
 

 

 

Kandidatuppsats 

Bibliotekens bemötande av 

personer med fysiska 

funktionsnedsättningar 
En fallstudie om tillgängligheten vid två svenska folkbibliotek 
 

Författare: Mariana Torres Perez 

Handledare: Magnus Torstensson 

och Angela Zetterlund 

Examinator: Joacim Hansson 

Termin: VT15 

Ämne: Biblioteks- och 

Informationsvetenskap 

Nivå: Kandidat 

Kurskod: 2BO01E 



  
 

i 
 

English Title 

How Well Libraries Meet the Needs of Users with 

Physical Disabilities:  
A case study about accessibility at two Swedish public libraries 
 

Abstract 
This paper explores the accessibility for patrons with different physical disabilities in 

regards to materials, service, the library building and its website at two typical, 

medium-sized public libraries in Sweden.  

 

The case study is based on interviews, observations, and document and literature 

studies. As a theoretical framework for this study, Buckland’s model of information 

barriers is used to describe, discuss and evaluate how the two libraries work with 

accessibility. In addition, international and national guidelines are used to measure 

whether additional actions are required of the libraries to improve the accessibility.   

 

The results show that both libraries are well suited in various respects to provide for the 

different needs and the requirements of patrons with physical disabilities. Some 

obstacles still exist in both libraries, especially in the lack of literature in accessible 

formats in different languages. It is unclear whether the barriers that still exist in both 

libraries are reflections of the patrons’ needs and demands, or lack thereof. 
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1 Inledning 
Anledningen till att de första biblioteken uppstod mot slutet av det förhistoriska eran 

tros vara det ökade behovet av att bevara mänskligt kommunikation (Harris, 1999). Idag 

innefattar bibliotekets syfte och uppdrag av betydligt mer än bevarande; tillgänglighet 

till information och kunskap, läsfrämjande och lässtimulans, kulturarv, folkbildning, 

samt individuell utveckling är bibliotekets huvudsakliga mål.  

 

Att tillgängliggöra information för sina användare och samhällsinvånare oavsett format 

och teknologi samt ständig folkbildning och utveckling är det Biblioteks- och 

informationsvetenskapliga (B&I) ämnets kärna (Rubin, 2010). Jag har valt att skriva om 

hur tillgängligheten ser ut på bibliotek för människor med fysiska 

funktionsnedsättningar eftersom att det är en viktig fråga och jag vill ta reda på huruvida 

bibliotek gör allt de kan för att möta denna målgrupps behov.  

 

1.1 Bakgrund 

Mitt intresse för tillgänglighet för användare med funktionsnedsättningar på bibliotek 

har utvecklats från mitt engagemang för samhällsfrågor så som tillgänglighet, 

delaktighet och jämlikhet. Jag har sedan tidigare en relativt begränsad inblick i ämnet, 

som uppkommit genom samtal med nära som har lång yrkeserfarenhet på både 

hemtjänst och äldreboende, och av olika problem som personer med 

funktionsnedsättningar brukar stöta på i sin vardag. Det känns som en relevant och 

viktig fråga att undersöka om användare med funktionsnedsättningar har jämlik tillgång 

till biblioteksservice och om biblioteken prioriterar denna målgrupps särskilda behov.  

 

Denna undersökning är en fallstudie som omfattar två folkbibliotek som är 

huvudbibliotek i två medelstora kommuner och deras respektive hemsidor. Dessa 

kommer att undersökas utifrån ett samlings- och systemperspektiv, då uppsatsens fokus 

kommer främst att läggas vid bibliotekets beredskap för och anpassning till den valda 

användargruppens behov. Folkbiblioteken legitimeras utifrån ett användarperspektiv, 

men utan utvärderingar av bibliotekens system och samlingar är det omöjligt för 

bibliotek att komma till insikt om vilka åtgärder som behövs för att anpassa 

verksamheten utefter användarnas behov. 

