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Bibliotekets verksamhet bidrar till människors lust och vilja att utvecklas. Det kan exempelvis
ske genom att de läser, kommunicerar, studerar med mera. Idag utestängs många på grund av
ett funktionshinder. Det är en demokratisk fråga att bibliotekens resurser öppnas för alla
medborgare.

Statens kulturråd har beviljat bidrag till Eskilstuna stads- och länsbibliotek för projektet �����
����	

	��Projektet startade den 14 januari 2002 och syftar till att öka tillgängligheten på
biblioteken för personer med funktionshinder. Inom projektet kommer en checklista att
framställas som kan ge inspiration och idéer till hur folkbiblioteken kan påbörja ett arbete för
en ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder. Checklistan skall vara färdig i
oktober 2002.

����������	����������
Projektarbetet sker i samarbete med Länssamrådet Kultur & Handikapp som består av
representanter för 11 länshandikappförbund, landstingets handikappkonsulent samt
länsbibliotekets bibliotekskonsulenter.

Checklistan bygger på synpunkter från länshandikappförbunden och från chefer samt
bibliotekspersonal vid fyra kommunbibliotek i Södermanlands län. Dessutom har
projektledaren tagit del av litteratur samt av pågående och avslutade projekt i landet.

��������� ������
Regering och riksdag har beslutat att handikappolitiken skall ha en ny inriktning. Det finns en
nationell handlingsplan, �����	��������

��������	��, som tydligt påvisar detta
perspektivskifte.  ”Det är inte oförmågan att gå som gör en person handikappad utan trappan
upp till byggnaden"1 Det är viktigt att ha som utgångspunkt att handikapp handlar om brister i
samhället. Om detta perspektiv används kan många handikapp avlägsnas.

Vidare står det i den nationella handlingsplanen att alla enkelt åtgärdade hinder mot
tillgänglighet till offentliga lokaler skall vara åtgärdade senast år 20102. Självklart går inte allt
att åtgärdas direkt men det går att ta steg i den riktningen, till exempel genom att
tillgänglighetsfrågorna medvetandegörs och arbetet för ökad tillgänglighet påbörjas.

1,3 miljoner svenskar beräknas ha någon funktionsnedsättning i form av nedsatt syn, nedsatt
hörsel, rörelsehinder eller svår astma eller allergi3. Vidare beräknas var tionde europé har en
funktionsnedsättning, det vill säga cirka 38 miljoner personer inom EU-länderna4. Ju större
resurser som samhället lägger ned på att göra miljön tillgängligare för dessa personer desto
färre personer är och känner sig handikappade.

Tillgänglighetsfaktorerna som nämns i checklistan handlar både om möjligheten att komma in
i och vistas på ett bibliotek (fysisk tillgänglighet) och om tillgänglig och förståelig
information (organisatorisk tillgänglighet).

                                                
1 Morris, ur boken Handikapp synsätt principer perspektiv (1999, s.84).
2 Socialdepartementet, proposition 1999/2000:79
3 Statistiska Centralbyråns undersökningar av levnadsförhållanden mellan åldrarna 16-84 år (ULF år 2000).
4 Europeiska gemenskapernas kommission (KOM-dokument 271, Bryssel den 29.05.2001).
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Det skall finnas såväl ett kort- som ett långsiktigt arbete gällande den fysiska tillgängligheten.
Det finns åtgärder som kan göras både enkelt och billigt och ändå vara till stor hjälp. Exempel
på enklare åtgärder vid ett kortsiktigt arbete kan vara att markera trappsteg med hjälp av
specialtejp.

Det krävs även ett långsiktigt och målmedvetet arbete för att ett bibliotek skall bli tillgängligt
för alla. Att inventera biblioteket, att arbeta fram budget- och handlingsplaner som kopplas till
en tidsplan, att skapa regelbundna samråd med olika handikapporganisationer är exempel på
avgörande steg för att nå ökad tillgänglighet.

%�������������	�����$�����"��	��	���������
Ett bibliotek vänder sig till en bred allmänhet och har därför ett extra stort ansvar att utforma
sina informationskanaler så att alla kan tillgodogöra sig informationen. Det kan gälla en
informationsbroschyr, hemsidan eller visningar av ett bibliotek. Att informationen är
tillgänglig i olika former är en förutsättning för organisatorisk tillgänglighet på bibliotek. En
informationsbroschyr om bibliotekets verksamhet bör till exempel finnas som talkassett eller
på lättläst för personer som har lässvårigheter och på teckenspråksvideo för döva.

