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Abstract: The publicly funded libraries should be accessible to 
everyone and according to § 4 of the Library Act libraries are
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disabilities. The purpose of this thesis is to examine how 
people with disabilities are addressed in local library policy 
documents. The research questions address the disabilities 
identified in library policy documents and whether the user 
group is named as a priority group. They also address the 
service offered by the libraries and operational deficiencies.

42 library policy documents from municipalities in Västra 
Götaland were analyzed by content analysis. Buckland's 
theories of different aspects of access to information have 
been used to conduct the analysis. The theoretical perspective
of the thesis focus on ill-suited environments instead of 
individual inadequacies. 

The analysis showed that dyslexia and visual impairment are 
the disabilities most often mentioned in the library policy 
documents. Only half of the documents mentioned persons 
with disabilities as a priority group. The service most often 
mentioned is accessible media, of which the talking book is 
by far the most common. Of the deficiencies noted the vast 
majority concern the need for better adapted premises. 
Interventions designed to facilitate retrieval of information 
are seldom mentioned in the library policy documents.
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1. Inledning

Biblioteket är till för alla. I bibliotekslagen (2013:801) står att biblioteksverksamhet ska
finnas tillgänglig för alla.1 Under rubriken ”Prioriterade grupper” återfinns lagens 4 § 
som anger att:

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att 
utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska 
hjälpmedel för att kunna ta del av information.

Genom denna paragraf framkommer det tydligt att de offentligt finansierade biblioteken
ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Att erbjuda 
biblioteksservice som är speciellt anpassad för personer med funktionsnedsättning kan 
med andra ord betraktas som ett nödvändigt medel för att uppfylla det övergripande 
uppdraget om tillgänglighet för alla.2 I denna uppsats riktas fokus mot innebörden av 
den särskilda uppmärksamheten genom att undersöka hur personer med 
funktionsnedsättning uppmärksammas i de kommunala biblioteksplanerna i Västra 
Götalands län. 

1.1 Bakgrund

I följande kapitel ges den bakgrundsinformation som är relevant för uppsatsens ämne. I 
detta ingår korta och fördjupande stycken om bibliotekslagen och biblioteksplaner.

1.1.1 Bibliotekslagen

Bibliotekslagen är utformad som en ramlag vilket innebär att den anger de övergripande
principerna för det allmänna biblioteksväsendet. Enligt 4 § i den nuvarande 
bibliotekslagen (2013:801) är personer med funktionsnedsättning en prioriterad grupp 
som alla offentligt finansierade bibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet. Redan i den
första bibliotekslagen (1996:1596) fanns en paragraf som pekade ut personer med 
funktionsnedsättning samt ”invandrare och andra minoriteter” som grupper som skulle 
ägnas särskild uppmärksamhet.3 I propositionen för den nya bibliotekslagen står att 
bibliotekens uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt vissa prioriterade grupper 
”förtydligas” och ”utvidgas”.4 Det utvidgade uppdraget innebär att bestämmelsen nu 
gäller alla offentligt finansierade bibliotek och inte som tidigare bara folk- och 
skolbiblioteken. Förtydligandet innebär att andra begrepp används för att benämna de 
utpekade grupperna och framförallt att de delas upp i två separata paragrafer som lyfts 

1 SFS 2013:801.
2 SAB:s kommitté för uppsökande biblioteksverksamhet 2000, s. 18.
3 SFS 1996:1596.
4 Regeringens proposition, 2012/13:147, s. 1.
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fram i lagen och placerats under rubriken ”Prioriterade grupper”. Men som framgår av 
författningskommentarerna innebär den nya bestämmelsen ingen förändring i sak utan 
den motsvarar 8 § i 1996 års bibliotekslag.5 

Att personer med funktionsnedsättning ska prioriteras i bibliotekens verksamhet 
framkommer alltså tydligt i både nuvarande och tidigare gällande lag. Något syfte till 
varför gruppen ska prioriteras står inte att finna i själva lagtexterna eller i 
författningskommentarerna. Inte heller i kommentarerna till den första bibliotekslagen 
finns någon motivering.6 Förslaget till den första bibliotekslagen presenteras av 
Kulturutredningen och i dess slutbetänkande utvecklas heller inget resonemang till 
varför personer med funktionsnedsättning ska prioriteras av biblioteken. Vad som skulle
kunna tolkas som en anledning är att då de problem som biblioteken sägs stå inför 
sammanfattas, nämns hur den uppsökande verksamheten försvagats och att detta då i 
första hand drabbar barn, äldre och personer med funktionsnedsättning.7 Barbro 
Thomas har för Svensk Biblioteksförenings räkning studerat bibliotekslagstiftningen 
närmare och menar att den svenska bibliotekslagen inte föregicks av någon djupare 
analys gällande vad som faktiskt borde ingå i en bibliotekslag, utan att lagen i huvudsak
kom till för att snabbt kunna förhindra avgiftsbeläggning av boklån.8 En närmare 
granskning av de olika remissinstanserna visade dock att paragrafen om att ägna 
särskild uppmärksamhet åt bland annat personer med funktionsnedsättningar hade stöd 
från flera håll men kritiserades samtidigt av De Handikappades Riksförbund som ansåg 
att en formulering som istället uttrycker att biblioteken ska vara tillgängliga för alla 
hade varit kraftfullare.9

1.1.2 Biblioteksplaner

Den första bibliotekslagen reviderades 2004 genom att en ny paragraf tillfördes lagen 
som sedan trädde i kraft 2005. I denna pargraf angavs att biblioteken i det allmänna 
biblioteksväsendet ska samverka samt att kommuner och landsting ska anta planer för 
biblioteksverksamheten. Innebörden av planen beskrivs i författningskommentarerna 
vara att de ska ge närmare besked om samverkan och biblioteksverksamhetens 
inriktning och omfattning samt vara utformad på ett sådant vis att medborgare ges 
möjlighet att bilda sig en uppfattning om verksamheten.10 I den nya bibliotekslagen 
(2013:801) ändras lydelsen ”planer för sin biblioteksverksamhet” till ”biblioteksplaner 
för sin verksamhet på biblioteksområdet” vilket förtydligar att biblioteksplanen ska vara
en separat handling. I bibliotekslagen anges att kommuner och landsting ska anta 
biblioteksplaner vilket innebär att pargrafen i lagen är tvingande.11 Kommuner och 
landsting som inte antar biblioteksplaner bryter helt enkelt mot lagen. Däremot är det 
helt upp till kommuner och landsting att själva utforma planerna och bestämma över 

5 Regeringens proposition, 2012/13:147, s. 55.
6 Regeringens proposition, 1996/97:3, s. 209.
7 SOU 1995:84, s. 467.
8 Thomas 2009, s. 22.
9 Thomas 2009, s. 42.
10 Ds: departementsserien, 2003:66, s. 112. 
11 Kungliga biblioteket 2013, s. 6. 
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dess innehåll. Detta gör att biblioteksplanerna kommit att se väldigt olika ut.

Kungliga biblioteket (KB), som i sitt uppdrag har till uppgift att följa hur 
biblioteksplanerna är utformade och hur de använts, har publicerat skriften 
Biblioteksplan 2.0 som ska kunna fungera som stöd vid utformandet av 
biblioteksplaner.12 Syftet uppges inte vara att likrikta biblioteksplanerna utan att komma
med förslag på innehåll som är kopplat till den nya bibliotekslagen. I denna skrift finns 
en lista med frågeställningar vars svar bör kunna återfinnas i den utformade 
biblioteksplanen. Gällande personer med funktionsnedsättning bör exempelvis följande 
aspekter finnas med: tillgängliga medier, tekniska hjälpmedel, fysisk tillgänglighet i 
lokalerna, teknisk tillgänglighet på webb, särskilt anpassade aktiviteter, lättläst och 
klarspråk, olika distributionskanaler för medier samt nedladdning från Myndigheten för
tillgängliga medier (MTM).13 I skriften Hinder för biblioteksplaner, också den 
sammanställd av KB, står att endast en tredjedel av landets kommuner har en aktuell 
biblioteksplan. Detta trots att det funnits ett lagkrav i nio år. Det finns fortfarande 
kommuner som aldrig haft en plan men de flesta antogs för så länge sedan att de 
därmed inte längre kan betraktas som aktuella. KB:s kartläggning visar att 
anledningarna till att planer inte reviderats eller aldrig ens utformats exempelvis kan 
vara politikers okunskap om bibliotekslagen eller deras ovilja att binda upp sig för den 
resursåtgång som visas i planerna.14 Arbetet kan också dra ut på tiden på grund av att 
den person som får till uppdrag att utforma planen, vilket ofta är bibliotekschefen, 
saknar den formella befogenhet inom den kommunala organisationen som krävs för att 
kunna samordna arbetet mellan olika nämnder och förvaltningar, och på så vis göra 
planen till en angelägenhet för hela kommunen.

