används kan utgöra en barriär för att använda en specifik infor-

mationskälla. Även för personer som inte har någon form av funktionsnedsättning kan 

det vara en utmaning att lära sig använda ny eller befintlig teknik. Exempelvis kan Dai-

sy-spelare, kataloger eller datorer på biblioteket innebära en högre kostnad i form av 

både obehag, tid, och ansträngning för den funktionshindrade användaren. Dessa svå-

righeter innefattar såväl barriären förståelse/kognitiv tillgänglighet som barriären an-

vändarens pris (Buckland 1991a, s 78f.). Att inte behärska tekniken innebär ett stort 

hinder för att kunna tillgodogöra sig information.  

 

Bibliotekslokal och utrustning: 

En investering som stadsbiblioteket ansökt om att få göra, är som vi nämnt i de tidigare 

avsnitten i kap. 7, en upphandling av RFID-teknik, i kombination med tekniken Ac-

cess+, vilket skulle kunna ge användare med lässvårigheter större möjligheter att själva 

hitta bland bibliotekets böcker och annan media, genom att ett chip med information 

fästs i dem. Enhetschefen beskriver att chipet kan innehålla den information biblioteket 

väljer att lägga in. Det kan innehålla talsyntes, så att en person som har svårt att läsa 

istället kan lyssna på information om boken. Stadsbiblioteket vill också använda RFID-

tekniken för att tillgängliggöra utställningar och informationstavlor för användare som 

har lässvårigheter som till exempel kan bero på nedsatt syn, dyslexi eller skada efter en 
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stroke. Access+ skulle enligt enhetschefen genom att böcker och annat material är för-

sedda med chip göra att systemet känner av var i biblioteket materialet finns. Dessa 

båda tekniker skulle ge användare med funktionsnedsättningar ökad frihet. Genom att 

kostnaden i form av svårigheter och ansträngning minskar för användaren, minskar även 

funktionshindret som uppkommit av en miljö som inte är anpassad efter människors 

olika förutsättningar. 

 

Många av de förhållanden vi tagit upp under rubriken fysisk tillgång påverkar även fak-

torn användarens pris. En svårforcerad fysisk miljö kan göra att besväret blir för stort 

och användaren kan välja att avstå från detta. På samma sätt gör en anpassad miljö att 

”priset” blir lägre och användaren finner ett besök mer överkomligt. Ett problem vi tagit 

upp under rubriken Identifikation (se avsnitt 7.1.), som passar in även under använda-

rens pris är enhetschefens beskrivning (Intervju 2010) av att stadsbibliotekets många 

trappor och skilda våningsplan, gör att användare ofta blir tvungna att be om hjälp för 

att hitta fram till den sökta informationen. Vi uppfattar det som särskilt svårt att lokali-

sera en viss informationskälla, eller avdelning i biblioteket för en användare som har 

någon form av funktionsnedsättning, såsom nedsatt syn, dyslexi, eller kognitiv funk-

tionsnedsättning. De i vissa fall alltför höga bokhyllorna på bottenplanet kan också in-

nebära ett ökat pris för rullstolsburna användare. Att ofta behöva be om hjälp innebär en 

”kostnad” i och med att användaren får lägga ned mer tid och ansträngning för att hitta i 

biblioteket, såväl som att det kan ge upphov till en känsla av obehag att inte klara sig 

utan hjälp. Detta utgör en barriär för att ta del av bibliotekets service och utbud för an-

vändaren.  

 

Äppelhylla, LL-hylla och talboksavdelning: 

Det kan också innebära ett obehag att en funktionsnedsättning uppmärksammas alltför 

mycket. Exempel på detta är att användare påpekat det pinsamma i att behöva gå till en 

särskild hylla. Detta kan jämföras med resultat från Johansson och Ängsveds (2008, s. 

40) studie, där det framkommer att ”vissa barn kan känna sig annorlunda och utanför 

om de lånar från äppelhyllan”, vilket innebär en kostnad i form av obehag, som en bar-

riär för tillgång till information, och även en barriär som bäst passar in under acceptans, 

eftersom personen inte accepterar att använda den anpassade informationskällan. För att 

försöka minska denna barriär har personalen på barn- och ungdomsavdelningen på 

stadsbiblioteket sorterat in lättlästa ungdomsböcker i de ordinarie hyllorna, märkta med 

en röd prick. Här kan vi konstatera att det finns en inbyggd oförenlighet i viljan att till-

gängliggöra det anpassade materialet ur aspekterna identifikation, fysisk tillgång och 

användarens pris. Medan det samtidigt ur aspekterna användarens pris och acceptans (se 

7.6.) kan innebära att användaren inte accepterar materialet på grund av att det känns 

genant att personliga svårigheter pekas ut. 

 

Enhetschefen (intervju 2010) berättar att en relativt hög kostnad som användare tillhö-

rande Västernorrlands läns landsting slipper är att själva köpa Daisy-spelare
27

, eftersom 

de fortfarande räknas som hjälpmedel i detta och de flesta andra landsting. Enligt en-

hetschefen (intervju 2010) finns några Daisy-spelare att låna även på stadsbiblioteket 

för att få prova på. Enhetschefen berättar även att talböcker kommer genom att behörig-

het till den enskilde användaren ges från biblioteket, kunna laddas hem av användaren 

                                                 
27

 Priset på en Daisy-spelare låg i april 2009 på mellan 3690-11875 kr inkl. moms enligt: 

<http://biblioteket.se/Sve/Sidor/Filer/Daisyspelare%202009.pdf> [2010-12-01] 
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själv från Talboks- och punktskriftsbiblioteket
28

 (TPB), vilket besparar kostnaden i form 

av tid och ansträngning att fysiskt ta sig iväg till biblioteket. Användaren behöver då 

inte heller begränsas av bibliotekets öppettider. Ett gratis program som heter Amis för 

att spela upp Daisy talböcker i dator, finns tillgängligt på TPB:s hemsida (Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket 2010). 

 

Talboksavdelningen på stadsbiblioteket har stängt på helgerna, och användarna blir 

tvungna att be personalen att gå till talboksavdelningen som ligger i en annan del av 

biblioteket för att hämta en efterfrågad talbok. Enhetschefen berättar att de märker på 

lånestatistiken att färre lånar talböcker på helgerna, och tror anledningen kan vara att 

användarna känner att de orsakar besvär för personalen genom att fråga om material 

som finns på en avdelning som vid tillfället är obemannad. Även detta är ett exempel 

där barriären användarens pris i nuläget tycks hindra användare vid stadsbiblioteket att 

nå information. Personalen vill råda bot på problemet genom att möblera om i bibliote-

ket, för att få talboksavdelningen närmare informationsdisken och utlåningsdisken.  

 

7.4. Bibliotekets kostnad 

 

Enligt hur Buckland (1991a, s. 78f.) beskriver barriären cost to the provider (som vi 

översätter bibliotekets kostnad, då vår studie inriktar sig på bibliotek), måste den som 

tillhandahåller en viss informationsservice, räkna med kostnader inte bara i form av 

pengar, utan även i form av ansträngning, utrymme och svårigheter. Hänsyn måste tas 

till verksamhetens roll, uppdrag och värderingar. Att möta ett visst behov av informa-

tion kan i vissa fall enligt Buckland utgöra en barriär då det kan inkräkta på sociala, 

kulturella eller politiska värderingar, vilka i sin tur påverkar verksamhetens anslag. Som 

exempel tar han upp nationell säkerhet, privata bolags intressen, och material som av 

olika religiösa eller etiska skäl kan verka stötande. Indikationer på att någon form av 

information skulle kunna betraktas som obekväm för verksamheten, har vi inte upptäckt 

som aktuellt för vår studie. Då folkbiblioteks demokratiska uppdrag är att förmedla of-

fentlig information och lagligt införskaffat material, kan problematiken med känslig 

information troligen vara mer aktuell exempelvis i ett privat bolag. 