 

De två valda biblioteken som utgör studiens fall är Hässleholms stadsbibliotek och 

Växjös stadsbibliotek. Då båda biblioteken har valts ut på grund av mitt personliga 

intresse för dem i egenskap av låntagare och invånare i båda kommunerna, känns det 

särskilt angenämt att få studera dem och ta del av deras visioner för biblioteket. Det jag 

hoppas få ut av detta uppsatsämne är en djupare förståelse kring vilka svårigheter och 

barriärer biblioteksanvändare med fysiska funktionsnedsättningar kan möta i sin strävan 

efter kunskap, information, eller nöje (skönlitteratur, filmer, musik, m.m.) och vilka 

lösningar som finns som kan överkomma dessa barriärer.  

 

De fysiska funktionsnedsättningar som avses i studien är: nedsatt synförmåga, nedsatt 

hörsel och nedsatt rörelseförmåga. 

 

Vid påbörjandet av uppsatsen och vid den initiala litteratursökningen jag fann två 

magisteruppsatser vid Högskolan i Borås som undersöker tillgängligheten vid 

Sundsvalls stadsbibliotek (Hast & Normark, 2011), respektive tillgänglighet för fysiskt 

och intellektuellt funktionshindrade barn och ungdomar på fem folkbibliotek (Johansson 

& Ängsved, 2007). Dessa uppsatser har ledsagat mig i val av metod, tillvägagångsätt 
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och genomförande av min undersökning. Befintliga nationella och internationella 

riktlinjer kommer att ligga till grund för studien då jag undersöker hur dessa konkret har 

inverkat på tillgänglighetsarbetet på två medelstora stadsbibliotek i Sverige genom 

intervjuer och observation vid de biblioteken som jag har valt att undersöka.  

 

1.2 Problemformulering  

Delaktighet och inflytande är viktigt för såväl individens välmående som för samhällets. 

Men när vissa samhällsgruppers behov marginaliseras har dessa grupper ingen 

möjlighet att bidra till samhällets utveckling, eftersom de saknar de redskap som hjälper 

dem att ta del av information och själva bidra till samhället.  

 

Enligt internationella riktlinjer såsom UNESCO och IFLA och svenska bibliotekslagen 

hör det till bibliotekets demokratiuppdrag att bidra till samhällets utveckling genom 

kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning för alla. Jag vill ta reda på hur folkbibliotek 

arbetar mot tillgänglighet för alla, med särskild fokus på människor med fysiska 

funktionsnedsättningar och huruvida den här gruppen har samma tillgänglighet till 

information som andra, eller om tillgänglighetsfrågan bör uppmärksammas eller få 

högre prioritering. För att göra det måste bland annat vilka olika typer av åtgärder olika 

fysiska funktionsnedsättningar kräver vägas in och därigenom ska jag undersöka hur väl 

bibliotekets miljö är anpassat för människor med olika fysiska funktionsnedsättningar. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min uppsats är att ta reda på hur tillgängligheten ser ut för användare med 

olika fysiska funktionsnedsättningar vid två medelstora folkbibliotek i Sverige och 

huruvida det finns rum för förbättring i tillgängligheten. Genom att undersöka 

tillgängligheten på det fysiska biblioteket och dess hemsida hoppas jag uppmärksamma 

tillgänglighetsfrågan och få resultat, som ger en verklighetstrogen bild av hur 

tillgänglighetsarbetet kan se ut på två svenska folkbibliotek. Med min uppsats hoppas 

jag kunna bidra till positiva förändringar som kommer att göra information mer 

tillgängligt för användare med funktionsnedsättningar på de valda biblioteken eller på 

andra bibliotek.  

 

I min undersökning ställer jag följande frågeställningar:  

 

- Hur ser utbudet utav service, material, lokaler och verktyg ut på både biblioteket och 

bibliotekets hemsida för människor med fysiska funktionsnedsättningar?  

 

- På vilket sätt uppmärksammas tillgänglighetsfrågan och målgruppens olika behov av 

folkbiblioteket?  

 

- Finns det åtgärder som kan förbättra tillgängligheten vid folkbiblioteket?  

