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Abstract: This thesis addresses the creation of accessibility for 
people with disabilities at Swedish public libraries. 
The focus of the study was to investigate how 
libraries adapt their activities to meet the needs of 
people with disabilites. I was also interested in the 
barriers that the libraries experience in that 
adaptation and the libraries’ different views on 
opportunities for improvements in that area. The 
material used consists of a web survey and 
qualitative interviews. I used a univariate analysis 
and a thematic analysis as analysis tools. The 
analysis was based on theories from library and 
information science and disability studies. 
 
I found that Swedish public libraries have a 
thorough understanding of the importance of the 
creation of accessibility for people with different 
disabilities. However, the results from the survey 
and the interviews displayed a general lack of 
knowledge at the libraries about the needs of 
different members of this group.  That lack of 
knowledge was identified as a barrier for the 
accessibility at the libraries. Other barriers for 
inclusion and accessibility that were identified 
involved financial restrictions, lack of technical 
resources and nonexisting cooperations in 
municipalities and with different disability 
organisations. The study also showed that libraries, 
in their creation of accessibility for this group, tend 
to give priority to the access to the physical library 
and to literature, rather than to prioritise technical 
tools or program activities. 
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1 Inledning 
 
I bibliotekslagens §6 anges att folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och 
anpassade efter individens behov. Under avsnittet Prioriterade grupper anges 
också grupper av personer som från folkbibliotekens sida ska ägnas särskild 
hänsyn i arbetet för tillgänglighet och anpassning. I §4 anges gruppen personer 
med funktionsnedsättning som en av dessa prioriterade grupper. Där nämns att 
biblioteken ska anpassa sin verksamhet efter de behov som dessa personer har 
genom att tillgängliggöra litteratur samt genom att använda sig av tekniska 
hjälpmedel för att möta dessa individers behov. Folkbibliotek utgör 
tillsammans med regionala bibliotek, skolbibliotek, högskolebibliotek, 
lånecentraler och övrig offentligt finansierad biblioteksverksamhet det 
allmänna biblioteksväsendet och innefattas därför av bibliotekslagen 
(Bibliotekslag, SFS 2013:801). Vid läsning av bibliotekslagen går det att 
uppfatta gruppen personer med funktionsnedsättning som en enhetlig och 
avgränsad grupp. I själva verket är det en grupp som kan delas in i en mängd 
olika grupper efter funktionsförmåga, vilket betyder att det finns en mängd 
skilda behov som behöver mötas för att tillgänglighet för alla ska uppnås. Det 
här ställer höga krav på biblioteken. Med tanke på dessa krav vill jag 
undersöka hur folkbiblioteken värderar sin egen tillgänglighet samt vilka 
faktorer som styr detta arbete utifrån bibliotekspersonalens eget perspektiv. 
 

1.1 Problemformulering 
 
År 2009 antogs FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning i Sverige, och den gäller här i Sverige idag. 
Konventionen utgår ifrån idén att funktionshinder kan förebyggas och 
elimineras genom anpassning hos den omgivande miljön. Förutom principer 
som icke-diskriminering och jämlikhet utgår konventionen från principen om 
tillgänglighet, vilket är den princip som ägnas särskild uppmärksamhet i detta 
arbete. All offentlig verksamhet i Sverige är skyldig att följa denna konvention, 
där verksamhet som bedrivs av Sveriges kommuner är ett exempel 
(Myndigheten för delaktighet, 2019). I konventionens artikel 30 fastslås att 
personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet till deltagande i kulturliv 
på samma villkor som andra, och bibliotek nämns i konventionen som ett 
exempel på en plats som ska göras tillgänglig (Socialdepartementet, Ds 
2008:23). En stor aspekt av denna tillgänglighet har att göra med bibliotekens 
roll som informationsförmedlare. I Bibliotekens internationella manifest 
(Svensk biblioteksförening, u.å.) fastslås att ”Folkbiblioteket ska som lokalt 
kunskapscentrum göra all sorts kunskap och information lätt tillgänglig för sina 
användare” (s. 11). Det anges också att ett av folkbibliotekens huvuduppdrag är 
att verka för information genom att exempelvis ”garantera alla medborgares 
tillgång till all sorts samhällsinformation” samt att ”underlätta utvecklingen av 
informationskompetens” (s. 12). Folkbiblioteken har som uppdrag att förmedla 
information och därigenom också ett krav på sig som tillhandahållare av 
information.  
 
Med det uttalade målet att prioritera personer med funktionsnedsättning är det 
av vikt att undersöka hur folkbibliotek arbetar för att uppnå de krav som ställs i 
bibliotekslagen samt FN:s konvention om rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning.  
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Bland tidigare forskning verkar det finnas en viss avsaknad av studier som 
fokuserar på folkbibliotekens egen utvärdering av detta arbete i en bredare 
skala. Tillgänglighet på folkbibliotek har undersökts i flera magister- och 
masteruppsatser i Sverige (Dobson Hoffman & Gröndalen, 2007; Hast & 
Normark, 2011; Reimann, 2018), men ett vanligt tillvägagångssätt i dessa 
studier är en undersökning av ett eller ett par folkbibliotek.  
 
Den här undersökningen har istället som mål att både visa hur enskilda svenska 
folkbibliotek ser på sitt tillgänglighetsarbete och samtidigt ge svar på hur 
folkbibliotek i Sverige överlag upplever sig nå upp till krav om tillgänglighet 
för den berörda gruppen. I en sådan undersökning blir det också aktuellt att se 
över vilka faktorer som påverkar detta arbete, både de faktorer som biblioteken 
själva upplever sig ha kontroll över samt de faktorer som de inte har kontroll 
över, men samtidigt måste förhålla sig till. När det gäller faktorer som de har 
kontroll över kan det exempelvis röra sig om bemötande och kunskap om 
målgruppen, medan ekonomiska faktorer och inbyggda hinder i 
biblioteksmiljön potentiellt kan vara svårare för biblioteken att styra över. Alla 
dessa faktorer samverkar för att skapa tillgänglighet och i bästa fall en social 
inkludering för målgruppen personer med funktionsnedsättning (Barker, 2011, 
s. 10-11). 

Studien ska leda fram till en kartläggning av faktorer som påverkar arbetet med 
tillgänglighet samt en kartläggning kring hur folkbiblioteken väljer att 
prioritera olika områden och arbetssätt i sitt tillgänglighetsarbete gentemot 
målgruppen. Min utgångspunkt är att folkbiblioteken har kunskap om kravet att 
tillgängliggöra biblioteket för målgruppen som det anges i bibliotekslagen 
(Bibliotekslag, SFS 2013:801), samt vilka möjligheter och begränsningar som 
finns i det arbetet. Dessa aspekter sammantagna leder mig till slutsatsen att 
folkbiblioteken själva passar bra som respondenter för denna uppsats syfte och 
därför är denna studie genomförd ur deras perspektiv.   
 
1.2 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka hur folkbiblioteken arbetar med att skapa 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning samt vilka hinder och 
möjligheter till förbättring som finns i arbetet med att tillgängliggöra 
biblioteken för personer med funktionsnedsättning utifrån bibliotekens 
perspektiv. Syftet är att undersöka vilka faktorer som styr detta arbete, samt 
hur folkbiblioteken själva ser på begreppet tillgänglighet kopplat till den 
berörda gruppen med särskild betoning på tillgänglighet av information.   
  
Syftet har genererat följande frågeställningar: 
 
På vilka sätt arbetar svenska folkbibliotek med att tillgängliggöra biblioteket 
för personer med funktionsnedsättning? 
 
Vilka hinder och möjligheter till utveckling finns i arbetet med att 
tillgängliggöra folkbiblioteksverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning? 
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1.3 Avgränsningar och problem 
 
Bibliotekslagen och skrivningen om prioriterade grupper omfattar samtliga 
bibliotek inom det allmänna biblioteksväsendet. Där innefattas förutom 
folkbibliotek också skolbibliotek, regionala bibliotek, högskolebibliotek och 
lånecentraler. Eftersom dessa verksamheter har olika förutsättningar och 
prioriteringar har jag valt att fokusera studien på en typ av verksamhet. Valet 
har fallit på folkbibliotek eftersom samtliga kommuner enligt lag ska ha ett 
folkbibliotek samt att skrivningen i bibliotekslagen om prioriterade grupper 
gäller alla folkbibliotek i lika hög utsträckning. Därför går det att behandla alla 
svar på enkäten som lika viktiga och representativa för gruppen. 
 
Ett problem med detta arbete är att det grundar sig på den skrivelse som finns i 
bibliotekslagen. Den skrivelsen är utpekande och väljer att behandla personer 
med funktionsnedsättning som en enhetlig grupp med skilda, men ändå 
likartade behov. Olika rörelser som arbetar med rättigheter för personer med 
funktionsnedsättning vänder sig emot utpekanden och värderingar av olika 
funktioner och betonar istället vikten av att använda sig av begrepp som 
funktionsvariation som omfattar alla människor (Institutet för språk och 
folkminnen, 2015). För att undersöka hur biblioteken arbetar gentemot 
personer med funktionsnedsättning krävs en indelning i en sådan grupp, vilket i 
sig kräver ett utpekande av personer.  
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2 Begrepp 
 
I detta arbete används olika begrepp kopplat till funktion. Skillnaden mellan 
dem tydliggörs och definieras nedan för att få en god förståelse för hur de kan 
och ska användas.  
 
2.1 Tillgänglighet 
 
Enligt Myndigheten för delaktighet (2019) ligger begreppet tillgänglighet till 
grund för den funktionshinderspolitik som förs i Sverige och EU. Här i Sverige 
används begreppet i sin tur utifrån den definition som ges i FN:s konvention 
om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I konventionen fastslås 
att tillgänglighet är ett grundläggande begrepp för att möjliggöra att personer 
med funktionsnedsättning får sina mänskliga rättigheter och friheter 
tillgodosedda. Nära sammankopplat med begreppet ligger begrepp som 
jämlikhet och icke-diskriminering och tillgänglighetsbegreppet främjar en 
socialt hållbar utveckling. Tillgänglighet kan exempelvis uppnås genom 
digitala hjälpmedel som alternativ för syn och hörsel, samt genom att anpassa 
den fysiska miljön och transporter i syfte att möta de behov som personer med 
olika funktionsnedsättning har. Ett exempel på en sådan transport är hiss för de 
personer som exempelvis använder rullstol (Myndigheten för delaktighet, 
2019). 
 
Nära sammankopplat med begreppet tillgänglighet är begreppet 
diskriminering. Enligt Lindberg (1999) riskerar personer att drabbas av 
utanförskap när tillgänglighet inte skapas, vilket är ett tydligt tecken på 
diskriminering. Vid lagstiftning om förbud mot diskriminering och skapande 
av tillgänglighet har Sverige enligt Lindberg (1999) haft USA som sin 
tydligaste förebild. Den amerikanska lagstiftningen ADA (Americans with 
Disabilites Act) undertecknades år 1990 och har sedan dess betytt mycket för 
tillgänglighet i det amerikanska samhället för personer med 
funktionsnedsättning. Där gick USA i täten, vilket snabbt under 1990-talet 
visade sig genom exempelvis tillgänglighet i tunnelbanan, hissar, affärer, på 
restauranger och andra offentliga platser (Lindberg, 1999, s. 109-110).  
 
2.2 Funktionsnedsättning, funktionshinder och 
funktionsrätt 
 
I uppsatsen används en definition av begreppen funktionsnedsättning och 
funktionshinder som lyder enligt följande: ”Funktionsnedsättning är en 
nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. 
Funktionshinder är den begränsning som en funktionsnedsättning innebär för 
en person i relation till omgivningen.” (Socialstyrelsen, u.å.).  
 
I de här definitionerna återspeglas en miljörelativ syn på funktionsnedsättning 
där hinder och barriärer skapas i ett förhållande mellan personens nedsättning 
och det omgivande samhället (Holme, 1999, s. 75). Nära sammankopplat med 
denna åtskillnad mellan begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder är 
enligt Funktionsrätt Sverige (2017) begreppet funktionsrätt, som är ett begrepp 
som uppstod för ett par år sedan.  
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Begreppet är grundat på mänskliga rättigheter som anges i FN:s konvention om 
rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Begreppet funktionsrätt ger 
uttryck för alla människors rätt till att själva få bestämma över sina liv och att 
få vara delaktiga i samhället på ett komplett sätt (Funktionsrätt Sverige, 2017). 
Funktionsrätt är ett begrepp som är tänkt att komplettera dessa definitioner av 
funktionshinder och funktionsnedsättning. Begreppet definieras på följande sätt 
av organisationen Funktionsrätt Sverige (2017):  
 
”Det handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från hinder, 
tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett universellt 
utformat samhälle. Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, oavsett 
funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden. Vi har 
alla rätt till en fungerande vård, en fungerande skola, ett fungerande arbetsliv och så vidare. 
Begreppet kan användas både i dagligt tal, relaterat till en enskild vardaglig situation, men 
också i ett politiskt sammanhang för att beskriva den gemensamma rätten för olika grupper.” 
(Funktionsrätt Sverige, 2017).	
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3 Tidigare forskning	
 
Nedan följer en redogörelse för tidigare forskning som har gjorts kopplat till 
folkbiblioteks arbete med att skapa tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning. Forskningsavsnittet har tematiserats och forskningen har 
delats in i fyra olika områden; Tillgänglighet i biblioteksmiljön, Litteratur, 
medier och hjälpmedel, Kommunikation mellan bibliotekspersonal och 
målgruppen samt Uppsökande verksamhet och programverksamhet. Som en 
sista del ligger också en redogörelse för ett antal undersökningar som har gjorts 
av Kulturrådet under de senaste åren. Utifrån mina frågeställningar är det 
viktigt att ta del av andra studier som har varit inriktade på att skapa 
tillgänglighet för denna målgrupp. Särskild betoning vid sökning efter tidigare 
forskning har legat på folkbiblioteks egen utvärdering av detta arbete och på de 
potentiella hinder och möjligheter till förbättring som finns inom detta arbete. 
Vid sökningen efter tidigare forskning har databaserna LISA (Library and 
Information Science Abstracts), Web of Science samt Google Scholar använts. 
De vanligaste söktermer som har använts har varit ”disability”, ”public 
libraries” samt ”accessibility”. 
 
3.1 Tillgänglighet i biblioteksmiljön 
 
Tess Prendergast (2016) skriver om en studie som genomfördes i Kanada 2014 
kopplat till folkbiblioteks arbete med läs- och skrivkunnighet bland barn med 
funktionsnedsättning. I denna studie undersöktes de berörda barnens 
användning av ett folkbibliotek utifrån en mängd faktorer, där exempelvis 
tillgänglighet i den fysiska miljön var ett tydligt tema (Prendergast, 2016, s. 65-
67). För att undersöka detta tillfrågades elva bibliotekarier och fjorton föräldrar 
till barn med funktionsnedsättning om deras upplevelser av tillgänglighet på 
biblioteket (Prendergast, 2016, s. 70-72). Tillgången till det fysiska biblioteket 
visade sig i resultatet av studien upplevas olika av de tillfrågade 
bibliotekarierna och föräldrarna. Samtliga bibliotekarier svarade att biblioteket 
var tillgängligt för rullstolsanvändare (eftersom biblioteken i fråga låg på 
bottenvåningen eller hade hiss), men det framkom samtidigt att 
barnavdelningarna i vissa fall var små och att de därför kunde innebära 
problem för vissa rullstolsanvändare. Dessutom ansåg bibliotekarierna att 
exempelvis bokhyllor och datorbord var svåranvända för rullstolsanvändare. 
Föräldrar till rullstolsanvändare uttryckte dock ingen negativ upplevelse av den 
fysiska tillgängligheten för sina barn (Prendergast, 2016, s. 74-75). 
 
En annan studie om tillgänglighet bedrevs i England och redogörs för av 
Goulding och McCaskill (2001). I undersökningen genomfördes en fallstudie 
av fem folkbibliotek där bibliotekarier blev intervjuade om sina biblioteks 
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning (Goulding & McCaskill, 
2001, s. 195-196). Studien visade att tillgängligheten för gruppen skiljde sig åt 
i hög utsträckning mellan de olika biblioteken. Samtliga bibliotek uppvisade 
dock kunskap och insikt kring hur fysisk tillgänglighet kan skapas på ett 
bibliotek. Denna kunskap tillämpades också i praktiken. Alla fem folkbibliotek 
hade hiss och ramper för att underlätta framkomlighet. När det gäller andra 
typer av hinder som kan skapas i biblioteksmiljö visade de dock inte upp 
samma anpassning (Goulding & McCaskill, 2001, s. 203).  
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Hyllor och bord identifierades som potentiella hinder för framkomlighet, och 
skyltningen var bristfällig på de studerade biblioteken. Det saknades också 
guidning i biblioteken som kunde visa biblioteksanvändare hur de kunde ta sig 
runt i biblioteket. I den utsträckning det fanns information om hur användare 
kunde ta sig runt i biblioteket var den inte anpassad efter personer med 
funktionsnedsättning specifikt. Det medförde därför att många ur den 
målgruppen blev tvungna att själva fråga bibliotekspersonal om hur de kunde 
orientera sig i biblioteket. Exempelvis var skyltar placerade högt upp, vilket 
medförde att många inte såg dem. Denna problematik visade sig finnas på 
samtliga bibliotek, men ett av dem tycktes ha ägnat mer tanke åt skyltning 
anpassad för personer med funktionsnedsättning än de andra (Goulding & 
McCaskill, 2001, s. 203). 
 
Barker (2011) har med hjälp av fallstudier där hon har intervjuat unga personer 
med funktionsnedsättning försökt att beskriva vad som kan klassas som en 
inkluderande tillgänglig biblioteksmiljö ur en ung person med 
funktionsnedsättnings perspektiv (Barker, 2011, s. 9). När det gäller den 
fysiska tillgängligheten argumenterar Barker (2011) som ett resultat av studien 
för att designen av biblioteket är det område som får störst implikationer för 
tillgängligheten på ett bibliotek. Rullstolsanvändare utgör bara en liten grupp 
av personer med funktionsnedsättning, men om deras behov möts menar 
Barker (2011) att också tillgängligheten för personer med exempelvis rullatorer 
och vagnar säkras. Förutom ramper och hissar listar Barker (2011) anpassade 
dörrar, tillräckligt utrymme mellan hyllor och bord samt höj- och sänkbara 
bord både vid exempelvis datorer och utlåningsterminaler som viktiga faktorer 
för att skapa tillgänglighet (Barker, 2011, s. 12-13). 
 
3.2 Litteratur, medier och hjälpmedel 
 
Katrina Knox (2010) bedrev tillsammans med kollegor på olika folkbibliotek 
ett projekt i syfte att öka tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning 
på folkbibliotek i delstaten Victoria i Australien. Projektet var tänkt att leda 
fram till slutsatser om hur folkbibliotek ska arbeta för att öka tillgängligheten 
till internet för denna grupp. Projektet initierades efter en rapport som hade 
släppts efter en studie kring dessa frågor ett par år tidigare.  
 
Den studien genomfördes genom en enkät som skickades till personer med 
funktionsnedsättning, vårdare till personer med funktionsnedsättning samt 
bibliotekspersonal på det folkbibliotek vars tillgänglighet utvärderades i 
studien. Resultatet av studien visade att problematiken kunde delas in i ett antal 
områden. För de personer med funktionsnedsättning som svarade på enkäten 
visade problemen främst röra sig om tillgång till internet på biblioteket, 
tillgång till biblioteket via internet, brist på stöd från personal samt 
tillgängligheten till det fysiska biblioteket. För folkbibliotekets räkning 
handlade problemen främst om avsaknad av tekniska hjälpmedel och behovet 
av träning och undervisning för personalen. De tekniska hjälpmedel som var 
aktuella på biblioteken var dyra, vilket var en stor anledning till att de inte 
köptes in. Dessutom fanns det en förvirring om var hjälpmedlen skulle 
inhandlas ifrån, vem som skulle sköta inköp samt vem som skulle komma att 
använda dem (Knox, 2010, s. 157-158).  
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Behovet av träning och undervisning för personalen handlade i första hand om 
kunskap om hjälpmedlen och deras användning, men också om ett behov av en 
bredare kunskap om funktionsnedsättningar (Knox, 2010, s. 157-158). Som en 
följd av detta skapade Knox tillsammans med kollegor en webbplats där 
användare kunde få information om vilken service för personer med 
funktionsnedsättning som folkbibliotek i delstaten Victoria tillhandahöll. 
Projektet finansierades efter att en ansökan gjorts av externa medel. På 
webbplatsen placerades specifik information om vilka tekniska hjälpmedel som 
fanns på respektive bibliotek och det skapades också ett diskussionsforum för 
att skapa en dialog mellan användarna och de som administrerade webbplatsen. 
Folkbiblioteken fick utse en anställd med specifikt intresse kring tjänster och 
hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som sedan ingick i en grupp 
som fick till uppgift att marknadsföra sidan och ansvara för dess utveckling 
(Knox, 2010, s. 158-160). 
 
Gouldings och McCaskills (2001) studie tog förutom den fysiska 
tillgängligheten även upp tillgång till litteratur och medier i sin studie av 
engelska folkbibliotek. På samtliga fem folkbibliotek i studien fanns 
storstilböcker och talböcker, men kvaliteten och kvantiteten skiljde sig åt i hög 
grad mellan de olika biblioteken. Alternativa format utöver dessa saknades 
dock i hög utsträckning och det var särskilt skönlitteratur som fanns i 
alternativa format. När det gäller faktaböcker och referensmaterial visade 
studien att det till stor del saknades på biblioteken i studien. Goulding och 
McCaskill (2001) identifierar kostnaden för dessa alternativa format som ett 
problem, och menar istället att det finns en mängd metoder och tjänster som 
bibliotek kan använda sig av för att hjälpa personer med funktionsnedsättning 
att få tillgång till den litteratur som inte har alternativt format. Exempel på 
sådana metoder som nämns är högläsning eller fysiska hjälpmedel. Hur lyckad 
denna hjälp blir hänger dock på kunskapen hos bibliotekspersonalen och den 
visade sig vara bristfällig på flera bibliotek (Goulding & McCaskill, 2001, s. 
203).  
 