 

Alternativ hylluppställning: 

Den alternativa hylluppställningen på barn- och ungdomsavdelningen vi beskrivit under 

de tidigare avsnitten i kap. 7, har minskat barriären bibliotekets kostnad genom att den 

nya hylluppställningen inte kräver lika mycket utrymme, men även i form av minskad 

ansträngning för bibliotekspersonalen, berättar enhetschefen i intervjun. Bibliotekarien 

behövde tidigare ofta gå på flera ställen för att leta böcker inom ett område användaren 

frågade efter. En bok om högtider kunde exempelvis ha blivit klassificerad på religion, 

där boken inte blivit upptäckt varken av användare eller bibliotekspersonal, istället för 

med koden Mza
29

 , på den hyllplats där de flesta andra böcker i ämnet placerats. 

 

                                                 
28

”Talboks- och punktskriftsbiblioteket, TPB, är en central statlig myndighet med ansvar för produktion 

och bibliografisk beskrivning av talböcker samt för information och rådgivning till bibliotek inom sitt 

verksamhetsområde. TPB är lånecentral för talböcker. TPB:s digitala bibliotek är en nationell resurs för 

nedladdning av talböcker till bibliotek som har tillstånd enligt 17 § Upphovsrättslagen.” (Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket 2010).    
29

 Anm: Högtider och fester, enligt SAB-systemet som är det vanligaste klassifikationssystemet vid 

svenska bibliotek. 
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Ny teknik: 

Stadsbiblioteket har nu ansökt om extra anslag för att kunna investera i Access+ och 

RFID-teknik som till en början förutom anskaffningskostnaden väntas kräva en stor 

kostnad i form av arbetsinsats för personalen när alla böcker ska förses med chip. I för-

längningen förväntas arbetsbördan minska när exempelvis gallring av samlingarna, in- 

och utlåning kan förenklas med hjälp av denna teknik, liksom att upptäcka ifall någon 

bok hamnat på fel enhet.    

 

Anpassning av bibliotekslokal och utrustning: 

Enhetschefen berättar i intervjun (2010) att bibliotekspersonalen vid stadsbiblioteket 

ibland måste lämna informationsdisken då talböcker efterfrågas under helger när tal-

boksavdelningen är obemannad. Detta upplevs som en svårighet eftersom det är långt 

att gå. Att istället bemanna talboksavdelningen på helger skulle innebära en betydlig 

kostnadsökning för biblioteket, vilket i sin tur troligen skulle innebära att kostnaden för 

andra verksamheter i biblioteket måste skäras ned. Personalen vill lösa problemet ge-

nom en ommöblering, där talboksavdelningen, äppelhyllan och LL-hyllan flyttas närma-

re informationsdisken. 

 

För att de flesta förändringar som ger ökad tillgänglighet ska kunna genomföras krävs 

investeringar. Enhetschefen beskriver att de behöver ansöka, och bli beviljade extra 

pengar för att kunna genomföra ommöbleringen de önskar, liksom för att skaffa höj- 

och sänkbara utlåningsstationer, handikappanpassat tangentbord och datormus behöver 

biblioteket få loss pengar. Merarbetet med att planera förändringar och ansöka om 

pengar innebär en kostnad i form av ansträngning och svårighet. Även i McCaskill och 

Gouldings studie (2001, s. 205) uppges bristande finansiering vara det främsta problem 

biblioteken tar upp som hinder för att svara upp mot kraven på tillgänglighet för perso-

ner med funktionsnedsättningar i lagstiftningen. 

 

En kostnad i form av svårigheter enhetschefen (Intervju 2010) beskriver i arbetet med 

att göra stadsbiblioteket tillgängligt för alla, är att biblioteket inte upplevt att de fått till-

räckligt stöd från politiskt håll. Eftersom enhetscheferna på biblioteket varit medvetna 

om att den nationella handikappolitiska planen (Sverige, Regeringen 2000) har som mål 

att offentliga lokaler och information i Sverige ska vara tillgängligt för alla 2010, har de 

förväntat sig mer styrning och fokus på tillgänglighet i verksamheterna från politiskt 

håll i kommunen. Enhetschefen känner att ansvaret till största delen överlämnats till 

stadsbibliotekets egna initiativ. På stadsbiblioteket har de genom en enkät från en annan 

kommun som enhetschefen lyckats få tag i, på eget initiativ kartlagt personalens syn på 

tillgänglighet på närbiblioteken och huvudbiblioteket. Enhetschefen upplever att det av 

egen drivkraft är svårt att förankra mål och riktlinjer som prioriterar tillgängligheten till 

sina medarbetare, för att själva utan styrning ”uppifrån” fokusera på att arbeta mot må-

len. Enhetschefen har själv försökt hålla sig uppdaterad och hitta information om till-

gänglighetsfrågor bland annat genom Handisams hemsida
30

 för att kunna arbeta för ett 

mer tillgängligt bibliotek. 

 

Äppelhylla, LL-hylla och talboksavdelning: 

Ännu en barriär i form av såväl bibliotekets kostnad som fysisk tillgång, enhetschefen 

(Intervju 2010) säger sig märka, är att utbudet av material som finns att köpa in ibland 

inte är tillräckligt för att möta det behov som finns. Speciellt för de användare som be-

                                                 
30

Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning.  

 Elektroniskt tillgänglig på <www.handisam.se> [2010-11-25] 
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höver tecken till stöd är utbudet magert. Det som finns är främst till för små barn. Media 

med teckenspråk för vuxna är också en brist. Efterfrågan är inte så stor på Bliss och 

Pictogram, men även detta utbud är väldigt litet. Det innebär en kostnad i form av an-

strängning och förlorad tid för bibliotekspersonalen att få tag i anpassat material i till-

räcklig utsträckning för att möta efterfrågan. 

 

7.5. Förståelse/ kognitiv tillgänglighet 

 

När användaren väl fått fysisk tillgång till en källa som motsvarar den sökta informatio-

nen måste även barriären understanding/cognitive access övervinnas för att användaren 

ska kunna tillgodogöra sig informationen. Denna barriär översätter vi till förståel-

se/kognitiv tillgänglighet. Användaren måste för att övervinna barriären ha den speciella 

expertis, det vill säga kunnandet som krävs för att förstå källan. Om inte användaren har 

den kunskap som behövs för detta, kan informationen bli tillgänglig för den specifika 

användaren genom två olika sätt. Antigen genom att lära sig tolka källan genom till ex-

empel ett lexikon, eller att användaren får utbildning. Ett annat alternativ är genom att 

användaren får innehållet i källan förklarat för sig. En person med mer kunskap att för-

stå källan kan tolka den, och vid behov göra en kortare sammanfattning som är enklare 

att förstå, eller översätta informationen om den är på ett främmande språk (Buckland 

1991a, s. 79).  

 

Alternativet att användaren får lära sig det främmande språket, exempelvis genom att 

använda ett lexikon anser vi oftast inte vid funktionsnedsättningar är en tänkbar eller 

rimlig lösning. Därför bör vid behov översättningar som passar olika användargrupper 

göras för att biblioteket ska leva upp till sitt uppdrag enligt bibliotekslagen (SFS 

1996:1596) 2 § som föreskriver att genom folkbiblioteken ska medborgare främjas läs-

ning, litteratur, information, kulturell verksamhet, upplysning och utbildning, och som 

dessutom ska verka för att information som är databaserad görs tillgänglig för alla.  