 

 

1.4 Begreppsdefinitioner  

I uppsatsen återkommer vissa centrala begrepp rörande tillgänglighet, funktionshinder 

och bibliotekens olika material och tjänster. Då dessa begrepp är väsentliga för 

förståelsen av studien, kommer deras definitioner och förklaringar att ges nedan.  
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1.4.1 Tillgänglighet 

Ordet tillgänglig har flera definitioner, men den som avses i denna uppsats är 

definitionen som återfinns i FN:s standardregler för människor med funktionshinder & 

sjukdomar (2002): tillgänglig fysisk miljö så väl som tillgänglighet till information och 

kommunikation.  

 
1.4.2 Funktionsnedsättning, funktionshinder eller handikapp? 

”Funktionsnedsättning” innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga (Socialstyrelsen, 2007c); med ”funktionshinder” avses den 

begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till 

omgivningen (Socialstyrelsen, 2007b); och ”handikapp” betyder nedsättning av fysisk, 

psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Användning av ordet handikapp har avråtts 

av Socialstyrelsen 2007 då det kan upplevas som stigmatiserande eller nedlåtande 

(Socialstyrelsen, 2007d).  

 
1.4.3 Bemötande 

Bemötande definieras i Nationalencyklopedin som ett uppträdande mot någon eller 

någonting. Det kan också tolkas som hur man behandlar någon vid ett möte eller samtal. 

Som Johanna Rydbäck & Jenny Wiik Karlsson (2006, s. 69) uttrycker det: ”Ett dåligt 

bemötande kan medföra en ökad risk för sekundär viktimisering. Med sekundär 

viktimisering menas den psykiska stress som uppstår till följd av omgivningens negativa 

reaktioner”.  

 
1.4.4 Talböcker, Daisy och Legimus 

Talböcker är inlästa böcker som produceras för personer med läsnedsättningar, med stöd 

av upphovsrättslagen (Legimus, 2015b). Talböcker görs i Daisy-format och sedan 2008 

innehåller en del talböcker både tal och text. Det innebär att man kan se bokens text och 

bilder på datorskärmen samtidigt som man lyssnar (ibid.). Legimus är Myndighetens för 

tillgängliga mediers (MTM) bibliotek. Hos Legimus kan man söka och låna böcker i 

anpassade format (Legimus, 2014). 

 
1.4.5 Punktskrift, eller brailleskrift 

Punktskrift, eller braille som den kallas efter sin skapare Louis Braille, används av 

ungefär 1500 personer i Sverige (Synskadades Riksförbund, 2014). I punktskrift består 

ett punkttecken av upp till sex stycken kännbara punkter inom en cell. Man kan bilda 63 

olika tecken genom att kombinera de upphöjda punkterna på olika sätt kan, och ännu 

fler genom att kombinera tecken. Punktskrift läses med båda händernas pekfingrar. Man 

kan låna även punktskrift via Legimus.  

 
1.4.6 Äppelhylla 

På de bibliotek där man har en äppelhylla består den av medier för och om barn med 

funktionsnedsättningar i anpassade format (MTM, 2014). Här finns bl.a. olika typer av 

talböcker, taktila bilderböcker, punktskrift och teckenspråkig litteratur.  

 
1.4.7 Boken kommer 

För låntagare som av olika anledningar (ålder, sjukdom eller funktionshinder) har svårt 

att på egen hand ta sig till biblioteket erbjuder många bibliotek runtom i landet 

uppsökande verksamhet som Boken kommer. Det innebär att personal från kommunens 

bibliotek som erbjuder denna tjänst istället kommer hem till dig med böcker 

(Sambiblioteket, 2015). 
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2 Tidigare forskning 
Jag har funnit att tidigare forskning inom ämnet tillgänglighet för användare med 

fysiska funktionsnedsättningar på bibliotek är begränsad. Jag har sökt efter tidigare 

forskning i Linnéuniversitetsbibliotekets (UB) söktjänst för gemensam sökning, 

OneSearch, vilket de databaser (bland annat LISA och LISTA) som UB prenumererar 

på samt bibliotekskatalogen. Jag utökade även sökningen till DiVA, BADA, Google 

Scholar och Uppsatser.se, och gjorde sökningar både på svenska och på engelska för att 

hitta relevant litteratur. Sökorden som jag använde mig utav fann jag i Hast & Normark 

(2011, s. 13). De använda sökorden på svenska är funktionshind* AND tillgänglighet 

AND bibliotek, samt variationer av dessa nyckelord; de engelska sökningsorden är 

disable* AND access AND library och variationer av dessa och liknande nyckelord. 