Barkers (2011) studie om tillgänglighet genom intervjuer med personer med 
olika typer av funktionsnedsättning visade också behov av ett utökat arbete 
med att använda sig av tekniska och icke-tekniska hjälpmedel. Hon menar att 
det finns en mängd olika hjälpmedel som bibliotek kan ta till som inte behöver 
innebära en hög kostnad, vilket annars ofta ses som ett hinder för 
tillgänglighet. Hon föreslår användning av exempelvis ett slags tekniskt 
förstoringsglas som hjälper personer med nedsatt syn att läsa böcker och 
tidningar samt olika typer av scanners för personer helt utan synförmåga. 
Viktigt i det fallet anser Barker (2011) också är att ha scanners som passar 
både för personer med viss datorvana och personer helt utan datorvana. För 
biblioteken gäller det enligt exemplet ovan att ta hänsyn till flera olika aspekter 
vid val av hjälpmedel. Vid inköp av en sådan typ av scanner kan det därför 
vara klokt att investera i den som kan skapa tillgänglighet för flest antal 
personer, i det fallet den som inte kräver någon datorvana alls (Barker, 2011, s. 
13-14). 
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3.3 Kommunikation mellan bibliotekspersonal och 
personer med funktionsnedsättning 
 
I Storbritannien bedrevs i slutet 1990-talet ett omfattande forskningsprojekt om 
social exkludering på brittiska folkbibliotek. Studien handlade inte specifikt 
om personer med funktionsnedsättning, utan berörde också andra gruppers 
möjliga exkludering. Målet med studien var att undersöka hur folkbibliotek i 
Storbritannien arbetar för att undvika exkludering och vilka typer av tjänster 
och tillvägagångssätt som skulle kunna bli aktuella i framtiden för att undvika 
exkludering av särskilda grupper. Personer med funktionsnedsättning anges 
som en grupp som ofta riskerar att utsättas för diskriminering, liksom personer 
som riskerar att diskrimineras utifrån exempelvis etnicitet och kön (Muddiman 
et al., 2001, s. 154-155). Studien genomfördes med hjälp av enkät och mer 
detaljerade fallstudier. Det var ett omfattande projekt som inbegrep en stor 
mängd folkbibliotek i Storbritannien och pågick i 18 månader. Resultatet av 
studien visade att de åtgärder som har tagits på folkbibliotek i Storbritannien 
inte är tillräckliga för att biblioteken ska kunna anses vara inkluderande. 
Istället rör det sig enligt artikelförfattarna om en passiv tillgänglighet som 
framför allt främjar de användare som redan besöker biblioteket. Istället för att 
arbeta aktivt med att anpassa verksamheten efter de grupper som riskerar 
exkludering uppvisade biblioteken en attityd kopplat till tillgänglighet där de 
såg på den som tillräcklig. Dessutom var inte de IT-satsningar och liknande s.k. 
moderniseringar som genomfördes på biblioteken förankrade i frågor om 
exkludering. De lösningar som togs fram visade sig inte vara anpassade för de 
olika gruppernas behov (Muddiman et al., 2001, s. 155-156). Muddiman et al. 
(2001) menar i rapporten att folkbiblioteken i Storbritannien vid denna 
tidpunkt inte tog sin pedagogiska och sociala roll på allvar. Författarna lyfter 
därför fram behovet av att folkbiblioteken måste ta på sig en mer aktiv och 
pedagogisk roll. Folkbiblioteksverksamhet ska enligt författarna ha social 
rättvisa som grund i arbetet i högre utsträckning än vad folkbiblioteken i 
Storbritannien visade upp i studien. Enligt författarna behöver biblioteket hitta 
sätt att få en ökad kunskap och förståelse om de exkluderade gruppernas 
behov. Inkluderingen förbättras om kunskapen om de olika behov och barriärer 
som grupperna upplever ökar bland bibliotekspersonal och bibliotekens 
huvudmän (Muddiman et al., 2001, s. 157). 
 
I Prendergasts (2016) studie av folkbibliotek i Kanada uttryckte föräldrar hur 
tillmötesgående och hjälpsamma personalen på biblioteken var. Vid en 
närmare analys visade det sig dock att flera av de tillfrågade bibliotekarierna 
ställde sig tveksamma till några av sina kollegor och deras förmåga att utföra 
sitt arbete på ett stöttande och respektfullt sätt i sitt bemötande mot och 
kommunikation med barnen med funktionsnedsättning. En av bibliotekarierna 
uttryckte att flera av hennes kollegor tenderade att sätta sig till doms när barn 
eller unga exempelvis fick raseriutbrott, istället för att erbjuda hjälp till barnet 
eller dess förälder. En annan bibliotekarie menade att flera av hennes kollegor 
hade svårt att känna av när ett barn uppvisade en ”osynlig” 
funktionsnedsättning, som exempelvis barn med diagnos inom autismspektrum 
(Prendergast, 2016, s. 75). 
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Holmes (2008) genomförde också en studie kopplad till personer med 
funktionsnedsättning i Colorado i USA. Två olika enkäter togs fram som 
personer med intellektuell funktionsnedsättning fick svara på. Frågorna 
handlade främst om biblioteksanvändning och informationsbehov hos den 
tillfrågade gruppen (Holmes, 2008, s. 533). Resultatet av studien var fokuserat 
på att bryta ned barriärer för den berörda gruppen, såväl fysiska som 
intellektuella. Det visade sig att en klar majoritet av de tillfrågade ansåg att de 
besöker biblioteket för att låna böcker. Det sågs vid analysen av studien som 
ett tecken på att gruppen inte hade kunskap om andra medier eller tjänster som 
biblioteket erbjöd. För att förbättra tillgängligheten föreslogs därför en 
förbättrad kommunikation mellan bibliotekspersonalen och denna grupp av 
besökare (Holmes, 2008, s. 537-538). Kommunikation visade sig därigenom 
vara den största barriären för tillgänglighet. Det visade sig finnas behov hos 
bibliotekspersonalen för undervisning i kommunikation med denna grupp. 
Studien visade att en del bibliotekarier hade svårt att se möjligheterna i mötet 
med en person med intellektuell funktionsnedsättning, och att de istället antog 
att situationen och kommunikationen skulle försvåras av personens 
intellektuella funktionsnedsättning. För att överbrygga denna intellektuella 
barriär menar Holmes (2008) att bibliotekarier såväl som andra professionella i 
sin kommunikation med en person med intellektuell funktionsnedsättning 
behöver adressera personen i första hand och nedsättningen i andra hand. 
Holmes (2008) menar också att det vanligaste misstaget som vuxna gör i mötet 
med personer med intellektuell funktionsnedsättning är att de talar till dem som 
om de vore barn, vilket ofta upplevs som nedsättande. Holmes exemplifierar 
också hur kommunikationen mellan den berörda gruppen och biblioteken kan 
förbättras vid besök från daglig verksamhet eller gruppboenden. Vid ett sådant 
besök på biblioteket kan bibliotekarierna prata direkt med personalen eller de 
berörda personerna för att diskutera behov och hur de skulle kunna mötas med 
hjälp av exempelvis olika hjälpmedel och tjänster (Holmes, 2008, s. 539-541).  
 
3.4 Uppsökande verksamhet och 
programverksamhet 
 
Inkludering i sagostunder på biblioteket var ett annat tema som också 
behandlades i den studie som redovisas av Prendergast (2016), vilken 
genomfördes på ett folkbibliotek i Kanada. Bibliotekarierna uttryckte samtliga 
att de hade ett personligt åtagande att inkludera alla barn i sagostunder, men 
uttryckte samtidigt att det var sällan som sagostunderna besöktes av barn med 
funktionsnedsättning. Bibliotekarierna använde sig av metoder för inkludering 
som utgick ifrån uppfattningar om individens behov och kommunikation med 
föräldrar, vilket enligt bibliotekarierna ofta ledda till lyckade resultat. Flera av 
föräldrarna svarade att de hade deltagit med sina barn under sagostunder, men 
att de inte hade återvänt p.g.a. effekten som miljöerna hade haft på deras barn. 
En förälder berättade att hennes son hade fått uppenbara svårigheter med att 
hantera att det varit så många barn där och att det varit så högljutt, vilket hade 
lett till att pojken hade fått raseriutbrott vid upprepade tillfällen. Denna typ av 
händelse återspeglade sig också i andra föräldrars upplevelser av sagostunder.  
Sammantaget visade studien att barn med funktionsnedsättning inte besökte 
sagostunden i hög utsträckning, men att bibliotekarierna i de fall som dök upp 
försökte anpassa sagostunden för att göra den tillgänglig även för de barnen.  
Flera av föräldrarna uttryckte dock en ovilja att fråga bibliotekarierna om hjälp 
i frågor som handlade om deras barns behov (Prendergast, 2016, s. 75-77). 
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3.5 Kultur för alla – inget hinder 
 
Kulturrådet presenterar i sin rapport ”Kultur för alla – inget hinder” sitt arbete 
med tillgänglighet i kulturen under åren 2011-2016. 2014 undersökte de hur 
arbetet med handlingsplaner ser ut på svenska folkbibliotek. 38 procent av de 
200 bibliotek som deltog i studien angav att samtliga kommunens 
biblioteksenheter hade en handlingsplan för tillgänglighet. På flera håll (30 %) 
hade arbetet med att ta fram handlingsplaner för kommunens samtliga enheter 
påbörjats utan att färdigställas, medan resten (32 %) svarade att kommunens 
bibliotek helt saknar handlingsplaner. En majoritet av Sveriges kommuner får 
genom Kulturrådet statligt stöd för att bedriva biblioteksverksamhet och ett 
mål har under åren 2011-2016 varit att samtliga kulturinstitutioner som får 
statligt stöd ska ha en egen handlingsplan för tillgänglighet. Undersökningen 
kring handlingsplaner för tillgänglighet visade på en stor spridning bland 
kommunerna i Sverige (Kulturrådet, 2016, s. 15-16). 
 
Ett annat delmål som Kulturrådet arbetade med under åren 2011-2016 var 
detta: ”Samtliga kulturinstitutioner inom teater-, dans-, musik-, litteratur-, 
biblioteks-, musei- och utställningsområdena som får statsbidrag ska åtgärda 
enkelt avhjälpta hinder senast 2016”. Exempel på enkelt avhjälpta hinder är 
svåröppnade dörrar, höga trösklar, dålig belysning, bristfällig skyltning, hög 
ljudnivå samt avsaknad av ledstänger. Arbetets utvärdering visade tendenser 
till en positiv utveckling, men det identifierades också en förvirring inom 
kultursektorn kring vad som räknas till just ”enkelt avhjälpta hinder”. 
Kunskapen om hur dessa kan skiljas från större insatser visade sig vara 
bristfällig och trots att inte biblioteken nämns specifikt i detta delmål är många 
av dem del av de kulturinstitutioner som får statsbidrag (Kulturrådet, 2016, s. 
17-19). Arbetet med att tillgängliggöra det fysiska biblioteket är en stor del av 
arbetet för tillgänglighet och kommer att undersökas genom valda metoder 
framöver. Slutligen var det tredje delmålet för Kulturrådet 2011-2016 att verka 
för att samtliga kulturinstitutioner med tilldelade statsbidrag skulle ha 
tillgängslighetsanpassade webbplatser och e-tjänster. Även här visade resultatet 
av undersökningar att utvecklingen går i en positiv riktning. Kulturrådet anger 
att ett rimligt krav på de institutioner som använder bidrag från Kulturrådet i 
sin verksamhet ska vara att de tillhandahåller information om den egna 
tillgängligheten på sina webbplatser, i sina sociala medier samt 
evenemangskalendrar. Jämfört med andra typer av kulturinstitutioner svarade 
de kommunala (där folkbiblioteken ingår) i högre utsträckning att de 
informerar om sin tillgänglighet via digitala kanaler. 82 % angav att de har 
information på webbplats eller sociala medier om tillgänglighet, att jämföra 
med svaren för samtliga kulturinstitutioner som deltog i studien (45 %) 
(Kulturrådet, 2016, s. 20-22). 
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4 Teoretiska utgångspunkter 
 
Detta avsnitt behandlar de teoretiska utgångspunkter som har valts för studien. 
För att undersöka hur tillgänglighet skapas eller inte skapas för personer med 
funktionsnedsättning har behovet av perspektiv och infallsvinklar hämtade från 
området handikappvetenskap identifierats. Nedan följer därför en redogörelse 
av huvuddragen i forskningsfältet samt en redogörelse för olika typer av 
handikappmodeller som representerar olika syner på funktionsnedsättning och 
kopplingen mellan funktionsnedsättning och det omgivande samhället. 
Slutligen finns också ett avsnitt som behandlar informationsbarriärer upp, 
vilket är nära förknippat med begreppet tillgänglighet.   
 
4.1 Handikappvetenskap 
 
Handikappvetenskap förknippas enligt Davis (2002) historiskt främst med 
USA där vetenskapen växte fram. Genom olika medborgarrättskampanjer 
försökte aktivister synliggöra problemen med hanteringen av personer med 
funktionsnedsättning. Denna typ av kampanjer började dyka upp efter andra 
världskriget, då krigsveteraner som blivit skadade i kriget kampanjade för sina 
rättigheter till läkarvård och social kompensation (Davis, 2002, s. 42). Under 
80- och 90-talen växte handikappvetenskapen då aktivister från andra områden 
övergick till studier inom fältet (Kumbier och Starkey, 2016, s. 474). Politiska 
och sociala dimensioner av handikapp började undersökas och särskilt fokus 
lades på välfärd, socialtjänst, medborgarrättshistoria och sociologi. När flera 
forskare inom humaniora under 90-talet började röra sig emot 
handikappvetenskapen började forskning om exempelvis normalitet, identitet, 
medborgarskap och narrativ ta in perspektiv från fältet, vilket i sin tur formade 
handikappvetenskapen till vad den är idag (Kumbier och Starkey, 2016, s. 
474). 
 
Det finns inom fältet också en vilja att ifrågasätta vad som klassas som 
”normalt”. Davis (2002) menar att klassificeringen skapar ett förtryck 
gentemot de som inte uppfyller kraven för att klassas som ”normala”. Många 
aktivister har också visat hur personer med funktionsnedsättning förtrycks 
genom andra sätt att beskriva dem på. Ord som exempelvis ”döv” och ”blind” 
har enligt många aktivister en nedlåtande klang, och istället för att säga 
”rullstolsbunden” har det blivit vanligt att säga ”rullstolsanvändare” (Davis, 
2002, s. 41). Det görs också en åtskillnad på begrepp som ”nedsättning” och 
”hinder” inom ämnesområdet. En nedsättning innebär en avsaknad eller 
förminskad förmåga till att se, höra, röra sig o.s.v., men det blir bara ett hinder 
först när samhället runt omkring personen skapar barriärer i den miljö som 
personen rör sig i. Om det exempelvis finns ramp eller tillgång till tolk i en viss 
miljö räknas inte därför inte rörelsehindret eller hörselnedsättningen hos de 
berörda personerna som funktionshinder (Davis, 2002, s. 41). Personer med 
funktionsnedsättningar är med andra ord mer begränsade av samhälleliga 
hinder snarare än sina kroppsliga nedsättningar (Gartner & Lipsky, 1999, s. 
102).  
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4.2 Handikappmodeller 
 
Definitioner av funktionsnedsättning utgår ofta ifrån olika områden och inom 
handikappvetenskap talas ofta om tre typer av handikappmodeller som 
representerar olika syner på funktionsnedsättning och kopplingen mellan 
funktionsnedsättning och det omgivande samhället. Eftersom biblioteken är en 
sorts representant för det omgivande samhället kan modellerna användas för att 
analysera vilken syn på funktionsnedsättning och samhällets roll i mötet med 
funktionsnedsättning som biblioteken visar upp. Synen på förhållandet mellan 
funktionsnedsättning och det omgivande samhället kan i många fall vara 
avgörande för vilken typ av anpassning som biblioteken väljer att göra. 
 
4.2.1 Individuella/medicinska modellen 
 
En av de vanligaste definitionerna av funktionsnedsättning är medicinsk där 
funktionsnedsättning beskrivs som ett slags hinder som kan ta patologisk, 
fysisk eller psykisk form och som hindrar personen som drabbas av hindret att 
utföra s.k. ”normala” uppgifter (Gartner & Lipsky, 1999, s. 102-103). Den här 
vetenskapliga definitionen ersatte de religiösa och moraliska tolkningar som 
exempelvis hade sett funktionsnedsättning som en förbannelse eller som ett 
tillstånd som krävde välgörenhetsåtgärder (Gartner & Lipsky, 1999, s. 102-
103). 
 
De individuella/medicinska modellerna lägger enligt Oliver (1990) fokus på 
funktionsnedsättning som ett problem som finns hos och i individen. Dessutom 
ser denna modell problemet eller hindret som uppstår i olika miljöer för 
individen som en direkt konsekvens av den funktionsnedsättning som individen 
har (Oliver, 1990). Därför betonar den medicinska definitionen behovet av 
rehabilitering och behandling på en individuell nivå, enligt Kumbier och 
Starkey (2016). De menar att användningen av denna snäva definition kan 
ifrågasättas, eftersom den leder till en gemensam samhällelig syn på 
funktionsnedsättning som ett tillstånd som måste botas eller korrigeras. Ofta 
bedöms funktionsnedsättning därför ur detta perspektiv som ej önskvärt och 
underlägset jämfört med ett tillstånd som klassas som ”normalfungerande” 
(Kumbier & Starkey, 2016, s. 471-472). 
 
Den individuella/medicinska modellen stämmer väl överens med 
formuleringen som exempelvis ADA (Americans with Disabilities Act), som är 
en del av den amerikanska lagstiftningen, använder sig av. Där betonas den 
individuella upplevelsen av kapacitet och nedsättning. Den formuleringen har i 
sin tur enligt Kumbier och Starkey (2016) också påverkat amerikanska 
folkbiblioteks syn på funktionsnedsättning. Med denna definition menar 
Kumbier och Starkey (2016) att förståelsen och definitionen av tillgänglighet 
också måste förändras. Istället för att endast vara inriktad på problemlösning 
kan bibliotek dra nytta av en mer nyanserad och bredare förståelse av 
funktionsnedsättning för att skapa mer inkluderande bibliotek (Kumbier & 
Starkey, 2016, s. 472-473).  
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4.2.2 Den sociala modellen 
 
Idén om den sociala modellen fick enligt Kumbier och Starkey (2016) sitt 
genomslag i Storbritannien i början av 1990-talet och framfördes då som en 
reaktion på den medicinska synen som är vanlig i exempelvis det amerikanska 
samhället än idag. Den sociala modellen utgår ifrån att handikapp är något som 
skapas om och om igen i interaktionen mellan människor (Kumbier & Starkey, 
2016, s. 472-473). Modellen vänder sig emot föreställningen om att problemet 
ligger hos individen och ser istället problem och hinder som uppstår för 
personer med funktionsnedsättning som konsekvenser av det omgivande 
samhällets oförmåga att anpassa och tillgängliggöra miljöer (Oliver, 1990). 
Misslyckandet att tillgodose dessa behov drabbar inte bara individer, utan 
personer med funktionsnedsättning som en enhetlig grupp som ofta upplever 
oförmågan till anpassning och att skapa tillgänglighet som diskriminering 
(Oliver, 1990).  
 
Modellen uttrycker enligt Kumbier och Starkey (2016) att handikapp är en 
upplevelse som formas av sociala, kulturella, historiska, politiska och 
ekonomiska faktorer. Detta uttryck ger också möjlighet att analysera vilka 
faktorer som skapar hinder för personer med funktionsnedsättning. Exempel på 
sådana faktorer är stigmatisering, marginalisering, stereotypisering samt 
orättvisa levnads- och arbetsvillkor. Denna typ av faktorer skapas enligt den 
sociala modellen av maktrelationer och denna insikt kan enligt sociala 
modeller i sin tur leda till möjligheter att förändra förhållanden som förtrycker 
personer med funktionsnedsättning (Kumbier & Starkey, s. 473-474). De 
prioriteringar som har varit gemensamma för modellerna har främst handlat om 
att ta bort barriärer, att tillgodose medborgerliga rättigheter samt att skapa en 
lagstiftning kring funktionshinder byggd på anti-diskriminering (Shakespeare, 
2004, s. 11). 
 
Den sociala modellen har omgärdats av kritik sedan starten för dess framväxt. 
Modellen har exempelvis kallats förenklande och vilseledande och bland 
exempelvis feministiska forskare inom handikappvetenskap har modellen fått 
kritik för att exkludera många delar av upplevelsen av att leva med 
funktionsnedsättning. Shakespeare (2004) menar att det inte går att förbise 
personliga upplevelser av funktionsnedsättning som ett tillstånd som skapar 
problem, men att problem även skapas av det omgivande samhället. Vidare 
menar Shakespeare (2004) att konsekvenser av att leva med 
funktionsnedsättning skiljer sig åt och att de sociala modellerna alltför 
enkelspårigt kategoriserar personer med funktionsnedsättning i en enskild 
grupp. Som en konsekvens av det menar Shakespeare (2004) att andra aspekter 
av människors upplevelser riskerar att ignoreras, exempelvis upplevelser 
kopplade till klass, etnicitet, kön och sexualitet (Shakespeare, 2004, s. 12-14). 
 
4.2.3 Den miljörelativa modellen 
 
I Sverige har en modell som växte fram under andra halvan av 1900-talet fått 
stort genomslag. Den har sin bakgrund i en utredning som genomfördes 1965, 
vilken ledde fram till betänkandet Kultur åt alla (SOU 1976:20) år 1976.  
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Enligt utredningen skulle inte funktionsnedsättning enkelspårigt kopplas till 
individen, utan även ta hänsyn till det omgivande samhället och de hinder som 
uppstår i individens möte med det. I och med denna definition komplicerades 
synen på vem som är funktionshindrad, på ett liknande sätt som den sociala 
modellen gjorde. Den miljörelativa modellen är dock närmast en kombination 
av den individuella modellen och den sociala modellen. Efter framväxten av 
det miljörelativa begreppet i Sverige följde en diskussion om språkets makt 
kopplat till fördomar och framställningar av personer med 
funktionsnedsättning. Exempelvis användes efter Kultur åt alla (SOU 1976:20) 
inte längre begreppet handikappad i Sverige, istället började det talas om 
personer med funktionsnedsättning (Holme, 1999, s. 69-70). Likaså har 
begrepp som normalisering och integrering ersatts av begrepp som delaktighet 
och jämlikhet (Holme, 1999, s. 78). 
 
Internationellt sett började Världshälsoorganisationen (WHO) under 1970-talet 
initiera arbetet med att ta fram en ny kategorisering av funktionsnedsättning 
baserat på miljörelativa principer. Som ett resultat av detta arbete publicerades 
år 1980 en internationell klassifikation (ICDH) (Holme, 1999, s. 71). 
Lanseringen av denna miljörelativa klassifikation som en rekommendation fick 
stort socialpolitiskt genomslag internationellt, vilket också syntes i Sverige i 
exempelvis 1989 års handikapputredning (Holme, 1999, s. 74-75). Följande 
citat är hämtat från kommittén som genomförde denna utredning:  
 
”Det är oomstritt att framväxten av det miljörelativa handikappbegreppet haft och har stor 
betydelse för svensk handikappolitik. Att beskriva handikapp som ett förhållande mellan 
skadan eller sjukdomen och personens omgivning är viktigt av två skäl. Det betonar att 
handikappet inte är den enskildes egenskap och det ger möjligheter till förändring” (Holme, 
1999, s. 74-75).  
	