 

Vi förstår detta som att Buckland (1991a, s. 79) inte primärt ser begränsningar i den 

intellektuella förmågan hos användaren som ett konstant hinder för att förståelse/ kogni-

tiv tillgänglighet uppnås, eftersom intellektet är utvecklingsbart och källan oftast  an-

passas i form av fungerande översättningar efter den enskilda användarens förutsätt-

ningar. När det gäller denna barriär beskriver Buckland att information på ett främman-

de språk behöver översättas för att användaren ska kunna tillgodogöra sig den. Vi tolkar 

detta som att förutom översättningar till svenska, engelska, ryska, grekiska och så vida-

re, gäller samma sak för det skrivna språket, som kan behöva översättas exempelvis till 

inspelat talspråk för att användare som har nedsatt syn, eller lässvårigheter på grund av 

andra funktionsnedsättningar ska kunna tillgodogöra sig informationen. Andra översätt-

ningar till personer med funktionsnedsättningar kan vara Braille (punktskrift)
31

, tecken-

språk, eller symbolspråk som Pictogram och Bliss.  

 

Vid vissa funktionsnedsättningar saknas inte den intellektuella förmågan, eller kunnan-

det som krävs för att tolka informationen i källan, utan endast den fysiska förmågan hos 

                                                 
31

 Bibliotek, privatpersoner och institutioner kan beställa böcker med punktskrift genom Talboks- och 

punktskriftsbibliotekets TPB-katalogen. TPB är svenska biblioteks lånecentral för tal- och punktskrifts-

böcker: <www.tpb.se> [2011-01-02] 
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individen. I dessa fall är det istället barriären fysisk tillgång som avgör om information i 

acceptabel form finns tillgänglig. 

 

Webbplatsen: 

Biblioteken i Sundsvalls webbplats ligger under Sundsvalls kommuns hemsida (Sunds-

vall 2010a). Webbplatsen går som vi tidigare berättat under avsnitt 6.2.2. att anpassa 

dels genom att ändra teckensnitt, radavstånd och genom webbläsarens egna inställningar 

går det att förstora texten. Funktionerna hakade dessvärre upp sig vid ett av tillfällena vi 

försökte använda dem. 

 

När vi vid vår observation av webbplatsen (Sundsvalls kommun 2010a) provar att göra 

inställningar som kan väljas för att anpassa sidan, inser vi att instruktionerna kan vara 

komplicerade att följa för den som har endera en kognitiv funktionsnedsättning, nedsatt 

syn, eller bara är ovan vid datorer. En god förmåga att läsa och följa skriftliga instruk-

tioner krävs för att göra de nödvändiga inställningarna till att anpassa webbplatsen. Det 

innebär att förståelse/ kognitiv tillgänglighet kan utgöra en barriär om inte personen 

med lässvårigheter får assistans för att lösa problemet.  

 

När vi provar på att använda det syntetiska talet i uppläsningstjänsten upptäcker vi att 

det syntetiska talet till stor del inte har någon utpräglad samtalsmelodi. Detta, plus att 

vissa ord med det syntetiska talet uttalas på ett sätt som inte liknar det vanliga talsprå-

ket, gör att det ibland kan vara lite svårt att förstå vad rösten säger, vilket försvårar för-

ståelse/kognitiv tillgänglighet. Att funktionerna syntetiskt tal, reglerbar uppläsningshas-

tighet, och förklara finns tillgängliga genom att anpassa sidan på webbplatsen, är en 

förutsättning för att många användare med funktionsnedsättningar ska kunna förstå in-

nehållet på webbplatsen och övervinna barriären. 

 

Programaktiviteter: 

Enhetschefen berättar i intervjun (2010) att stadsbiblioteket även erbjuder läxhjälp, vil-

ket hjälper användare att övervinna samma barriär. Tidigare har de även haft tecken-

sång, och sagostunder med teckenspråk och tecken till stöd. Men dessa aktiviteter är 

beroende av att frivilliga som behärskar detta kan ställa upp. 

 

Bibliotekets personal: 

Enhetschefen (Intervju 2010) berättar att de haft ett utbildningstillfälle som handikapp-

rådet höll i, som handlade om hur olika hinder kunde tas bort. Detta kändes som en aha-

upplevelse. De har också haft besök av en man som berättade om hur det kan vara att 

sitta i rullstol. Det har också vid de få tillfällen som varit haft svårt att närvara på grund 

av att endast några få kunnat gå ifrån sitt arbete för att närvara. Enhetschefen tycker att 

de skulle behöva mer utbildning om bemötande, och om olika funktionsnedsättningar. 

Detta instämmer vi med, för att de som arbetar vid biblioteket ska få förståelse för hur 

olika funktionsnedsättningar kan begränsa individen, och underlätta för personalen att 

ge en god service till användare med funktionsnedsättningar behövs återkommande per-

sonalutbildningar, så all personal har möjlighet till uppdaterade kunskaper om exempel-

vis kompensatoriska hjälpmedel. Vikten av att personalen får utbildning om biblioteks-

service till funktionshindrade, och i detta har ett samarbete med handikapporganisatio-

ner framhålls av IFLA (Nielsen & Irvall 2005b, s. 7ff.). Även McCaskill och Gouldings 

resultat visar att de flesta av biblioteken i studien tagit upp handikappfrågor i sin perso-

nalutbildning. Detta sker dock inte systematiskt, eller ses inte som en essentiell del i den 
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grundläggande utbildningen för personalen (2001, s. 203). Likheter med deras resultat 

ser vi även vid vår undersökning. 

 

Även Johansson och Ängsved (2008, s. 52) diskuterar i sin uppsats om att utbildning 

som berör bemötande av funktionshindrade borde ingå i bibliotekarieutbildningen. Det-

ta instämmer vi med, eftersom det är viktigt ur demokratisynpunkt att kunna erbjuda en 

likvärdig biblioteksservice till personer med funktionsnedsättningar. Utbildning om 

anpassade medier och tekniska lösningar för att överbrygga barriärer till information för 

personer med funktionsnedsättningar vore också önskvärt i bibliotekarieutbildningen, 

för att kunna möta, och förstå, hur behoven ser ut i biblioteksmiljö. 

 

Äppelhylla, LL-hylla och talboksavdelning: 

Sundsvalls stadsbibliotek erbjuder såväl LL-böcker i form av lättläst skönlitteratur, som 

samhällsinformation. Detta är ett gott exempel på kortare sammanfattningar med avsik-

ten att vara lättförståeliga för att öka tillgängligheten. Däremot har handikapprådet en-

ligt enhetschefen (intervju 2010) påpekat att stadsbiblioteket har för lite material med 

teckenspråk för vuxna att erbjuda. Enhetschefen tycker själv att de också har väldigt lite 

material med Pictogram och Bliss, liksom tecken till stöd att erbjuda, men förklarar att 

det inte finns tillgång till så mycket material att beställa. Stadsbiblioteket har däremot 

köpt in några spel där användare kan träna socialt beteende i form av ansiktsuttryck och 

känslor. Att kunna samspela med människor i sin omgivning är ännu en aspekt på för-

ståelse/ kognitiv tillgänglighet.  

 

Att Sundsvalls stadsbibliotek har tillgång till en hel del talböcker i Daisy-format på den 

egna talboksavdelningen gör att personer med olika former av lässvårigheter på grund 

av funktionsnedsättning har ett relativt stort utbud på inlästa böcker tillgängligt på plats. 

Daisy-formatet tillåter att uppspelningshastigheten kan anpassas till användarens behov, 

vilket ökar förutsättningen för förståelse/ kognitiv tillgänglighet. Daisy-spelaren har 

oftast få, och relativt stora knappar för att det ska vara enkelt att lära sig förstå hur den 

används. Start- och stoppknapp för uppspelningen är oftast samma knapp (Talboks- och 

punktskriftsbiblioteket 2010). Spelar man upp Daisy via datorn visas texten parallellt 

med att boken läses upp. Enligt enhetschefen (intervju 2010) har det tidigare funnits 

mest skönlitteratur inläst, men nu börjar det även komma faktaböcker, där bilder, och 

till exempel kartor visas på skärmen. 