1.2 Problembeskrivning och problemformulering

Enligt 2 § regeringsformen (1974:152) ska den offentliga makten utövas med respekt 
för alla människors lika värde.15 Vidare ska det allmänna verka för att alla människor 
ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället samt motverka diskriminering. 
Diskrimineringslagen (2008:567) syftar till att motverka diskriminering och främja lika 
rättigheter och innebär ett skydd för exempelvis personer med funktionsnedsättning.16 
Skyddet förstärktes 1 januari 2015 då bristande tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning infördes som en ny form av diskriminering i lagen. 
Regeringsformen och diskrimineringslagen är två exempel på lagar som beskriver vilka
rättigheter personer med funktionsnedsättning har i förhållande till biblioteken. I 
propositionen för den nya bibliotekslagen konstateras att en förutsättning för 
delaktighet och det demokratiska samhällets utveckling är att alla har tillgång till 
information och kunskap, vilket särskilt ska beaktas när det gäller ”grupper som möter 
trösklar av språklig eller annan art” för att ta del av informationsutbudet.17 Den 

12 Kungliga biblioteket 2013, s. 5-6.
13 Kungliga biblioteket 2013, s. 13.
14 Kungliga biblioteket 2014, s. 7-8.
15 SFS 1974:152.
16 SFS 2008:567.
17 Regeringens proposition, 2012/13:147, s. 17.
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internationella biblioteksorganisationen IFLA har tillsammans med nationella 
biblioteksföreningar utarbetat manifest för att tydliggöra principer och värdegrunder för
bibliotekens verksamhet. Ett av dessa manifest uppmärksammar personer med 
läsnedsättning och vikten av att bibliotekstjänster görs tillgängliga för dem eftersom 
bristande tillgång till information är det största hindret för ett effektivt deltagande i 
samhällslivet.18 En läsnedsättning är en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning som 
gör att man inte kan läsa tryckt text, exempelvis på grund av synnedsättning, läs- och 
skrivsvårigheter eller rörelsehinder.19 MTM nominerades till årets bibliotek 2014 just 
för sitt arbete med att göra medier tillgängliga för personer med olika former av 
läsnedsättning.

Under min utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap har intresset för 
bibliotekens uppdrag väckts. Vad som ovan beskrivits är ett för biblioteken tydligt 
demokratiskt uppdrag att göra sin verksamhet tillgänglig för alla. Denna uppsats 
kommer att rikta fokus på den biblioteksservice som erbjuds personer med 
funktionsnedsättning. Jag vill undersöka vad det kan tänkas innebära att ägna särskild 
uppmärksamhet åt den enligt bibliotekslagen prioriterade användargruppen. KB har 
publicerat en rapport som heter Barnen i planerna 2012. Barn och unga är liksom 
personer med funktionsnedsättning en prioriterad grupp enligt bibliotekslagen, och i 
rapporten redovisas den kartläggning som gjorts för att ta reda på om barn prioriteras 
också i de kommunala biblioteksplanerna. Upprinnelsen till kartläggningen var frågan: 
”Om inte barnen finns med i biblioteksplanerna, hur prioriterade kan de då vara?”20 
Liknande studier kring huruvida personer med funktionsnedsättning prioriteras och 
uppmärksammas i biblioteksplanerna saknas och att genomföra en sådan betraktar jag 
som mitt kunskapsbidrag. Med inspiration från KB:s rapport är det min utgångspunkt 
att det är av stor betydelse vad som synliggörs i biblioteksplanerna. För om personer 
med funktionsnedsättning inte nämns i biblioteksplanerna, hur prioriterad kan 
användargruppen då vara?

Socialstyrelsen rekommenderar begreppet funktionsnedsättning och det är också det 
begreppet jag kommer använda mig av i denna uppsats. Jag gör det i enlighet med 
Socialstyrelsens definition: ”nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 
funktionsförmåga”.21 Funktionshinder ska inte längre betraktas som en synonym till 
funktionsnedsättning utan en tydlig distinktion görs mellan begreppen där 
funktionshinder är den ”begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person
i relation till omgivningen”.22 En person är alltså inte funktionshindrad utan personen 
har en funktionsnedsättning. Funktionshinder är något som uppstår i en omgivning med
bristande tillgänglighet och som alltså inte är anpassad till funktionsnedsättningen. Men
även användningen av begreppet funktionsnedsättning går att ifrågasätta. En 
funktionsnedsättning kan bara existera i förhållande till en norm och innebär på så vis 
en avvikelse från det som betraktas som den normala funktionen. Ett begrepp som 
istället börjat användas är funktionsvariation vilket fäster uppmärksamheten på att vi 

18 Svensk biblioteksförening, Svenska unescorådet 2014, s. 21.
19 Gustafsson Chen 2013, s. 19.
20 Kungliga biblioteket 2012, s. 7.
21 Socialstyrelsen 2014a. 
22 Socialstyrelsen 2014b.
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alla har varierande funktioner och att inget sätt är mer fel än något annat.23 Att se att vi 
alla har varierande funktioner och är i mer eller mindre behov av någon slags hjälp, 
istället för att göra en uppdelning mellan fullt fungerande och mindre fungerande 
människor, gör att fokus kan riktas på dåligt anpassade miljöer istället för brister hos 
enskilda personer. Detta perspektiv har inom det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga fältet tidigare använts av exempelvis Mikael Borg i hans 
masteruppsats Den osynliga användaren - Hur kan bibliotek förbättra servicen för 
användare med osynliga funktionsnedsättningar?, och är hämtat från Critical Disability 
Theory.24 Perspektivet ligger i hans uppsats till grund för synen på bibliotekets uppdrag 
gentemot sina användare. Jag har hämtat inspiration från detta perspektiv och min 
utgångspunkt är att funktionshindret sitter i en bristande tillgänglighet och att det 
därmed blir intressant att närmare studera bibliotekens verksamhet och vilken service 
som de uppges erbjuda. Eftersom biblioteken har till uppdrag att göra sin verksamhet 
tillgänglig för alla menar jag att det är intressant att också försöka undersöka 
innebörden av begreppet tillgänglighet och hur det aktualiseras i biblioteksplanerna. 

1.3 Syfte och frågeställningar

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur personer med funktionsnedsättning 
uppmärksammas i kommunala biblioteksplaner. Undersökningen kommer att utformas 
med hjälp av Michael Bucklands teorier om de informationsbarriärer som hindrar 
tillgång till information.25

För att uppnå uppsatsens syfte har följande frågeställningar formulerats:
– Vilka funktionsnedsättningar uppmärksammans i biblioteksplanerna och 

omnämns personer med funktionsnedsättning som prioriterad grupp?
– Vilken service riktad till personer med funktionsnedsättning uppges erbjudas på 

biblioteken?
– Vilka brister i biblioteksverksamheten uppmärksammas, det vill säga uttrycks en

medvetenhet om vad som utgör hinder för verksamhet tillgänglig för alla?

2. Tidigare forskning

Den tidigare forskning som jag funnit vara relevant för min uppsats består till stor del 
av studentuppsatser och av rapporter från svenska myndigheter. Som Lisa Börjesson 
slår fast i en artikel i Biblioteksbladet finns än så länge bara början till en kunskapsbas 
om biblioteksplaner i biblioteksverksamheten.26 Av de verk jag valt att presentera här är
det några som behandlar innehåll och användning av biblioteksplaner men jag har också
ansett det vara relevant att inkludera verk som berör tillgänglighet och bibliotekets 
service till personer med funktionsnedsättning. 
23 För ett fördjupat resonemang om begreppet funktionsvariation se t.ex. Utopia 2012.
24 Borg 2013, s. 16.
25 Buckland 1991, s. 78-79.
26 Börjesson 2013, s. 27.
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2.1 Biblioteksplaner – innehåll och användning

I rapporten Barnen i planerna 2012 redovisas den innehållsanalys av ett antal 
biblioteksplaner som KB låtit göra. Barn och unga är liksom personer med 
funktionsnedsättning prioriterade grupper enligt bibliotekslagen och KB har analyserat 
biblioteksplaner för att undersöka om barn och unga också prioriteras där. Bakgrunden 
till kartläggningen är frågan att om barnen inte syns i planerna hur prioriterade kan de 
då vara?27 Betydelsen av att barn och unga synliggörs i planerna poängteras. 
Kartläggningen visar att 70 % av de undersökta kommunerna har en biblioteksplan som
särskilt omnämner åtgärder för barn och unga.28 Analysen visar sammanfattningsvis att 
planerna ofta är folkbiblioteksplaner eftersom samverkan med andra bibliotekstyper 
inte nämns, att planerna ofta är visionära och att de ofta hänvisar till andra 
styrdokument men att målen ändå sällan kopplas till dem. Det framgår också att olika 
behovsgrupper sällan nämns i planerna och när så görs är det oftast efter indelningen i 
åldersklasser.29 I det material som KB analyserar har bara två biblioteksplaner särskilda 
avsnitt om konkreta planer för barn med läs- och skrivsvårigheter och det är få 
biblioteksplaner som nämner särskilda insatser för barn med funktionsnedsättning.

Synliggörandet av barnen i biblioteksplanerna har också studerats av Åse Hedemark, 
lektor i biblioteks- och informationsvetenskap vid institutionen för ABM på Uppsala 
universitet. Hon har genomfört en kvalitativ innehållsanalys av biblioteksplanerna i 
Uppsala län med syftet att kartlägga vilken syn på barn som där kommer till uttryck. 
Analysen är tänkt att utgöra bakgrund till forskningsprojektet Literacies in Libraries 
och presenteras i artikeln ”Synen på barn och barns literacy: En studie av 
folkbiblioteksplaner” som ingår i rapportserien Vetenskap för profession, utgiven av 
Högskolan i Borås. Formuleringarna i biblioteksplanerna får henne att dra slutsatsen att 
barns inflytande över biblioteksverksamheten är begränsat och grundat i en traditionell 
syn på barn som lärandeobjekt.30 Hon menar också att det är angeläget att undersöka 
biblioteksaktiviteter ur ett normkritiskt perspektiv, att det är viktigt att ställa frågor om 
vilka barns erfarenheter och kunskaper det egentligen är som synliggörs respektive 
osynliggörs i bibliotekens verksamhet. Vad som skrivs fram i biblioteksplanerna spelar 
alltså roll och kan, som i detta fall, säga en hel del om bibliotekens syn på barn och om 
vad verksamheten associerar vara deras behov.