4.3 Barriärer för tillgänglighet 
 
För att skapa tillgänglighet krävs en förståelse för vilken typ av barriärer som 
olika informationsmiljöer kan innebära för olika personer. Buckland (1991) 
delar in denna typ av informationsbarriärer i sex typer. Den första aspekten 
kallar Buckland för identifikation. En informationskälla behöver identifieras, 
vilket ställer krav på olika typer av anpassning från den eller de som 
tillhandahåller den. Den andra aspekten handlar om att informationskällan 
behöver stå till förfogande. Om en informationskälla inte finns tillgänglig 
behöver en ny kopia av källan skapas och införskaffas enligt denna definition. 
Den tredje aspekten handlar om kostnad för personen som letar efter källan. 
Det är dock inte begränsat till att röra sig om pengar. Det kan exempelvis röra 
sig om tid, arbete och en uppkomst av obekväma situationer. Den fjärde 
barriären handlar om kostnaden för den eller de som tillhandahåller 
informationskällan. Det kan för den personen handla om att lägga ned tid och 
arbete på att utföra en uppgift som behöver upplevas som meningsfull och värd 
den kostnad som denne behöver lägga ned. För att möta behovet av 
information kan frågor som rör sociala, kulturella eller politiska aspekter bli 
aktuella. Det är därför av vikt att den eller de som tillhandahåller källan 
accepterar förmedlingen som efterfrågas, vilket kräver att förmedlingen inte 
upplevs krocka med dennes värderingar eller yrkesroll (Buckland, 1991, s. 78-
79).  
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Den femte möjliga barriären handlar om den kognitiva tillgängligheten som 
informationskällan erbjuder. När den fysiska tillgängligheten är säkerställd 
behöver också den kognitiva tillgängligheten undersökas. Om personen som 
ska använda informationskällan inte har kognitiv tillgång till källan finns det 
enligt Buckland (1991) två tillvägagångssätt för att lösa problemet. Det första 
är förklaring och det andra är utbildning. Den sjätte och sista barriären, som 
dock inte relaterar på ett tydligt sätt till denna studie och därför inte behandlas 
vidare i denna uppsats, är enligt Bucklands (1991) definition godtagbarhet 
(egen översättning). En aspekt av godtagbarhet har att göra med personen som 
ska använda källan och dennes syn på källan. Källan kan av personen i fråga 
upplevas som icke trovärdig, vilket skapar en brist i acceptabiliteten. Det kan 
också handla om att personen upplever att källans innehåll står i konflikt med 
dennes förkunskap och uppfattningar, vilket leder till vad Buckland (1991) 
kallar för kognitiv oenighet (Buckland, 1991, s. 79).  
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5 Metod	
 
Metoderna för undersökningen har valts utifrån undersökningens 
frågeställningar. För att svara på dem har en kombination av ett kvantitativt 
och ett kvalitativt tillvägagångssätt använts. För den första frågeställningen ”På 
vilka sätt arbetar svenska folkbibliotek med att tillgängliggöra biblioteket för 
personer med funktionsnedsättning?” har den kvantitativa ansatsen varit 
särskilt användbar, medan den andra frågeställningen ”Vilka hinder och 
möjligheter finns i arbetet med att tillgängliggöra folkbiblioteksverksamhet för 
personer med funktionsnedsättning?” främst har besvarats med hjälp av det 
kvalitativa tillvägagångssättet. Nedan följer en redogörelse för hur metoderna 
har valts och sedan tillämpats i undersökningen. 
 
5.1 Val av metod 
 
För denna uppsats syfte har en kombination av enkät och kvalitativa intervjuer 
tillämpats som metod. Den grundläggande skillnaden mellan enkät och 
intervjuer utgörs enligt Bryman (2011) av att det inte finns någon person på 
plats som ställer frågorna, vilket skapar stora skillnader i resultatet av 
användningen av de olika metoderna. Enkäten är ofta kortare, rakare och 
innehåller i högre utsträckning stängda frågor jämfört med exempelvis 
strukturerade intervjuer. Enkäter är jämfört med strukturerade intervjuer också 
billigare, särskilt om respondenterna finns på olika geografiska platser. De går 
också snabbt att administrera i och med att ett enda utskick kan nå en stor 
mängd respondenter. Enkäten medför heller ingen risk för att forskaren 
påverkar den tillfrågade. En vanlig konsekvens av närvaro av en intervjuare är 
att den tillfrågade vill undvika att ta upp ämnen eller företeelser som kan 
uppfattas som negativa, samt att de i högre utsträckning vill ge en så bra bild 
av sig själva som möjligt (Bryman, 2011, s. 228-229). Utifrån dessa aspekter 
har enkät valts som en av metoderna i undersökningen. Enkäten gav 
möjligheten att ställa stängda frågor och de var enkla att administrera, vilket 
underlättade undersökningen. För den här undersökningen var den främsta 
anledningen till användningen av enkäten att den kan användas för att nå en 
stor mängd respondenter. Eftersom ett av syftena med undersökningen har varit 
att svara på hur svenska folkbibliotek överlag arbetar för personer med 
funktionsnedsättning har därför enkäten varit användbar. 
 
Enkäten som har använts i denna studie har haft både stängda och öppna frågor 
(se Bilaga 2: Enkät). Fördelar med stängda frågor jämfört med öppna frågor är 
enligt Bryman (2011) att svaren är lättare att analysera, eftersom respondenten 
väljer ett redan befintligt svarsalternativ. Vid en stängd fråga ges ett fåtal 
fastställda svarsalternativ, medan den öppna frågan kan ge en mängd olika 
svar. Därför passar också stängda frågor särskilt väl till enkäter som skickas ut 
till en stor mängd respondenter. Svarsfrekvensen hos de olika alternativen kan 
enkelt jämföras med varandra. Slutna frågor förenklar också själva svarandet 
på enkäten, eftersom respondenterna bara behöver välja bland redan 
förutbestämda svarsalternativ. Problematik kan dock uppstå vid konstruktionen 
av svarsalternativ. Eftersom respondenten tvingas välja ett alternativ finns 
risken att denne upplever att frågan blir omöjlig att svara på, om det inte finns 
ett alternativ som passar personen i fråga.  
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Svarsalternativen kanske inte heller täcker in frågan, och i sådana fall kan 
användningen av alternativ som exempelvis ”Annat” visa sig fungera (Bryman, 
2011, s. 245-246). I en av frågorna i enkäten har just användandet av 
svarsalternativet ”Annat” tillämpats. Dessutom har två av frågorna erbjudit 
svarsalternativet ”Osäker/Vet ej”. För att överbrygga möjlig problematik vid 
konstruktionen av svarsalternativ ytterligare har tre av de fem frågorna i 
enkäten också gett respondenterna möjlighet att kommentera sina val. Enligt 
Trost och Hultåker (2016) är den tid som behöver läggas på att gå igenom 
svaren en nackdel för användningen av öppna frågor, eftersom människor 
svarar på öppna frågor på en mängd olika sätt. Att jämföra svaren med 
varandra kan därför vara en komplicerad process, särskilt i undersökningar 
med en stor mängd respondenter. Dessutom finns risk för bortfall om frågan 
inte intresserar eller skapar osäkerhet hos respondenten (Trost & Hultåker, 
2016, s. 74-75). Vid analysen av de öppna frågorna har tidsåtgången varit 
betydligt högre än vid analysen av de stängda frågorna. De öppna frågorna har 
dock gett en annan typ av svar än de stängda frågorna, vilket visas tydligt i 
avsnitt 6 Resultat och analys. Överlag har de gett en fördjupad förståelse av hur 
folkbibliotek arbetar för personer med funktionsnedsättning samt vilka hinder 
och möjligheter till förbättring som finns i arbetet, vilket motiverar deras 
användning. För att analysera de öppna och stängda frågorna har olika 
analysmetoder behövt tillämpas (se avsnitt 5.4 Analys och bearbetning av 
material). 
 
Kvalitativa intervjuer har slutligen också använts i studien. Denna typ av 
intervju skiljer sig enligt Bryman (2011) från strukturerade (kvantitativa) 
intervjuer i den mån att de utgår från det perspektiv som den intervjuade 
personen har, snarare än att utgå ifrån forskarens perspektiv. Därför tillåts ofta 
den kvalitativa intervjun ta olika vändningar och riktningar, eftersom intervjun 
är tänkt att spegla och ge uttryck för det som intervjupersonen själv vill ta upp. 
I kvantitativ forskning ligger fokus på mätning för att skapa en undersökning 
med så hög reliabilitet och validitet som möjligt, medan den kvalitativa 
intervjun istället är ute efter svar som i sin form är mer detaljerade och därför 
kräver en annan typ av analys (Bryman, 2011, s. 413).  
 
Bland kvalitativa intervjuer skiljs det ofta mellan ostrukturerade intervjuer och 
semi-strukturerade intervjuer. Ostrukturerade intervjuer påminner ofta om ett 
vanligt samtal där intervjuaren låter intervjupersonen styra innehållet i samtalet 
mer eller mindre själv. Ofta inleds sådana intervjuer med en förberedd fråga, 
och sedan är tanken att samtalet ska utgå ifrån det intervjupersonen säger. Den 
semi-strukturerade intervjun är något mer fast i sin form, där intervjuaren utgår 
ifrån olika teman som ska tas upp. Det finns dock en stor frihet i när olika 
teman tas upp under intervjun, och det finns också möjlighet att frångå den 
intervjuguide som har förberetts (Bryman, 2011, s. 415). I denna uppsats har en 
semi-strukturerad intervju tillämpats. Detta val har baserats på en vilja att 
diskutera ett antal olika teman. De teman som togs upp i intervjuerna handlar 
specifikt om hur folkbibliotek arbetar för personer med funktionsnedsättning. 
Dessa teman blev tydliga i analysen av enkätens öppna frågor och har hämtat 
inspiration från tidigare forskning som är tätt förknippad med undersökningens 
problemformulering.  
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Den kvantitativa metoden enkät och den kvalitativa metoden semi-
strukturerade intervjuer används i denna studie för att komplettera varandra. 
Analysen av de olika frågorna skiljer sig åt mellan de olika metoderna och 
analysen av de öppna frågorna görs utifrån samma tillvägagångssätt som 
analysen av de semi-strukturerade intervjuerna. 
 
5.2 Urval och bortfall 
 
Enkäten har skickats ut till samtliga folkbibliotek i Sverige. Totalt gick 
utskicket till 290 respondenter. Anledningen till det urvalet är att 
undersökningen haft som syfte att överlag svara på hur folkbibliotek arbetar för 
personer med funktionsnedsättning som målgrupp. Många kommuner har både 
huvudbibliotek och filialbibliotek, men i undersökningen har endast 
huvudbibliotek kontaktats. Detta val är gjort för att skapa jämförbarhet mellan 
svaren och för att få ett överskådligt antal respondenter. Eftersom samtliga 
kommuners huvudbibliotek har kontaktats i studien har inget övrigt urval gjorts 
vid användning av enkät som metod. Informationen som behandlas kallas då 
för populationsdata eller census-data (Bryman, 2011, s. 179). Två intervjuer 
har också genomförts med representanter från bibliotek som arbetar med 
aktiviteter, tjänster och program för personer med funktionsnedsättning. Sju 
olika folkbibliotek i Stockholms län kontaktades med förfrågan att delta i en 
intervju. Samtliga av dessa hade svarat på enkäten, vilket medförde att jag 
kunde be biblioteken att utveckla sina svar. 
 
Bland de 290 respondenter som enkäten skickades till inkom 161 svar, vilket 
ger en svarsfrekvens på 55,5 % och således ett bortfall på 44,5 %. Det finns ett 
antal vanliga åtgärder för att minska bortfall vid användning av enkäter som 
har tillämpats i denna undersökning. En av dem är enligt Bryman (2011) ett 
slags introduktionsbrev som beskriver undersökningen och enkätens 
användning i den. Annan information som kan vara nyttig att ha med i ett 
introduktionsbrev handlar om vem eller vilka som genomför undersökningen 
samt hur den ska presenteras och användas. Vid postenkät är det viktigt att ha 
koll på vilka som har svarat på enkäten, medan webbenkäten ställer krav på 
programmet att sortera ut vilka som redan har svarat på enkäten vid utskick av 
påminnelse. Enligt Bryman (2011) har påminnelsen stor effektivitet. Vanligtvis 
har också korta enkäter ett lägre bortfall, vilket är en anledning att använda sig 
av det (Bryman, 2011, s. 231-232). Den första sidan i enkäten utgjordes av ett 
introduktionsbrev som beskrev undersökningen och enkätens roll i den (se 
Bilaga 1: Följebrev). Programmet SunetSurvey sorterade automatiskt ut de som 
redan hade svarat på enkäten vid utskick av påminnelsen. Precis som Bryman 
(2011) är inne på visade sig påminnelsen vara effektiv. Enkäten var också 
relativt kort (fem frågor), vilket kan ha varit en anledning till att flera av 
respondenterna valde att slutföra den. Vid konstruktionen av enkäten gjordes 
valet att göra samtliga frågor obligatoriska. Trots risken för bortfall som en 
konsekvens av det valet gjordes det för att skapa jämförbarhet och för att 
underlätta analysen av svaren på frågorna. 
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5.3 Genomförande av metod 
 
Enkäten skickades ut med hjälp av programmet SunetSurvey (se Bilaga 2: 
Enkät). Den bestod totalt av fem frågor, varav tre frågor (fråga 1, 3 och 5) 
erbjöd möjligheten att kommentera. Dessa kommentarer har vid analysen 
behandlats som öppna frågor (se avsnitt 5.4 Analys och bearbetning av 
material). Alla huvudbibliotek fick ett mail med en länk till enkäten som de 
kunde använda för att nå enkäten och börja besvara den. Enkäten var 
tillgänglig att svara på i två veckor. De fem frågorna i enkäten såg ut som 
följer: 

1. Vilket av följande områden anser ni är viktigast i arbetet med att 
tillgängliggöra biblioteket för personer med funktionsnedsättning? 
 
2. I vilken utsträckning får ert bibliotek uppmaningar från kommunhåll att 
genomföra satsningar på biblioteket för personer med funktionsnedsättning? 
 
3. Ange er uppfattning (där 1 står för inte alls och 5 för mycket väl) om hur väl 
er verksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att ta del av 
biblioteket inom följande områden: a) Inköp av litteratur och andra medier, b) 
Programverksamhet (som t ex sagostunder, boksamtal m.m.), c) Inköp och 
användning av tekniska hjälpmedel, d) Framkomlighet på det fysiska 
biblioteket och e) Annan typ av verksamhet (som t ex uppsökande 
verksamhet). 
 
4. I vilken utsträckning upplever du att ert bibliotek kommunicerar med 
representanter för gruppen personer med funktionsnedsättning (som t ex 
föreningar) för att säkerställa tillgänglighet på biblioteket? 
 
5. Upplever ni hinder och begränsningar i arbetet för personer med 
funktionsnedsättning? Utveckla gärna svaret i kommentarsrutan. 

När det gäller intervjuerna genomfördes dem med två personer som arbetar i 
Stockholms län. Intervjuerna tog 45 minuter vardera och genomfördes på 
personernas arbetsplatser. Intervjuerna har sedan transkriberats. Inför 
intervjuerna gjordes en intervjuguide (se Bilaga 3: Intervjuguide). Guiden 
utgick ifrån ett antal teman, vilket nämndes i avsnitt 5.1 Val av metod. Den 
sattes samman utifrån de svar som hade inkommit på enkätens öppna frågor. 
Denna typ av guide är vanlig vid användning av semi-strukturerade intervjuer. 
Det är dock också enligt Bryman (2011) viktigt att intervjuguiden skapar en 
flexibilitet som låter respondenten berätta fritt om sin upplevelse och bild av 
ämnet. Exempelvis är det viktigt för frågeställaren att inte ställa ledande frågor, 
att ställa frågor som kan svara på undersökningens frågeställningar samt att ha 
en god balans mellan struktur och flexibilitet i genomförandet av intervjun 
(Bryman, 2011, s. 419). Vid en intervju ställs ofta flera olika typer av frågor. 
Intervjuerna som genomfördes i denna undersökning gjorde främst med hjälp 
av inledande frågor, sonderingsfrågor samt strukturerande frågor. Inledande 
frågor är ofta öppna i sin karaktär och används för att få igång intervjun. 
Utifrån svaren som ges på inledande frågor kan också intervjuaren följa upp 
det som upplevs som intressant.  
 
 



	21 

Vid användning av sonderingsfrågor frågar intervjuaren om personen kan 
utveckla sitt svar på någon tidigare fråga och strukturerande frågor är till för att 
leda in intervjupersonen på ett nytt tema. En annan strategi som också 
tillämpades under intervjuerna var tystnad, vilket gav intervjupersonerna chans 
att utveckla sina svar i den riktning som de själva önskade (Bryman, 2011, s. 
422-423). 
 
5.4 Analys och bearbetning av material 
 
I och med enkätens både stängda och öppna frågor ställs som tidigare nämnts 
olika krav på analysmetod. Vid behandling av data har samma analysmetod 
valts för de öppna frågorna i enkäten som till den data som intervjuerna har 
genererat. Vid analys av enkätens stängda frågor har en genomgång och analys 
av de variabler som frågorna innehåller varit nödvändig. Variablerna bestäms 
enligt Bryman (2011) utifrån de kategorier (svarsalternativ) som väljs ut till 
frågorna. Variablerna kan delas in i fyra typer, varav samtliga finns 
representerade i enkätens stängda frågor. Kvot-/intervallvariabler är variabler 
som kan rangordnas och som har samma avstånd mellan de olika alternativen. 
Denna typ av variabel används i två av frågorna (Fråga 3 och 4, se Tabell 3-8 i 
avsnitt 6.1 Enkät). Ordinalvariabler kan också rangordnas, men till skillnad 
från kvot-/intervallvariabler är inte avstånden lika stora över hela skalan. 
Denna typ av variabel används i en av frågorna (Fråga 2, se Tabell 2). 
Nominalvariabler, eller kategorivariabler, kan inte rangordnas eftersom de 
innehåller kategorier som varken är större eller mindre än varandra (Bryman, 
2011, s. 321). En av frågorna innehåller denna typ av variabler (Fråga 1, se 
Tabell 1). Den sista typen av variabler kallas dikotoma variabler och innehåller 
endast två kategorier som ställs emot varandra. Även denna typ av variabel 
representeras i en av enkätens frågor (Fråga 5, se Tabell 9). 
 
För att analysera dessa variabler har en univariat analys använts. Den 
univariata analysen behandlar enligt Bryman (2011) en variabel i taget och det 
kvantitativa resultatet presenteras i nio olika frekvenstabeller (se Tabell 1-9). 
Frekvenstabeller passar väl för presentation av data som innehåller samtliga 
ovan nämnda variabler (Bryman, 2011, s. 322). För att sedan dra slutsatser 
kring tendenser krävs olika typer av mått som mäter den centrala tendensen. I 
uppsatsen har medelvärde och medianvärde använts. Medelvärdet innebär 
enligt Bryman (2011) en summering av alla värden följt av en division av det 
totala antalet värden. Detta värde används företrädesvis på kvot-
/intervallvariabler, men det kan också användas på ordinalvariabler. 
Medianvärdet visar det värde som hamnat i mitten av det totala antalet värden. 
Medianvärdet kan också tillämpas på både kvot-/intervallvariabler och 
ordinalvariabler (Bryman, 2011, s. 324). Medelvärdet och medianvärdet har 
tillämpats på bägge typer av variabler (Fråga 2, 3 och 4), vilket också framgår 
längre fram i uppsatsen. 
 
För behandling av de öppna frågorna i enkäten samt intervjuerna har en 
kvalitativ dataanalys tillämpats. Vid behandling av kvalitativ data är den 
tematiska analysen vanlig. Analysen av teman finns även i andra metoder av 
kvalitativ dataanalys som exempelvis grounded theory och narrativ analys och 
den tematiska analysen har enligt Bryman (2011) saknat en beskrivning av ett 
tydligt tillvägagångssätt. För att skapa en sådan strategi utvecklades i 
Storbritannien ett tillvägagångssätt som kallas Framework.  



	22 

Denna strategi är tänkt att erbjuda ett sätt att dela in kvalitativ data i teman, 
vilket görs efter noggrann läsning av data som finns tillgänglig. Data delas in i 
s.k. kärnteman och subteman. I sökningen efter teman är det viktigt att leta 
efter exempelvis repetitioner, likheter och skillnader i framställningar av ett 
tema, teorirelaterat material samt data som saknas i respondenternas svar 
(Bryman, 2011, s. 528-530). De teman som redovisas längre fram i uppsatsen 
är konsekvensen av en genomgång av svarsmaterialet från enkätens öppna 
frågor och intervjuerna. De teman som tas upp är en konsekvens av hela 
undersökningens problemformulering och den tidigare forskning som har 
genomförts inom ramarna för ämnet. Frågorna i enkäten handlar specifikt om 
olika arbetssätt och aktiviteter för personer med funktionsnedsättning, vilket 
har påverkat utbrytningen av teman.  
 
Som teoretisk ram för analysen har handikappmodellerna som presenterades i 
avsnitt 4.2 Handikappmodeller samt informationsbarriärerna som presenterades 
i avsnitt 4.3 Barriärer för tillgänglighet använts. Eftersom biblioteken är en 
representant för det omgivande samhället används handikappmodellerna här 
för att analysera vilken syn på funktionsnedsättning och samhällets roll i mötet 
med funktionsnedsättning som framkommer i resultaten. I många fall kan 
synen på funktionsnedsättning och det omgivande samhällets ansvar vara 
avgörande för vilken typ av anpassning som biblioteken väljer att göra, vilket 
motiverar dess användning i denna analys. De används därför för att tydliggöra 
hur olika val i tillgänglighetsanpassningen speglar synen på 
funktionsnedsättning och det omgivande samhällets roll. 
Informationsbarriärerna används för att ge en teoretisk grund kring olika typer 
av barriärer för tillgänglighet särskilt kopplat till information. Folkbiblioteken 
har som ett av sina huvuduppdrag att förmedla information till alla människor 
(Svensk biblioteksförening, u.å., s. 11) och tillgången till information utifrån 
olika aspekter är därför central vid behandling av temat tillgänglighet.   
 