Genom att studera litteraturförteckningar samt bläddra i utbildningens tidigare 

kurslitteratur har jag hittat ytterligare relevant litteratur för ämnet.  

 

Nedan skiljer jag på svenska studier samt studier från utlandet om tillgänglighet på 

biblioteket då studier som undersöker svenska förhållanden består främst av 

magisteruppsatser medan studier från utlandet består av både artiklar från B&I-

tidsskrifter och kapitel i antologier. 

 

2.1 Svenska studier 

I Sverige har det gjorts en hel del studier om tillgänglighet på bibliotek, både ur ett 

system- och samlingsperspektiv och ett användarperspektiv.  En stor andel av 

forskningen som berör svenska förhållanden är studier på magisternivån. 

 

Här på hemmaplan har antalet studier om tillgänglighet på bibliotek ökat de senaste 

åren. En förklaring till detta kan vara att bibliotekslagen såväl som internationella 

riktlinjer fortsätter specificera bibliotekens mål och uppdrag både på mikro-, meso-, och 

makronivå, samt uttrycka vikten av tillgänglighet på bibliotek. Detta har lett till att fler 

kommuner och bibliotek fastställer riktlinjer för tillgängligheten på bibliotek. 

De flesta av studierna om tillgänglighet på bibliotek handlar om hur bibliotek bemöter 

användare med olika fysiska funktionsnedsättningar, framförallt nedsatt synförmåga. 

Ytterligare studier handlar om folkbibliotekens service till människor med psykiska 

funktionsnedsättningar (bland annat begränsad språklig kapacitet och 

inlärningssvårigheter). Flera studier behandlar bibliotekens tillgänglighet för 

funktionshindrade barn och ungdomar, samt tillgängligheten på både skolbibliotek och 

universitets- och högskolebibliotek. Ett fåtal studier undersöker bibliotekets uppsökande 

verksamhet, så som ”boken kommer”, medan övriga studier undersöker tillgängligheten 

på bibliotekens webbplatser. I många av studierna används fortfarande begreppet 

handikapp, som Socialstyrelsen sedan år 2007 avråder folket från att använda 

(Socialstyrelsen, 2007A), då de anser att ”ordet ’handikapp’ återspeglar en föråldrad syn 

som har nedlåtande ton, och avråds idag allmänt från användning” (Lika Unika, 2012).  

 

Det finns två magisteruppsatser som under arbetets gång har ledsagat mig i val av 

metod och tillvägagångsätt av min egen undersökning, dessa är Rose-Marie Johanssons 

och Sofia Ängsveds Det kan alltid bli bättre (2008) och Maud Hasts och Maria 

Normarks Allas bibliotek? En fallstudie om tillgänglighet utifrån exemplet Sundsvalls 

stadsbibliotek (2011).  
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I Det kan alltid bli bättre (2008) undersöker Johansson och Ängsved hur tillgänglighet 

och barriärer på folkbibliotek ser ut för barn och ungdomar med fysiska och 

intellektuella funktionsnedsättningar. Författarna undersökte huruvida 

bibliotekspersonalen agerar i enlighet med nationella och internationella riktlinjer för 

bibliotek genom kvalitativa intervjuer, och observation av miljön, media och 

marknadsföring av fem bibliotek. Johansson och Ängsved använder fem av Michael 

Bucklands sex aspekter av tillgång till information som en teoretisk utgångspunkt för 

uppsatsens analys. Resultaten från denna studie visar att alla fem biblioteken och deras 

personal visade en positiv inställning till tillgänglighetsfrågan för funktionshindrade 

barn, samt att alla bibliotek verkade ha en ”ganska bra” mediesamling och bra tjänster 

för målgruppen. Däremot behöver marknadsföringen av samtliga biblioteks miljö 

förbättras. I slutsatsens diskussion konstaterar författarna att bristen på tillgänglighet på 

samtliga bibliotek gäller främst den digitala informationen (ibid., s. 59). 