I magisteruppsatsen Tillgänglighet för funktionshindrade på ett urval av svenska 
folkbiblioteks webbplatser – sett utifrån biblioteksplaner och webbplatsundersökningar
analyserar Madeleine Andersson och Susanne Jansson nio biblioteksplaner utifrån 
syftet att undersöka i vilken utsträckning som tillgänglighet för personer med 
funktionsnedsättning belyses i dem. Författarna är främst intresserade av hur arbetet 
med tillgängliga webbplatser beskrivs i planerna men jag anser ändå det vara intressant 
att ta del av deras analys av planerna. I deras resultat framgår att det i planerna oftast 
fokuseras på den fysiska tillgängligheten och att hjälpmedel som datorer ska finnas på 
biblioteken men att konkretare planer på hur information anpassas och görs tillgänglig 
27 Kungliga biblioteket 2012, s. 7.
28 Kungliga biblioteket 2012, s. 13.
29 Kungliga biblioteket 2012, s. 26.
30 Hedemark 2013, s. 78-79.
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via exempelvis webbplatsen saknas.31

I masteruppsatsen Särskild uppmärksamhet åt invandrare och andra minoriteter? - En 
fallstudie av relationen mellan styrdokument och bibliotekspraktik i en lokal kontext 
undersöker Lisa Börjesson hur styrdokument används och verkar i en lokal 
bibliotekskontext. Hon riktar bland annat fokus på hur den tidigare bibliotekslagens 8§ 
kan tolkas och hur dess innehåll om att invandrare och andra minoriteter ska ägnas 
särskild uppmärksamhet återkommer i tre styrdokument. Uppsatsens huvudsakliga 
slutsats är att styrdokumenten inte fungerar så styrande som hon inledningsvis antagit 
utan att de fungerar som redskap. Slutsatsen är att styrdokumentens formuleringar inte 
bestämmer vad bibliotekets verksamhet ska innehålla, utan personalen använder 
styrdokumenten när de gör det möjligt att tillfredsställa upplevda behov i 
bibliotekspraktiken.32 Styrdokumenten används på detta vis dels för att kunna avgöra 
vad som är möjligt att se som ett verksamhetsområde och dels för att motivera att detta 
verksamhetsområde tilldelas tillräckliga resurser. Börjesson visar också på hur 
bibliotekslagens vaga formuleringar gör det möjligt att i biblioteksplanen kunna skriva 
in lokala syften till paragrafen.

Tillsammans med sin handledare, och ovan nämnda, Hedemark har Börjesson skrivit 
artikeln ”Att använda en plan – fenomenet biblioteksplaner och begreppet användning 
problematiserat”. Där diskuterar de anledningen till varför biblioteksplanerna ser så 
olika ut och ger en möjlig förklaring i att planerna är framtagna i olika 
förvaltningskulturer.33 Artikelns fokus ligger dock på användningen av 
biblioteksplanerna och författarna vill rikta uppmärksamhet på det problematiska i om 
en myndighetspraktik och verksamhetspraktik utvecklar olika förståelse för  
begreppet.34 De refererar till ovan nämnda uppsats som visar på ett mer 
situationsanpassat än instrumentellt användarbegrepp i en folkbibliotekspraktik. I 
myndighetspraktiken identifierar de olika tolkningar av begreppet: dels att använda 
biblioteksplanen som ett verktyg för kommunikation mellan biblioteket och dess 
omvärld, dels att planen används för att främja en rättvis fördelning av de ekonomiska 
resurserna.

2.2 Tillgänglighet och bibliotekets service till personer med 
funktionsnedsättning

Begreppet bibliotekets särskilda tjänster lanserades i rapporten Bibliotekens särskilda 
tjänster – kartläggning och analys av biblioteksservice till äldre och funktionshindrade 
från Statens kulturråd. De särskilda tjänsterna inbegriper exempelvis individuella 
tjänster som Boken Kommer och kollektiva tjänster som depositionsverksamhet inom 
handikappomsorgen.35 Tjänsterna är med andra ord till för de som själva inte kan 
besöka biblioteket. I rapporten beskrivs den kartläggning som genom ett stort antal 
31 Andersson & Jansson 2008, s. 53.
32 Börjesson 2011, s. 56-57.
33 Hedemark & Börjesson 2014, s. 95.
34 Hedemark & Börjesson 2014 , s. 110.
35 Statens kulturråd 1999, s. 9.
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intervjuer med bland annat bibliotekschefer och politiker syftat till att undersöka 
villkoren för bibliotekens särskilda tjänster. Slutsatserna som dras är bland annat att 
bibliotekets särskilda tjänster har en perifer ställning i kommunpolitiken.36 
Verksamheten saknas ofta i måldokument och verksamhetsplaner. Ordförande i 
nämnder ansvariga för biblioteket intervjuades och nästan alla uppges känna till att 
bibliotekslagen finns men kunskaperna om dess innehåll visade sig vara sämre, och 8§ i
dåvarande bibliotekslag var okänd för i princip alla.37

Boken Olika sätt att läsa – om barn med funktionsnedsättningar och deras läsning 
syftar till att öka medvetenheten om anpassad litteratur. Redaktören Jenny Nilsson 
poängterar dock att en samling med anpassad litteratur i sig inte räcker, utan vad som 
också krävs är att den anpassade litteraturen marknadsförs och att bibliotekarierna har 
kunskap om barns läsnedsättningar och bemöter barnen på ett bra sätt.38 Det ökande 
antalet Äppelhyllor, vilka oftast är en demonstrationshylla över de anpassade medier 
som biblioteket erbjuder, ses som ett tecken på en större kunskap och medvetenhet om 
frågan. En nyligen utgiven rapport från MTM med titeln Äppelhyllevardag – 
Folkbibliotekens arbete med tillgängliga medier för barn, visar att Äppelhyllor spelar 
roll för förmedlingen av anpassad litteratur när bibliotekarierna fyller hyllan med 
medier och mening. Där Äppelhyllan är etablerad som plats och begrepp fungerar också
hyllan som ett stöd för biblioteken att uppfylla sitt uppdrag mot barn med 
läsnedsättningar.39 Rapporten mynnar ut i tips för större framgång med Äppelhyllan. En
identifierad framgångsfaktor är att definiera en målgrupp för hyllan, en annan att sprida 
information om hyllan och bibliotekets uppdrag.

I MTM-rapporten Talande böcker och läsande barn – barn berättar om 
talboksanvändning, som fokuserar på barns beskrivna användande av talböcker, ges 
också förslag på hur biblioteken bör utveckla sin service.40 Av studiens fokusgrupper 
framgår att de problem barn har med talböcker handlar om användningen av talböcker, 
snarare än tillgången till eller sökandet av talböcker, vilket leder till slutsatsen att det är 
användningen av talböcker som ska betonas i bibliotekariernas arbete. Mötet och det 
professionella bemötandet i talboksförmedlingen tas också upp som ett viktigt förslag 
för vidareutvecklingen av servicen mot användargruppen. Om servicekvalitet och 
vikten av ett gott bemötande handlar två magisteruppsatser från Högskolan i Borås. 
Linda Salomonsson har i uppsatsen Servicekvalitet på Linköpings stadsbibliotek - ur tre
fokusgruppers perspektiv undersökt vad servicekvalitet på ett folkbibliotek innebär för 
användargrupperna synskadade, rörelsehindrade och personer med dyslexi, och det 
viktigaste för alla tre grupperna uppges vara empati hos personalen.41 I uppsatsen 
Servicekvalitet på Göteborgs stadsbibliotek utifrån dyslektikers perspektiv undersöker 
Åsa Jönnerstig huruvida personer med dyslexi erbjuds tillfredsställande service och 
kommer till slutsatsen att det som anses viktigast när det gäller servicekvalitet är ett 
positivt bemötande.42

36 Statens kulturråd 1999, s. 185.
37 Statens kulturråd 1999, s. 99.
38 Nilsson 2008, s. 5.
39 Börjesson 2014, s. 33-34.
40 Hampson Lundh 2013, s. 35.
41 Salomonsson 2000, s. 43.
42 Jönnerstig 2003, s. 52.
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Med sin masteruppsats Den osynliga användaren – Hur kan biblioteket förbättra 
servicen för användare med osynliga funktionsnedsättningar? tillför Mikael Borg ett 
intressant perspektiv på biblioteksservicen riktad mot personer med 
funktionsnedsättning.43 Han problematiserar begreppet funktionsnedsättning och 
använder sig av ett teoretiskt perspektiv som riktar fokus från individen mot 
samhälleliga brister. Jag har inspirerats av hans ansatser och utvecklar dem vidare i 
nästföljande kapitel. Syftet i Borgs uppsats är att undersöka hur personer med osynliga 
funktionsnedsättningar, som exempelvis dyslexi eller diagnoser inom 
autismspektrumet, upplever dagens bibliotek. Han vill ta reda på hur ett förändrat 
biblioteksrum påverkar användargruppen och hur väl anpassat bemötandet är. En 
slutsats som dras är vikten av att vidga perspektivet på begreppet tillgänglighet så att 
det inte bara handlar om fysiska hinder utan också inbegriper de hinder som en livlig 
och svårnavigerad biblioteksmiljö kan innebära.44 En annan tänkvärd slutsats är att 
anpassad service för utvalda grupper är komplicerat och kan få effekten att människor 
känner sig ofrivilligt utpekade. Med tanke på bibliotekets uppdrag att ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning är det med andra ord viktigt att 
denna anpassade service genomförs på ett genomtänkt sätt.