5.5 Validitet och reliabilitet	
 
Validitet i forskning handlar enligt Ejlertsson (2014) i stora drag om att 
frågorna som ställs i undersökningen ska överensstämma med studiens syfte 
och frågeställningar. Frågorna i exempelvis en enkät valideras därför inte 
separat, utan ska istället ställas i relation till studiens syfte. Begreppet validitet 
används dock annorlunda beroende på om validiteten mäts i kvantitativ eller 
kvalitativ forskning. I kvantitativ forskning används ofta begreppen 
kriterievaliditet, innehållsvaliditet samt begreppsvaliditet. Kriterievaliditet 
mäter sambandet mellan en fråga och ett visst kriterium och kan bli särskilt 
användbart vid en enkät som följs av observationer eller någon annan form av 
uppföljning. Innehållsvaliditet handlar istället om att ett frågeformulär ska 
mäta ett område utan att lämna någon del av upplevelsen utanför. Om en fråga 
är konstruerad på ett sätt som utelämnar en stor del av en upplevelse bedöms 
den därför ha låg innehållsvaliditet. Begreppsvaliditet kräver att forskaren är 
väl insatt i de teoretiska utgångspunkter som en studie har som grund. 
Formuläret ska för att nå hög begreppsvaliditet vara väl förankrat i den teori 
som syftet och frågeställningarna har tagit avstamp ifrån (Ejlertsson, 2014, s. 
108-110).  
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Den kvantitativa delen av denna studie utgörs av de stängda frågor som har 
använts i enkäten. Vid konstruktionen av dessa frågor har särskild tonvikt lagts 
vid innehållsvaliditet och begreppsvaliditet. Denna studie har inte följts av 
några observationer eller annan form av uppföljning och därför har inte tonvikt 
legat på kriterievaliditeten. Innehållsvaliditeten kan särskilt kopplas till Fråga 1 
som ställer frågan om vilket område som biblioteken upplever är viktigast 
kopplat till arbetet med att tillgängliggöra biblioteket för personer med 
funktionsnedsättning. Vid konstruktionen av svarsalternativ finns en risk att 
svarsalternativen utelämnar något område och därför en del av upplevelsen 
med att tillgängliggöra biblioteket. För att undvika detta har svarsalternativet 
Annat använts för att ge respondenterna möjlighet att bredda upplevelsen. 
Liknande hänsynstagande har också tagits i konstruktionen av de andra 
frågorna. Konstruktionen av frågorna har tagit avstamp i studiens syfte och 
frågeställningar som i sin tur har de teoretiska utgångspunkterna som 
bakgrund. Som en konsekvens av detta kan en hög begreppsvaliditet uppnås, 
vilket framgår i analysen av studiens resultat. 
 
Precis som validitet i kvantitativ forskning innebär validitet inom kvalitativ 
forskning enligt Trost (2010) att frågorna ska skapas med en tydlig relation till 
en studies syfte och frågeställningar. Vid kvalitativa intervjuer ska forskaren ta 
reda på intervjupersonens uppfattning om ett ord eller område. För att mäta 
resultatet är det därför viktigt, för att skapa hög validitet, att ta reda på 
intervjupersonens uppfattning om vad ett specifikt område eller begrepp 
innebär för denne (Trost, 2010, s. 133). I denna studie har intervjuguiden 
därför varit konstruerad på ett sätt som möjliggjort följdfrågor som kan ge en 
bild av intervjupersonens upplevelse av ett visst ord eller område. Särskilt 
aktuellt har det varit att undersöka vad intervjupersonerna själva har ansett 
ryms i begreppet tillgänglighet. Dessutom rymmer gruppen personer med 
funktionsnedsättning flera olika grupper, och därför har både intervjun och 
enkätens öppna frågor haft som mål att undersöka vilken av dessa grupper som 
respondenterna har valt fokusera sina svar på. Det har då i sin tur speglat deras 
arbete med tillgänglighet för hela gruppen personer med funktionsnedsättning. 
 
Reliabilitet i kvantitativ forskning handlar enligt Ejlertsson (2014) om 
tillförlitligheten i ett frågeformulär. Frågor som ställs i ett frågeformulär ska 
kunna ställas igen och ge samma resultat för att en studie ska kunna anses ha 
hög reliabilitet. Svaren ska också anses vara desamma oavsett vem som ställer 
frågorna. Ett vanligt tillvägagångssätt för att mäta reliabilitet är att frågorna 
kan ställas på samma sätt till samma personer en kort tid efter att den 
ursprungliga undersökningen har gjorts. Ett annat sätt att mäta reliabilitet i 
kvantitativ forskning är att bedöma ett formulärs inre konsistens. Det kan 
användas när det finns variabler i olika frågor som ska mäta ett visst område 
(Ejlertsson, 2014, s. 111-112). I denna studie har en uppföljning av svaren i 
form av ett nytt utskick av enkäten inte varit möjlig med tanke på det stora 
antalet respondenter. Ett tillvägagångssätt för att skapa hög reliabilitet i 
enkätens stängda frågor har i denna studie istället varit att skapa ett par frågor 
som relaterar till varandra. Resultaten av Fråga 1 och Fråga 3 har exempelvis 
kunnat jämföras med varandra och sambandet mellan svaren på de frågorna 
visar att studien uppnår ett visst mått av reliabilitet i form av inre konsistens (se 
avsnitt 6.1 Enkät). 
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Vid mätning av reliabilitet vid kvalitativa intervjuer är den typ av konsistens 
som mäts i kvantitativ forskning enligt Trost (2010) inte relevant, eftersom den 
kvalitativa intervjun letar efter förändringar i de olika svaren som en 
respondent ger. Den kvalitativa intervjun är heller inte standardiserad på 
samma sätt som exempelvis en stängd del av en enkät, eftersom intervjun ska 
styras av intervjupersonens egna tankar. Därför är begreppet reliabilitet något 
svårt att använda kopplat till kvalitativa intervjuer. Några tillvägagångssätt för 
att skapa någon form av reliabilitet i kvalitativa intervjuer kan dock handla om 
att forskaren ska vara lyhörd och uppmärksam på intervjupersonens olika sätt 
att beskriva ett område på, samt ansiktsskiftningar och kroppsrörelser (Trost, 
2010, s. 131-132). Detta har vid intervjuerna i denna studie använts som ett sätt 
att mäta resultatet av intervjupersonernas svar. Intervjuerna spelades in och har 
sedan transkriberats och vid det förfarandet har särskild tonvikt lagts på 
intervjupersonernas tonlägen vid svar på olika frågor. 
 
5.6 Forskningsetik	
 
Vetenskapsrådet (2017) presenterar i boken ”God forskningssed” en rad 
områden som en forskare behöver förhålla sig till kopplat till forskningsetik. 
De innefattar att forskaren ska tala sanning om sin forskning, att forskaren ska 
redovisa utgångspunkterna för studien, att forskaren ska presentera metoder 
och resultat, att forskaren ska redogöra för möjliga kommersiella intressen och 
andra bindningar, att forskaren inte får stjäla resultatet av annan forskning, att 
forskaren ska hålla god ordning på resultatet genom exempelvis 
dokumentation, att forskaren ska bedriva forskning som inte skadar människor, 
djur eller miljö samt att bedömningen av andras forskning ska göras på ett 
rättvist sätt (Vetenskapsrådet, 2017, s. 12). Samtliga dessa åtta områden har 
tagits hänsyn till i detta arbete. Genom följebrevet fick respondenterna till 
enkäten insyn kring hur deras svar skulle hanteras, samt vilka utgångspunkter 
som studien hade. Det tydliggjordes både för de respondenter som förväntades 
svara på enkäten samt de personer som intervjuades att inga personuppgifter 
skulle redovisas i arbetet samt att inga enskilda bibliotek skulle namnges. 
Sanningsaspekten, presentationen av metoder och resultat, dokumentation samt 
forskning som inte skadar någon person är krav som den här uppsatsen också 
har tagit hänsyn till, och de andra forskningsresultat som presenteras i studien 
görs som referenser till denna studie och inga av dem används som en del i den 
här enskilda studiens resultat. 
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6 Resultat och analys 
	
I detta avsnitt presenteras resultatet och analysen av enkätens stängda frågor, 
enkätens öppna frågor samt intervjuerna. Analysen är integrerad i 
presentationen av resultatet och följer därför direkt på resultatet i de olika 
avsnitten. Vid analysen av frågorna görs också kopplingar till de teoretiska 
utgångspunkter som nämns i avsnitt 4 Teoretiska utgångspunkter. 
	
6.1 Enkät 

Enkäten innehöll fem frågor med en stängd karaktär. Tre av dem erbjöd också 
respondenterna möjligheten att kommentera och resultatet och analysen av 
både de stängda frågorna och kommentarerna presenteras nedan. Vid en 
genomgång av kommentarerna på Fråga 1, Fråga 3 och Fråga 5 har sex olika 
teman blivit tydliga vid analysen av frågorna. Följande sex teman tas upp i 
analysen på dessa frågor: Den fysiska biblioteksmiljön, Litteratur, medier och 
hjälpmedel, Uppsökande verksamhet och programverksamhet, 
Kommunikation, Ekonomi samt Övriga kommentarer. Kommentarerna på de 
olika teman som berörs i arbetet skiljer sig dock något åt. Temat Ekonomi tas 
endast upp i kommentarer till Fråga 5 och Litteratur, medier och hjälpmedel 
samt Uppsökande verksamhet och programverksamhet berörs endast i Fråga 1 
och Fråga 3. 

6.1.1 Fråga 1 
 
Vilket av följande områden anser ni är viktigast i arbetet med att 
tillgängliggöra biblioteket för personer med funktionsnedsättning? 
 
Tabell 1 

Svarsalternativ n Procent 
1. Inköp av litteratur och andra medier 29 18 
2. Programverksamhet (som t ex sagostunder, boksamtal m.m.) 7 4,3 
3. Inköp och användning av tekniska hjälpmedel 8 5 
4. Framkomlighet på det fysiska biblioteket 31 19,3 
5. Bemötande från bibliotekspersonal 51 31,7 
6. Annan typ av verksamhet (exempelvis uppsökande) 24 14,9 
7. Osäker/Vet ej 11 6,8 
Totalt 161 100 

 
Variablerna som har behandlats i analysen av svaren på denna fråga är s.k. 
nominalvariabler (eller kategorivariabler), vilket betyder att de inte kan 
rangordnas. Därför kan inte heller medelvärde eller medianvärde användas som 
ett analysmått på frågan. Frekvenstabellen ovan visar att svarsalternativ 5. 
Bemötande från bibliotekspersonal angavs av flest respondenter, följt av 
svarsalternativ 4. Framkomlighet på det fysiska biblioteket och 1. Inköp av 
litteratur och andra medier.  
 
 
 



	26 

Svarsalternativ 6. Annan typ av verksamhet (exempelvis uppsökande) kommer 
sedan, följt av ett lägre antal respondenter som har angett svarsalternativ 3. 
Inköp och användning av tekniska hjälpmedel och 2. Programverksamhet (som 
t ex sagostunder, boksamtal m.m.). Slutligen har svarsalternativ 7. Osäker/Vet 
ej angetts av lägst antal respondenter. Med de variabler och analysmått som 
finns till förfogande kopplat till den här frågan visar svaren på frågan att 
biblioteken upplever att kommunikation är det viktigaste verktyget för att 
tillgängliggöra biblioteket för personer med funktionsnedsättning, medan 
exempelvis programverksamhet och inköp av tekniska hjälpmedel tycks vara 
lågt prioriterat av biblioteken. Att kommunikation är högt prioriterat kan ses 
som ett tecken på att biblioteken ser sin egen sociala roll i tillgängliggörandet 
av biblioteket för gruppen som betydelsefull. En god kommunikation med en 
målgrupp kan i flera avseenden sägas vara en mer komplicerad process än att 
exempelvis ha ett gott litterärt bestånd av ett särskilt format, eftersom det finns 
en mängd möjliga sätt att kommunicera med en målgrupp på. Att biblioteken 
anger kommunikation som högst prioriterat visar att de i denna fråga på en 
principiell nivå intar synen på funktionsnedsättning och hinder som något som 
skapas i mötet mellan individen och det omgivande samhället. Särskilt aktuellt 
kopplat är det till den miljörelativa modellen, eftersom den sociala modellen 
framför allt utgår från samhällets anpassning. Den miljörelativa modellen ser 
istället anpassningen som ett samspel mellan individen och det omgivande 
samhället och kommunikation kan sägas vara en av de tydligaste formerna av 
samspel. Kopplat till Bucklands (1991) redogörelse för informationsbarriärer 
blir särskilt den kognitiva tillgängligheten hos informationskällor aktuell 
kopplat till denna fråga. En möjlig barriär som kan uppstå vid användning av 
litteratur och medier är att biblioteksanvändare inte upplever att de kan få 
tillräcklig hjälp från biblioteket. Det kan exempelvis röra sig om lättläst 
litteratur och storstilböcker och svaren på frågan visar att biblioteken i relativt 
hög grad prioriterar tillgång till anpassade medier och informationskällor. Det 
är dock också viktigt, enligt Bucklands (1991) femte aspekt av barriärer, att 
användaren får hjälp att tolka innehållet och tillgång till någon form av 
utbildning från bibliotekspersonalen. Det ställer särskilt krav på bemötandet 
från bibliotekspersonalen. Det är av vikt att personalen identifierar denna typ 
av behov och för att göra det krävs en god kommunikation med personer som 
använder biblioteket. Med tanke på att bemötande är det område som 
biblioteket prioriterar högst uppvisar biblioteken en förståelse av vikten att 
skapa tillgänglighet utifrån denna aspekt. Svaren på den här frågan visar dock 
inte hur biblioteken faktiskt arbetar för att tillgängliggöra biblioteket, utan 
snarare hur de tycker att arbetet borde prioriteras. Fråga 3 svarar på hur 
biblioteken faktiskt arbetar gentemot denna grupp (se Tabell 3 och avsnitt 6.1.3 
Fråga 3 för en jämförelse med svaren på Fråga 1).  
 
Frågan erbjöd också möjlighet att kommentera val av svarsalternativ, vilket 57 
av de totalt 161 respondenterna valde att göra. Det första temat som tas upp i 
kommentarerna till Fråga 1 handlar om den fysiska biblioteksmiljön. Hit hör 
främst kommentarer från respondenter som valde svarsalternativ 4. 
Framkomlighet på det fysiska biblioteket som svar på frågan. Av dessa 31 
respondenter har fyra valt att kommentera sitt val. En respondent menar att det 
finns flera viktiga punkter i arbetet med att tillgängliggöra biblioteket, men att 
framkomlighet i första hand krävs för att kunna arbeta aktivt med andra 
områden.  
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Nästa respondent menar likt den första att en oframkomlig lokal hindrar 
personer från att delta i evenemang, låna samt att ha kontakt med 
bibliotekspersonal. Den tredje respondenten poängterar att svaret på frågan är 
beroende av vilka personer det talas om och att den fysiska tillgängligheten är 
särskilt viktig specifikt för personer med nedsatt rörelseförmåga. Den fjärde 
respondenten kommenterar slutligen att det även är viktigt med tekniska 
hjälpmedel och medier. I flera andra kommentarer nämns också framkomlighet 
som en viktig aspekt. Flera av de kommentarerna uttrycker dock kritik mot de 
egna befintliga bibliotekslokalerna, vilket exemplifieras i följande kommentar 
av en respondent som har valt svarsalternativ 5. Bemötande från 
bibliotekspersonal: ”Framkomlighet på det fysiska biblioteket är också mycket 
viktigt, ofta flyttas dock stolar och ibland bord runt och blockerar ibland vissa 
hyllor”. Den tredje kommentaren på detta tema visar på vikten av ett 
tillgänglighetsarbete där flera olika behov hos en målgrupp tas i beaktning. På 
denna fråga har också åtta respondenter kommenterat som har valt 
svarsalternativet Osäker/Vet ej, vilket vid analysen av kommentarerna har 
kategoriserats som Övriga kommentarer. Samtliga åtta anger att de inte kan 
välja ett annat alternativ eftersom de tror på en samlad insats där alla områden 
är lika viktiga. En respondent uttrycker att frågan är svår att svara på, eftersom 
den ställer behov emot varandra. En annan respondent är inne på liknande 
tankegångar och menar att alla personer har olika behov. De här 
respondenternas inställning till frågan sammanfattas bäst i följande 
kommentar:  
 
”Det går faktiskt inte att välja endast ett alternativ! Det hjälper ju inte att ha aktuella 
tillgängliga medier, fin teknisk utrustning, att ge ett gott bemötande om den fysiska 
tillgängligheten är dålig/obefintlig. Vidare anser jag att biblioteket inte är tillgängligt om den 
fysiska tillgängligheten är god men mediebeståndet är dåligt/ofullkomligt osv...”.  

Det behöver också nämnas att liknande tankegångar likt kommentaren ovan 
finns i ett tiotal kommentarer från personer som har valt andra svarsalternativ. 
De här kommentarerna påminner om den kritik som Shakespeare (2014) tar 
upp kopplat till den sociala handikappmodellen. Shakespeare (2014) menar att 
den sociala handikappmodellen (som betonar vikten av samhällets anpassning) 
leder till en behandling av personer med funktionsnedsättning som en enskild 
grupp. I dessa kommentarer framkommer istället vikten av en syn på personer 
med funktionsnedsättning som en heterogen grupp. Dessa olika gruppers behov 
ska enligt dessa kommentarer inte ställas emot varandra, utan anpassning måste 
ske utifrån den enskilda personens behov. Detta uttrycks med skärpa i de allra 
flesta av dessa kommentarer. Med andra ord uppvisar biblioteken en inställning 
och syn på funktionsnedsättning och det omgivande samhället som stämmer 
mer överens med den miljörelativa handikappmodellen som istället betonar 
samspelet mellan personen med funktionsnedsättning och det omgivande 
samhället. Den individuella upplevelsen av funktionsnedsättning betonas i 
högre utsträckning i den miljörelativa synen jämfört med den sociala och 
kommentarerna på fråga 1 speglar i hög grad denna syn. Detta är en syn som 
efterfrågas exempelvis av Kumbier och Starkey (2016, s. 472-473), eftersom 
de anser att den synen kan skapa mer inkluderande bibliotek. 
 
Ett annat tema som tas upp i kommentarerna till Fråga 1 är Litteratur, medier 
och hjälpmedel. Det här temat utgörs främst av kommentarer från respondenter 
som har valt svarsalternativ 1. Inköp av litteratur och andra medier samt 3. 
Inköp och användning av tekniska hjälpmedel.  
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Av de 29 respondenter som valde svarsalternativet 1. Inköp av litteratur och 
andra medier har 13 valt att kommentera. Av de 8 respondenter som valde 
svarsalternativ 3. Inköp och användning av tekniska hjälpmedel har två 
respondenter valt att kommentera. En av de 13 som har valt svarsalternativ 1. 
Inköp av litteratur och andra medier menar att grunden för ett bibliotek är att 
det finns tillgänglig litteratur för målgruppen. Liknande tankegångar om 
litteratur som grunden i biblioteksarbetet återfinns i ytterligare fem 
kommentarer, vilket exemplifieras i dessa två kommentarer: ”Naturligtvis så 
ska biblioteket vara fysiskt tillgängligt också och med ett gott bemötande löser 
sig de flesta problem, men grunden för ett bibliotek är ändå att det finns 
litteratur för målgruppen” och ”Har vi inga medier som bibliotek att erbjuda så 
är vi ju inget riktigt bibliotek”. Av de återstående sju kommentarerna har tre 
respondenter angett att alla områden är nästintill lika viktiga och att de därför 
inte ville välja endast ett alternativ, men att valet föll på 1. Inköp av litteratur 
och andra medier eftersom de upplevde sig tvungna att välja. De sista fyra 
kommentarerna lyfter istället fram omöjligheten att bedriva 
programverksamhet och uppsökande verksamhet utan tillgänglig litteratur, 
vilket följande kommentar är ett exempel på: ”Flera av våra låntagare behöver 
också uppsökande verksamhet men för att bedriva den behöver vi tillgång till 
litteratur och i vissa fall teknik”. De två kommentarer från respondenter som 
har valt svarsalternativ 3. Inköp och användning av tekniska hjälpmedel ger 
exempel på de hjälpmedel som de använder snarare än motivering till sina val. 
Den ena respondenten nämner att de använder sig av digitala hjälpmedel som 
nås via bibliotekets webbplats, som exempelvis e-böcker, ljudböcker, 
databaser, ljud och rösthjälpmedel. Slutligen nämner den andra respondenten 
att de använder sig av talböcker och taltidning, vilket ger personer möjlighet att 
få tillgång till litteratur direkt i spelaren. Detta kallar respondenten för 
”Talboken kommer”. 
 
Kopplat till arbetet med inköp av litteratur, medier och tekniska hjälpmedel är 
det tydligt att ämnen som berör ekonomi och kommunikation med målgruppen 
är avgörande faktorer. När det gäller de respondenter som har valt att lyfta 
fram inköp av litteratur och medier som det högst prioriterade området tycks de 
flesta av dem luta sig mot synen på folkbibliotek vars främsta uppgift är att 
tillhandahålla litteratur. Ett återkommande tema är att tekniska hjälpmedel 
kostar stora summor pengar, och ett specifikt inköp av hjälpmedel behöver ofta 
motiveras av att biblioteket ifråga upplever att det finns ett tydligt behov i det 
sammanhang där de verkar. Det ställer också krav på en fungerande 
kommunikation med målgruppen. Detsamma gäller givetvis för inköp av 
litteratur och medier, men i det fallet anges inte ekonomi som ett hinder. 
Respondenter som har en aktiv dialog med låntagare som har behov av 
talböcker och liknande anpassad media tycks också vara de som ser till att ha 
det största beståndet. Bucklands (1991) fjärde barriär för tillgänglighet handlar 
just om kostnaden för tillhandahållaren av information. Enligt Buckland (1991) 
är det viktigt att tillhandahållaren upplever att uppgifterna som utförs är 
meningsfulla och värda att lägga ned tid och arbete på. Det är tydligt i svaren 
att denna meningsfullhet kan uppnås genom en god kommunikation med 
biblioteksanvändare som efterfrågar anpassad litteratur. När det gäller tekniska 
hjälpmedel pekar flera av kommentarerna på att de istället inte upplever 
behovet av inköp och användning av sådana i hög utsträckning, vilket därför 
ofta leder till att sådana inköp inte görs.  
 



	29 

I ljuset av valet av kommunikation som det mest prioriterade området blir 
också detta intressant, eftersom denna barriär kan uppstå p.g.a. just bristande 
kommunikation. Denna aspekt höjer därför frågan om hur väl biblioteken 
upplever att kommunikationen med målgruppen fungerar, trots att de flesta 
bibliotek uppger att det är det område som de ser som viktigast för att 
tillgängliggöra sin verksamhet. En bristande kommunikation kan skapa ett 
förhållande där synen på funktionsnedsättning istället påminner om den 
individuella/medicinska modellen. Jämfört med den sociala och miljörelativa 
modellen lägger den individuella/medicinska modellen ansvaret på individen 
för att överbrygga hinder. Dessa kommentarer visar att biblioteken kan bli 
beroende av målgruppens önskemål, vilket lägger en relativt stor del av 
ansvaret på personen med funktionsnedsättning. 
 