 

I sin magisteruppsats undersöker Hast och Normark (2011) tillgängligheten för personer 

med funktionsnedsättning till service, material och bibliotekets lokaler på ett svenskt 

bibliotek – Sundsvalls stadsbibliotek – med fokus på handikappolitiken, styrdokument 

och hur dessa styr utvecklingen av tillgängligheten på det valda biblioteket. 

Undersökningen är en fallstudie och genom kvalitativa intervjuer med enhetschefen och 

en representant från det lokala handikappsrådet samt observationer av biblioteket 

sammanställde de vad biblioteket har att erbjuda användare med funktionsnedsättningar 

på bibliotekets hemsida, i form utbud av anpassade medier och hur tillgängligheten ser 

ut på bibliotekets lokaler. De studerade även riktlinjer och politiska dokument för att ta 

reda på hur biblioteket arbetar utifrån dem. Hast & Normark (ibid.) använde Bucklands 

alla sex olika barriärer som teoretisk utgångspunkt för analysen och deras slutsats blev 

att biblioteket hade hög tillgänglighet för personer med funktionshinder, i den meningen 

att personalen vid biblioteket var medvetna om de politiska kraven på tillgängligheten. 

Författarna kom även fram till att biblioteket prioriterade tillhandahållanade av ett brett 

utbud av anpassade medier, men att det förekom brister på biblioteket i och med att det 

inte fanns tillräckligt med utrymme och att det var låg standard på skyltningen och 

belysningen. En förklaring till detta kan vara att biblioteket får otillräcklig finansiering 

och personalen otillräcklig vägledning för att avlägsna dessa hinder för tillgängligheten 

på biblioteket (ibid.). Undersökningen av tillgängligheten av bibliotekets hemsida 

hamnade i skymundan och berör endast ytan av tillgänglighetsfrågan på webbplatsen. 

 

En magisteruppsats som tittar närmare på biblioteken uppsökande verksamhet för 

funktionshindrade är Anita Brobergs och Annika Franks Kommer boken?: uppsökande 

verksamhet för funktionshindrade på Uddevalla stadsbibliotek – en organisationsstudie 

(2000). Vid första anblick kan studien betraktas som irrelevant i dagens samhälle då den 

är femton år gammal och mycket har förändrats sedan dess. Det är emellertid en av de 

få studier som har gjorts om bibliotekens uppsökande verksamhet boken kommer, som 

är en viktig bibliotekstjänst som hjälper till att överbrygga hinder för många användare 

som av olika anledningar inte kan komma till biblioteket. I den undersöker Broberg & 

Frank kvaliteten på biblioteksservice för personer med nedsatt rörelseförmåga eller 

nedsatt synförmåga (omfattar personer med åkommor på grund av ålderdom) på 

biblioteket i Uddevalla. Lagstiftning och relevanta rapporter studerades, och intervjuer 

och observationer utfördes. Studiens teoretiska utgångspunkt består av David L. 

Goetschs ”Introduction to total quality: quality management for production, processes”; 

Lennart Sandholms ”Kvalitetsstyrning med totalkvalitet: verksamhets-utveckling med 

fokus på totalkvalitet”; och Arne Svenssons ”Målstyrning i praktiken” (ibid., s. 39). 

Författarnas slutsats är att låntagare med funktionsnedsättningar får en bra service både 
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på biblioteket samt på hemmaplan tack vare bibliotekets uppsökande verksamhet, men 

att tillgänglighetsarbetet är ostrukturerad och att de som bor på boenden inte får den 

personliga och individuella uppmärksamheten som författarna anser att den 

användargruppen behöver. De föreslår att utvärderingar och justeringar av bibliotekets 

tjänster är nödvändiga och att konkreta strategier och mål borde utformas av biblioteket 

för att resurserna skall användas på ett mer effektivt sätt. Författarna anser att förbättrad 

kommunikation mellan verksamheten och kommunala politiker, samt kommunikation 

eller utbildning bland personal – att man delar med sig av sin kunskap av ämnet – skulle 

inverka positivt på bibliotekets tillgänglighetsarbete (ibid., 72f).  