Borgs resultat kan kopplas till den äldre magisteruppsatsen Tillgänglighet på 
folkbibliotek för dyslektiker och synskadade.45 I denna uppsats har Eva Herngren och 
Susanne Elvin Johansson intresserat sig för ett biblioteks tillgänglighet för synskadade 
och personer med dyslexi. För att analysera begreppet tillgänglighet har de använt sig 
av Bucklands teorier om informationsbarriärer, ett analysverktyg som också jag 
kommer att använda och närmare beskriva i teorikapitlet. Den barriär som 
uppsatsförfattarna tydligast kan identifiera vid sin analys är priset för användaren i 
vilken de inkluderar användarens känsla av obehag. Särskilt personer med dyslexi 
beskrivs uppleva obehag inför biblioteksbesöket vilket ges en förklaring i att dyslexi är 
en mer osynlig funktionsnedsättning som är svårare för bibliotekarierna att identifiera. 
Bucklands teorier används också i magisteruppsatsen Allas bibliotek? - En fallstudie 
om tillgänglighet utifrån exemplet Sundsvalls stadsbibliotek.46 Maud Hast och Maria 
Normark kommer i sin studie fram till att personalen på biblioteket är medvetna om och
intresserade av att möta de handikappolitiska kraven på tillgänglighet, men finner ändå 
att biblioteket brister i tillgängligheten genom att ha dåligt anpassade lokaler och 
inredning för personer som är rörelsehindrade. De finner också brister i bibliotekets 
webbsida och katalog. Dessa resultat delas med de i Rose-Marie Johansson och Sofia 
Ängsveds magisteruppsats Det kan alltid bli bättre - En kvalitativ studie av fem 
folkbiblioteks tillgänglighet för fysiskt och intellektuellt funktionshindrade barn och 
ungdomar. Även i denna uppsats har Bucklands teorier varit den teoretiska 
utgångspunkten.47

43 Borg 2013.
44 Borg 2013, s. 50.
45 Herngren & Elvin Johansson 2006.
46 Hast & Normark 2011.
47 Johansson & Ängsved 2007.
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3. Teori – perspektiv och analysverktyg

I följande kapitel redogörs för det teoretiska perspektiv som ligger till grund för 
undersökningen av hur personer med funktionsnedsättning uppmärksammas i 
biblioteksplanerna. Detta följs av en presentation av Michael Bucklands teorier om 
informationsbarriärer vilka kommer utgöra uppsatsens analysverktyg. 

3.1 Den sociala modellen

Rafael Lindquist ger i boken Funktionshindrade i välfärdssamhället en översikt av 
olika teoretiska perspektiv på funktionshinder.48 Han använder sig av begreppet 
funktionshinder men jag kommer även fortsättningsvis använda begreppen enligt 
Socialstyrelsens rekommendationer. Ett av de beskrivna perspektiven är den sociala 
modellen. Den fokuserar på funktionshindrande barriärer i samhället, inte bara fysiska 
barriärer utan även institutionella och strukturella.49 Enligt detta perspektiv är det inte 
individens funktionsnedsättning som är problemet, utan samhällets utformning och dess
oförmåga att ge personer med funktionsnedsättning likvärdiga möjligheter, stöd och 
service. Den sociala modellen förnekar dock inte att sjukdom och skador är ett problem 
för många personer med funktionsnedsättning men menar att det är det dåligt anpassade
samhället som måste ändras liksom att raserandet av omgivningens barriärer är till nytta
för alla.50

Den sociala modellen erbjuder ett perspektiv som riktar fokus på brister i samhället. Att
det är brister i anpassade miljöer som skapar funktionshinder. Det är med utgångspunkt 
i detta perspektiv som jag finner det vara meningsfullt att studera bibliotekens 
verksamhet och service. Ett liknande perspektiv har inom det biblioteks- och 
informationsvetenskapliga fältet tidigare använts av exempelvis Mikael Borg i hans 
masteruppsats Den osynliga användaren - Hur kan bibliotek förbättra servicen för 
användare med osynliga funktionsnedsättningar?.51 Han använder Critical Disability 
Theory som teoretiskt ramverk vars grundantaganden är att det är en mänsklig rättighet 
att ta del av vad samhället har att erbjuda och att förverkligandet av rättigheten är ett 
ansvar som ligger på samhället och inte på personen med funktionsnedsättning. I stället 
för att se brister hos enskilda individer inbegriper perspektivet ett ifrågasättande av den 
normalitetsnorm som styr synen på tillgänglighet.  

48 Lindqvist 2009.
49 Lindqvist 2009, s. 52.
50 Lindqvist 2009, s. 53.
51 Borg 2013, s. 19-20.
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3.2 Michael Bucklands teorier om informationsbarriärer

Michael Buckland beskriver i sin bok Information and information systems olika hinder
för tillgång till information.52 Hans teorier om olika informationsbarriärer har tidigare 
använts i ett flertal studentuppsatser som handlar om tillgänglighet och bibliotekets 
service till personer med funktionsnedsättning. Enligt Buckland måste sex barriärer 
övervinnas för att få tillgång till information:53

• Identifikation (identification): att identifiera en lämplig informationskälla vilket 
inbegriper dels ett val om var informationen ska sökas och sedan att det 
specifika dokumentet identifieras.

• Tillgänglighet (availability): att den identifierade källan måste kunna göras 
fysisk tillgänglig för personen som efterfrågar den och handlar därmed om både 
logistik och teknologi.

• Priset för användaren (price to the user): att inte priset för att använda servicen 
bedöms som för högt. Med pris avses här inte enbart pengar utan också den tid 
och ansträngning som personen som söker informationen måste avsätta.

• Kostnad för tillhandahållaren (cost to the provider): att också tillhandahållaren 
av information har utgifter i form av både pengar och ansträngning. Vilken 
service som erbjuds styrs inte bara av ekonomi utan också av värderingar.

• Förståelse: kognitiv tillgång (understanding: cognitive access): att användaren 
har tillräckliga kunskaper för att kunna förstå källan.

• Godtagbarhet (acceptability): att användaren accepterar källan som trovärdig.

I uppsatsen kommer de fyra förstnämnda barriärerna användas som verktyg för att 
analysera det insamlade materialet. Den femte och sjätte barriären har valts bort då de 
fokuserar på hur information blir till kunskap och förutsätter en bredare förståelse av 
begreppet information.54 Studiens utformning möjliggör heller inte att dessa två 
barriärer belyses då det skulle kräva att kunskaper om användarnas åsikter inhämtades. 
De fyra första aspekterna av tillgång till information fokuserar på en mer direkt tillgång 
till information och utgår från synsättet att information är ett objekt.55 De visar också på
en tvetydighet i begreppet och att det är olika typer av barriärer som måste övervinnas 
för att tillgången till information ska vara framgångsrik liksom att det krävs olika 
åtgärder för att råda bot på de uppställda hindren. Bucklands fyra första 
informationsbarriärer är användbara verktyg för att belysa uppsatsens frågeställningar 
eftersom de riktar fokus på det som hindrar tillgång till information och vad som med 
andra ord skulle kunna beskrivas som brister i bibliotekens service.

52 Buckland 1991.
53 Buckland 1991, s. 78-79.
54 Buckland 1991, s. 80.
55 Buckland 1991, s. 80.
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4. Metod

I följande kapitel redogörs för uppsatsens metoder. Kapitlet inleds med en beskrivning 
av urvalet och insamlingsmetoden och följs av en beskrivning av det tillvägagångssätt 
som kommer att tillämpas vid analysen av empirin.

4.1 Urval

Uppsatsens empiri kommer att utgöras av ett antal biblioteksplaner. Biblioteksplaner är 
officiella dokument och genom att vara redan existerande dokument har själva 
insamlingsprocessen ingen inverkan på materialet.56 Avgörande är däremot ett lämpligt 
urval av dokument. Jag har valt att studera de kommunala biblioteksplanerna i Västra 
Götalands län. Länet består av 49 kommuner som är väldigt varierande sett till yta och 
folkmängd och kan med blandningen av storstad och landsbygd, småsamhällen och 
mellanstora städer, ses som ett Sverige i miniatyr.57 Valet av just Västra Götaland beror 
också på mitt personliga intresse för de för mig geografiskt närliggande biblioteken. Att
inkludera ett helt läns biblioteksplaner i undersökningen möjliggör en bred bild över 
hur personer med funktionsnedsättning uppmärksammas i biblioteksplaner.

Mitt urval grundar sig på det länkgalleri till alla kommunala biblioteksplaner som KB 
tillhandahåller. Under perioden 17-18 december 2014 hämtade jag därifrån alla de 
planer som fanns länkade till kommunerna i Västra Götaland. Flertalet av dessa har 
antagningsdatum som ligger så pass långt tillbaka i tiden att de egentligen inte kan 
betraktas som aktuella men har ändå tagits med utifrån förmodan att det är dessa planer 
som fortfarande får antas gälla. De kommuner som enligt KB:s lista inte uppges ha 
någon biblioteksplan kontaktades för att få kommentera huruvida detta stämmer. Också 
de kommuner som uppges ha biblioteksplan ute på remiss eller under arbete 
kontaktades. På så vis inkluderades Härryda och Öckerö kommuns biblioteksplaner i 
materialet, båda planerna hade nyligen antagits vilket inte hade uppdaterats i 
länkgalleriet. Från Munkedal och Tibro, som både har reviderade planer ute på remiss, 
fick jag tillgång till de gamla planerna som också de inkluderades i materialet. Till Ale, 
Grästorp, Lidköping, Tidaholm och Vårgårda saknas en fungerande länk och också 
dessa kommuner kontaktades och från dem fick jag biblioteksplanerna skickade till 
mig. Totalt består mitt material av 42 stycken biblioteksplaner.

Att studera biblioteksplaner kommer inte att kunna leda till några slutsatser om den 
faktiska uppmärksamhet som ägnas den prioriterade gruppen, men genom att 
biblioteksplanen är ett politiskt antaget styrdokument spelar det ändå roll vad som 
synliggörs i dem. Biblioteksplanen kan beskrivas som ”ett demokratiskt verktyg för 
kommunikation mellan folkvalda och förvaltning i kommuner och landsting.” 58 Sett på 
detta vis uttrycker biblioteksplanerna en politisk vilja över hur biblioteken ska prioritera
i sin verksamhet. Att studera innehållet i biblioteksplanerna kan med andra ord ge en 
56 Wildemuth 2009, s. 158.
57 Västra Götalandsregionen 2013, s. 5.
58 Börjesson 2013, s. 27.
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bild av vilken uppmärksamhet som ägnas personer med funktionsnedsättningar och är 
anledningen till varför jag tycker det är meningsfullt att närmare undersöka dem.