Ett fjärde tema som tas upp i kommentarerna är Uppsökande verksamhet och 
programverksamhet. Till denna del hör kommentarer från totalt 17 
respondenter på Fråga 1. 15 av dessa respondenter har valt svarsalternativ 6. 
Annan typ av verksamhet (exempelvis uppsökande). Totalt 24 respondenter 
valde detta alternativ i frågan. Samtliga 14 kommentarer uttrycker att den typ 
av annan verksamhet som de arbetar med och refererar till i svaret på frågan är 
just uppsökande verksamhet. Några av kommentarerna har en motiverande 
karaktär medan andra beskriver hur biblioteket ifråga arbetar med just 
uppsökande verksamhet. När det gäller motivering till valet av uppsökande 
verksamhet som prioriterat område menar exempelvis en respondent att det 
uppsökande arbetet är viktigt för att tillgängliggöra biblioteket både som plats 
och som koncept. Fem andra respondenter menar att de har svårt att nå 
målgruppen utan det uppsökande arbetet och att de därför har angett det som 
det viktigaste området i arbetet. En annan kommentar av motiverande karaktär 
beskriver att de behöver uppsökande verksamhet för att påminna om att 
biblioteket över huvud taget finns, samt om vilka tjänster som de kan erbjuda 
målgruppen. De andra kommentarerna har en mer beskrivande karaktär om 
vilken typ av uppsökande verksamhet som de faktiskt bedriver. En kommentar 
beskriver att biblioteket ifråga arbetar med ett projekt som innebär att de 
besöker personer som har hemtjänst och bor i särskilt boende. Samma bibliotek 
har också ett nära samarbete med vårdpersonal, bl.a. genom en studiecirkel för 
läsombud. Ett annat bibliotek åker ut och pratar med organisationer och 
dagliga verksamheter för att fastställa behov som de behöver möta.  
 
Ytterligare en kommentar är inne på vikten av att ha en bra kontakt med chefer 
och personal på boenden. En del i detta är enligt respondenten utbildning av 
personalen, så att de själva kan hjälpa personer att hitta den information de 
behöver. En sista kommentar kring den uppsökande verksamheten kommer 
från ett bibliotek som har fokus på teknik i det uppsökande arbetet. De 
använder sig av smartphones, surfplattor, appar samt test av VR och 
Greenscreen. När det gäller de som har valt svarsalternativet 2. 
Programverksamhet (som t ex sagostunder, boksamtal m.m.) har två av sju 
respondenter valt att kommentera. En av dem beskriver att dennes bibliotek har 
en person anställd som arbetar specifikt med tillgänglighet och att 
programverksamheten idag används efter en genomgång och anpassning av 
den fysiska miljön. Den andra respondenten som har valt programverksamhet 
som det viktigaste området kommenterar att det beror på vilken typ av 
funktionsnedsättning som det talas om.  
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Gällande kognitiva funktionsvariationer anser personen att programverksamhet 
är viktigast då det för biblioteket ifråga samtidigt fungerar som ett 
synliggörande av samtliga tjänster som biblioteket har att erbjuda. 
 
Att döma av svaren på Fråga 1 upplever sig biblioteken ha god kunskap kring 
hur uppsökande verksamhet kan användas för att möta denna målgrupps behov. 
Uppsökande verksamhet är specifikt riktat till personer som har svårt att ta sig 
till biblioteket, vilket inbegriper en del medlemmar ur denna grupp. När det 
gäller programverksamhet visar resultatet att biblioteken inte upplever att 
varken behovet av eller intresset för programverksamhet är särskilt stort hos 
målgruppen. Baserat på de närmast obefintliga kommentarerna och de fåtal 
som svarade programverksamhet på den stängda delen av frågan tycks inte 
biblioteken i någon högre utsträckning anse att programverksamhet bör vara en 
prioriterad verksamhet gentemot denna målgrupp. 
 
Det sista temat på denna fråga är Kommunikation. Detta tema tas upp främst 
av de som har valt svarsalternativ 5. Bemötande från bibliotekspersonal på 
frågan. Av de 51 som valt detta alternativ valde 14 respondenter att 
kommentera. Samtliga respondenter som har valt detta alternativ motiverar det 
med att all tillgänglighet utgår ifrån kommunikationen med den grupp som 
tillgänglighet ska skapas för. För att kunna skapa tillgänglighet krävs kunskap 
om gruppen och enligt dessa kommentarer uppstår den kunskapen främst 
genom god kommunikation med gruppen. Dessutom menar flera av 
respondenterna att kommunikationen är viktig för att upplysa gruppen om 
bibliotekets tjänster. Tre respondenter uttrycker att det finns goda 
förutsättningar att skapa tillgänglighet genom samtliga andra områden, att 
bemötande och kommunikation är det som krävs för att lyckas med dessa 
områden och att kommunikationen därför är den största utmaningen. En 
respondent talar om utveckling genom kommunikation: ”Det är genom kontakt 
som vi utvecklas och kan möta besökarnas behov”. En respondent uttrycker 
också att det finns behov av att se gruppen som heterogen och att bemötandet 
enligt respondenten kan vara viktigare när det handlar om personer med 
kognitiva eller intellektuella funktionsnedsättningar, jämfört med exempelvis 
rullstolsburna, där den fysiska tillgängligheten istället kan vara viktigast. 
 
När det gäller den direkta kommunikationen med målgruppen tycks det finnas 
en förståelse på biblioteken för vikten av en fungerande dialog. Det syntes inte 
minst i svaren på den stängda delen av frågan. Flera respondenter uttrycker att 
all verksamhet utgår ifrån kommunikationen där flera respondenter menar att 
en fungerande dialog krävs för att biblioteken ska få kunskap om målgruppens 
olika behov. Sammanfattningsvis, vilket har berörts i tidigare teman, visar 
svaren på fråga 1 att biblioteken upplever kommunikation som det viktigaste 
sättet att tillgängliggöra biblioteket för målgruppen. Samtidigt visar 
kommentarer som rör den fysiska tillgängligheten, litteratur, medier och 
hjälpmedel samt uppsökande verksamhet och programverksamhet att 
biblioteken i viss mån upplever att de inte får tillräcklig kunskap om 
målgruppens behov genom denna kommunikation. Synen på 
funktionsnedsättning som biblioteken ger uttryck på Fråga 1 för hör på en 
principiell nivå tätt samman med den miljörelativa modellen, men svaren visar 
samtidigt att det faktiska utförandet (när det gäller kommunikation) ibland 
närmar sig synen på funktionsnedsättning och det omgivande samhällets ansvar 
som representeras av den individuella/medicinska modellen. 
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6.1.2 Fråga 2 
 
I vilken utsträckning får ert bibliotek uppmaningar från kommunhåll att 
genomföra satsningar på biblioteket för personer med 
funktionsnedsättning?  
Tabell 2 

Svarsalternativ n Procent 
Ofta 3 1,9 
Ibland 30 18,6 
Sällan 55 34,2 
Inte alls 53 32,9 
Osäker/Vet ej 20 12,4 
Totalt 161 100 

I analysen av svaren på den här frågan behandlas ordinalvariabler. Dessa 
variabler kan rangordnas, men avståndet mellan dem är inte lika stora. Tack 
vare rangordningen på variablerna kan medelvärde och medianvärde räknas ut 
på denna fråga som ett mått på utsträckningen av kommunikationen med 
kommunerna kring dessa frågor. Det kräver dock att variabeln Osäker/Vet ej 
inte behandlas vid en sådan uträkning, eftersom det svarsalternativet inte passar 
in i rangordningen. Svarsalternativet Ofta har tilldelats värdet 4, Ibland har 
tilldelats värdet 3, Sällan har tilldelats värdet 2 och Inte alls har tilldelats 
värdet 1. Medelvärdet för de svarsalternativen blir 1,9 och medianvärdet blir 2 
av max 4. Det visar att både medelvärdet och medianvärdet ligger närmast 
svarsalternativet Sällan, vilket därför får betraktas som det genomsnittliga 
svaret på frågan. Det genomsnittliga svaret på frågan visar att biblioteken inte 
upplever att kommunikation inom kommunen kring tillgänglighet för denna 
målgrupp förs i en kontinuerligt hög utsträckning. Någon vidare analys om hur 
detta kan utgöra en barriär för tillgänglighet går dock inte att göra enskilt 
utifrån svaren på denna fråga. Huruvida biblioteken upplever detta som ett 
möjligt problem berörs främst i kommentarer till Fråga 5 samt i avsnitt 6.2 
Intervjuer. 	
	
6.1.3 Fråga 3 
 
Ange er uppfattning (där 1 står för inte alls och 5 för mycket väl) om hur 
väl er verksamhet hjälper personer med funktionsnedsättning att ta del av 
biblioteket inom följande områden:  

a) Inköp av litteratur och andra medier 
 
Tabell 3 
Svarsalternativ n Procent 
1 (Inte alls) 2 1,2 
2 6 3,7 
3 40 24,8 
4 77 47,8 
5 (Mycket väl) 36 22,4 
Totalt 161 100 
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Respondenterna har i fråga 3 fått bedöma sitt eget arbete för personer med 
funktionsnedsättning utifrån olika områden. Här behandlas kvot-
/intervallvariabler som kan rangordnas och där avstånden mellan variablerna är 
lika stora. På en skala från 1 till 5 där 1 stod för inte alls och 5 för mycket väl 
fick varje respondent värdera sitt eget biblioteks arbete inom de olika 
områdena. Medelvärdet på frågan blir 3,9 och medianvärdet är 4, vilket visar 
att det genomsnittliga värdet på frågan ligger närmast svarsalternativ 4. 
Respondenterna har på Fråga 3, likt på Fråga 1, fått möjlighet att kommentera 
sina svar. Här valde 32 av de 161 respondenterna att utnyttja denna möjlighet. 
Kopplat till temat Litteratur, medier och hjälpmedel finns sju kommentarer på 
frågan. Av dessa sju kommentarer handlar dock endast två kommentarer om 
litteratur och andra medier. Talboksläsare är enligt en av dessa kommentarer 
aktiva med förslag på inköp av titlar, vilket enligt respondenten underlättar det 
arbetet. Angående talböcker anger dock en annan respondent att de har en 
väldigt begränsad talboksservice, eftersom intresset inte verkar vara stort hos 
användare. Bucklands (1991) fjärde barriär handlar om upplevelsen av 
meningsfullhet från tillhandahållarens sida, och likt svaren på Fråga 1 visar 
svaren på denna fråga att biblioteken anpassar sitt inköp av litteratur, medier 
och hjälpmedel efter de behov som de upplever finns hos målgruppen, vilket 
ställer krav på målgruppen att själva uttrycka behov av anpassad litteratur och 
hjälpmedel. Om det inte skapas fungerande plattformar för denna 
kommunikation kan en möjlig konsekvens bli att användarna behandlas utifrån 
den individuella/medicinska modellen. 
 
b) Programverksamhet (som t ex sagostunder, boksamtal m.m.)  

 
Tabell 4 

Svarsalternativ n Procent 
1 (Inte alls) 18 11,2 
2 47 29,2 
3 62 38,5 
4 21 13 
5 (Mycket väl) 13 8,1 
Totalt 161 100 

Svaren på denna fråga behandlas likt svaren i fråga 3a eftersom det även här 
används kvot-/intervallvariabler, vilket också används i fråga 3c, 3d och 3e. 
För området Programverksamhet landade medelvärdet för svaren på 2,8 och 
medianvärdet på 3, vilket visar att det genomsnittliga värdet på frågan ligger 
närmast svarsalternativ 3. 17 av kommentarerna på Fråga 3 har lämnats på 
temat Uppsökande verksamhet och programverksamhet. De allra flesta av 
dessa kommentarer handlar dock om uppsökande verksamhet. Fyra 
respondenter menar att de har programverksamhet som riktar sig till 
allmänheten där personer med funktionsnedsättning är välkomna, men att de 
inte särskilt riktar verksamheten mot gruppen. En kommentar bland dessa är av 
självkritisk karaktär där respondenten menar att både högläsning för vuxna och 
sagostunder för barn kan riktas mer specifikt mot personer med 
funktionsnedsättning. En kommentar anger att de har en årlig LSS-dag på 
biblioteket där personer ur gruppen själva får vara med och bidra i 
programmet, medan den sista kommentaren om programverksamhet uttryckte 
följande: ”Har inte tänkt så mycket på det, därför blev det ett lägre betyg”. 
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När det gäller programverksamhet uppvisar respondenterna att denna typ av 
verksamhet inte prioriteras gentemot målgruppen, likt svaren på Fråga 1. I 
dessa kommentarer framkommer en viss självkritik, men faktum kvarstår att 
biblioteken inte tycks prioritera denna typ av arbete. Det här handlar särskilt 
om Bucklands (1991) femte informationsbarriär som berör kognitiv tillgång till 
information. Programverksamhet kan anses vara ett de tydligaste sätten att 
skapa kognitiv tillgänglighet till exempelvis litteratur och andra medier på, 
men biblioteken tycks, att döma av svaren på både de stängda frågorna och 
kommentarerna, inte anse att detta arbete bör eller kan prioriteras. Trots att det 
inte framkommer explicit i kommentarerna kan det även här vara fråga om en 
barriär som också uppstår genom Bucklands (1991) fjärde barriär som handlar 
om upplevelsen av meningsfullhet från tillhandahållarens sida. 

c) Inköp och användning av tekniska hjälpmedel 
 

Tabell 5 

Svarsalternativ n Procent 
1 (Inte alls) 16 9,9 
2 34 21,1 
3 50 31,1 
4 51 31,7 
5 (Mycket väl) 10 6,2 
Totalt 161 100 

 
Medelvärdet för området Inköp och användning av tekniska hjälpmedel ligger 
på 3,0 och medianvärdet ligger även det på 3. Även här ligger alltså det 
genomsnittliga värdet på frågan närmast svarsalternativ 3. På temat Litteratur, 
medier och hjälpmedel lämnades totalt sju kommentarer, varav fem behandlar 
inköp av tekniska hjälpmedel. Tre respondenter anger att de inte köper in 
tekniska hjälpmedel över huvud taget. Två av dem menar att intresset för 
hjälpmedel verkar finnas, men att ekonomiska förhållanden sätter gränser. Två 
andra kommentarer på det temat anger att biblioteket ifråga inte får så mycket 
besök från gruppen eller frågor om inköp av tekniska hjälpmedel.  
Därför upplever inte biblioteken ifråga att inköp av tekniska hjälpmedel är 
motiverat. Likt svaren på Fråga 3a vittnar svaren på denna fråga om att 
bibliotekens arbete med inköp av tekniska hjälpmedel är beroende av de behov 
som de upplever finns.  

d) Framkomlighet på det fysiska biblioteket 
 

Tabell 6 

Svarsalternativ n Procent 
1 (Inte alls) 3 1,9 
2 8 5 
3 45 28 
4 72 44,7 
5 (Mycket väl) 33 20,5 
Totalt 161 100 
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Svaren på frågan om framkomlighet på det fysiska biblioteket fick medelvärdet 
3,8 och medianvärdet ligger på 4. Dessa värden ligger närmast värdet som har 
tilldelats svarsalternativ 4. På Fråga 3 valde fyra respondenter att lämna 
kommentarer som berör temat Den fysiska biblioteksmiljön. En respondent 
menade att bibliotekslokalen som de använder sig av är gammal och därför inte 
helt anpassad för gruppen. En annan respondent angav att biblioteket ligger på 
plan 2, vilket försvårar för synskadade och personer som är 
rullstolsansvändare. Samma respondent nämnde också att hissen ofta är trasig. 
En tredje respondent nämnde att framkomligheten inte är optimal, men att de 
ser över den i nuläget.  
 
Den sista kommentaren som berör detta tema kommer från en respondent som 
berättade att biblioteket efter en ombyggnation nu är mer tillgängligt för 
gruppen. Svaret på den stängda frågan och kommentarerna på temat Den 
fysiska biblioteksmiljön visar att biblioteken ser arbetet med att anpassa den 
fysiska miljön som ett ansvar som ligger på det omgivande samhället, i detta 
fall biblioteken, snarare än på individen. Liknande resultat fanns också i svaren 
på Fråga 1. Kopplat till temat Kommunikation är det dock viktigt att ta upp hur 
fysiskt tillgänglig en miljö kan göras om kommunikationen med målgruppen 
om olika behov brister, vilket kan lägga ansvaret på individen likt den 
individuella/medicinska handikappmodellen. Även här finns därför en möjlig 
konflikt i hur en fråga hanteras på en principiell nivå och på utförandenivå.  
 
e) Annan typ av verksamhet (som t ex uppsökande verksamhet) 

 
Tabell 7 

Svarsalternativ n Procent 
1 (Inte alls) 11 6,8 
2 28 17,4 
3 31 19,3 
4 69 42,9 
5 (Mycket väl) 22 13,7 
Totalt 161 100 

 
Den sista delfrågan handlade om övrig verksamhet där exempelvis uppsökande 
verksamhet ingår. Medelvärdet för svaren ligger 3,4 och medianvärdet är 4, 
vilket visar att värdet på svaren på frågan placerar sig mellan värdena för 
svarsalternativ 3 och 4. 17 av kommentarerna på Fråga 3 har lämnats på temat 
Uppsökande verksamhet och programverksamhet. De flesta kommentarerna 
handlar om uppsökande verksamhet. De flesta av dem tar upp att de arbetar 
med Boken kommer och bokbuss, men en respondent anger också att de har en 
filmklubb för personer inom med kognitiva funktionsvariationer inom LSS-
omsorgen. En annan kommentar som sticker ut är en som behandlar 
svårigheter med att använda sig av Boken kommer. Denne respondent menar 
att samarbetet med hemtjänsten för att bedriva Boken kommer har inneburit 
stora problem med verksamheten, eftersom hemtjänsten haft stora problem 
inom sin organisation. Två kommentarer anger att de inte kan arbeta med 
uppsökande verksamhet i den mån de önskar p.g.a. begränsad ekonomi. En av 
dem anger dock att de sökt pengar via Stärkta Bibliotek, vilket kan hjälpa dem 
i det arbetet.  
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På Fråga 3 lämnades också fem kommentarer på temat Kommunikation. En 
respondent anger att det är svårare att nå användare inom LSS-omsorgen 
jämfört med talboksanvändare. För att nå den gruppen försöker biblioteket 
kommunicera via förmedlare som exempelvis föräldrar eller personal på 
boenden. En annan kommentar anger att bristen på biblioteksbesök från 
personer ur gruppen skapar problematik i kommunikationen om vilka tjänster 
som biblioteket har att erbjuda. En tredje kommentar anger att låntagare gärna 
får lämna önskemål om inköp av olika slag, men att de i övrigt inte 
marknadsför verksamheten specifikt till målgruppen. En fjärde respondent 
menar att de har god kontakt med dagcenter angående läsfrämjande aktiviteter, 
men att stor personalomsättning inom dagcenterverksamheten ofta skapar 
begränsningar i det samarbetet. En sista kommentar på detta tema kommer från 
en respondent som anger att dennes bibliotek kontinuerligt informerar om 
talboksverksamheten på olika medlemsmöten utanför biblioteket och anger 
exempelvis Synskadades Riksförbund, PRO, SPF och gymnasiesärskolan som 
exempel på sådana organisationer. 
 
Kommentarerna på Fråga 3 som kategoriserats som Övriga kommentarer blev 
åtta till antalet. En kommentar menar att de inte kan arbeta aktivt med gruppen 
över huvud taget, eftersom de på biblioteket har valt att prioritera barn och 
unga samt personer ur en nationell minoritetsgrupp. För att ändra på detta 
skulle biblioteket enligt respondenten behöva se personer med 
funktionsnedsättning som en prioriterad grupp. Sex kommentarer anger att de 
arbetar på olika sätt med gruppen och att de därför inte vill kommentera sitt 
arbete med något specifikt område. En respondent menar att frågorna inte 
täcker in arbetet med nedladdning av DAISY-talböcker samt introduktioner till 
personer som ska ha egen nedladdning i tjänsten Legimus. Detta arbete lägger 
biblioteket i fråga ned mest tid på i arbetet gentemot gruppen.  

Svaren på Fråga 1 visade vilka områden och arbetssätt som biblioteken tycker 
är viktigast för att skapa tillgänglighet. De svaren går att jämföra med de svar 
som inkommit på Fråga 3, som istället beskriver hur biblioteken faktiskt 
värderar sitt arbete inom de olika områdena. Svaren på frågorna visar att det 
finns en samstämmighet mellan den typ av arbete som biblioteken anser vara 
viktigast riktat till målgruppen och det arbete som de faktiskt utför. Inköp av 
litteratur och medier och Framkomlighet på det fysiska biblioteket fick höga 
medelvärden (3,9 och 3,8) jämfört med Programverksamhet och Inköp och 
användning av tekniska hjälpmedel (2,8 och 3,0). Däremellan hamnade Övrig 
verksamhet (3,4). I samma ordning hamnade alternativen i frågan om vilket 
område som biblioteken anser är viktigast. Den enda uppenbara skillnaden är 
att Framkomlighet på det fysiska biblioteket fick något fler svar än Inköp av 
litteratur och medier på frågan om vilket område som är viktigast, medan 
Inköp av litteratur och medier fick ett något högre medelvärde på frågan om 
det arbete som biblioteken faktiskt bedriver. En möjlig förklaring till denna 
skillnad kan ligga i bibliotekens upplevda utrymme att själva påverka sin 
tillgänglighet. En annan skillnad mellan Fråga 1 och Fråga 3 är att en 
motsvarighet till alternativet Bemötande från bibliotekspersonal från den första 
frågan saknas i Fråga 3 om det arbete som biblioteken faktiskt bedriver. 
Anledningen till detta är att bemötande inte är ett avgränsat område i arbetet.  
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Istället kan bemötande sägas ingå i samtliga områden som redogörs för i Fråga 
3. Uppsökande verksamhet är enligt biblioteken av stor vikt (vilket framgår av 
svaren på Fråga 1 och Fråga 3), medan prioriteringen av programverksamhet 
och inköp och användning av tekniska hjälpmedel inte är särskilt hög. Svaren 
på Fråga 3 visar dock att biblioteken i sitt arbete för personer med 
funktionsnedsättning prioriterar tillgång till biblioteksmiljön och litteratur och 
medier högst. Detta har bland Bucklands (1991) aspekter främst att göra med 
den första, den andra och den femte aspekten. En informationskälla behöver 
identifieras, finnas tillgänglig och göras kognitivt tillgänglig av 
tillhandahållaren. Biblioteken visar att de prioriterar detta genom svaren på hur 
de arbetar med tillgång till anpassad litteratur, biblioteksmiljön samt hur de 
arbetar med uppsökande verksamhet. Det går dock att ifrågasätta varför 
programverksamhet och tillgång till hjälpmedel tycks vara så lågt prioriterat av 
biblioteken. Programverksamhet kan i bästa fall utgöra ett alternativt sätt för 
användare att få tillgång till litteratur och medier (exempelvis genom 
bokcirklar och sagostunder), vilket också har att göra med de aspekter för 
informationsbarriärer som redogörs för ovan, särskilt med betoning på den 
kognitiva tillgängligheten. När det gäller tillgången till en enskild 
informationskälla kan också bristen på anpassad litteratur och tekniska 
hjälpmedel skapa en barriär för biblioteksanvändare. Fråga 3 visar likt Fråga 1 
att det finns tecken på att synen på funktionsnedsättning utifrån de olika 
handikappmodellerna är beroende av vilken nivå det talas om. På en principiell 
nivå uttrycker biblioteken stor förståelse för den heterogena gruppen personer 
med funktionsnedsättning. Vid en genomgång av de olika områdena blir det 
dock tydligt att biblioteken upplever att detta arbete ibland brister, vilket kan få 
till konsekvens att mycket av ansvaret för anpassade miljöer och anpassad 
tillgång till information istället läggs på målgruppen och de individer som ingår 
i den. 
 