 

År 2006 kom nästa magisteruppsats om Boken kommer-verksamheten, I Service för 

funktionshindrade: En undersökning av Boken kommer verksamheten och några 

användares upplevelser av servicekvalitet av Annika Helgesson, som är skrivet ur ett 

användarperspektiv. I den undersöks hur personer med funktionsnedsättningar som 

använder sig av bibliotekets uppsökande verksamhet uppfattar servicens kvalitet. 

Uppsatsens författare intervjuade bibliotekschefen, bibliotekspersonal, ett kulturombud 

på ett äldreboende och flera Boken kommer-låntagare, och genomförde observation. I 

analysen utgick Helgesson ifrån Christian Grönroos’ teorin om servicekvalitet. Teorin 

skiljer på två typer av servicekvalitet – teknisk vs funktionell kvalitet – som upplevs av 

användaren (Helgesson, s. 30). Undersökningens resultat visar att Boken kommer-

låntagare är en heterogen grupp med olika funktionshinder; att verksamheten hade en 

hög servicekvalitet med väl anpassade medier och resurser; att användarna var nöjda 

med servicen, den tekniska kvaliteten och personalens bemötande. Författaren upplyser 

även om att många bibliotek fortfarande saknar uppsökande verksamhet som boken 

kommer (ibid., s.62).  

 

2.2 Studier från utlandet 
Majoriteten av de utländska studierna som har gjorts om tillgänglighet på bibliotek 

kommer från västerländska länder som England, Skottland, Kanada, USA, Tyskland 

och Australien. De flesta av dessa är artiklar i B&I-tidsskrifter, andra är böcker eller 

kapitel i antologier. Flertalet av studierna om tillgängligheten på bibliotek handlar om 

tillgänglighetsfrågan på bibliotekets hemsida. Andra studier handlar bland annat om 

utbudet av anpassade medier samt bibliotekens service för personer med specifika 

funktionsnedsättningar och åtgärder för att förbättra servicen. Övriga studier undersöker 

tillgängligheten för studenter på högskole- och universitetsbibliotek, huruvida jämlikhet 

för individer med funktionsnedsättningar existerar, hur tillgängligheten på bibliotek ser 

ut för barn med funktionshinder.   

En sällsynt artikel som behandlar utbildning om funktionsnedsättningar för personal på 

bibliotek är Person first, disability second: disability awareness training in libraries av 

Sandra Charles (2006), en litteraturstudie med författarens egna erfarenheter som 

utgångspunkt. I den tittar Charles (ibid.) på utbildning om olika funktionsnedsättningar 

på ett högskole- och universitetsbibliotek utifrån en bibliotekaries synvinkel samt 

effekterna av Disability Discrimination Act i England (DDA), 1995)
1
. Författarens 

slutsats av undersökningen var att omfattande förändringar behövdes utföras för att följa 

DDA:s målsättningar och att ansvaret ligger hos bibliotekschefer eller enhetschefer 

(Charles, 2006, s. 458). Charles menar att kvaliteten på tjänsterna och utbudet kan 

                                                 
1
 DDA skyddar personer med funktionsnedsättningar mot diskriminering vid anställning och i fråga om 

tillhandahållande av bl.a. varor och tjänster, samt utbildning. 2010 ersattes DDA av Equality Act (SOU 

2006:022, s. 66). 
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förbättras avsevärt om man anordnar utbildning för personalen för att öka 

medvetenheten om denna målgrupps behov samt erhålla djupare kunskap om hur man 

kan förbättra bibliotekets service för dem (ibid.). En viktig insikt som sådana 

utbildningstillfällen kan ge personalen är, som titeln antyder, att det är personen som 

man i första hand bemöter och att funktionsnedsättningen kommer i andra hand.  