4.2 Analysmetod

För att undersöka hur personer med funktionsnedsättning uppmärksammas i 
biblioteksplanerna kommer en innehållsanalys av dokumenten att genomföras. En 
innehållsanalys kan vara mer än att bara räkna ord och utskilja objektivt innehåll i 
texter.59 Metoden möjliggör subjektiv tolkning av en texts innehåll genom systematisk 
kodning och identifikation av teman. För att säkerställa giltiga och tillförlitliga 
slutsatser måste tillvägagångssättet vara systematiskt och transparent. I Applications of 
social research methods to questions in information and library science beskriver Yan 
Zhang och Barbara M. Wildemuth de olika stegen för genomförandet av en kvalitativ 
innehållsanalys.60 Jag har hämtat inspiration från denna beskrivna process för att lägga 
upp analysen av biblioteksplanerna på ett strukturerat vis.

Ett första steg blir att med hjälp av uppsatsens frågeställningar identifiera analysenheter
i biblioteksplanerna. Teman, som kan vara allt från ett enstaka ord till ett helt stycke, 
identifieras som uttryck för de uppställda frågorna. För att sedan analysera de olika 
enheterna i texterna tillämpas Bucklands informationsbarriärer som analysverktyg. 
Teorin används på detta vis för att skapa kategorier och koda texten. En textenhet kan 
om det är nödvändigt komma att tilldelas mer än en kategori. För att kunna upprätthålla
en konsekvens i kodningen av materialet blir det nödvändigt att läsa om 
biblioteksplanerna flera gånger. Slutsatser kommer att dras utifrån det kodade 
materialet.

5. Resultat och analys

I följande kapitel redovisas resultatet av den innehållsanalys som utförts på de 
kommunala biblioteksplanerna. Redovisningen följer det för analysen ovan beskrivna 
tillvägagångssättet genom att först presentera de analysenheter som identifierats med 
hjälp av uppsatsens frågeställningar och sedan redogöra för hur Bucklands 
informationsbarriärer applicerats på dessa analysenheter. Men allra först följer några 
inledande rader om biblioteksplanerna i Västra Götaland.

5.1 Biblioteksplanerna i Västra Götaland

Västra Götaland består av 49 kommuner och av dessa saknar fortfarande Gullspång, 
Karlsborg, Lerum, Lysekil, Mölndal, Tranemo och Ulricehamn en antagen 
biblioteksplan. Materialet för uppsatsen utgörs därmed av 42 stycken biblioteksplaner. 
59 Wildemuth 2009, s. 308.
60 Wildemuth 2009, s. 310-313.
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Endast fyra planer är antagna efter att den nya bibliotekslagen trädde i kraft 2014. 
Därutöver uppges Göteborgs biblioteksplan ha antagits med utgångspunkt i lagförslaget
till den nya bibliotekslagen.61 Denna plan gäller till 2021 vilket skiljer den från övriga 
biblioteksplaner i länet som antingen saknar ett slutår eller är tänkta att gälla de 
närmaste tre-fem åren. Av de 42 biblioteksplanerna är det så många som 27 som har ett 
antagningsdatum innan 2010 och planernas aktualitet och giltighet kan därmed 
ifrågasättas. Dessa förhållanden, att bara en tredjedel av kommunerna har en aktuell 
biblioteksplan, stämmer väl överens med landet i stort vilket tidigare nämnda 
kartläggning från KB visade. Biblioteksplanerna varierar kraftigt i längd och därmed 
också i hur detaljerade de är. Stenungsund har exempelvis en biblioteksplan som endast 
upptar en sida medan Falköpings biblioteksplan med inledning och bilagor är 32 sidor 
lång.

5.2 Funktionsnedsättningar i biblioteksplanerna 

Den första frågeställningen löd: Vilka funktionsnedsättningar uppmärksammans i 
biblioteksplanerna och omnämns personer med funktionsnedsättning som prioriterad 
grupp? Med utgångspunkt i den frågeställningen har jag i biblioteksplanerna markerat 
de textenheter där personer med funktionsnedsättningar omnämns. En sammanställning
av dessa analysenheter visar att funktionsnedsättningar exemplifieras i färre än hälften 
av planerna. Olika former av läsnedsättningar är de vanligast förekommande exempel 
på funktionsnedsättningar som tas upp i biblioteksplanerna. Av dessa nämns dyslexi och
synnedsättning i särklass oftast. Övriga funktionsnedsättningar som nämns ett fåtal 
gånger är rörelsehinder, hörselnedsättning, afasi och utvecklingsstörning. Barn och 
ungdomar med funktionsnedsättning nämns uttryckligen i fem av biblioteksplanerna 
och då i samband med att befintlig service, som exempelvis bibliotekets utbud av 
anpassade medier, beskrivs.

I nästan alla biblioteksplanerna, och då oftast i inledningen, finns en formulering som 
uttrycker att biblioteket ska finnas tillgängligt för alla. Men det är bara i lite mer än 
hälften av biblioteksplanerna som personer med funktionsnedsättning uttryckligen 
nämns som prioriterad grupp. Detta görs då antingen genom att hänvisa till den aktuella
lagparagrafen i bibliotekslagen eller genom ett eget förtydligande om att särskild 
uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning krävs för att alla ska kunna ha 
tillgång till biblioteket. I Grästorps biblioteksplan nämns personer med 
funktionsnedsättning som en prioriterad målgrupp men där står också att om 
biblioteken måste göra prioriteringar mellan användargrupperna så är det barn och unga
som ska sättas främst.62

Långt ifrån alla biblioteksplaner som uppger att personer med funktionsnedsättning är 
en prioriterad grupp innehåller också ett specifikt stycke som förtydligar hur 
användargruppen ska ägnas särskild uppmärksamhet. Uddevalla och Strömstads 
biblioteksplaner, som båda tillhör de mer aktuella planerna, är exempel där personer 

61 Göteborgs Stad 2013, s. 3.
62 Grästorps kommun 2012, s. 3.
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med funktionsnedsättning nämns som prioriterad grupp utan att detta sedan utvecklas 
närmare. I de biblioteksplaner där så sker är det ofta under rubriker som handlar om 
tillgänglighet. Det är också tämligen vanligt att servicen till personer med 
funktionsnedsättning beskrivs tillsammans med den riktad mot äldre 
biblioteksanvändare, så sker exempelvis i Skövde och Vänersborgs biblioteksplaner.

Göteborgs biblioteksplan utmärker sig genom att med hänvisning till den kommande 
nya bibliotekslagen uttrycka en önskan om en starkare fokusering mot de prioriterade 
grupperna.63 Här nämns personer med funktionsnedsättning som en prioriterad grupp 
vilket utvecklas under en egen rubrik i planen, men användargruppen uppmärksammas 
också i styckena som handlar om mediesamlingen och det digitala biblioteket genom att
där betona att anpassningar till personer med funktionsnedsättnings ska göras. Det som 
alltså gör att Göteborgs biblioteksplan skiljer sig från de flesta andra är att 
användargruppen uppmärksammas på ett mer integrerat vis istället för att främst 
belysas under särskilda rubriker om tillgänglighet.

5.3 Den beskrivna servicen

Uppsatsens andra frågeställning löd: Vilken service riktad till personer med 
funktionsnedsättning uppges erbjudas på biblioteken? Frågan riktar fokus mot den 
befintliga servicen. Ungefär en tredjedel av planerna visar sig dock inte vara utformade 
på så sätt att något nuläge av bibliotekets service beskrivs, utan de består främst av 
visioner och målformuleringar.64 När bibliotekens service riktad till personer med 
funktionsnedsättning beskrivs görs det istället med ett framtidsperspektiv, alltså vad 
biblioteken ska erbjuda. Alla de planer som antagits efter att den nya bibliotekslagen 
började gälla ingår i denna tredjedel, och också merparten av de andra planerna har ett 
antagningsdatum som kan betraktas som aktuellt. Vad flera av dessa planer också har 
gemensamt är att de nämner att personer med funktionsnedsättning ska vara en 
prioriterad grupp men att få av dem sedan vidareutvecklar hur gruppen ska prioriteras 
eller ägnas särskild uppmärksamhet.

I de biblioteksplaner där den befintliga servicen riktad till personer med 
funktionsnedsättning beskrivs är det det anpassade mediebeståndet som oftast nämns. 
Av de anpassade medierna är det talboken som ges avgjort mest utrymme. 
Talboksverksamheten tas upp i nästan hälften av samtliga biblioteksplaner. Lättlästa 
böcker och böcker med stor stil nämns också ett flertal gånger. Den uppsökande 
verksamheten exemplifierad med tjänster som Boken kommer och bokdepositioner till 
exempelvis gruppbostäder och daglig verksamhet nämns också i en stor andel av 
biblioteksplanerna. Förhållandevis ofta nämns också att det på biblioteken finns någon 
form av läs- och skrivservice med en anpassad dator och andra former av hjälpmedel, 
och som ofta uppges vara bemannad med en läs- och skrivtekniker. Andra samarbeten 
med exempelvis specialpedagoger och personal inom handikappomsorgen nämns 
sammantaget lika ofta som det specifika samarbetet med läs- och skrivteknikern. Endast
63 Göteborgs Stad 2013, s. 3.
64 Biblioteksplanerna som här avses är Alingsås, Bollebygd, Göteborg, Götene, Härryda, Lidköping, 

Mark, Munkedal, Stenungsund, Strömstad, Tanum, Tjörn, Uddevalla, Vara, Vänersborg och Öckerö.
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Lilla Edet, Mariestad, Skövde och Åmål tar upp att de på sin barnavdelning har en 
Äppehylla.