6.1.4 Fråga 4 
 
I vilken utsträckning upplever du att ert bibliotek kommunicerar med 
representanter för gruppen personer med funktionsnedsättning (som t ex 
föreningar) för att säkerställa tillgänglighet på biblioteket?  
 
Tabell 8 

Svarsalternativ n Procent 
1 (Inte alls) 13 8,1 
2 44 27,3 
3 62 38,5 
4 34 21,1 
5 (Mycket väl) 8 5 
Totalt 161 100 

 
Respondenterna har fått ange i vilken utsträckning de kommunicerar med 
representanter för målgruppen utifrån skalan 1 till 5 på samma sätt som i fråga 
3. Här behandlas också kvot-/intervallvariabler. Medelvärdet för frågan 
landade på 2,9 och medianvärdet landade 3, vilket visar att det genomsnittliga 
svaret på frågan är svarsalternativ 3. Svaren på fråga 4 om kommunikation kan 
jämföras med svaren på fråga 3 eftersom de i sin form ser likadana ut.  
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Det genomsnittliga svaret på frågan hamnar i nivå med svaren på frågorna om 
programverksamhet och inköp och användning av tekniska hjälpmedel. Dessa 
områden har redan konstaterats vara lågt prioriterade i arbetet för personer med 
funktionsnedsättning. Samma slutsats kring prioritering kan därför dras av 
arbetet med att kommunicera med representanter ur gruppen personer med 
funktionsnedsättning, vilket i frågan har exemplifierats i form av föreningar. 
Om biblioteken upplever detta som problematiskt berörs även det i 
redogörelsen för Fråga 5 samt i avsnitt 6.2 Intervjuer.  

6.1.5 Fråga 5 
 
Upplever ni hinder och begränsningar i arbetet för personer med 
funktionsnedsättning? Utveckla gärna svaret i kommentarsrutan. 

Tabell 9 

Svarsalternativ n Procent 
Ja 84 52,2 
Nej 77 47,8 
Totalt 161 100 

 
Den här frågan var en Ja- eller Nej-fråga, vilket innebär att analysen av frågan 
behandlar dikotoma variabler, eftersom endast två kategorier ställs emot 
varandra. Som framgår av tabellen ovan är det en relativt jämn fördelning 
mellan svarsalternativen, med en liten övervikt för svarsalternativet Ja. Svaren 
på Fråga 5 visar att det finns en jämn fördelning mellan de bibliotek som 
upplever hinder och begränsningar i arbetet för personer med 
funktionsnedsättning och de som inte gör det.  
 
Det går dock inte att bortse från möjligheten att bibliotek som svarat Nej på 
frågan har gjort det för att inte behöva lämna en kommentar på frågan, vilket 
samtliga som svarat Ja har upplevt att de behövt göra. De som svarat Nej har 
istället i stor utsträckning inte valt att kommentera. Endast två kommentarer 
lämnades från respondenter som svarade Nej. Totalt 86 respondenter valde att 
kommentera sitt val på denna fråga. På temat Den fysiska biblioteksmiljön har 
totalt 13 kommentarer på lämnats. En respondent anger att biblioteket ifråga 
har för många målgrupper som ska samsas på samma lilla yta. Följande citat är 
hämtat från denna respondent: ”De som ansvarar för biblioteksrummet inser 
inte vidden av att man måste prioritera grupper med funktionsnedsättningar”. 
Det genomgående temat i dessa kommentarer utgörs i övrigt av problematiken 
med inbyggda hinder som exempelvis trappsteg och verksamhet på flera 
våningsplan. Flera av respondenterna säger sig också ha haft problem med 
hissar. Så här uttrycker en av dessa respondenter sig kring denna problematik: 
”Det gör det svårare att göra lokalen tillgänglig för alla, när 
grundförutsättningen är ett hinder i sig”. Framkomlighet var ett svarsalternativ 
som valdes av många på Fråga 1 och Fråga 3, vilket visar att bibliotek upplever 
det som ett högprioriterat område i arbetet för personer med 
funktionsnedsättning.  
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Framkomlighet valdes av en stor andel respondenter som svar på Fråga 1 om 
det viktigaste området för tillgänglighet, men begränsningar i biblioteksmiljön 
har också visat sig vara en slags barriär för tillgänglighet som bibliotek har 
svårt att avlägsna. Den sista kommentaren på Fråga 5 visar tydligt denna 
problematik. Dessutom har flera respondenter varit inne på att framkomlighet 
endast gäller för en del personer i gruppen personer med funktionsnedsättning. 
Dessa respondenter har antytt att de endast kopplar samman framkomlighet 
med personer som använder rullstol. Biblioteken tycks dock trots denna syn 
uppleva att de inte har stora möjligheter att påverka den fysiska 
tillgängligheten i hög utsträckning. 
 
På temat Kommunikation har totalt 23 kommentarer lämnats på Fråga 5. 14 av 
dem berör den specifika kontakten med målgruppen. Ett vanligt tema bland 
dessa kommentarer är att bibliotek inte vet hur de ska få kontakt med 
målgruppen. Ett par respondenter uttrycker att de inte vet vilka kanaler de ska 
använda sig av för att få kontakt med gruppen. En annan uttrycker att det är 
lättare i små kommuner att upprätta denna kontakt jämfört med i kommuner i 
storstadsregioner. Likt kommentarer på fråga 3 uttrycker respondenter på 
denna fråga också svårigheter gällande samarbetet med personal på dagliga 
verksamheter och boenden. En respondent uttrycker att det är svårt att få 
kontakt med dem. Samma respondent beskriver att de tidigare hade träffar och 
utbildning med personal som fick agera läsombud. Med tiden har dock 
intresset enligt respondenten försvunnit i och med stora personalomsättningar, 
och idag besöker ingen dessa träffar. Tre andra respondenter uttrycker liknande 
problematik kopplat till samarbete med personal. En mer allmän kommentar 
om bristande kommunikation kommer från en respondent som uttrycker sig på 
följande sätt: ”Det är ju en målgrupp som alla kanske inte vet så mycket om. Så 
då uppstår ju givetvis osäkerhet i bemötandet”. På liknande tema är också 
denna kommentar från en annan respondent: ”Hjälpmedel för tillgänglighet 
finns, men då är det upp till den funktionsvarierade att tala om att hen vill ha 
det”. Till detta tema hör också fyra kommentarer från respondenter upplever ett 
bristande intresse för biblioteksverksamhet från målgruppen. Respondenterna 
som kommenterat på detta tema talar om främst om personer med kognitiva 
funktionsvariationer som antingen bor på olika typer av boenden eller är 
verksamma i dagliga verksamheter. En av respondenterna menar att gruppen 
själv inte visar något intresse, medan de andra tre uttrycker att intresset för 
biblioteksverksamhet är lågt bland personal på boenden och daglig verksamhet. 
Två av respondenterna menar att det råder tids- och personalbrist på dagliga 
verksamheter som de har kontakt med. Detta får enligt respondenterna till följd 
att målgruppen inte utnyttjar de tjänster som biblioteket erbjuder. Så här 
uttrycker en av respondenterna sig kring denna fråga: ”Svårt att nå fram till 
brukarna när personalen inte bryr sig om läsning”. 
 
På Fråga 5 finns också en samling kommentarer som rör kommunikation med 
kommuner, föreningar och andra organisationer med koppling till 
funktionsrätt. Nio kommentarer har berört detta tema. En uttrycker att de inte 
har upparbetade kanaler med föreningar och organisationer, men att arbetet har 
förbättrats sedan biblioteket började samarbeta med studieförbund. En annan 
respondent är självkritisk och beskriver arbetet inom detta tema på följande 
sätt: ”Begränsningar ligger bl.a. i fråga 4, då vi saknar kommunikation med 
många olika föreningar. Skärpning där”.  
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Ytterligare två respondenter anger att de saknar kontakt med olika föreningar. 
En annan uttrycker hur kommunens inställning kring tillgänglighet kan påverka 
biblioteksverksamheten: ”Kommunen saknar tillgänglighetsplan, policy samt 
tjänstemän som arbetar med detta på en övergripande nivå, vilket också visar 
sig i biblioteksverksamheten”. En annan respondent anger också att denne 
upplever att det saknas förståelse inom kommunen för vikten av arbetet med 
tillgänglighet och för denna specifika målgrupp. 
 
När det gäller den direkta kommunikationen med målgruppen tycks det finnas 
en förståelse på biblioteken för vikten av en fungerande dialog. Det syntes 
också i svaren på den stängda delen i Fråga 1 (se Tabell 1). När det sedan 
kommer till det faktiska utförandet och kommunikationen är det dock flera som 
upplever att de kunde utföra ett bättre arbete. I vissa fall väljer också 
biblioteken att lägga över ansvaret på andra parter. Det gäller främst personal 
på gruppboenden och daglig verksamhet och deras chefer. Det bristande 
intresset för biblioteksverksamhet som några respondenter ger uttryck kan ses 
som en slutsats dragen utifrån ett samspel mellan biblioteken och målgruppen, 
vilket återigen har att göra med Bucklands (1991) fjärde informationsbarriär 
om meningsfullhet. I detta fall upplever biblioteken brister i samspelet, men 
väljer att lägga över ansvaret på exempelvis personal på gruppboenden och 
daglig verksamhet. Det finns dock några respondenter som ger uttryck för 
självkritik. De menar att de själva skapar hinder för tillgänglighet i och med sin 
obefintliga kommunikation med exempelvis föreningar och organisationer. Det 
finns dock också en tendens bland kommentarerna att skylla på resursbrister 
och svårigheter i att prioritera mellan målgrupper även i arbetet med att 
kommunicera med personer med funktionsnedsättning. 
 
I totalt tolv av dessa 23 kommentarer på temat nämns problematik och hinder 
som uppstår när bibliotekspersonal inte har kunskap om de behov som personer 
med funktionsnedsättning har. Ett tema som tas upp av en respondent har att 
göra med synen på biblioteket, användarna och personer med 
funktionsnedsättning:  
 
”Det behövs också starkare samarbeten men framförallt ett förändrat tänk hos hela 
arbetsplatsen. I nuläget tänker de flesta "vanliga, svenska användare" som norm och majoritet 
vilket gör att verksamheten i stort utgår ifrån dem och funktionsvarierade får vara med vid 
sidan av”.  
 
Utifrån en social och miljörelativ syn på funktionsnedsättning visar denna typ 
av kommentar på en problematik som kan uppstå när biblioteket inte fullt ut ser 
sin egen roll i att tillgängliggöra biblioteket för personer med 
funktionsnedsättning. En annan respondent är inne på liknande problematik 
som kan uppstå p.g.a. okunskap hos personalen: ”Det är lätt att min egen 
osäkerhet och brist på erfarenhet/fördomar som personal innebär 
begränsningar, viktiga frågor att samtala kring”. Kommentarerna på frågan 
beskriver hur en brist på kunskap bland bibliotekspersonalen kring arbetet för 
personer med funktionsnedsättning därför kan skapa hinder. Många 
respondenter anser att de behöver mer kunskap om vad som är möjligt att göra 
för gruppen. En möjlig konsekvens av okunskap om gruppen är att enskilda 
personer behandlas utifrån den individuella/medicinska modellen, där ansvaret 
för tillgänglighet i första hand ligger på personen med funktionsnedsättning.  
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Om kunskapen om dessa personer inte finns kan det vara svårt att som 
representant för samhället skapa tillgänglighet både från bibliotekets egen sida 
(den sociala modellen), men även i samspel med personer med 
funktionsnedsättning (den miljörelativa modellen).  
 
Temat Ekonomi berörs också i stor utsträckning i kommentarer till Fråga 5 om 
hinder och begränsningar i arbetet. I kommentarerna till Fråga 5 är ekonomi 
det hinder för tillgänglighet som anges klart flest gånger. I 47 kommentarer 
nämns resursbrist som ett hinder för tillgänglighet och delaktighet. I de flesta 
kommentarer konstateras detta utan att respondenterna utvecklar hur det 
påverkar tillgängligheten i praktiken. En respondent menar att budgeten måste 
bli tydligare för att visa för biblioteken vilka medel som är avsatta just för 
arbetet med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. En annan 
respondent upplever att det finns en stor politisk vilja i nämndplaner framtagna 
i kommunen att arbeta med tillgänglighet, men att det tyvärr sällan syns i 
budgetar. En respondent menar att kompetensen om målgruppen och deras 
behov blir lidande av att det inte frigörs mer utrymme för detta arbete i 
budgetar. Samma respondent menar också att det är ett hinder på en nationell 
nivå att tjänsten Talboken kommer inte har utökats till personer utan 
taltidningsprenumeration, vilket enligt respondenten också är en kostnadsfråga. 
Temat ekonomi och bristande ekonomiska förutsättningar höjer olika typer av 
frågor. Den ena frågan handlar om huruvida biblioteken upplever att de har 
resurser nog att utföra de mål som finns lagstadgade kring tillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning. 47 kommentarer på temat från 
respondenter som svarat Ja på frågan vittnar om ett rungande nej på den frågan. 
Att mer än en fjärdedel av samtliga bibliotek i studien uttrycker att bristande 
resurser är ett problem i detta arbete är i sig anmärkningsvärt. Samtidigt är det 
viktigt att i sammanhanget ta med att det finns en tendens bland biblioteken att 
ange faktorer som de själva inte har kontroll över som det som skapar hinder, 
vilket inbegriper ekonomiska förutsättningar. 
 
Tre kommentarer till Fråga 5 har också lämnats som inte tillhör något av de 
teman som har redovisats. En av dessa respondenter sammanfattar kort sin syn 
på möjliga hinder och begränsningar i arbetet med tillgänglighet för personer 
med funktionsnedsättning: ”Har inte tänkt så mycket på det”. En annan 
respondent upplever inte att det finns några begränsningar i detta arbete. Den 
tredje respondenten anser att ett hinder är att det blir svårt att prioritera bland 
olika personers behov, vilket påminner om den invändning som många 
respondenter uttryckte i kommentarerna på Fråga 1. Såhär uttrycker 
respondenten sig: ”Man måste alltid "tänka" tillgänglighet, både lokalmässigt 
och digitalt. Det finns nästan alltid hinder för någon grupp”. Till skillnad emot 
Fråga 1 och Fråga 3 lämnades inga kommentarer på frågan om Litteratur, 
medier och hjälpmedel eller Uppsökande verksamhet och programverksamhet. 
 
6.2 Intervjuer 

Intervjuer har också gjorts med två representanter för två folkbibliotek i 
Stockholms län. En av personerna som intervjuades är bibliotekschef på ett 
folkbibliotek och den andre personen är anställd bibliotekarie med arbetet för 
personer med funktionsnedsättning som ett av sina specifika ansvarsområden.  
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Det här rymmer dock ett potentiellt problem i jämförbarheten mellan svaren, 
eftersom en bibliotekschef av naturliga skäl har en mer övergripande syn på 
bibliotekets verksamhet. Bibliotekschefen kallas här för respondent 1 (R1) och 
bibliotekarien kallas för respondent 2 (R2). Svaren i intervjuerna har delats in i 
fem olika teman likt svaren på kommentarerna i enkäten.  
Ett tema skiljer sig dock från de som presenteras i avsnittet 6.1 Enkät. Istället 
för att beskriva hinder och begränsningar i arbetet i samtliga områden har det 
fått en avgränsad del här och utgör därför ett av de teman som tas upp. 
Ekonomi är inte ett avgränsat tema i denna del, men ekonomiska 
förutsättningar tas upp i flera avsnitt, särskilt i avsnittet 6.2.5 Hinder och 
begränsningar. De teman som har brutits ut i detta avsnitt är: Den fysiska 
biblioteksmiljön, Litteratur, medier och hjälpmedel, Uppsökande verksamhet 
och programverksamhet, Kommunikation samt Hinder och begränsningar. 
 
6.2.1 Den fysiska biblioteksmiljön 
 
En del av arbetet med att tillgängliggöra biblioteket innebär att skapa 
tillgänglighet på det fysiska biblioteket genom att möjliggöra framkomlighet ur 
olika aspekter. Detta tema togs upp i intervjuerna och respondenterna 
kommenterade sitt biblioteks arbete med detta tema på följande sätt: R1 
berättar att kommunen haft ett pågående arbete med att tillgängliggöra fysiska 
miljöer specifikt för personer med funktionsnedsättning särskilt under de 
senaste tio åren. Den första satsningen gjordes enligt R1 2009 då kommunens 
samtliga offentliga platser sågs över och anpassades för att skapa tillgänglighet. 
På R1:s bibliotek användes t ex innan 2009 en sorts snurrdörr, men 
genomgången resulterade i slutsatsen att samtliga besökare borde få använda 
samma ingång. Tidigare hade rullstolsanvändare och andra personer med 
nedsatt rörelseförmåga fått använda en separat dörr. Därför byggdes en kub 
med gott om utrymme för samtliga besökare. På R1:s uppmaning gjordes också 
en uppdatering av detta under 2018, vilket resulterade i förbättrade ledstråk. 
Tidigare hade inte angöringspunkter tagits med i beräkningen, men under förra 
året togs det på biblioteket hänsyn till var taxin släpper av personer 
exempelvis. Trappor markerades och dörrar förnyades också under denna 
uppdatering. 
 
R2 berättar att hen inte själv är med i gruppen som planerar hur den fysiska 
tillgängligheten ska skapas på huvud- och filialbibliotek. R2 uttrycker dock att 
det finns en stor medvetenhet hos en stor del av personalen på biblioteket kring 
hur detta arbete ska göras och vilka behov som finns. På filialbiblioteket där 
R2 arbetar har de tidigare haft problem med dörrar som nu har blivit utbytta. 
Specifikt menar R2 att det är viktigt man ska kunna komma in med elrullstol 
och tvillingvagnar, samt att man ska kunna ta sig runt i biblioteket och titta på 
böcker på hyllorna med elrullstol. Kommunens huvudbibliotek har två plan till 
skillnad från filialbiblioteket. Där finns en hiss, men enligt R2 finns det brister 
i funktionaliteten. Hissen införskaffades för många år sedan med mått som är 
mindre än vad som vanligtvis används idag. R2 menar dock att hen inte har 
hört talas om någon situation där en besökare inte kunnat använda den. R2 
berättar också att de både på huvud- och filialbiblioteket arbetar med att se till 
att det finns plats bland hyllorna och att det finns tillräcklig belysning. På 
samtliga bibliotek har de också införskaffat fåtöljer som är särskilt anpassade 
för personer med nedsatt rörelseförmåga.  
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En annan anpassning är att förstoringsglas har köpts in för att personer med 
nedsatt syn ska kunna läsa på ryggarna på storstilböcker och Daisy-talböcker. 
När det gäller det interna samtalet kring fysisk tillgänglighet nämner R2 att 
temat inte tas upp särskilt ofta på interna möten såsom exempelvis APT. R2 
uttrycker dock att detta är naturligt, eftersom den fysiska tillgängligheten 
främst behöver ses över vid ändringar, ombyggnationer eller synpunkter från 
besökare. Under intervjuerna togs den fysiska tillgängligheten upp på två olika 
sätt. I intervjun med R1 hamnade fokus på de första potentiella hindren för att 
ta sig in på biblioteket. I den intervjun kretsade den fysiska tillgängligheten 
kring hur besökaren ska ta sig in i biblioteket, men vi talade inte specifikt om 
hur den fysiska tillgängligheten skapas inne i biblioteket. Utifrån mina frågor 
valde R1 helt enkelt att fokusera sina svar på andra aspekter. R2 berättade 
betydligt mer utförligt om hur den fysiska tillgängligheten skapas på 
biblioteket. Där märks dock en skillnad i hur tillgänglighetsanpassningen har 
sett ut på huvud- och filialbibliotek. R2 berättar om att det krävdes flera samtal 
för att få igenom byte av dörrar på filialbiblioteket, medan huvudbibliotekets 
tillgänglighet har skapats genom ett flertal åtgärder som genomfördes för ett 
antal år sedan. R2 är inne på att den fysiska tillgängligheten främst behöver ses 
över vid ombyggnationer och stora ändringar, vilket kan tolkas som att R2 inte 
upplever ett stort utrymme att skapa fysisk tillgänglighet i det vardagliga 
arbetet. R2 berättar dock om mindre insatser, som exempelvis inköp av fåtöljer 
och förstoringsglas. Det vittnar om att både huvud- och filialbiblioteket ser 
även mindre och enklare insatser, jämfört med exempelvis byte av hiss, som 
betydelsefulla för att skapa tillgänglighet. 
 
Kopplat till den miljörelativa modellen är enligt Holme (1999, s. 78) begrepp 
som delaktighet och jämlikhet. R1:s beskrivning av tillkomsten av den kub 
som idag används rimmar väl överens med dessa begrepp. Istället för att 
rullstolsanvändare och personer med nedsatt rörelseförmåga skulle använda en 
separat dörr valde kommunen att investera pengar i något som kunde användas 
av alla besökare. I syfte att ge samtliga besökare samma möjlighet att ta sig in i 
biblioteket är detta ett exempel på hur bibliotek kan arbeta för att skapa just 
delaktighet och jämlikhet.  
 
6.2.2 Litteratur, medier och hjälpmedel		
 
R1 berättar på detta tema att dennes bibliotek har köpt in tv, handreglage, 
sändare och mottagare för att genomföra en satsning på VR-teknik kopplat till 
målgruppen. R1 uttrycker att denna satsning specifikt ska rikta sig till äldre 
personer samt personer med funktionsnedsättning. Just nu är detta projekt i ett 
stadie där de ser över vad för typ av VR-material som kan passa för en sådan 
satsning. Biblioteket är medvetet om att de inte är först i Sverige med en sådan 
satsning, och R1 berättar att de har tagit inspiration från bibliotek i USA som 
genomfört denna typ av satsningar.  
 
Biblioteket har också programverksamhet som innefattar handledning kring 
hur man använder en iPad, vilket berättas mer om i avsnittet Uppsökande 
verksamhet och programverksamhet. R1 menar också att den digitala tekniken 
blir mer och mer viktig och att dennes bibliotek vill vara med på det tåget. R1 
menar att det finns en risk att personer med funktionsnedsättning glöms bort i 
den utvecklingen, och att det bibliotek där R1 arbetar därför ska ta ansvar för 
att tillgängliggöra ny teknik för denna målgrupp.  
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R1 beskriver sin egen drivkraft kring detta arbete på följande sätt: ”Det som 
driver mig med den digitala handledningen som vi har är ju att varje människa 
ska ha möjlighet att kunna berätta sin historia. Sedan kan man göra det med ord 
eller bild eller ljud eller vad som helst”. R1 nämner också att de har börjat 
närma sig den lättlästa litteraturen mer, i takt med att biblioteket har börjat 
anpassa sig mer efter målgruppen. Personalen har fått gå en utbildning i hur 
man skriver lättläst. R1 drar paralleller till tv-programmet ”Lerins lärlingar” 
och menar att biblioteket som hen är chef för vill involvera och engagera 
målgruppen på liknande sätt: ”Jag tänker på just nu Sveriges bästa tv-program 
Lerins lärlingar, hur man med ganska enkla medel lyckas att engagera 
människor i den här gruppen. Jag är helt överväldigad när jag ser det”. R1 tror 
också slutligen att det i framtiden kommer att uppstå en stor ström av 
anpassningar av den digitala tekniken ur ett omsorgsperspektiv. I det arbetet 
tror R1 att biblioteken kan ligga i framkant. 
 