I Information Equality for Individuals with Disabilities: Does It Exist? Av Jill Lewis 

(2013) diskuteras de utmaningar som både biblioteksanvändare och personal stöter på i 

att erhålla och tillhandahålla information. Författaren utgår från egna erfarenheter av att 

vara informationsspecialist för personer med funktionshinder och söker besvara frågor 

kring varför endast en mindre andel av befolkningen som har funktionsnedsättningar 

vänder sig till biblioteket och vikten av att utbilda både nuvarande personal och 

framtida informationsvetare i funktionsnedsättningar och bemötande av användare med 

funktionsnedsättningar för att tillgodose deras behov och kunna erbjuda kvalitativa 

tjänster till personer med funktionshinder lika väl som till personer utan. Den allt 

åldrande befolkningen världen över innebär att efterfrågan på en mer jämlik service och 

utbud för personer med funktionsnedsättningar kommer att endast ökas, menar Lewis 

och avslutar resonemangen med slutsatsen:  

 
Until a person with disabilities can walk into any local library and get answers 

to his or her questions from anyone on the staff, we cannot say that equality of 

information for individuals with disabilities exists—exists not for a few but for 

all (s. 235). 

 

Enligt Rubin (2004, s. 388-99) består biblioteksverksamheten av fyra grundpelare: 

filosofiska grunder, tillgänglighetsfrågor, modifiering/anpassning av material, och andra 

aspekter (t.ex. kontroversiell material och censur, användarsekretess, samt hur riktlinjer 

påverkar tillgång till bibliotekens utbud, tjänster och lokaler etc.). Tillgänglighetsfrågan 

har många bottnar, men den som är mest relevant för uppsatsen är följande: service till 

personer med funktionsnedsättning. Rubin berör frågor om vikten av att göra 

information tillgängligt för alla människor, för att uppmuntra alla till att delta i det 

demokratiska samhället; bibliotekens ansvar att hålla reda på de olika format, verktyg 

och teknologiska åtgärder som kan förbättra bibliotekets verksamhet och gör det möjligt 

för biblioteket att nå ut till fler människor; samt utbildning för personalen om 

bemötande av användare med funktionsnedsättningar (ibid., s. 394). 

 

Enligt Information and Emotion: The Emergent Affective Paradigm in Information 

Behavior Research and Theory, redigerad av Diane Nahl and Dania Bilal (2007), är 

tillgängliggörande av bibliotekstjänster för synskadade ett aktivt forskningsområde, och 

det finns förhoppningar om att förbättra tillgången till dessa tjänster via digitala 

bibliotek. Till och med i utvecklade länder, håller biblioteksservice för besökare med 

nedsatt synförmåga inte samma standard som servicen för befolkningen i allmänhet 

(ibid., s. 268). Tillkomsten av digitala bibliotek utlovar nya möjligheter, t.ex. i form av 

tillgängliggörande av uppläsning av text med syntetisk röst och ljud- och videomaterial 

för synskadade som kan ta del av information och litteratur hemifrån, och på detta sätt 

överbrygga de fysiska hinder som kan finnas i traditionella bibliotek (ibid.).  

 

De möjligheter som Internet har medfört i informations- och kommunikationsvägar är 

lika viktiga för användare med nedsatt synförmåga som för övriga, men mer kan uträttas 

för att öka tillgängligheten på Internet, för att alla som vill skall kunna utföra 

informationssökningar självständigt utan att behöva vara beroende av andra (ibid.). 
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3 Översikt av nationella och internationella styrdokument  
För att bilda mig en uppfattning av hur internationella och nationella riktlinjer för ökad 

tillgänglighet på bibliotek har översatts till kommunala styrdokument och huruvida 

dessa konkreta mål påverkar utvecklingen i tillgänglighetsfrågan vid mina valda 

folkbibliotek har jag valt att kartlägga och sammanfatta de styrdokument och riktlinjer 

som jag anser är viktigast och har störst genomslagskraft i tillgänglighetsarbetet. Dessa 

styrdokument kommer att användas som bakgrundsreferens för att mäta hur 

tillgänglighetsarbetet på kommunal nivå väger upp mot nationella och internationella 

riktlinjer.  

 

I detta kapitel har svenska styrdokument och internationella riktlinjer delats upp i 

separata rubriker för att skilja mellan vad som är mer angelägna styrdokument och vad 

som icke är tvingande riktlinjer. 