5.4 De uppmärksammade bristerna

Den tredje frågeställningen löd: Vilka brister i biblioteksverksamheten 
uppmärksammas, det vill säga uttrycks en medvetenhet om vad som utgör hinder för 
verksamhet tillgänglig för alla? Till denna frågeställningen identifierades flest 
analysenheter i biblioteksplanerna. Hit hör de åtgärder och prioriteringar som i planerna
beskrivs som nödvändiga för att erbjuda en tillgänglig verksamhet. Hit hör också de 
målsättningar och visioner som formuleras och som belyser hur den önskade servicen 
till personer med funktionsnedsättning ser ut. Att en viss service eller verksamhet pekas
ut som önskvärd ska inte förstås som att den inte redan erbjuds på biblioteken men 
genom att framhålla att en viss service ”ska” finnas uttrycks en medvetenhet om vilka 
insatser som är nödvändiga och därmed bör prioriteras.

Den fysiska tillgängligheten och behov av att bättre anpassade lokaler är den brist som 
tas upp i överlägset flest antal biblioteksplaner. I drygt hälften av biblioteksplanerna 
betonas mediebeståndet och att biblioteket ska tillhandahålla och möjliggöra olika sätt 
att läsa på. Många biblioteksplaner beskriver avsaknad eller behov av vidareutveckling 
av den uppsökande verksamheten och då i synnerhet tjänsten Boken kommer. I många 
biblioteksplaner beskrivs också behovet av kompetensutveckling för personalen, att de 
ska ha kunskaper om olika funktionsnedsättningar och därmed kunna ge ett bättre 
bemötande. Däremot är det få biblioteksplaner som nämner brister i bibliotekskatalogen
och bibliotekens webbsidor eller uppmärksammar behovet av att anpassa information så
den görs tillgänglig för alla.

Borås och Hjo hör till de kommuner som i sina biblioteksplaner tar upp många konkreta
åtgärdsförslag för ett identifierat utvecklingsbehov i servicen riktad mot personer med 
funktionsnedsättning. I Borås biblioteksplan beskrivs bland annat hur stadsbibliotekets 
lokaler har bristande tillgänglighet men att en framtida renovering kommer att 
tillgodose tillgänglighetskraven.65 Vidare beskrivs hur förbättrad skyltning och ledstråk 
till diskar och specialmedia ska göra biblioteket mer lättorienterat. Ett särskilt verktyg, 
som gör det möjligt för synskadade att själva hitta bland talböckerna, ska också 
installeras och bibliotekets ordverkstad ska utredas för vidareutveckling. Också i Hjos 
biblioteksplan diskuteras brister i den fysiska miljön för vilka det ska tas fram ett 
åtgärdsprogram.66 Här nämns också behovet av fler talboksspelare för utlåning, en 
teleslinga vid informationsdisken samt att information om biblioteket tas fram i lättläst 
version, i stor stil och inläst på CD. Slutligen tas också behovet av att utbilda 
personalen i vad som benämns som handikappkunskap upp samt att samarbete med 
skolans lärare för barn och ungdomar med läs- och skrivsvårigheter bör prioriteras.

Lidköping och Strömstad är exempel på biblioteksplaner som tvärtemot är kortfattade 

65 Borås Stad 2008, s. 9-10.
66 Hjo kommun 2006, s. 5.
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och där målen är generellt hållna. Gällande den önskade servicen riktad till personer 
med funktionsnedsättning nämns i Lidköpings plan endast att kommunen ska ha ett 
modernt folkbibliotek ”anpassat till nutida krav och förväntningar på tillgänglighet” 
och att tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning särskilt beaktas då 
huvudbiblioteket flyttar till nya lokaler.67 I Strömstads biblioteksplan uttalas inga 
specifika åtgärder för bättre service till personer med funktionsnedsättning men 
tillgänglighet uppges vara ett av de prioriterade utvecklingsområdena. Vilken aspekt av 
ordet tillgänglighet som här avses utvecklas inte men får ändå förmodas inbegripa 
åtanke på användargruppen.

5.5 Identifikation

Den förstnämnda av Bucklands informationsbarriärer uppmärksammar på att det kan 
föreligga hinder vid valet om var information ska sökas liksom då det specifika 
dokumentet sedan ska identifieras. Enkelt uttryckt handlar det om att söka och finna 
dokument, och att det här kan finnas en barriär som hindrar tillgången till 
informationen. Endast i tre biblioteksplaner beskrivs den erbjudna servicen utifrån detta
perspektiv. I Törebodas biblioteksplan nämns att alla talbokslåntagare som så önskar 
erbjuds personlig hjälp med urval av litteratur.68 På liknande vis beskrivs i Åmåls 
biblioteksplan hur biblioteket anordnar träffar för talbokslåntagarna där de får 
nyhetsinformation och boktips.69 En mer indirekt metod som också syftar till att 
underlätta identifikationen av informationen beskrivs i Tidaholms biblioteksplan. Där 
står att personal inom socialtjänst, vård och omsorg erbjuds orientering om biblioteket 
och dess utbud av medier och tjänster.70

En betydligt större mängd biblioteksplaner tar upp åtgärder och målsättningar som 
syftar till att underlätta för alla bibliotekets användare att kunna identifiera information.
Så sker i drygt en fjärdedel av biblioteksplanerna. Vissa är mer allmänt hållna och andra
beskriver vilka konkreta åtgärder som är tänkta att genomföras. I Herrljungas 
biblioteksplan uppges exempelvis att skyltsystemen ska bli tydligare så det blir lätt att 
hitta olika typer av media i bibliotekets lokaler.71 I Borås biblioteksplan beskrivs också 
hur skyltning och orienteringsmöjligheter för alla ska förbättras men här exemplifieras 
arbetet med ledstråk till diskar och specialmedier samt det tidigare nämnda verktyget 
som gör det möjligt för synskadade att själva kunna hitta bland talböckerna.72 Ett 
ytterligare exempel på uttryck för en medvetenhet om det hinder som Bucklands första 
informationsbarriär visar på, är att det i Borås biblioteksplan slås fast att det för 
tillgänglighetens skull är av största vikt att biblioteksdatasystemet har gränssnitt och 
funktioner som är lätta att använda.73

67 Lidköpings kommun 2009, s. 2-3.
68 Töreboda kommun 2007, s. 4.
69 Åmåls kommun 2007, s. 5.
70 Tidaholms kommun 2008, s. 10.
71 Herrljunga kommun 2007, s. 6.
72 Borås Stad 2008, s. 9.
73 Borås Stad 2008, s. 7.
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Den service och de åtgärder som jag bedömt främst syfta till att övervinna den första 
informationsbarriären handlar fram för allt om att förbättra skyltning och därmed 
möjligheten att hitta fram till den information och det dokument som eftersöks. Som 
redan givits exempel på tas också boktips riktade till talboksanvändare samt 
information om bibliotekets anpassade medier och tjänster riktade till organisationer 
som arbetar med och för personer med funktionsnedsättning upp i ett flertal 
biblioteksplaner. Förutom i Borås biblioteksplan är det bara Göteborg, Skara och 
Tidaholm som tar upp betydelsen av att anpassa bibliotekets webbsida och datasystem 
efter grupper med särskilda behov.74 I Götenes biblioteksplan återfinns en ytterligare, 
men vagare kommentar, om att samtliga bibliotek ska ha som mål att vara ”tillgängliga 
såväl fysiskt som digitalt ur ett tillgänglighetsperspektiv”.75

5.6 Tillgänglighet

Enligt Bucklands teori syftar tillgänglighet till den fysiska tillgången av informationen, 
det vill säga att formen och medlet för att få informationen måste anpassas för att inte 
utgöra ett hinder. Två i biblioteksplanerna vanligt förekommande beskrivna tjänster har 
setts som uttryck för både den andra och tredje informationsbarriären och har med 
andra ord tilldelats två kategorier. Tjänster som Boken kommer och annan uppsökande 
verksamhet syftar till att nå de som själva inte kan ta sig till biblioteket och är därmed 
en metod för att göra litteratur fysiskt tillgänglig för dem. Men tjänsten kan också 
främst ses som en metod för att minska användargruppens ansträngning vilket 
aktualiserar den tredje barriären som handlar om priset för användaren. Den andra 
tjänsten som i analysen tilldelats dubbla kategorier är bibliotekens läs- och skrivservice.
Den anpassade utrusningen som där finns bedöms i lika hög grad minska användarens 
ansträngning som att göra informationen fysisk tillgänglig genom exempelvis talsyntes 
eller punktskiftsdisplay.

I drygt hälften av biblioteksplanerna beskrivs en service vars syfte kan sägas vara att se 
till att information görs fysiskt tillgänglig för användarna. I de flesta av dessa planer 
nämns talböcker och talboksservicen. Några bibliotek beskriver bara sådan service som 
tillförts denna Bucklands andra barriär. I exempelvis Hjos biblioteksplan beskrivs den 
nuvarande service riktad till personer med funktionsnedsättning enbart utifrån en 
uppräkning av olika former av anpassad media samt att det finns talboksspelare till 
utlåning.76 Anpassad media och hjälpmedel för att tillgodogöra sig den betraktas alltså 
här som exempel på insatser som syftar till att övervinna barriären om fysisk 
tillgänglighet. Anpassad media nämns flest antal gånger i biblioteksplanerna, i övrigt är 
det den uppsökande verksamheten och läs- och skrivservicen som räknas till den 
service som främst bedöms syfta till att motverka barriären om tillgänglighet.