 

7.6. Acceptans 

 

Att inte acceptera en viss informationskälla kan enligt Buckland (1991a, s. 79) ge upp-

hov till barriären acceptability, vilket vi översätter till acceptans. Detta kan bero på att 

användaren är ovillig att betrakta själva källan som trovärdig, eller att informationen i 

källan kan vara i konflikt med informationen i andra källor. Buckland beskriver det som 

att användaren kan bli informerad om någonting som denne betraktar som felaktigt eller 

inte pålitligt. Bucklands definition av barriären har vi modifierat något, eftersom vi upp-

täckt att barriären finns bland biblioteksanvändare, men till en del genom andra grunder.  

 

Webbplatsen: 

Vi har genom att observera och prova webbplatsens funktioner satt oss själva i rollen 

som användare, och när vi provar uppläsningstjänsten genom att välja Lyssna på kom-

munens och bibliotekets webbplats fungerar den vid vissa textavsnitt riktigt bra, förut-
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om att vissa ord betonas annorlunda än vid vanligt talspråk, och den naturliga samtals-

melodin ibland saknas eller låter annorlunda. Vid flera försök krånglar dock uppläs-

ningstjänsten. Vid några försök läser den upp ett annat textavsnitt än det vi markerar 

och klickar på. När vi använder knappen Förklara i verktygsfältet som följer med upp-

läsningstjänsten för att få det ord som markerats förklarat, upptäcker vi att endast vissa 

ord förklaras. Ibland kommer inget ljud. Därför kan inte vi i rollen som användare be-

trakta uppläsningstjänsten som helt trovärdig informationskälla. Vid ett senare tillfälle 

samma dygn
32

 fungerade inte uppläsningstjänsten alls, trots att webbplatsen fungerade i 

övrigt.  

 

Äppelhylla, LL-hylla och talboksavdelning: 

Det enda vi funnit i intervjun (2010) som möjligen passar in under denna barriär till 

information, tar enhetschefen upp. Ett problem bibliotekspersonalen tycker sig ha märkt 

av med att ha material anpassat för olika funktionsnedsättningar samlat på äppelhyllan 

och lättlästhyllan, är att det kan upplevas som utpekande att ställa sig vid ”hyllan för oss 

som inte läser så bra”, vilket kan göra att den tilltänkta användaren kan ha svårt att ac-

ceptera hur källan till information ”serveras”, och därför välja bort informationskällan. 

Detta kan jämföras med resultat från Johansson och Ängsveds (2008, s. 40) studie, där 

det framkommer att ”vissa barn kan känna sig annorlunda och utanför om de lånar från 

äppelhyllan”, vilket såväl innebär en kostnad i form av obehag, som en barriär för till-

gång till information genom att informationskällan inte accepteras. Detta tolkar vi 

främst som att användaren känner skam, och inte accepterar att de behov funktionsned-

sättningen medför lyfts fram och visas.  

 

Att inte acceptera en anpassad, eller förenklad informationskälla kan diskuteras om det 

passar in som ett uttryck för hur Buckland beskriver barriären acceptans. Likväl är det 

en barriär att inte acceptera en anpassad informationskälla på grund av skamkänslor.  

 

8. Diskussion och slutsatser 

I detta kapitel besvarar vi våra frågeställningar utifrån vår empiri. Till stöd för att analy-

sera resultaten i vår undersökning har vi som teoretisk utgångspunkt (se kap. 4) använt 

oss av de barriärer som användaren måste överbrygga för att nå information, som be-

skrivs av professor Michael K. Buckland i Information and Information Systems (1991a, 

s. 78f.).  

 

Syftet med vår magisteruppsats har varit att undersöka hur tillgängligheten till service, 

material och lokaler ser ut för personer med funktionsnedsättningar vid ett svenskt folk-

bibliotek.  

 

För att uppnå vårt syfte med undersökningen har vi sökt svar på frågeställningarna: 

 

- I vilka avseenden är detta folkbibliotek väl tillgängligt, respektive mindre tillgängligt 

för personer med funktionsnedsättningar? 

 

- På vilka sätt har särskild uppmärksamhet ägnats åt tillgänglighetsfrågor vid detta folk-

bibliotek utifrån handikappolitiska krav och riktlinjer?  

 

                                                 
32

 Uppläsningstjänsten fungerade ej under kvällen 2010-12-05 
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8.1. Tillgänglighetens olika förekomster vid det studerade bibli-
oteket 

 

För att kunna besvara vår första frågeställning har vi som ett första steg i kap. 2 av upp-

satsen kartlagt hur nationella och internationella styrdokument och riktlinjer framhåller 

tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar vid folkbibliotek, eller vid 

offentlig verksamhet i allmänhet. Därigenom har vi erhållit en bild av vad som känne-

tecknar ett tillgängligt bibliotek, det vill säga vad som bör finnas på biblioteket. Sedan 

har vi genom intervjuer, observation samlat in empiri för att få en bild av hur tillgäng-

ligheten vid detta bibliotek ser ut. 

 

Genom vår observation kan vi konstatera att framkomligheten för rörelsehindrade är 

begränsad på barnavdelningen och vuxenavdelningen i bottenplanet. Till viss del beror 

det på lokalens utformning. Andra hinder skulle relativt enkelt kunna avhjälpas genom 

anpassning av möblemanget. Sittgrupper, hyllsnurror, utställningsföremål och växter 

hindrar ibland framkomligheten mellan hyllorna. Bokhyllornas placering nära väggarna 

gör att rullstolar inte kan passera fritt. Det skapas smala återvändsgränder mellan hyl-

lorna, där utrymmesbrist gör att rullstolar måste backa ut. Ledstråk till Äppelhylla, LL-

hylla och talboksavdelning saknas. Vi upplever bottenplanet som övermöblerat. Många 

vrår med sittgrupper och liknande skapar trivsel. Trivselaspekter får här vägas emot 

framkomlighet.  

 

Hissar och handikapptoaletten på stadsbiblioteket har inte tillräckligt utrymme, och sitt-

grupper, diskar, och skrivbord är inte anpassade för rullstolar. Vissa bokhyllor på bot-

tenplanet är också för höga för att rullstolsburna ska kunna nå alla böcker. Datorer med 

anpassade pekdon, tangentbord, hörlurar och installerad talsyntes saknas. Stadsbibliote-

kets katalog är inte heller tolerant mot felstavningar. Ännu ett tillgänglighetsproblem vi 

upplever i bottenplanet på stadsbiblioteket är att belysningen inte är tillfredställande för 

synsvaga. Jordnära färgsättning på interiör och skyltar slukar ljuset. Den höga takhöjden 

begränsar förutsättningarna för effektiv takbelysning. Istället används till stor del 

punktbelysning, som inte ger tillräckligt ljus. Detta är anpassningar som är svåra att 

finansiera för stadsbiblioteket, utan att särskilda medel beviljas.  

 

Vi har också upplevt att det finns ett glapp i samarbetet mellan biblioteket och övriga 

kommunala instanser. Visst stöd har biblioteket fått från Handikapprådet, som dock 

endast har en rådgivande funktion. Bibliotekspersonalens roll är att genomföra förbätt-

ringar i tillgängligheten. De har förväntat sig mer aktivt stöd än Handikapprådet utifrån 

sitt uppdrag kan erbjuda. Framför allt önskar biblioteket mer fokus på tillgänglighets-

frågor, och ökade resurser från kommunledningen. Handikapprådet är nöjda med sam-

arbetet med biblioteket, eftersom medvetenheten om behovet av förbättringar är god. 