Tekniken erbjuder möjligheter att få information genom Internet på ett helt annat sätt än
tidigare. Bibliotekets hemsida hänvisar till det egna bokbeståndet och till övriga intressanta
länkar. För att exempelvis synskadade och dyslektiker skall kunna ta del av olika
informationskanaler bör biblioteket erbjuda tekniska hjälpmedel som exempelvis talsyntes,
scanner och förstoringsprogram. För en person med funktionshinder kan det vara viktigt att i
förväg kunna få information om hur tillgängligt ett bibliotek är. Hemsidan kan då vara en bra
form att nå ut till olika personer. Förutsättningen är att hemsidan är rätt utformad för
exempelvis en synskadad person.

���	�� ������	���	���������
Det finns många krav som skall uppfyllas när det gäller att nå tillgänglighet. Kraven finns i
bland annat plan- och bygglagen (PBL) och i lagen om tekniska krav på byggnadsverk (BVL)
samt i vissa föreskrifter och förordningar.  I projektets checklista ges exempel på vem som
kan genomföra en inventering. Det kan vara arkitekter som har specialiserat sig på
tillgänglighet eller utbildade tillgänglighetskonsulter som finns i såväl Stockholm som i
Malmö.
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Checklistan består av drygt 100 förenklade frågor som generellt kan visa på vilka faktorer som är
viktiga på ett bibliotek. Genom att svara på frågor om hur det går att ta sig till, in i och vistas i
biblioteket samt hur tillgänglig informationen om verksamheten är kan biblioteksansvariga få ökade
insikter om tillgänglighetsfrågorna. Nedan anges exempel på frågor ur checklistan:

�����������	
�	��	��

��	����������������	
�	��	��

                                                
5 Minst 1,5 x 1,5 m enligt Bygg ikapp Handikapp (1997).
6 Minst 0,80 m enligt Bygg ikapp Handikapp (1997).

�&	���	��	���	��	�	����������� 			'� 			��� (��	��

)& Finns fri plan yta5 framför dörren som tillåter rullstol att vända?

*& Är entrédörren tillräckligt bred6 för passage med rullstol?

+& Är nåbarheten till dörröppnare i rätt höjd med rullstol?

,& Är dörren utan tröskel (eller med låg och avfasad tröskel)?

-& Är manöverdön placerat så att man inte får dörren på sig när den
slås upp?

.& Finns sensor vid automatiskt öppnad dörr (så att ingen kommer i
kläm)?

�&	�����$�����	�����/�����	�/	 �����/"���� 			'� 				��� (��	��

). Är skyltningen tydlig om var olika medier finns?

*& Finns kunnig personal med kunskap om funktionshinder?

+& Finns tydlig orienteringskarta vid entrén?

,& Finns tydliga orienteringsskyltar, både i text och bild?

-& Finns tydlig skyltning av ämneskategorierna på hyllorna som
även syns från sittläge?

.& Finns god kontrast mellan text/symbol och skyltbotten?
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Checklistan är ett konkret arbetsmaterial som skall gås igenom av chef/arbetsledare i samråd med
ansvariga för vissa verksamhetsområden. Områden som inte passar in i verksamheten kan strykas och
områden som saknas kan läggas till. Nej- och vet ej-svaren skall följas upp med en konkret budget-
och handlingsplan så att arbetet inte avstannar. Det finns vidare kunnig personal på länsbiblioteket som
kan stödja arbetet på olika sätt, till exempel genom att en ansökan görs gällande finansieringsstöd vid
inventeringar av bibliotek eller genom att kontakter på handikappsidan etableras.

0����������	�	���/��1��
Vad kan du som enskild person göra åt att vissa personer utestängs från biblioteket? Det finns säkert
många svar på den frågan. En del av svaret kan finnas hos dig själv och i det samhälle du är med och
skapar. Det kommer att krävas kunskap, engagemang och omtanke om andra. Politiker, chefer,
tillgänglighetsexperter, arkitekter, biblioteksanställda, besökare och sist men inte minst personer med
olika funktionshinder och deras familjer kan starta arbetet mot att skapa nya möjligheter och undanröja
hindren så att alla människor kan ta del av bibliotekens verksamhet fullt ut. Ett önskat framtidsscenario
är att tillgänglighetsaspekterna är en naturlig del i beslut som fattas vid planeringar och byggnationer
samt att besluten följs upp av en tidsplan för olika åtgärder. Ytterligare ett svar på frågan kan vara att
du ifrågasätter när du ser och möter orättvisor. Till syvende och sist handlar det om livskvalitet för den
enskilda personen exempelvis för dig, din mormor, din granne, eller arbetskamrat oavsett
funktionshinder eller inte.

 ”Det är omgivningen, den miljön som jag lever i som bestämmer om jag är handikappad eller inte7.”

                                                
7 Ur boken Avig eller rät –om funktionshinder i vår vardag (2000, s.149).