Av all den service som biblioteken uppges erbjuda har en övervägande majoritet 
bedömts vara uttryck för en önskan om att motverka barriären om tillgänglighet. Den 
tredje barriären har bara tilldelats hälften så många analysenheter, och den första och 
74 Göteborgs Stad 2013, s. 13, Skara kommun 2004, s. 4 och Tidaholms kommun 2008, s. 10.
75 Götene kommun 2010, s. 14.
76 Hjo kommun 2006, s. 5.
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fjärde barriären bara några enstaka. När det gäller de åtgärder och prioriteringar som i 
biblioteksplanerna pekas ut som nödvändiga ser läget dock annorlunda ut med en mer 
jämn fördelning mellan vilka barriärer som kan betraktas vara insatsernas främsta syfte 
att riva. Av de åtgärder och målsättningar som tas upp för att motverka barriären med 
fysisk tillgänglighet handlar även här de flesta om anpassade medier men med den 
skillnaden att olika exempel på anpassade medier inte räknas upp i lika stor 
utsträckning. Den uppsökande verksamheten och läs- och skrivservicen tas i ett flertal 
biblioteksplaner också upp som varandes i behov av prioritering och vidareutveckling.

5.7 Priset för användaren

Den tredje informationsbarriären uppmärksammar på att den tid och ansträngning som 
användaren måste lägga ner för att använda en viss service kan upplevas som ett för 
högt pris och därmed utgöra ett hinder för tillgången till information. Jag har tidigare 
redogjort för hur den uppsökande verksamheten och bibliotekens läs- och skrivservice 
tillförts två kategorier varav den ena är denna tredje barriär. Insatser som syftar till att 
anpassa lokalerna har tillförts denna kategori om det inte uttryckligen har angetts att 
syftet med anpassningen är bättre orienteringsmöjligheter då detta istället kodats som 
uttryck för den första barriären. Att genomföra tillgänglighetsanpassningar av lokalerna 
betraktas med andra ord som åtgärder för att minska den tid och ansträngning som 
biblioteksservicen kräver av användaren. Att inrätta Äppelhyllor betraktas också som en
insats för att minska tiden och ansträngningen genom att bibliotekets anpassade medier 
har samlats till en och samma plats.

I drygt hälften av biblioteksplanerna nämns någon form av service som främst bedöms 
syfta till att minska användarens pris, och i nästan alla biblioteksplaner nämns 
åtgärdsförslag kopplade till denna tredje barriär. Av den beskrivna servicen handlar de 
flesta om den uppsökande verksamheten, ungefär en tredjedel av biblioteksplanerna tar 
upp denna service. Något färre biblioteksplaner nämner läs-och skrivservicen. Fyra 
biblioteksplaner tar upp att det finns framtagna tillgänglighetsplaner för biblioteken. En
av dessa kommuner är Lilla Edet som menar att lokalerna i huvudbiblioteket ”har hög 
tillgänglighetsgrad för alla handikappgrupper”.77 I Färgelandas biblioteksplan ges 
uttryck för samma uppfattning då ett av bibliotekets styrkor anses vara att det är 
lättillgängligt ”för alla grupper i samhället”.78

Vid betraktandet av den sammantagna mängden kategorier som tillförts de olika 
åtgärderna och prioriteringarna som pekas ut i biblioteksplanerna har flest tillförts den 
tredje barriären. Av dessa handlar de allra flesta om anpassningar av bibliotekens 
lokaler, och detta görs i ungefär tre fjärdedelar av biblioteksplanerna. Behovet av 
införskaffandet eller vidareutvecklandet av den uppsökande verksamheten beskrivs i 
ungefär lika många planer som nämnde den som en befintlig service, det vill säga 
ungefär en tredjedel. I Bengtsfors och Uddevallas biblioteksplaner kan de enda nämna 
åtgärderna och identifierade hindren tillföras den tredje barriären. I Bengtsfors beskrivs 

77 Lilla Edets kommun 2010, s. 7.
78 Färgelanda kommun 2006, s. 7.
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målsättningen att bibliotekslokalerna ska tillgänglighetsanpassas samt det mer diffusa 
målet att hitta nya vägar så att ”funktionshindrade kan få mer glädje av bibliotekets 
tjänster”.79 I Uddevallas biblioteksplan nämns enbart att bokbussen inte är handikapp-
anpassad och därmed inte uppfyller kraven på tillgänglighet i offentliga miljöer.80

5.8 Kostnad för tillhandahållaren

Den fjärde barriären fokuserar på att också tillhandahållaren av informationen har ett 
pris att betala, både i form av pengar och ansträngning, liksom att värderingar spelar in 
för vilken service som erbjuds på biblioteken. Det är få bibliotek som beskriver 
servicen utifrån detta perspektiv men betydligt fler då målsättningarna och visioner 
beskrivs. Av den service som beskrivs handlar alla om olika former av samarbeten med 
professioner utanför biblioteksverksamheten. Dessa samarbeten med exempelvis 
specialpedagoger och personal inom handikappomsorgen innebär en särskild 
ansträngning från biblioteken och bibliotekariernas sida. Därutöver beskrivs i Lilla 
Edets biblioteksplan hur Boken kommer-verksamheten innebär en personlig kontakt 
med användarna och att servicen jämfört med annan biblioteksverksamhet är 
resurskrävande.81 Detta exempel belyser dels bibliotekariernas ansträngning för ett 
personligt bemötande och dels att verksamheten kräver mycket resurser i form av 
pengar.

De insatser som belyser en medvetenhet om tänkbara hinder för personer med 
funktionsnedsättning och som också kan kopplas till barriären om kostnad för 
tillhandahållaren är fram för allt utbildning av bibliotekets personal och olika 
samarbetsformer med utomstående aktörer. När det gäller kompetensutveckling för 
personalen utmärker sig det uttryckliga syftet att de nya kunskaperna ska leda till ett 
bättre bemötande av personer med funktionsnedsättning och handlar med andra ord om 
värderingar. Detta uttrycks exempelvis i Dals-Eds och Mariestads biblioteksplaner.82 I 
den senare planen beskrivs att det finns inplanerade föreläsningar om personer med 
synnedsättning och personer med läs- och skrivsvårigheter som syftar till att ge 
”kunskap och förståelse” för användargruppen vilket i förlängningen ska leda till ett 
gott bemötande.83 Samarbete med andra professioner exemplifieras främst med personal
inom vård- och omsorg, men även samarbeten med skolans personal och med olika 
intresseorganisationer nämns.

6. Diskussion och slutsatser

I följande kapitel diskuteras uppsatsens resultat och sätts i relation till resultat av 
tidigare forskning. Återkopplingar till problem, syfte och frågeställningar görs och valet

79 Bengtsfors kommun 2009, s. 9.
80 Uddevalla kommun 2010, s. 9.
81 Lilla Edets kommun 2010, s. 6.
82 Dals-Eds kommun 2008, s. 10 och Mariestads kommun 2005, s. 15.
83 Mariestads kommun 2005, s. 15.
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av metod och teori diskuteras. Avslutningsvis ges förslag till vidare forskning.

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur personer med funktionsnedsättning 
uppmärksammas i kommunala biblioteksplaner. 42 stycken biblioteksplaner från 
kommuner i Västra Götalands län har utgjort undersökningens empiri. En 
innehållsanalys av biblioteksplanerna genomfördes med utgångspunkt i uppsatsens 
frågeställningar. Som teoretiska analysverktyg användes Bucklands teorier om olika 
informationsbarriärer. Det teoretiska perspektiv som legat till grund för undersökningen
har varit att det är ett dåligt anpassat samhälle som gör att personer begränsas och att 
fokus därför bör riktas mot de funktionshindrande barriärerna. För att riva dessa 
barriärer måste de dåligt anpassade miljöerna åtgärdas vilket först kräver att de 
överhuvudtaget uppmärksammas. Den offentligt finansierade biblioteksverksamheten 
ska finnas tillgänglig för alla och enligt 4 § i bibliotekslagen ska personer med 
funktionsnedsättning ägnas särskild uppmärksamhet. Denna särskilda uppmärksamhet 
kan betraktas som en strategi för att riva barriärerna och ge förutsättningar till alla 
människors delaktighet och jämlikhet i samhället.

Uppsatsens första frågeställning löd: Vilka funktionsnedsättningar uppmärksammans i 
biblioteksplanerna och omnämns personer med funktionsnedsättning som prioriterad 
grupp? Analysen visade att funktionsnedsättningar exemplifieras i färre än hälften av 
biblioteksplanerna. Olika former av läsnedsättningar är de vanligast förekommande 
exemplen på funktionsnedsättning varav dyslexi och synnedsättning nämns i särklass 
oftast. Att det är läsnedsättningar som är den funktionsnedsättning som främst 
uppmärksammas är kanske inte så förvånande men jag tycker det är anmärkningsvärt 
att bara ett fåtal andra funktionsnedsättningar nämns och därmed identifieras som en 
specifik användargrupp med särskilda behov. Specifika insatser för barn och ungdomar 
med funktionsnedsättningar nämns bara i fem av biblioteksplanerna. Även KB:s 
kartläggning visar att olika behovsgrupper sällan nämns i planerna, liksom att 
omnämnandet av insatser eller konkreta planer för barnen med funktionsnedsättning är 
sällsynt.84 Analysen visade också att det bara är i lite mer än hälften av 
biblioteksplanerna som personer med funktionsnedsättning uttryckligen nämns som 
prioriterad grupp. Dessutom är det långt ifrån alla av dem som anger att gruppen ska 
prioriteras som sedan också utvecklar hur gruppen ska prioriteras i särskilda avsnitt i 
biblioteksplanerna. Att en användargrupp som ska ägnas särskild uppmärksamhet så 
pass sällan bekräftas som en prioriterad grupp i biblioteksplanerna eller tas upp i 
särskilda stycken av planerna är anmärkningsvärt. 