 

De övre våningsplanen är ljusa och rymliga. Skyltarna är på de övre planen mer enhetli-

ga med svart text mot vit bakgrund. Positivt ur tillgänglighetssynpunkt är också att 

Sundsvalls stadsbibliotek har en egen talboksavdelning med ett stort utbud av talböcker, 

och möjlighet att låna Daisyspelare. Det finns också tillgång till en LL-hylla på vuxen-

avdelningen, och en äppelhylla på barnavdelningen. Bibliotekspersonalen är angelägen 

om att tillhandahålla ett så gott utbud som möjligt av anpassade medier, även om det 

ibland är svårt att få tag i tillräckligt utbud för att det ska motsvara efterfrågan, och läg-

ger ned mycket ansträngning på detta. Stadsbiblioteket erbjuder också inläsningstjänst 

av olika dokument, uppsökande verksamhet, och programmen läxhjälp och språkjakten.  
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Fördelaktigt ur tillgänglighetssynpunkt är också att Sundsvalls stadsbiblioteks webb-

plats kan anpassas genom bland annat talsyntes och textförstoring. Även i katalogen 

finns möjlighet att förstora texten, anpassa typsnitt och bakgrundskontrast. Lån, reserva-

tioner och förfrågningar kan via Internet skötas hemifrån.  

 

Barn- och ungdomsavdelningens hylluppställning har frångått SAB-systemets för att 

passa barn och ungdomars sätt att leta böcker.  

 

Det framkommer genom våra intervjuer att medvetenheten om behoven till anpassning-

ar av den fysiska tillgängligheten av lokalen, hjälpmedel och utbud är hög hos ansvarig 

personal på stadsbiblioteket.  

 

I Mål och resursplan 2009 med plan för 2010-11 (Sundsvalls kommun 2008, s. 20f.) 

framkommer att 1-2.5 Mkr finns i investeringsbudget för investeringar i hissar, eftersom 

det tillkommit ”[…] skärpta myndighetskrav på befintliga hissar, t ex innerdörrar, ”talat 

meddelande”, särskilda knappsatser för synskadade […]”. Inget nämns dock i texten om 

vilka hissar i kommunen som skall åtgärdas, eller om handikapptoaletten.  

 

Som föreslagna investeringsprojekt 2010, står även i nästkommande års MRP att Kultur 

och fritidsnämnden ”vill göra vissa ombyggnader / omflyttningar i biblioteksdelen, som 

bättre belysning m.m.” (Sundsvalls kommun 2009, s. 36). I samma dokument framhålls 

även av kommunfullmäktige att kommunen ska fortsätta förbättra tillgängligheten för 

funktionshindrade, och avhjälpa enkelt åtgärdade hinder (Sundsvalls kommun 2009, s. 

14). Det noteras även i samma MRP att kommunen har kommit långt i att uppnå målen 

för det handikappolitiska programmet, men konstateras också att: ”Fortfarande återstår 

vissa åtgärder och medel behöver avsättas för ändamålet.” (ibid. s. 37). Ovanstående 

åtgärder är ännu inte utförda på stadsbiblioteket, och inget nämns om dessa i kommu-

nens senaste MRP (Sundsvalls kommun 2010b). 

 

För en sammanfattande illustration av våra resultat, se även nedanstående tabeller: 

 

I vilka avseenden är detta bibliotek tillgängligt respektive mindre tillgängligt för 

personer med funktionsnedsättning? 

 

Tillgängligt: 

Framkomlighet 

(övre plan) 

Rymligt Ljust Ramper Tydliga skyltar 

Material Talboksavdelning, 

Daisyspelare 

Minneslådor Äppelhylla LL-hylla 

Program Läxhjälp Språkjakten Café Inläsningstjänst 

Webbplats Anpassningar Användarvänligt   
Uppställning Anpassat för barn Äppelhylla LL-hylla  
Medvetenhet Hög (baserat på 

intervju 2010) 
   

Styrdokument Mål- och resurs-

plan 

Bibliotek 2016- 

strategi för ut-

veckling av 

Sundsvalls 

stadsbibliotek 

Regional 

biblioteks-

plan 

Inköpspolicy 
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Mindre tillgängligt: 

Framkomlighet 

(nedre plan) 

Övermöblerat Begränsad 

ljussättning 

Nivåskillnader Varierande 

kvalitet på 

skyltar, ej led-

stråk. 

Handikapptoalett Trångt    

Hissar Trångt    

Möbler Ej anpassat 

efter rullstolar 

Ej höj- och 

sänkbara 
  

Datorer Ej anpassade 

tangentbord 

eller pekdon 

Ej höj- och 

sänkbara 
  

 

8.2 På följande sätt har särskild uppmärksamhet ägnats åt till-
gänglighetsfrågor vid detta folkbibliotek utifrån handikappoli-
tiska krav och riktlinjer. 

 

Denna vår andra frågeställning handlar om att belysa både vilken uppmärksamhet frå-

gan om tillgänglighet för funktionshindrade vid stadsbiblioteket haft på biblioteksnivå 

såväl som i kommunpolitiken, liksom hur medvetenheten ser ut kring frågan på stads-

biblioteket. För att besvara denna frågeställning har vi studerat lokala och regionala 

styrdokument som berör stadsbibliotekets verksamhet och tillgänglighet.  

 

I Sundsvalls stadsbiblioteks biblioteksplan Bibliotek 2016 - Strategi för utveckling av 

Sundsvalls stadsbibliotek (Sundsvalls kommun 2007, s. 6) framhålls att biblioteket ger 

stöd åt personer med dyslexi, afasi eller andra språk- och läshinder. Som värdegrund tar 

biblioteksplanen upp yttrandefriheten, och vill medverka till en rik livs- och kulturmiljö 

där alla kan vara kreativa och utvecklas (ibid. s. 3ff.). För den som inte själv kan besöka 

biblioteket erbjuds uppsökande verksamhet. Detta kan vi konstatera svarar upp på re-

kommendationerna i Folkbiblioteksmanifestet som utvecklats i ett samarbete mellan 

Unesco och IFLA. Där betonas att personer som har svårt att använda folkbibliotekets 

ordinarie utbud på grund av handikapp eller sjukhusvistelse ska erbjudas särskilda tjäns-

ter (Svenska Unescorådet 2006, s. 9f.). 

  

Biblioteket har tagit initiativ till tillgänglighetsarbetet genom att bilda en fokusgrupp i 

samarbete med Handikapprådet. En lokal biblioteksplan har utarbetats inom Kultur- och  

Fritidsnämnden (Sundsvalls kommun, 2007). Tillgänglighetsfrågor har även uppmärk-

sammats i inköpspolicy (Sjöström, 2006). I den senaste MRP:n står under föreslagna 

investeringsprojekt för förvaltningsfastigheter 2010, att Kultur och fritidsnämnden ”vill 

göra vissa ombyggnader / omflyttningar i biblioteksdelen, som bättre belysning m.m.” 

(Sundsvalls kommun 2009, s. 36). 

 

Demokratisk delaktighet, att vara ett bibliotek för alla är fokus för verksamheten vid 

Sundsvalls stadsbibliotek (Sundsvalls kommun 2007, s. 7ff.). I biblioteksplanen finns 

målet inför 2016 att lokalerna ska bli flexiblare. Lokaler, hjälpmedel och information 
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ska handikappanpassas. Detta tyder på en politisk medvetenhet om brister i tillgänglig-

heten vid biblioteket.  

 

Även i Sundsvalls mål- och resursplan (Sundsvalls kommun 2009, s. 36), står under 

föreslagna investeringsprojekt för förvaltningsfastigheter 2010, att Kultur och fritids-

nämnden ”vill göra vissa ombyggnader/omflyttningar i biblioteksdelen, som bättre be-

lysning m.m.”. Problemet med att belysningen på bottenplanet i stadsbiblioteket till stor 

del är ganska dämpad, som vi lade märke till i vår observation förefaller därmed vara 

nära en bättre lösning, men vad ”vissa ombyggnader” och ”m.m.” står för preciseras 

tyvärr inte närmare. I mål- och resursplanen framhålls av kommunfullmäktige att kom-

munen ska fortsätta förbättra tillgängligheten för funktionshindrade, och avhjälpa enkelt 

åtgärdade hinder (Sundsvalls kommun 2009, s. 14). Det noteras även att kommunen har 

kommit långt i att uppnå målen för det handikappolitiska programmet, men konstateras 

även: ”Fortfarande återstår vissa åtgärder och medel behöver avsättas för ändamålet.” 