R2 talar utifrån detta tema främst om MTM, Myndigheten för tillgängliga 
medier. I R2:s arbetsuppgifter ingår det att bevaka vad som händer på MTM 
och följa vilka diskussioner som förs där. Biblioteket tar enligt R2 emot många 
registreringar i Legimus. När det gäller anpassade medier och litteratur som 
biblioteket tillhandahåller rör det sig i dagsläget främst om Daisy-talböcker och 
storstilböcker. För barn finns taktila bilderböcker och böcker med punktskrift, 
men dessa finns inte för vuxna. Överlag berättar R2 att de har lågt utnyttjande 
av anpassade medier och hjälpmedel bland vuxna. R2 tror att unga vuxna med 
funktionsnedsättning har växt upp med tekniken och att de därför har det de 
behöver själva. När det gäller den tekniska utrustningen på biblioteken finns på 
huvudbiblioteket en anpassad dator och på filialbiblioteket finns tre iPads som 
nyligen har köpts in. Den anpassade datorn används flitigt, men än så länge har 
ingen kommit och frågat om att låna en iPad. De hänger utanför 
personalutrymmet för att förhindra stöld. R2 uttrycker slutligen entusiasm över 
framtiden och arbetet med att via digitala medier förmedla 
biblioteksverksamhet till målgruppen: ”Därför att de som gagnas mest av 
teknikutvecklingen, det är ju personer med funktionsvariationer!”. R2 uttrycker 
också att kommunpolitikerna är positiva till denna satsning på teknik på 
biblioteken och att de uppmuntrar dem att vara aktiva i förmedlingen av 
teknikutvecklingen. 
 
Utifrån detta tema talar både R1 och R2 främst om teknik och hur den kan 
användas för att tillgängliggöra litteratur och medier för personer med 
funktionsnedsättning. Detta skiljer sig i hög grad från kommentarerna på de 
stängda frågorna i enkäten, där teknik och den digitala utvecklingen inte alls 
togs upp av respondenterna. R1 talar främst om äldre personer och personer 
med kognitiv funktionsnedsättning i sin beskrivning av deras framtida VR-
satsning och uttrycker stor tillförsikt inför det projektet. R1 tycks vara tämligen 
övertygad om att VR-satsningen kommer att fungera väl och kanske är det 
delvis en följd av en god kommunikation med målgruppen, vilket också 
behandlas i avsnittet 6.2.4 Kommunikation. R2 berättar istället om att deras 
anpassade medier och hjälpmedel inte används i hög utsträckning av 
målgruppen. Även där kan kommunikationen med målgruppen vara en faktor. 
Det hindrar dock inte biblioteket från att testa nya sätt att anpassa 
biblioteksverksamheten genom inköp av material och teknik. Det senaste 
inköpet av surfplattor vittnar om det.  
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Överlag visar bägge respondenterna upp en förhoppning om att svenska 
bibliotek framöver kan vara ledande i att använda ny teknik för att 
tillgängliggöra verksamhet för personer med funktionsnedsättning.  
 
Bägge uttrycker också att de upplever stöttning kring förmedlingen av den 
digitala utvecklingen från kommunpolitiker, vilket säkerligen bidrar till deras 
entusiasm inför hur biblioteken kan arbeta med detta i framtiden. 
Intervjupersonernas entusiasm inför den digitala utvecklingen går att koppla till 
Bucklands (1991) fjärde barriär för tillgänglighet som rör känslan av 
meningsfullhet hos tillhandahållaren. Bland kommentarerna på de öppna 
frågorna i enkäten framkom att flera bibliotek inte upplevde behov av tekniska 
hjälpmedel. Flera av de kommentarerna vittnade om att denna syn hade sin 
grund i kommunikationen med målgruppen, vilket också syns delvis i R2:s 
svar på temat. Vad som dock skiljer sig åt är att intervjupersonernas bibliotek 
tycks välja att satsa på tekniska hjälpmedel kopplat till gruppen, oavsett de 
behov som kan framkomma genom kommunikationen med målgruppen. 
 
6.2.3 Uppsökande verksamhet och programverksamhet 
 
När det gäller uppsökande verksamhet och programverksamhet berättar R1 att 
dennes bibliotek, efter den nya skrivningen i lagen om att personer med 
funktionsnedsättning ska vara en prioriterad målgrupp, har övertagit ansvaret 
för en verksamhet som genomförs veckovis. Tidigare hölls denna verksamhet 
på en fritidsgård. Såhär berättar R1 om denna verksamhet:  
 
”Det kan vara disco och det kan vara vad som helst, och det här är mest för lite äldre. Det 
kommer personer från hela Stockholm. Ungefär mellan 60 och 90 besökande per gång. Och i 
det arbetet har vi då försökt att involvera biblioteksverksamhet också, så vi har haft högläsning 
och sådana saker. Så det ska innebära en möjlighet för dem att upptäcka det”.  
 
Sedan har biblioteket också gjort en satsning inom det digitala området där 
besökare fikar och lär sig använda en iPad. Även denna verksamhet har vuxit 
ut till att också handla om att få in läsningen mer. Även under dessa träffar har 
högläsning börjat användas. Dessutom åker bibliotekets bokbuss till dagliga 
verksamheter och gruppboenden, vilket är ett sätt att möjliggöra kontakt med 
litteratur på det sätt som användaren har behov av. Dessa verksamheter är 
enligt R1 välbesökta och lyckade. Särskilt den veckovisa satsningen som 
lockar mellan 60 och 90 besökare varje tillfälle från hela Stockholm. R1 tror att 
det har sin förklaring i att det finns ett lågt utbud av tillgängliga aktiviteter för 
denna målgrupp: ”Den verksamheten är undantaget och varför är det så? Jo, 
utbudet är så förbannat litet för den här gruppen. Därför åker man”. I en annan 
kommentar utvecklar R1 denna ståndpunkt:  
 
”Ett av grundproblemen som jag upplever är ju att människor med 
funktionsnedsättningar har det relativt väl ordnat när det gäller 
fritidssysselsättningar upp till 21 år. Men sedan så slutar det där. Samhällets 
ansvar. Och det har vi försökt vända på”.	Just nu pågår också ett samarbete 
med centrumägaren som kommer mynna ut i en lokal som biblioteket kommer 
att använda för att hålla aktiviteter för olika målgrupper. Tanken är att det 
närmaste året ska ses som ett läsfrämjande år, och i de aktiviteter som 
arrangeras är tanken att en del av dem ska vara specifikt riktade till personer 
med funktionsnedsättning. 
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När det gäller biblioteket där R2 arbetar försöker biblioteket möta målgruppens 
behov främst genom uppsökande verksamhet, snarare än programverksamhet 
på plats i biblioteket. R2:s kollega har dock en bokcirkel med Daisy-talbok, 
vilket enligt R2 ger ett stort kontaktnät. Biblioteket gör inga besök på dagliga 
verksamheter eller gruppboenden, men åker med böcker till de låntagare som 
använder tjänsten Boken kommer. 
 
R1 beskriver en verksamhet som skiljer sig från den typen av uppsökande 
verksamhet eller programverksamhet som bibliotek brukar bedriva, att döma 
av svaren på enkäten. Övertagandet av ansvaret för den veckovisa aktiviteten 
motiveras av R1 utifrån den nya skrivningen i lagen, där personer med 
funktionsnedsättning anges som en prioriterad målgrupp (Bibliotekslag, SFS 
2013:801). Ingen respondent nämnde bibliotekslagen och den nya skrivningen 
i enkäten, men R1 visar hur den skrivningen på ett direkt sätt har inverkat på 
det bibliotek som hen jobbar på. Denna verksamhet är också ett exempel på hur 
bibliotek kan arbeta på nya och olika sätt för att tillgängliggöra biblioteket, 
utan att för den sakens skull göra avkall på mer traditionell 
biblioteksverksamhet (vilket användningen av högläsning vittnar om). Det 
läsfrämjande året med aktiviteter specifikt riktade till personer med 
funktionsnedsättning är också ett exempel på kombinationen mellan nya 
tillvägagångssätt och traditionell biblioteksverksamhet. R1 ger uttryck för en 
vilja att arbeta på olika sätt för att skapa aktiviteter för målgruppen och hen 
talar främst om personer med kognitiva funktionsnedsättningar även utifrån 
detta tema. R1 menar att biblioteket kan ta på sig ett ansvar att erbjuda 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar olika typer av sysselsättningar, 
vilket också anspelar på det lagstadgade kravet att prioritera denna målgrupp. 
Enligt R2 arbetar dennes bibliotek inte i hög utsträckning med uppsökande 
verksamhet eller programverksamhet specifikt riktad till målgruppen.  
 
Här omfattas medlemmar ur målgruppen i den uppsökande verksamheten om 
de själva väljer att använda sig av exempelvis Boken kommer. Till skillnad 
emot R1:s bibliotek har de inget nära samarbete med gruppboenden eller daglig 
verksamhet. 
 
6.2.4 Kommunikation 
 
På R1:s bibliotek togs för ett par år sedan en tillgänglighetsplan fram. I den 
specificerades ett antal områden som biblioteket skulle arbeta med framöver 
för att tillgängliggöra biblioteket. En åtgärd var att ta kontakt med och bjuda in 
olika funktionsrättsföreningar. R1 och en bibliotekarie med tillgänglighet som 
ett av sina ansvarsområden har träffat föreningar en gång i halvåret.  
Biblioteket har med mötena haft som syfte att uppmärksamma föreningar om 
att biblioteket vet att de finns samt att stämma av vilka behov som finns hos de 
personer som föreningarna representerar. Biblioteket har också diskuterat 
möjligheten att bjuda in föreningar för att göra användarundersökningar. Än så 
länge har biblioteket inte genomfört sådana tester i hög utsträckning, men de 
har vid ett tillfälle bjudit i representanter från Synskadades Riksförbund. De 
har fått gå igenom bibliotekslokalen och sedan har de fått möjlighet att berätta 
om sin upplevelse. I den mån det har varit möjligt har biblioteket sedan gjort 
justeringar för att ta hänsyn till dessa synpunkter.  
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R1:s bibliotek använder sig också av flertalet kanaler för att kommunicera med 
målgruppen angående evenemang och tjänster. Information om exempelvis en 
programverksamhet som genomförs veckovis går ut på sociala medier som 
Facebook och Instagram och informationen läggs också upp på bibliotekets 
webbplats. Biblioteket har också precis sammanställt en bemötandeguide som 
snart ska presenteras på bibliotekets planeringsdag. Enligt R1 handlar 
bemötandeguiden till stor del om att påminna personalen om att verksamheten 
måste anpassas efter individens behov: ”Det handlar lite grann om att ge vår 
personal en liten… vad ska vi säga? I och med att gruppen inte är homogen är 
varje individ unik och ibland kan det vara bra att veta lite grann om just det. Så 
att man kanske vet hur man ska agera”.	R1 menar att det i kommunikationen 
med användargrupper generellt gäller att dels ha tålamod, dels att hitta kanaler 
som kan skapa ringar på vattnet och på så sätt spridas. För att skapa 
tillgänglighet är det enligt R1 också nödvändigt att arbeta relationellt: ”Väldigt 
mycket med den här, precis som vi sa, heterogena gruppen, bygger på 
relationer. Att man känner de som är där, så att säga. Så att man har ett 
förtroende, så att man litar på dem”. Biblioteket försöker också hålla igång ett 
samarbete med daglig verksamhet, vilket redogörs för i avsnitt 6.2.5 Hinder 
och begränsningar.  
 
Till skillnad emot R1 lyfter R2 istället fram behovet av mer kommunikation 
med målgruppen. Verksamheten marknadsförs inte utanför bibliotekets väggar, 
utan den verksamhet som bedrivs utanför biblioteket är istället uppsökande 
verksamhet som Boken kommer och bokbussar. På det filialbibliotek där R2 
arbetar har de dock börjat få in önskemål om att köpa in teckenspråksböcker, 
vilket de har lyssnat på och agerat efter. Överlag menar R2 att de på 
biblioteken försöker få igång en dialog med målgruppen, men att de inte 
upplever sig ha kunskapen om vilka kanaler som ska användas.  
 
R2 upplever också att personer ur målgruppen inte visar intresse till en sådan 
dialog: ”Jag skulle säga att vuxna och unga vuxna med funktionsvariationer ger 
sig inte tillkänna. Och av det skälet så tror jag att… Vi vet inte vad de skulle 
vilja ha av oss helt enkelt. Som inte de har bättre själva”. Dessutom menar R2 
att de har velat informera mer om de iPads som har köpts in av biblioteket, 
men att tiden inte har räckt till. R2 tar dock emot besök från personer ur 
målgruppen som kommer från gymnasiet och vissa verksamheter. R2 menar 
också att det relationella arbetet är viktigt för att tillgängliggöra biblioteket, 
särskilt på filialbiblioteket som hen arbetar på. Tillgänglighet på webben 
nämns också av R2. Biblioteket har anställt en journalist som har fokuserat på 
att anpassa innehållet där till lätt svenska för att på så sätt skapa tillgänglighet.  
R2 nämner också att biblioteket informerar om den fysiska tillgängligheten på 
sin webbplats.  
 
Bägge respondenter ger uttryck för vikten av att lära känna personer ur 
målgruppen för att bättre förstå behov och hur biblioteket kan anpassa sin 
verksamhet för att möta dessa. När det sedan kommer till det faktiska 
utförandet uttrycker R1 att de arbetar väl med sin kommunikation med 
målgruppen och att de upplever att de både marknadsför och tar emot 
kommentarer från målgruppen. Även här finns en skillnad mellan hur R1 
beskriver bibliotekets arbete och hur respondenterna i enkäten beskrev sitt 
arbete.  
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Ingen nämnde i enkäten att de arbetar specifikt med användarundersökningar 
och trots att R1 nämner att de inte har gjort det i hög utsträckning visar denna 
redogörelse att de är medvetna om nyttan av att arbeta på detta sätt. När det 
gäller bemötandet och individanpassningen har R1 upplevt att personalen 
behövt mer kunskap och utbildning, och åtgärder har tagits för att möta detta 
behov. R1 menar också att de arbetar aktivt med att marknadsföra sin 
verksamhet till målgruppen, medan R2 berättar att de inte marknadsför 
bibliotekets verksamhet utåt, vilket kan vara en anledning till att biblioteket 
inte upplever att de får kontakt med gruppen.  
 
En följd av detta tycks bli att biblioteket som R2 arbetar på heller inte upplever 
att målgruppen är intresserad av vad biblioteket har att erbjuda. Här finns en 
tydlig skillnad mellan hur respondenterna väljer att framställa användningen av 
biblioteken från personer med funktionsnedsättnings sida, där R1 uttrycker att 
de till stor del är medvetna om de behov som finns (särskilt kopplat till 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar) och att de försöker att anpassa 
verksamheten efter de behoven. Det här är ett tydligt exempel på hur 
upplevelsen av meningsfullhet kan leda till en mer utvecklad och anpassad 
verksamhet, återigen kopplat till Bucklands (1991) fjärde informationsbarriär. 
Det visar också på hur ansvaret på individen kan skilja sig åt utifrån 
handikappmodellerna och tillvägagångssätt i arbetet. I R1:s exempel är 
biblioteket aktivt i sin kommunikation, medan R2 beskriver att de inte har 
möjlighet att vara det. Ur ett socialt och miljörelativt perspektiv påminner 
därför R1:s kommentarer om vilka möjligheter som finns för att skapa kunskap 
om målgruppens behov. 
 
6.2.5 Hinder och begränsningar 
 
Hinder och begränsningar är ett viktigt tema att ta upp, eftersom de också kan 
leda till en analys om hur dessa kan undvikas. R1 menar att ett möjligt hinder i 
arbetet med tillgänglighet kan vara en bristande kommunikation med andra 
förvaltningar inom kommunen. Samtidigt menar R1 att kommunikationen med 
kommunens fastighetsbolag genom åren har fungerat väldigt bra, trots att den 
har varit sporadisk. Kommunikationen sker sällan med detta fastighetsbolag, 
men R1 anser att det snarare är ett tecken på att de har gjort goda val för att 
skapa tillgänglighet. På en central nivå har kommunen en tillgänglighetsstrateg, 
vilket också har gjort att dessa frågor har lyfts på ett bra sätt enligt R1. När det 
gäller ekonomiska resurser menar R1 att alla kostnader potentiellt kan bli 
hinder, men i deras fall menar R1 att så inte är fallet. R1 jämför bibliotekets 
kostnader med kostnader för att köpa in system och IT-konsulter och menar att 
kostnaden i sammanhanget är låg. För att finansiera VR-projektet valde t ex 
biblioteket att söka pengar ur Stärkta bibliotek, vilket gick igenom. Istället 
menar R1 att det stora hinder som hen upplever handlar om den interna 
kompetensen hos bibliotekspersonalen. Framför allt handlar det enligt R1 om 
att våga.  
 
Vid inköp av VR-tekniken var personalen på biblioteket tveksamma p.g.a. 
bristande egen kompetens, men efter ett studiebesök i en annan 
Stockholmskommun och flera besök på bibliotek runt om i landet har det nu 
infunnit sig en entusiasm i personalgruppen att ta sig an detta projekt.  
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R1 menar också att en bristfällig kunskap om målgruppens behov kan bli ett 
hinder och uttrycker att biblioteket har mer att göra i det avseendet: ”Att se de 
här grupperna, att verkligen förstå deras behov. Jag tror att vi bara skrapar på 
ytan på något sätt, även fast det kan låta som att vi gör jättemycket”.	Slutligen 
upplever R1 också ett hinder kopplat till detta arbete i kontakten med personal 
på dagliga verksamheter och gruppboenden. Där har biblioteket upplevt att 
personalen inte är intresserad av att låta de boende använda bibliotekets 
tjänster. För att lösa detta problem har biblioteket börjat diskutera om de ska 
anordna en utbildningsdag som kan visa för personal vad biblioteket kan vara, 
vad biblioteket kan hjälpa till med och vad biblioteket och den dagliga 
verksamheten kan göra tillsammans.  
 
R1 resonerar kring samarbete med andra kommuner och deras bibliotek att ett 
utökat samarbete skulle öppna möjligheter för kommuner att profilera sig mer 
för en specifik målgrupp. Idag behöver folkbibliotek arbeta lite med alla 
målgrupper, vilket enligt R1 kan göra att det ibland uppstår konflikter i 
prioriteringen av olika grupper. Samarbetet utgörs till viss del idag av att 
biblioteken i Stockholmsregionen håller koll på varandras arbete och R1 
uppmuntrar sina medarbetare att ta inspiration av andra folkbiblioteks arbete 
med tillgänglighet: ”Jag uppmanar mina medarbetare att glo och sno, för man 
behöver inte hela tiden uppfinna hjulet själv”.	
 
Även R2 menar att biblioteket sällan har kontakt med kommunen kring 
tillgänglighetsanpassning, men att det trots det finns en stor medvetenhet bland 
kommunpolitiker kring detta arbete. När det gäller den digitala handledningen 
är kommunen positiva och de stödjer inköp av anpassade medier ekonomiskt i 
hög utsträckning. Ett möjligt hinder som R2 istället ser handlar om när olika 
målgruppers behov behöver ställas emot varandra. Detta blir särskilt aktuellt på 
ett mindre bibliotek, som exempelvis det filialbibliotek där R2 arbetar:  
 
”Och det finns en konflikt som ibland blir tydlig. Många (personer med kognitiv 
funktionsvariation) kommer till barnavdelningen, kanske bilderboksavdelningen och behöver 
lugn och ro. Där kan det susa in 30 barn i åldern 3-5 och föra ett herrans liv och de själva kan 
också behöva få uttrycka sig både röstmässigt och fysiskt på ett sätt som inte riktigt stämmer 
med små barn. Det har inte varit någon stor konflikt, men det ligger där”.  
 
Dessutom menar R2 att den fysiska tillgängligheten ibland är svår att göra 
något åt, eftersom den i vissa fall kräver stora insatser, projekt och 
ombyggnationer. Ett sådant exempel är hissen som köptes in till 
huvudbiblioteket. Måtten på hissar har blivit större idag och det finns andra 
funktioner som gör den till viss del svår att använda, men att byta ut den kräver 
en stor insats. Det sista hindret som R2 anger är den bristande kunskapen om 
målgruppen som de har på biblioteket ifråga: ”Jag skulle efterfråga lite 
kunskap om hur personer med funktionsvariationer verkligen använder 
biblioteket och vad det är vi saknar som skulle bli använt”. R2 ger uttryck för 
en motvilja att köpa in hjälpmedel, litteratur och andra medier som sedan inte 
kommer till användning, vilket R2 och dennes medarbetare har upplevt vid ett 
flertal tillfällen. 
 
Det gemensamma hinder som tas upp av både R1 och R2 har att göra med 
bristande kunskap om målgruppen. R1 tror att dennes bibliotek än så länge 
bara har skrapat på ytan och R2 uttrycker en försiktighet kring inköp av 
litteratur och hjälpmedel som inte kommer till användning.  
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Kontakten och samspelet med dagliga verksamheter och gruppboenden är 
enligt R1 ett problem, vilket stämmer väl överens med många kommentarer på 
enkäten. På R2:s bibliotek bedrivs som tidigare nämnts ingen verksamhet 
riktad till dagliga verksamheter och gruppboenden, och en rimlig förklaring till 
det är att de inte heller har upplevt behovet av ett sådant arbete. Det andra 
hindret som R2 tar upp handlar om olika målgruppers behov som behöver 
ställas emot varandra, men i det fallet rör det sig snarare om ett problem som 
skapas av en för liten bibliotekslokal. En liten lokal är inget enkelt avhjälpt 
hinder och följden av en verksamhet förlagd i en för liten lokal kan lätt bli att 
olika människors behov ställs emot varandra. I en större lokal hade olika ytor 
kunnat användas av olika målgrupper.  
 
Kopplat till bibliotekslagens skrivning om prioriterade målgrupper 
(Bibliotekslag, SFS 2013:801) är detta tema intressant, då det höjer frågan om 
hur biblioteken ska prioritera mellan de olika prioriterade målgrupperna. Det 
tas också upp som ett potentiellt hinder för tillgänglighet av R1. Här finns en 
tydlig potentiell problematik som också togs upp i en del av kommentarerna i 
enkäten.  
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7 Diskussion 
 
Svaren på de stängda delarna av frågorna i enkäten tillsammans med 
utbrytningen av teman från de öppna delarna av frågorna i enkäten och 
intervjuerna ger svar på hur biblioteken arbetar med att tillgängliggöra 
biblioteket för personer med funktionsnedsättning och vilka hinder och 
möjligheter till förbättringar som finns i arbetet. Detta relaterar till de två 
frågeställningar som togs upp i 1.2 Syfte och frågeställningar: 
 
- På vilka sätt arbetar svenska folkbibliotek med att tillgängliggöra biblioteket 
för personer med funktionsnedsättning? 
 