Uppsatsens andra frågeställning löd: Vilken service riktad till personer med 
funktionsnedsättning uppges erbjudas på biblioteken? Eftersom biblioteksplanernas 
funktion ska vara att ge närmare besked om verksamhetens inriktning och omfattning 
ansåg jag det vara rimligt att jag i dem skulle återfinna beskrivningar av den service 
som biblioteken erbjuder sina olika användare. Särskilt med tanke på att 
biblioteksplanerna också är tänkta att vara utformade på ett sådant vis att medborgarna 
med hjälp av dem kan bilda sig en uppfattning om verksamheten. Analysen visade dock
att ungefär en tredjedel av planerna inte är utformade på så vis att ett nuläge av 
bibliotekets service till personer med funktionsnedsättning beskrivs, utan de utgörs 

84 Kungliga biblioteket 2012.
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främst av visioner och målformuleringar. Att planerna ofta är visionära visade även 
KB:s kartläggning.85 Alla de biblioteksplaner som hänvisar till den nya bibliotekslagen 
ingår i den tredjedel som inte innehåller beskrivningar av den nuvarande servicen, och 
också merparten av de övriga planerna i denna tredjedel betraktas som aktuella. 
Undersökningen är givetvis för begränsad för att kunna dra några långtgående slutsatser
av detta men eventuellt är det här möjligt att skönja en trend i att utformningen av 
biblioteksplanerna går mot att utelämna långa uppräkningar av vilken service som 
erbjuds till att vara mer kortfattade och visionära.

Bucklands informationsbarriär har används som verktyg för att analysera den service 
som enligt biblioteksplanerna uppges erbjudas på biblioteken. Med hjälp av dem har jag
försökt identifiera bakomliggande syften till varför servicen ges. Analysen visade att av 
den service riktad till personer med funktionsnedsättning är det det anpassade 
mediebeståndet som oftast nämns och då i synnerhet talboksverksamheten. Av all den 
service som uppges erbjudas har en övervägande majoritet bedömts syfta till att 
motverka barriären om tillgänglighet. Många planer innehåller långa uppräkningar av 
olika former av anpassad media som i kodningen tilldelats varsin kategori vilket bidrar 
till att service utifrån detta perspektiv hamnar i en särställning. Andra vanligt 
förekommande insatser i planerna, och som också de inbegriper en anpassning i formen
och medlet för att få fysisk tillgång till den önskade informationen, är den uppsökande 
verksamheten och läs-och skrivservicen med de anpassade datorerna. Någon form av 
service med syfte att motverka barriären om tillgänglighet identifierades i drygt hälften 
av biblioteksplanerna. I en lika stor andel av biblioteksplanerna identifierade insatser 
med syfte att minska priset för användaren. Till dessa räknades främst den uppsökande 
verksamheten. Att ungefär en tredjedel av biblioteksplanerna nämner den uppsökande 
verksamheten är intressant eftersom en tidigare kartläggning, utgiven för 16 år sedan av
Statens kulturråd, visade att dylik verksamhet ofta saknades i måldokumenten och hade 
en perifer ställning i kommunpolitiken.86 Dessa resultat pekar på en förändring mot ett 
starkare stöd för den uppsökande verksamheten. Men eftersom merparten av 
biblioteksplanerna har ett antagningsdatum före 2010 är det möjligt att pendeln återigen
har svängt. Analysen visade också att det är ytterst få biblioteksplaner som beskriver 
servicen utifrån perspektivet att riva barriärer som handlar om identifikation eller 
kostnaderna för tillhandahållaren.

Uppsatsens tredje frågeställning löd: Vilka brister i biblioteksverksamheten 
uppmärksammas, det vill säga uttrycks en medvetenhet om vad som utgör hinder för 
verksamhet tillgänglig för alla? För att svara på denna frågeställning valde jag att 
betrakta de målsättningar som sätts upp i biblioteksplanerna som uttryck för en önskan 
om att erbjuda en bättre service och därmed åtgärda brister som finns i den befintliga 
verksamheten. Att det i biblioteksplanerna står att en viss service ”ska” finnas lämnar 
det oklart om huruvida den redan finns och om inte, när medborgarna i så fall kan 
förvänta sig att den faktiskt erbjuds. De beskrivna målsättningarna och visionerna har 
därför betraktats som uttryck för en medvetenhet om de hinder som behöver åtgärdas i 
den befintliga verksamheten. De flesta av de åtgärder som beskrivs i biblioteksplanerna 
handlar om behovet av bättre anpassade lokaler. Att det i planerna finns ett fokus på 

85 Kungliga biblioteket 2012.
86 Statens kulturråd 1999.
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åtgärder av den fysiska biblioteksmiljön är ett resultat som bekräftar de i Andersson och
Janssons magisteruppsats.87 I deras resultat framgår också att det i biblioteksplanerna 
ofta saknas konkretare planer för hur information anpassas och görs tillgänglig via 
bibliotekets webbsida. Inte heller i de biblioteksplaner jag studerat nämns insatser för 
en mer tillgänglig bibliotekskatalog eller webbsida särskilt många gånger.

Då den sammantagna mängden av åtgärder som exemplifieras i biblioteksplanerna 
betraktas, är fördelningen mellan vilken barriär de bedöms ha som syfte att motverka 
mer jämt fördelad än då servicen beskrivs. Men även när det gäller de beskrivna 
målsättningarna och åtgärderna anges betydligt mindre insatser som syftar till att 
motverka barriären om att söka och finna information. Olika insatser för att minska den 
tid och ansträngning som användaren måste lägga ner för att använda en viss service 
nämns i nästan alla planer, vilket gör den till den barriär som aktualiseras oftast. Av de 
insatser som kan kopplas till barriären om tillhandahållarens kostnader identifierades i 
ett flertal biblioteksplaner ett tydligt syfte att genom kompetensutveckling för 
personalen skapa ett bättre bemötande av personer med funktionsnedsättning. Att ett 
gott bemötande också är det som användargruppen själva sätter främst när det gäller 
servicekvaliteten på biblioteket har flera tidigare undersökningar också visat.88

Svaren på den andra och tredje frågeställningen visar hur personer med 
funktionsnedsättning ägnas särskild uppmärksamhet i biblioteksplanerna, men med 
tanke på den första frågeställningens svar är det möjligt att ifrågasätta huruvida 
användargruppen också är prioriterad i biblioteksverksamheten. Att personer med 
funktionsnedsättning ska vara en prioriterad grupp nämns uttryckligen först i den nya 
bibliotekslagen, vilket endast fem biblioteksplaner i denna undersökning hänvisar till, 
och det är möjligt att kommande biblioteksplaner kommer att uttrycka en starkare 
fokusering på bibliotekslagens prioriterade grupper såsom Göteborgs kommun redan 
gör. Särskilt med tanke på den tidigare nämnda lista med olika aspekter som berör 
personer med funktionsnedsättning som ingår i den skrift som KB: nyligen givit ut och 
som är tänkt att fungera som stöd vid utformningen av biblioteksplanerna.89 

Vad som står i planerna säger givetvis inget om hur den faktiska verksamheten bedrivs 
men i denna uppsats har utgångspunkten varit att det ändå spelar roll vad som 
synliggörs i biblioteksplanerna och vilkas behov som där identifieras. Börjessons studie
visar på hur biblioteksplanerna i praktiken inte fungerar särskilt styrande, utan att de 
snarare används som redskap för att tillfredsställa ett behov identifierat av 
bibliotekspersonalen.90 Jag menar dock att denna slutsats snarare ökar betydelsen av 
biblioteksplanens innehåll eftersom det är därifrån argumenten för en viss service 
hämtas. Om det i biblioteksplanerna tydligt står att personer med funktionsnedsättning 
ska prioriteras och på vilket vis detta ska göras, bör det underlätta argumentationen då 
de ekonomiska resurserna ska fördelas. Men hade jag haft mer tid till förfogande hade 
det varit intressant att komplettera innehållsanalysen av biblioteksplanerna med 
intervjuer av bibliotekarier som arbetar på biblioteken i några av kommunerna för att på

87 Andersson & Jansson 2008.
88 Hampson Lundh 2013, Salomonsson 2000 och Jönnerstig 2003.
89 Kungliga biblioteket 2013, s. 13.
90 Börjesson 2011.
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så vis få en inblick i den faktiska verksamheten som bedrivs på biblioteken. 

Den särskilda uppmärksamheten åt personer med funktionsnedsättning behövs för att 
verksamheten ska vara tillgänglig för alla. Den stora förtjänsten med att använda 
Bucklands teorier om informationsbarriärer för att undersöka den uppmärksamhet som 
ägnas personer med funktionsnedsättning har varit att teorin uppmärksammar på att 
begreppet tillgänglighet kan belysas ur olika vinklar. Som analysverktyg har de inte 
varit helt enkla att använda eftersom barriärerna i mångt och mycket överlappar 
varandra vilket gjort att övervägningarna vid kategoriseringen stundtals varit svåra och 
i vissa fall krävt att textenheter tilldelats dubbla kategorier. I efterhand ser jag också hur
Äppelhyllorna lika väl hade kunnat ses som ett uttryck för Bucklands första barriär som
den tredje. Likväl tycker jag att teorin varit ett bra verktyg för att visa på hur begreppet 
tillgänglighet inbegriper flera olika aspekter och att det krävs vitt skilda insatser för att 
råda bot på ett dåligt anpassat samhälle.

6.1 Förslag till vidare forskning

Under arbetet med innehållsanalysen av biblioteksplanerna blev det tydligt hur oerhört 
mycket planerna skiljer sig från varandra, både sett till innehåll och formuleringar som 
till hur långa de är. Det skulle därför vara intressant att undersöka vilka personer som 
varit involverade i framtagandet av biblioteksplanerna och hur detta arbete varit 
organiserat. Vilka kunskaper har dessa personer och vilka intressen bevakar de? Är det 
främst bibliotekspersonal som varit involverad eller har också andra intressenter varit 
delaktiga? Är det tjänstemännen eller politikerna som haft störst inflytande på 
utformningen av planen?
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