(ibid. s. 37). Tyvärr preciseras inte heller här inom vilka ansvarsområden, eller vilka 

specifika åtgärder som avses. Dock är det en indikator på att kommunen fortfarande 

betraktar det egna handikappolitiska programmet (Sundsvalls kommun 1999) baserat på 

FN:s standardregler och gällande lagstiftning, som aktuellt i den politiska dagordningen, 

och att viljan finns att sätta av pengar för att nå de handikappolitiska målen. 

 

Den gemensamma grund som anges i biblioteksplanen (Sundsvalls kommun 2007, s. 

10) för samarbete med vård, omsorg och socialtjänst, konstaterar vi är bibliotekslagens 

och socialtjänstlagens formuleringar om allas rätt till biblioteksservice och att ha en 

aktiv, meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. 

 

Enligt intervjun (2011) med en representant från handikapprådet, har den nationella 

handlingsplanen Från patient till medborgare: en nationell handlingsplan för handi-

kappolitiken (Sverige. Regeringen 2000) haft stort inflytande på tillgänglighetsarbetet 

inom Sundsvalls kommuns ansvarsområden.  

 

Vi kan genom våra resultat konstatera att försöken att upphäva barriärerna kan motarbe-

ta varandra vid vissa tillfällen. Ett exempel på detta är hur biblioteket hanterar lättläst 

litteratur på vuxen- resp. barnavdelningen. Vuxenavdelningen har en LL-hylla dit det är 

lätt att hitta. På barnavdelningen har de lättlästa böckerna rödmarkerats och placerats ut 

bland övrigt material, för att överbrygga barriären acceptans. Det kan bli svårare att 

hitta, men upplevas bättre för användaren i och med att funktionsnedsättningen inte tyd-

liggörs. Vi ser här att det finns en inbyggd oförenlighet i att med särskilda hyllor syn-

liggöra och tillgängliggöra det anpassade materialet, sett ur aspekterna identifikation, 

fysisk tillgång och användarens pris. Medan det samtidigt ur aspekterna användarens 

pris och acceptans kan innebära att användare inte accepterar materialet på grund av att 

det känns genant att personliga svårigheter pekas ut. 

 

Planer finns att införa RFID-teknik och Access+ på Sundsvalls stadsbibliotek för att öka 

tillgängligheten för användarna, som genom dessa tekniska lösningar förväntas få lättare 

att hitta det som söks i biblioteket, och bli mindre beroende av att be om hjälp. I för-

längningen väntas dessa tekniska lösningar minska arbetsbördan för personalen. Att 

bibliotekspersonalen satsar på att introducera den nya tekniken för användarna tror vi är 

avgörande för hur framgångsrik förändringen blir. 
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Sundsvalls stadsbibliotek har äppelhylla, LL-hylla, och talboksavdelning där ett stort 

utbud av talböcker finns, och enstaka Daisyspelare för utlån. Där finns också uppsökan-

de verksamheterna boken kommer, och minneslådor, liksom inläsningstjänst, läxhjälp 

och språkjakten för användare som behöver träna på att uttala olika ord. Personalen är 

också angelägen om att bredda utbudet av aktivitetsprogram för olika funktionsnedsätt-

ningar, och erbjuder för detta samarbete med utomstående aktörer som exempelvis han-

dikapporganisationer. 

 

Det har inte genom våra intervjuer eller observation av lokala styrdokument gått att få 

fram huruvida IFLA:s riktlinjer (Nielsen & Irvall 2005a, 2005b) haft betydelse för 

stadsbibliotekets anpassning av lokal och hjälpmedel, och anskaffande av material an-

passat för funktionsnedsättningar. Trots det kan vi konstatera att riktlinjerna i stort över-

ensstämmer stadsbibliotekets intentioner, eller redan uppfyllts.  

 

Se även nedanstående tabell: 

 

På vilket sätt har särskild uppmärksamhet ägnats åt tillgänglighetsfrågor vid detta 

bibliotek utifrån handikappolitiska krav och riktlinjer? 

Styrdokument Mål- och resurs-

plan 

Bibliotek 2016- 

strategi för ut-

veckling av 

Sundsvalls 

stadsbibliotek 

Regional bib-

lioteksplan 

Inköpspolicy 

Biblioteket Fokusgrupp för 

tillgänglighetfrågor 

Anpassad 

hylluppställning 

RFID Äppelhylla, LL-

hylla. Talboksav-

delning 

Uppsökande 

verksamhet 

Boken kommer Minneslådor   

Program Läxhjälp Språkjakten Café Inläsningstjänst 

Webbplats 

och katalog 

Anpassa texten Lyssna 

(webbplats) 

Förklara 

(webbplats) 

Access+ 

(katalog) 

 

 

Vi har funnit att Bucklands teori om de barriärer som måste överbryggas för att nå in-

formation varit lämpliga verktyg i vår analys. Vissa av de hinder eller lösningar i biblio-

teket vi redogör för kan sorteras under flera barriärer, varför vi återkommit till dessa.  

Barriären acceptans har vi tillfört en delvis ny tolkning, eftersom vi funnit att denna 

finns hos användare, men på andra grunder än de Buckland ursprungligen avsett. 

Som biprodukt till denna uppsats har vi även sammanställt en mall (se bil. 4), lämplig 

för jämförelser med andra bibliotek. 

 

9. Förslag till vidare forskning 

 

Våra förslag till vidare forskning på området är att fler undersökningar behövs, för att 

belysa hur folkbibliotekens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar på-

verkats av det senaste årtiondets aktivt medvetna handikappolitik, utifrån såväl ett bibli-

oteks- och samhällsperspektiv, som utifrån ett användarperspektiv. Vi hoppas vår mall 
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för jämförelser med andra bibliotek kan användas för detta, och kanske vidareutvecklas 

till föremål för vidare forskning kring tillgänglighetsfrågor för folkbibliotek  

 

Då våra resultat i likhet med Johansson och Ängsveds (2008, s. 35f, 49) visar att det är 

svårt för bibliotekarier att vid inköp finna tillräckligt med specialanpassat material till 

olika typer av funktionsnedsättningar, tycker vi det vore intressant med en undersökning 

för att forska om vilka faktorer som begränsar och främjar utbudet från utgivare av spe-

cialanpassat material gentemot biblioteken.  

 

Ännu en intressant fråga för vidare forskning vore att undersöka RFID, och Access+ 

inverkan i biblioteksmiljö. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna magisteruppsats har varit att beskriva hur tillgängligheten till service, 

material och lokaler ser ut för personer med funktionsnedsättningar vid ett svenskt folk-

bibliotek. För detta har vi använt följande frågeställningar: 

 

- I vilka avseenden är detta folkbibliotek väl tillgängligt, respektive mindre tillgängligt 

för personer med funktionsnedsättningar? 

- På vilka sätt har särskild uppmärksamhet ägnats åt tillgänglighetsfrågor vid detta folk-

bibliotek utifrån handikappolitiska krav och riktlinjer? 

 

Som teoretisk ram för denna fallstudie har vi använt sex perspektiv av barriärer Michael 

K. Buckland beskriver kan hindra användaren att nå information, som vi översatt för att 

passa uppsatsens kontext: Identifikation innebär att användaren måste kunna identifiera 

önskad information, både att finna vägen dit och kunna välja. Fysisk tillgänglighet att 

användaren efter att ha identifierat en informationskälla måste få fysisk tillgång till den. 

Med användarens pris för att nå information avses förutom faktisk kostnad i pengar 

även tid och ansträngning som användaren måste lägga ner. Bibliotekets kostnad för att 

erbjuda information såväl i pengar som i ansträngning och tid. Förståelse/ kognitiv till-

gänglighet innebär att användaren förstår och kan tillgodogöra sig innehållet i en källa. 