- Vilka hinder och möjligheter till utveckling finns i arbetet med att 
tillgängliggöra folkbiblioteksverksamhet för personer med 
funktionsnedsättning? 
 
Diskussionen nedan kring bibliotekens olika tillvägagångssätt har delats in i 
fyra områden som struktureras på liknande sätt som redogörelsen för den 
tidigare forskning som har gjorts i ämnet (se avsnitt 3 Tidigare forskning). 
Dessa områden är i tur och ordning: Tillgänglighet i biblioteksmiljön, 
Litteratur, medier och hjälpmedel, Kommunikation mellan bibliotekspersonal 
och målgruppen samt Uppsökande verksamhet och programverksamhet. Det 
tema som tillkommit i denna studie jämfört med en tidigare forskning är 
Ekonomi. När det gäller ekonomi och hinder som skapas av ekonomiska 
förutsättningar har det tilldelats ett eget avsnitt som har placerats sist i 
diskussionen, eftersom det var det vanligaste hindret som framkom i studien.  
Denna indelning är tänkt att på ett tydligt sätt besvara både den första 
frågeställningen och den andra frågeställningen om hinder och möjligheter till 
förbättring. Därför tas svaren på dessa frågor upp i samtliga avsnitt, beroende 
på vilket område som det talas om och sist i det här avsnittet ligger en 
sammanfattning av de slutsatser som studien har fört med sig.  
 
7.1 Tillgänglighet i biblioteksmiljön 
 
När det gäller den fysiska tillgängligheten visar studien att biblioteken 
uttrycker förståelse av vikten av att använda sig av en tillgänglig 
biblioteksmiljö samt vilka insatser som då krävs. Vad som dock har blivit 
tydligt är att biblioteken inte upplever att de har möjlighet till stora insatser. I 
flera fall uttrycker exempelvis biblioteken att de haft och har problem med 
hissar, men att en icke fungerande hiss inte är ett enkelt avhjälpt hinder. 
Detsamma gäller för trappor och andra typer av inbyggda hinder. I Kultur för 
alla (Kulturrådet, 2016) listades ett antal exempel på enkelt avhjälpta hinder, 
som exempelvis svåröppnade dörrar, höga trösklar, dålig belysning, bristfällig 
skyltning, hög ljudnivå samt avsaknad av ledstänger. Enligt den rapporten 
råder det inom kultursektorn en förvirring kring vad som kan räknas som 
enkelt avhjälpt hinder, och den här undersökningen tycks spegla en sådan 
förvirring. Ingen av respondenterna i enkäten tog upp denna typ av hinder, utan 
svaren fokuserades istället på de hinder som finns inbyggda och som de själva 
har svårt att göra något åt. I frågorna i enkäten användes formuleringen 
framkomlighet, vilket kan ha lett respondenterna till en viss typ av tankebana.  
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Det blev nämligen tydligt att de flesta respondenter valde att svara på frågan 
med hänvisning till rullstolsanvändare och andra personer med nedsatt 
rörelseförmåga, vilket endast utgör en del av gruppen personer med 
funktionsnedsättning. Det innebär inte per automatik att biblioteken inte ser de 
enkelt avhjälpta hindren som viktiga, utan det kan istället röra sig om svar som 
är fokuserade på just formuleringen framkomlighet. Trots detta visar 
undersökningen att biblioteken själva uttrycker utvecklingspotential i arbetet 
med tillgänglighet i den fysiska biblioteksmiljön. I likhet med resultaten av 
tidigare studier som redogjordes för i avsnitt 3.1 Tillgänglighet i 
biblioteksmiljön tycks biblioteken efterfråga en ökad kunskap om olika 
gruppers behov av anpassning i den fysiska biblioteksmiljön (Goulding & 
McCaskill, 2001; Barker, 2011). 
 
7.2 Litteratur, medier och hjälpmedel 
 
Tillgången till och användningen av anpassad litteratur, medier och hjälpmedel 
skiljer sig enligt studien åt på folkbiblioteken. När det gäller tillgången till 
litteratur tycks den enligt enkätens stängda del upplevas som god från 
bibliotekens sida. Flera av de som väljer att prioritera anpassad litteratur i sitt 
tillgänglighetsarbete motiverar det med att hänvisa till litteraturen som en slags 
kärna i biblioteksverksamheten. Tillgången till litteratur har enligt dessa 
personer länge varit bibliotekens främsta uppgift, och denna typ av tradition 
återspeglas i svaren på hur väl samtliga bibliotek tycker sig arbeta med detta. 
Den här traditionen blir särskilt aktuell att tala om i kontrast till svaren på hur 
biblioteken arbetar med att tillhandahålla tekniska hjälpmedel, vilket i många 
fall tycks bortprioriteras. Detta visar att föreställningar om vad bibliotekets 
huvudsakliga uppdrag är i mångt och mycket påverkar verksamheten.  
 
Tekniska hjälpmedel kan visserligen användas för att tillgängliggöra 
litteraturen, men de tycks också ställa nya typer av krav på bibliotekens 
kompetens. Särskilt i intervjuerna blev det tydligt att kompetensen kring 
digitala och tekniska hjälpmedel hos bibliotekspersonalen kan utgöra en 
problematik, i likhet med resultatet av tidigare studier (Knox, 2010; Goulding 
& McCaskill, 2001). I bägge dessa studier identifierades behovet av träning 
och utbildning av personalen och avsaknad av kompetens som ett möjligt 
hinder för tillgänglighet. Detta tema togs också upp i denna studie både i 
enkäten och intervjuerna, särskilt med bibliotekschefen R1 som menade att en 
sådan kompetenshöjning hos personalen hade skapat en gemensam vilja på 
arbetsplatsen att hitta nya sätt att skapa tillgänglighet med hjälp av digitala och 
tekniska verktyg. I jämförelse med de tidigare studier som redogörs för ovan 
visar därför denna studie på vilka möjligheter som finns om biblioteken antar 
denna roll som förmedlare av digital kompetens. Den entusiasm inför 
digitaliseringen och hur den kan användas för att skapa tillgänglighet för 
målgruppen som uttrycktes i intervjuerna i denna studie visar att det finns 
förståelse på biblioteken kring möjligheterna för biblioteken att arbeta med 
dessa frågor.  
 
En möjlig konflikt när det gäller ekonomiska förutsättningar kan dock 
föreligga när inköp av litteratur och tekniska hjälpmedel ska göras. 
Ekonomiska förutsättningar nämns av många respondenter som ett hinder för 
inköp av tekniska hjälpmedel, medan ekonomiska förutsättningar inte nämns 
av någon respondent kopplat till inköp av litteratur.  
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Denna skillnad visar att biblioteken i hög grad håller hårt i sin roll som 
förmedlare av litteratur, medan alternativa digitala och tekniska sätt att skapa 
tillgänglighet på tycks bortprioriteras. Därför är det för biblioteken, i likhet 
med resultatet av Barkers (2011) studie, viktigt att ta hänsyn till flera aspekter 
vid inköp av tekniska hjälpmedel. Återigen blir kunskap om målgruppens 
behov av yttersta vikt. Ett annat sätt att ta sig an detta möjliga problem kan 
vara att biblioteken i sin kommunikation med kommunen efterfrågar tydligare 
ramar och poster i budgetarbetet som kan möjliggöra inköp av ”dyra” tekniska 
hjälpmedel i den mån de kan behövas.  
 
7.3 Kommunikation mellan bibliotekspersonal och 
målgruppen 
 
Kommunikationen som är kopplad till arbetet med att tillgängliggöra 
biblioteket för personer med funktionsnedsättning berör särskilt två områden i 
denna studie. Det ena området rör det direkta bemötandet med den enskilda 
biblioteksanvändaren, medan det andra området handlar om kommunikation 
med exempelvis föreningar och organisationer kopplade till funktionsrätt. När 
det gäller bemötande visar svaren på den stängda delen av enkäten att 
biblioteken ser behovet av ett gott bemötande och vilka konsekvenser det kan 
få för hur biblioteket kan tillgängliggöra sin verksamhet. Till skillnad från 
Prendergasts (2016) studie valde dock ingen av respondenterna i denna studie 
att kritisera personalens bemötande. Prendergasts (2016) studie visade att 
bibliotekspersonalen hade svårt att bemöta personer med funktionsnedsättning 
på ett respektfullt sätt. Den här studien visar snarare att biblioteken upplever 
sig ha en god förståelse kring hur viktigt bemötandet är och behovet av samtal 
kring det inom personalgrupper. Samtidigt som de ser behovet av detta 
uttryckte dock flera respondenter att bristen på kunskap om målgruppen ofta 
skapar osäkerhet i bemötandet.  
 
Detta resultat stämmer väl överens med resultatet av den studie som bedrevs i 
Storbritannien och som redovisas av Muddiman et al. (2001). Muddiman et al. 
(2001) lyfte i sin analys av resultatet fram behovet av att folkbiblioteken måste 
ta på sig en mer aktiv och pedagogisk roll för att undvika exkludering för 
specifika målgrupper. För att undvika exkludering menade Muddiman et al. 
(2001) att folkbiblioteken i Storbritannien behöver ha social rättvisa som grund 
i sitt arbete. Ett sätt att undvika exkludering är enligt Muddiman et al. (2001) 
att skapa kunskap och förståelse om de exkluderade gruppernas behov. Detta 
tema är högst relevant kopplat till denna studie. För att undvika osäkerhet i 
bemötandet, vilket kan bli ett hinder för tillgänglighet och skapa exkludering, 
behöver biblioteken hitta arbetssätt som skapar en förståelse för olika behov. 

När det gäller kontakten med föreningar och organisationer visas denna 
problematik kring samarbete och kunskap ännu tydligare i undersökningen. De 
allra flesta bibliotek som kommenterar sitt arbete gentemot föreningar och 
organisationer menar att de inte har upparbetade kanaler och att de därför inte 
vet hur de ska skapa kunskap kring olika grupper med funktionsnedsättningars 
behov. I intervjun med R1 visade respondenten upp ett exempel på hur en 
sådan kunskap kan skapas. R1 berättade att de hade genomfört en form av 
användarundersökning där de bjöd in representanter från olika föreningar.  
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Även om R1 menade att de inte hade genomfört sådana 
användarundersökningar i hög utsträckning visar studien därför på hur 
bibliotek kan skapa kunskap. Denna typ av användarundersökningar är ett 
användbart tillvägagångssätt som många bibliotek skulle kunna använda sig av. 
När det gäller det direkta bemötandet med en enskild person visade Holmes 
(2008) studie att det ofta uppstår problematik. Holmes (2008) studie visade att 
det är vanligt att vuxna exempelvis tilltalar personer med intellektuell 
funktionsnedsättning som om de vore barn, vilket ofta upplevs som 
nedsättande och därför kan skapa exkludering. Ett sätt att istället skapa 
tillgänglighet kan vara att ta fram bemötandepolicyer, vilket också framkom i 
intervjun med R1. Även i enkäten uttryckte flera bibliotek att det finns behov 
av sådana policyer som kan införas i kommunala handlingsplaner för 
tillgänglighet. Även här är det viktigt med ett samarbete som förs inom 
kommunen och studien visar också att det finns möjlighet till utveckling i den 
typen av samarbete. 
 
7.4 Uppsökande verksamhet och 
programverksamhet 
 
Uppsökande verksamhet används enligt resultatet av denna studie i relativt hög 
utsträckning kopplat till målgruppen. Särskilt rör det sig om Boken kommer 
samt användningen av bokbuss, vilket framgick både av svaren på enkäten och 
i intervjuerna. Ett annat tema som nämndes kopplat till uppsökande verksamhet 
och programverksamhet var kontakten med gruppboenden och dagliga 
verksamheter, där ett potentiellt hinder uppgavs av en stor mängd 
respondenter. Många bibliotek har uttryckt att de upplevt svårigheter med att 
erbjuda dessa tjänster p.g.a. omständigheter som biblioteken själva inte rår 
över. Ur bibliotekens perspektiv tycks samarbetet med dagliga verksamheter 
och gruppboenden i stor utsträckning bero på det bristande intresset från 
personalen på dessa platser.  
 
Det faktum att så många bibliotek nämner detta som ett problem visar att det är 
ett hinder för tillgänglighet för de personer med funktionsnedsättning som är 
kopplade till dagliga verksamheter och gruppboenden. Här visar studien att det 
finns goda möjligheter till att skapa tillgänglighet genom den kontakten. Ett 
sätt att hantera detta problem skulle kunna vara att inom kommuner, i högre 
utsträckning, föra in detta samarbete i handlingsplaner. Rapporten ”Kultur för 
alla – inget hinder” (Kulturrådet, 2016) visade att det finns en stor spridning 
mellan hur olika kommuner arbetar med handlingsplaner för tillgänglighet, och 
den här studien visar att det finns ett visst behov av vägledning kring hur 
biblioteken ska hantera denna typ av problematik. 

Flera respondenter angav också att programverksamhet såsom sagostunder och 
boksamtal är till för alla, men att de inte särskilt vänder sig till personer med 
funktionsnedsättning i hög utsträckning. Prendergasts (2016) studie visade på 
hur denna typ av allmän programverksamhet kan skapa otillgänglighet för 
personer med funktionsnedsättning, där särskilt kostnaden för personer som 
deltar kan bli aktuell. Denna kostnad är den tredje informationsbarriären som 
nämns av Buckland (1991) och enligt honom behöver det inte röra sig om 
pengar. En vanlig informationsbarriär är istället uppkomsten av obekväma 
situationer.  
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Denna typ av obekväma situationer uppstod i Prendergasts (2016) studie både 
särskilt i form av högljudda miljöer, men föräldrarna som besökte 
sagostunderna med sina barn uttryckte också svårigheter i kommunikationen 
med bibliotekarierna kring deras barns behov. Denna typ av problematik togs 
inte upp explicit i svaren på enkäten i denna studie, men det framgick av 
kommentarerna att sagostunder och boksamtal inte får besök av personer med 
funktionsnedsättning i hög utsträckning. En konsekvens av de obekväma 
situationer som uppstod i Prendergasts (2016) studie var att de valde att inte 
återvända till denna typ av arrangerad programverksamhet. Bristen på analys 
kring detta från bibliotekens håll i denna studie, tillsammans med svaren på 
enkätens stängda del kopplat till programverksamhet, visar att det även här 
finns potential att tillgängliggöra biblioteket i högre utsträckning genom 
programverksamhet.  

7.5 Ekonomi 
 
När det gäller ekonomi behöver det också nämnas att många bibliotek inte 
upplever att de har de ekonomiska förutsättningar som krävs för att skapa en 
fullständig tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Studien visar 
att biblioteken upplever sig i hög grad ha idéer och kunskap kring hur arbetet 
med tillgänglighet skulle kunna förbättras, men att ekonomiska förutsättningar 
ofta sätter gränser och skapar hinder. Även här identifierades i studien behovet 
av samverkan inom kommunen i budgetarbete. För att skapa förståelse inom 
kommunen för behovet av att prioritera tillgänglighet krävs samtal inom 
kommunen som i flera fall inte tycks föras. Studien visar att biblioteken i 
dagens läge upplever en förvirring kring hur de ska välja att prioritera bland de 
olika målgrupperna och en tydligare indelning i budgetarbetet kan vara ett sätt 
att hantera denna problematik. Ett annat sätt att hantera ekonomiska 
begränsningar kan vara att söka pengar i exempelvis Stärkta bibliotek, vilket 
exemplifierades i intervjun med R1. Det kan ställa krav på att biblioteken är 
aktiva och kreativa i sitt sätt att förhålla sig kring tillgänglighetsskapande, 
vilket VR-satsningen som R1 berättade om är ett exempel på. 
 
7.6 Slutsatser och förslag till vidare forskning 
 
Sammanfattningsvis uttrycker de svenska folkbibliotek som har deltagit i 
studien en medvetenhet om vikten av att tillgängliggöra biblioteksverksamhet 
för personer med funktionsnedsättning. Särskilt fokus i detta arbete läggs på 
bemötande, den fysiska tillgängligheten, tillgång till litteratur och medier samt, 
om än i något lägre utsträckning, uppsökande verksamhet. Programverksamhet 
och inköp av tekniska hjälpmedel är således inte lika prioriterat. Ett 
genomgående tema som studien visade var att denna prioritering görs utifrån 
de behov som biblioteken upplever finns hos gruppen av olika typer av 
biblioteksverksamhet. Det är med andra ord viktigt att biblioteken upplever ett 
tydligt behov från målgruppen av olika insatser. Ett av de hinder för 
tillgänglighet gentemot målgruppen som studien visar är att biblioteken inte 
upplever att de har tillräcklig kunskap om målgruppens behov. Därför finns 
möjlighet till utveckling i detta kunskapsskapande, vilket exempelvis kan 
möjliggöras genom kommunikation med enskilda biblioteksanvändare samt 
föreningar och organisationer kopplade till funktionsrätt.  
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Ett annat hinder för tillgänglighet är att många bibliotek inte upplever sig ha 
kunskap om hur biblioteket kan arbeta med enkelt avhjälpta hinder för 
tillgänglighet, utan att de i sina svar i studien väljer att fokusera på hinder som 
de inte själva kan förändra i stor utsträckning. Om kunskap kring hela 
målgruppens olika behov skapas kan flera faktorer för tillgänglighet i 
biblioteksmiljön tas in i beräkningar, vilket också gäller litteratur, medier, 
hjälpmedel, uppsökande verksamhet och programverksamhet. Särskilt när det 
gäller kontakten med gruppboenden, dagliga verksamheter och hemtjänst finns 
det enligt biblioteken möjligheter till utveckling, i de fall då intresset finns från 
bägge parter. När det gäller förutsättningar som rör kontakt med kommunen 
visar studien att det är vanligt att ekonomiska förutsättningar och brist på 
samarbete inom kommuner skapar hinder i tillgänglighetsarbetet. Här finns 
möjlighet att genom handlingsplaner och samarbete se över hur tillgänglighet 
kan skapas utifrån olika faktorer. Det framstår enligt biblioteken också som 
eftersträvansvärt att handlingsplaner leder fram till budgetposter som tydliggör 
för biblioteken hur de ska välja att prioritera sitt arbete för denna målgrupp, 
särskilt eftersom många bibliotek upplever svårigheter i att prioritera mellan de 
olika prioriterade målgrupperna som anges i bibliotekslagen (Bibliotekslag, 
SFS 2013:801).  
 
Den här studien har haft som mål att ge ett svar på hur svenska folkbibliotek 
överlag arbetar med tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, vilka 
faktorer som inverkar på detta arbete samt vilka möjligheter som finns att 
utveckla arbetet. Relaterat till den tidigare forskning som tidigare har gjorts 
inom ämnet stämmer många teman och slutsatser väl överens, vilket visar på 
behovet av att fortsatt utvärdera och se över hur arbetet utförs. Den här studien 
visar på behovet av samverkan och kommunikation på ett övergripande plan 
med kommuner, föreningar, organisationer och andra parter, men också på 
behovet av det ”lilla” samtalet i mötet med en enskild biblioteksbesökare. 
Vidare kan det vara av vikt att studera de områden och verksamheter som har 
ingått i denna studie separat. Tillgänglighet i biblioteksmiljön, tillgång till 
anpassad litteratur och hjälpmedel, programverksamhet, uppsökande 
verksamhet samt kommunikation med berörda parter är alla områden som 
skulle kunna behandlas enskilt och då skulle det kunna vara eftersträvansvärt 
med studier ur målgruppens perspektiv, snarare än bibliotekens.  
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Bilagor 
	
Nedan följer bilagor som varit kopplade till undersökningen. De utgörs av ett 
följebrev som skickades ut tillsammans med enkäten, enkätfrågorna i 
SunetSurvey samt intervjuguiden som användes i undersökningens intervjuer. 

Bilaga 1: Följebrev 
 
Hej!  

Jag heter Andreas Jonsson och studerar masterprogrammet i Biblioteks- och 
informationsvetenskap vid Borås högskola. Jag skriver just nu min 
masteruppsats som handlar om tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning på folkbibliotek. Som en del i detta har jag valt att göra 
en undersökning i form av en enkät som handlar om hur svenska folkbibliotek 
själva ser på sitt arbete för denna prioriterade grupp, vilket anges i 
bibliotekslagen från 2013. Det är därför jag har kontaktat er. Webbenkäten är 
skickad till huvudbibliotek i samtliga Sveriges kommuner. Enkäten innehåller 
främst frågor med fasta svarsalternativ, vilket förhoppningsvis gör er respons 
snabb och smidig. På vissa ställen i enkäten finns dock möjlighet att lämna en 
skriftlig kommentar kring hur ni ser på ert arbete med denna prioriterade 
grupp. Som helhet bör inte enkäten ta mer än 10 minuter att besvara.  

Frågorna riktar sig till den eller de som är huvudsakligen ansvariga för arbetet 
riktat emot personer med funktionsnedsättning på folkbiblioteken. Om det inte 
finns någon uttalad ansvarig lämnar jag det upp till er att avgöra vem som är 
mest lämplig hos er att svara på frågorna.  

Inga personnamn eller andra personuppgifter ska anges i enkäten. I slutet av 
enkäten finns en fråga om vilken kommun som ert bibliotek tillhör, men den är 
endast till för bortfallsanalys och svaren på den frågan kommer inte att 
redovisas på något sätt i uppsatsen.  

Jag vore tacksam för svar senast fredag 5 april. Tack för ert deltagande!  

Med vänliga hälsningar  

Andreas Jonsson  
 
 
 
 
 
 
 
 



	

Bilaga 2: Enkät 

Fråga 1 
 

 
 
Fråga 2 
 

 
 
Fråga 3 
 

 



	

 

 

 

 
 
Fråga 4 
 

 
 
 
Fråga 5 
 

 
 
 
 
 
 
 



	

Bilaga 3: Intervjuguide 
 
Kan ni berätta hur ni arbetar med att tillgängliggöra biblioteket för personer 
med funktionsnedsättning? 
 
Vilka hinder upplever ni i arbetet med att tillgängliggöra biblioteket för dessa 
personer? 
 
Hur kommunicerar ni med kommunen om dessa frågor? 
 
Hur kommunicerar ni med målgruppen? (marknadsföring, sociala medier, 
andra kanaler) 
 
Har ni någon person hos er som jobbar specifikt med denna grupp? 
 
Tar ni upp detta ämne på interna möten? 
 
Har ni en egen framtagen policy som rör detta arbete? Hur ser den ut? 
 
Vilka möjligheter finns det att utveckla arbetet? 
 
 
 
 
 