Om användaren inte accepterar informationen som trovärdig på grund av motstridiga 

åsikter eller värderingar, kan bristande acceptans utgöra en barriär mot tillgänglighet. 

Metoder vi använt är att kartlägga och studera dokument för att se hur lagar och riktlin-

jer om tillgänglighet format regionala styrdokument. Vi har genomfört två kvalitativa 

intervjuer med en bibliotekarie som också är enhetschef, och en representant för handi-

kapprådet i kommunen. Vi har också observerat hur bibliotekets lokaler, webbplats och 

material är anpassat för personer med olika funktionsnedsättningar. 

 

Resultaten visar att Sundsvalls stadsbibliotek är väl tillgängligt i bemärkelsen att med-

vetenhet och intresse hos ansvarig personal att möta handikappolitiska krav på tillgäng-

lighet är högt. Mindre tillgängligt är stadsbibliotekets genom att den fysiska tillgänglig-

heten till bibliotekets lokal och material är begränsad för rörelsehindrade i bottenplanet 

på stadsbiblioteket. Det är trångt om utrymme mellan hyllorna att kunna vända eller 

passera med rullstol eller rullator, och vissa bokhyllor är för höga att nå upp till för an-

vändare i rullstol. Höj- och sänkbara bord, diskar, anpassade datorer, liksom datorbord 

anpassade för rullstolar saknas. Belysningen är svag, och skyltar med information sak-

nar tydliga kontraster i färgsättningen viket försvårar identifikation. Flera våningsplan 

och nivåskillnader gör det också svårare att hitta. Hissarna är trånga, liksom handikapp-

toaletten. Bristerna i den fysiska tillgängligheten gör även att barriären användarens pris 

ökar. Otillräcklig utbildning om funktionshinder ökar barriären förståelse/ kognitiv till-

gänglighet för stadsbibliotekets personal, då förutsättningarna till ett gott bemötande 

påverkas. Barriären bibliotekets kostnad försenar ommöbleringen då finansiella medel 

ännu saknas, liksom inköp av höj- och sänkbara utlåningsstationer, anpassade datorer 

och datorbord. Att planera och ansöka om pengar till anpassningar innebär svårigheter 

och ansträngning med befintliga resurser, liksom att biblioteksanställda ej upplevt till-

räckligt styrning från kommunledning och politiker att uppfylla handikappolitiska krav. 

Ansvaret har huvudsakligen lämnats till bibliotekets egna initiativ utan tydligt stöd. 

 

Webbplatsen kan sett till förståelse/ kognitiv tillgänglighet och identifikation vara 

krånglig att använda för personer med nedsatt läsförmåga, då inställningar för att anpas-
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sa sidan kräver att användaren kan lokalisera och följa de skriftliga instruktionerna. Att 

behöva hjälp med inställningar för att anpassa sidan, lära sig använda tekniken på 

webbplatsen, eller söka i katalogen kan medföra ett ökat pris i form av tid, ansträngning 

eller obehag för användare med nedsatt läsförmåga. Det syntetiska talet i uppläsnings-

tjänsten på bibliotekets webbplats är ibland svårt att förstå, då det inte har samma sam-

talsmelodi och betoning som talspråket. Sett utifrån barriären acceptans har vi funnit att 

texten genom uppläsningstjänsten på webbplatsen ibland inte läses upp, eller fel textav-

snitt läses upp. Ovanstående problem med informationskällan gör att funktionen inte 

känns fullt trovärdig. I bibliotekets OPAC kan endast textens utseende anpassas. Sök-

funktionen är inte tolerant mot felstavningar och ger inga alternativa stavningsförslag, 

vilket gör att ett visst mått av ovanstående barriärer kvarstår. 

 

Särskild uppmärksamhet har ägnats tillgänglighetsfrågor genom att en fokusgrupp för 

tillgänglighetsfrågor har bildats i samarbete med handikapprådet. Den lokala biblioteks-

planen, MRP, och inköpspolicyn beaktar behoven hos personer med funktionsnedsätt-

ningar. Barn- och ungdomsavdelningen har frångått SAB-systemet för att ordna 

hylluppställningen efter ”hur barn frågar”, vilket underlättar identifikation, minskar an-

vändarens pris, och bibliotekets kostnad i ansträngning. För att öka den fysiska tillgäng-

ligheten i bibliotekslokalen planerar personalen att flytta allt material anpassat för funk-

tionsnedsättningar nära entrén och informationsdisken, för att få det samlat på närmare 

avstånd, förbättra tillgången till talböcker under helger och lättare kunna ge hjälp. Bibli-

oteket har ansökt om medel till RFID, för att förse informationstavlor och böcker med 

inläst information som kan lyssnas av. Detta kan minska användarens pris för personer 

med nedsatt läsförmåga. Särskild talboksavdelning, LL-hylla, och äppelhylla på stads-

biblioteket ger förbättrad fysisk tillgång till materialet och minskar barriärerna förståel-

se/ kognitiv tillgänglighet, liksom identifikation då materialet går lättare att finna. Att 

talboksavdelningen i nuläget är obemannad på helger innebär att användarens pris och 

bibliotekets kostnad ökar. Användaren måste be om hjälp att få tillgång till talböcker, 

och personalen får lämna informationsdisken obemannad. Situationen förbättras när 

stadsbiblioteket kan möjliggöra den planerade omflyttningen. Viss tillgång att låna Dai-

sy-spelare ger också ökad fysisk tillgänglighet till information. Att specialanpassat ma-

terial sätts på särskilda hyllor kan minska barriären användarens pris, då ansträngning 

att lokalisera materialet minskas. Ett initiativ som kan tyckas motsägelsefullt mot detta 

är att barn- och ungdomsavdelningens LL-material ställts på övriga hyllor, i gengäld 

med en röd märkning. Detta är dock ett medvetet steg för att minska samma barriär. 

Användare upplever det ibland som genant att gå till en särskild hylla, vilket indikerar 

att barriären acceptans även kan uppstå när information erbjuds på ett sätt som är svårt 

för användaren att godta. En större fysisk tillgång till TAKK, Bliss, Pictogram och teck-

enspråksmedia från utgivarna för att minska barriären förståelse/ kognitiv tillgänglighet 

efterfrågas också av bibliotekarierna.  

 

Stadsbibliotekets uppsökande verksamheter Boken kommer och Minneslådor ger ökad 

fysisk tillgänglighet. Den senare främjar identifikation genom att hjälpa dementa känna 

igen och samtala om lådans innehåll. Stadsbibliotekets läxhjälp, och projektet språkjak-

ten som håller på att startas minskar barriärerna fysisk tillgänglighet, och förståelse/ 

kognitiv tillgänglighet. Möjligheten till anpassning av webbsidan underlättar att över-

brygga barriärerna identifikation och fysisk tillgänglighet. Att stadsbibliotekets elektro-

niska samlingar ökar, och omlån, reservationer, frågeservice och informationssökning 

finns åtkomligt för användarna via webbplatsen ökar den fysiska tillgängligheten för 

användare med tillgång till Internet.  
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Bilaga 1. Intervjuguide 

 

1) Kan du berätta lite om dig själv (yrkesmässigt), och ditt arbete här? 

 

(relatera till biblioteket ifall personen arbetar inom någon annan förvaltning) 

 

2) Erbjuder detta bibliotek uppsökande verksamhet, riktad till personer som inte själva 

kan ta sig till biblioteket? 

 

Följdfråga: Hur är den verksamheten uppbyggd? 

  

 

3) Hur upplever du utbudet för människor med nedsatt läsförmåga exempelvis pga syn-

skada eller dyslexi vid detta bibliotek? 

 

 

4) Hur upplever du utbudet för människor med nedsatt hörsel vid detta bibliotek (exem-

pelvis textning av filmer)? 

 

 

 

5) Hur upplever du bibliotekets utbud för människor med kognitiva funktionshinder t ex 

utvecklingsstörning vid detta bibliotek? 

 

 

6) Hur upplever du den fysiska tillgängligheten till detta bibliotek för människor med 

rörelsehinder? 

 

 

7) Hur kan ni hjälpa användare som på grund av funktionsnedsättningar har svårt att 

hitta i biblioteket? 

 

a) Genom tekniska lösningar? 

 

b) Genom bemötande? 

 

 

8) Upplever du att tillgängligheten för funktionshindrade förändrats under den tid du 

arbetat på bibliotek i denna kommun? 

 

 

9) Hur upplever du att tillgängligheten för människor med nedsatt orienteringsförmåga 

(exempelvis pga nedsatt syn, hörsel, läsförmåga eller kognitiv funktion) är vid detta 

bibliotek? 
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10) Hur upplever du tillgängligheten för människor med svårigheter att kommunicera 

vid detta bibliotek (exempelvis pga talsvårigheter, hörselskada)? 

 

 

11) Har personalen vid detta bibliotek under din anställningstid fått utbildning i att be-

möta människor med olika funktionshinder? 

 

Exempel? 

 

 

12) Har personalen vid detta bibliotek under din anställningstid fått någon utbildning 

som förklarar olika funktionshinder? 

 

 

13) Har det under din tid som anställd här på biblioteket ägnats särskild uppmärksamhet 

kring frågor (utöver redan nämnda), som berör tillgängligheten för funktionshindrade? 

 

Exempelvis:  

Genom kommunalpolitiska beslut? 

Genom bibliotekets egna initiativ? 

Genom lagar? 

Genom riktlinjer? 

Genom handikappolitik? 

 

 

14) Har du själv på något sätt haft möjlighet att påverka tillgängligheten för funktions-

hindrade här på biblioteket? 

 

Exempel på detta? 

 

 

15) Vilka faktorer anser du styr utvecklingen i tillgänglighetsfrågor för funktionshind-

rade vid detta bibliotek? 

 

 

16) Har du några idéer kring hur tillgänglighet, utbud eller bemötande för människor 

med funktionshinder skulle kunna bli ännu bättre vid detta bibliotek? 

 

Följdfråga: Vad krävs enligt din uppfattning för att detta ska kunna genomföras? 

 

 

17) Får ni idéer eller synpunkter från funktionshindrade på vad som skulle kunna öka 

tillgängligheten vid detta bibliotek? 

 

Exempel på detta? 
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Bilaga 2. Observationsschema 

 
Entré    

 

Handikapparkering närliggande. 

Tydlig skyltning 

Halkfritt men jämnt underlag vid entré 

Ramp med räcken vid behov. 

 

Framkomlighet i biblioteket. 

 

Breddad dörr och säkerhetskontroller, för rullstolar och person med ledarhund. 

Dörröppnare nåbar för rullstolsburen. 

Trösklar? 

Markering vid ev. glasdörrar, varning för synskadade. 

Trappsteg och trappor, markerade med kontrastfärg. 

 

Hiss: 

 Tydligt markerad. 

Väl belyst 

Utrymme att svänga runt med rullstol 

Knappar med punktskrift och syntetiskt tal, nåbara från rullstol 

 

Gångar mellan hyllor breda och utan hinder för rullstol och andra hjälpmedel. 

Hyllor nåbara från rullstol 

 

Lånedisk/informationsdisk: 

Nära entrén 

Tydligt markerad 

Höj- och sänkbar 

Framkomlighet för rullstol 

Möjlighet att sitta  

Tydligt markerat kösystem. 

  

Möblering som inte hindrar framkomlighet. 

Möbler anpassade för äldre och lätt rörelsehindrade. 

 

 

 

Skyltar och informationstavlor. 

 

Information med text och pictogram/bildsymbol. 

Enkel text utan abstrakt språk eller långa meningar. 

Stor stil, enkelt typsnitt. 

Enhetlig utformning. 

Ej yta som reflekterar ljus. 
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Datorer. 

 

Anpassat för rullstolsburna, höj-och sänkbart bord. 

Anpassade tangentbord. 

Pekskärm. 

Möjlighet till förstoring och syntetiskt tal. 

Anpassning för dyslektiker (stavning, lästräningsprogram) 

 

Katalog, webbsidor. 

 

Logiskt uppställd meny. 

Möjlighet att välja stor stil, byta kontrast eller färger. 

 

Lättläst: 

Enkelt och konkret språk. 

Korta meningar och stycken. 

 

Material. 

 

Talböcker (tidningar, tidskrifter) 

DAISY- spelare 

Lättläst 

Stor stil 

Punktskrift 

 

Äppelhylla: 

Lättläst 

Rikt illustrerade böcker 

Bliss 

Pictogram 

Punktskrift 

Taktila böcker 

Talböcker (DAISY) 

Teckenböcker och video/dvd med teckenspråk. 

 

  

 

Översikt: 

 

Placering av det särskilda materialet, se ovan. 

Skyltning och information om materialet. 

Ledstråk, taktilt. 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till Handikapprådet 

 

 

Vi är två studenter vid högskolan i Borås som arbetar med en magisteruppsats i Biblio-

teks- och Informationsvetenskap. Uppsatsen är en fallstudie om hur tillgängligheten för 

funktionshindrade vid Sundsvalls stadsbibliotek påverkats utifrån ett handikappolitiskt 

perspektiv. Vi är därför intresserade av att veta lite om hur handikapprådet eventuellt 

har kunnat, och kan påverka tillgängligheten vid stadsbiblioteket, och undrar om vi får 

besvära er med några frågor. 

 

Vänligen Maud Hast och Maria Normark. 

 

 

 

 På vilket sätt har handikapprådet inflytande att påverka nämnderna att ta hänsyn 

till tillgänglighetsfrågor i sina verksamhetsplaneringar? 

 

 Hur är ansvaret fördelat mellan er, ledningen i kommunens förvaltningar, och 

personalen (exempelvis på biblioteket) i enskilda tillgänglighetsfrågor?  

 

 Arbetar handikapprådet uppsökande gentemot kommunens förvaltningar för att 

ta upp tillgänglighetsfrågor, eller krävs förvaltningarnas egna initiativ?  

 

 Har ni sett att handikapprådet kunnat bidra till att åtgärder genomförts för ökad 

tillgänglighet till Sundsvalls stadsbiblioteks lokaler eller verksamhet sedan 

kommunens handikappolitiska program antogs 1999, och i så fall hur? 

 

 Arbetar handikapprådet för närvarande med något konkret projekt, eller har pla-

ner för att förbättra tillgängligheten till Sundsvalls stadsbiblioteks lokaler eller 

verksamhet? 

 

 Vilka eventuella problem har handikapprådet mött i arbetet med att förbättra 

tillgängligheten vid Sundsvalls stadsbibliotek? 
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Bilaga 4. Mall för jämförelser med andra bibliotek. 

 

 

 Bibliotekslokalen Webbplats och 

katalog 

Material och 

utbud 

Identifikation Överskådlighet, 

skyltar, ledstråk 

Användarvänlighet Anpassat 

Fysisk tillgänglig-

het 

Framkomligt utan 

hinder, utrymme 

Användarvänlighet Anpassad teknik 

Användarens pris Lättillgängligt Anpassad teknik och 

hjälpmedel 

Varierat men inte 

utpekande 

Bibliotekets kost-

nad 

Närhet till informa-

tionsdisk, stöd från 

ledning 

Anpassad teknik och 

hjälpmedel 

Information från 

utgivare 

Förståelse/Kognitiv 

tillgänglighet 

Skyltar, ledstråk Anpassad teknik och 

språk (symboler) 

Varierat, anpassat 

språk (symboler) 

Acceptans Ej utpekande placer-

ing av material 

Fungerande teknik Varierat men inte 

utpekande 

 

 