 

3.1 Svenska styrdokument 

Den nya Bibliotekslagen, som trädde i kraft 1 januari 2014, fastställer bibliotekets 

uppdrag i samhället:  

 

- Att främja intresset för läsning och litteratur, information, forskning och 

utbildning samt övrig kulturell verksamhet,  

- Att vara tillgänglig för alla.   

 

Paragraf 4 § i lagen stadgar om att bibliotek ska särskilt prioritera 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”, och paragraf 6 § föreskriver att folkbiblioteken ska vara anpassade till 

användarnas behov (SFS 2013:801). 

 

1999 kom propositionen ”Från patient till medborgare” (Prop. 1999/2000:79), som 

fastställde målet att Sverige skall vara tillgängligt för alla år 2010 vilket antogs som 

nationell handlingsplan för handikappolitiken av riksdagen (Regeringskansliet, 2011). I 

propositionen föreslår regeringen nationella mål för handikappolitiken 2000-2010 och 

fastställer att insatserna för att möta målen under de dessa år bör koncentreras till 

följande tre huvudområden (Prop. 1999/2000:79):  

 

- att se till att handikapperspektivet genomsyrar alla samhällssektorer, 

- att skapa ett tillgängligt samhälle, samt 

- att förbättra bemötandet 

 

Efter att det bestämda året, 2010, hade infunnit sig ansågs resultatet nedslående och 

ytterligare åtgärder för att utveckla tillgängligheten föreslogs så sent som förra året 

(Motion 2014/15:1173). Detta ledde till att i januari i år, fem år efter att målet om ett 

tillgängligt Sverige för alla skulle ha uppnåtts, lades bristande tillgänglighet till som ett 

tillägg i diskrimineringslagen som en ny form av diskriminering under 4 § (SFS 

2014:958).  

 

Myndigheten för delaktighet (MFD, tidigare Handisam), som arbetar gentemot och 

genom myndigheter, kommuner och landsting, verkar för att ”alla, oavsett 
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funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället” (Myndigheten för delaktighet, 

2015b, 2015d).  

 

MFD arbetar mot att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i dagens samhälle. 

Uppdraget styrs av satta mål och strategier för handikappolitiken vilka bygger på FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning (2008). De 

grundläggande kriterier i Myndigheten för delaktighet (2015a) lista över åtgärder som 

jag anser är allra viktigast för tillgänglighetsarbetet är följande:  

 

 Har handlingsplan 

 Har utsett samordnare 

 Åtgärdat publika utrymmen 

 Åtgärdat personalutrymmen 

 Ingår i brandskyddsarbetet 

 Utbildat personer med personalansvar 

 Rutiner för alternativa format 

 Alternativa format går att beställa - anges i alla eller vissa publikationer 

 Utformat webbplatsen enligt internationell standard 

 

De åtta områden som är viktiga att arbeta med för att förbättra tillgängligheten i 

kommunen eller landstinget är enligt Myndigheten för delaktighet (2014):  

 

 policy för tillgänglighetsarbetet 

 ansvarfördelning 

 samverkan med handikapporganisationerna och övriga medborgare 

 rutiner för upphandling/inköp för att handla tillgängliga varor, produkter och tjänster 

 tillgänglig fysisk miljö 

 tillgänglig information och kommunikation 

 kommunen/landstinget som arbetsgivare 

 Budget för tillgänglighetsförbättringar. 

 

I publikationen Riv hindren - riktlinjer för tillgänglighet fastställer Myndigheten för 

delaktighet (2015c) att hinder i tillgänglighet och full delaktighet i samhällslivet och 

jämlikhet i levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning skall identifieras och 

undanröjas för att skapa ett mer jämställt samhälle. 

 

I bemötandeutredningen SOU 1999:21 kan man läsa mer om vikten av bemötande, hur 

dåligt bemötande kan påverka människor negativt och vilka grupper som är mest 

utsatta: ”det tar tid och kraft att administrera allt runt ett funktionshinder, och 

svårigheterna och bekymren växer om bemötandet dessutom är dåligt. Kunnighet och 

empati däremot gör livet lättare. Bemötandet är särskilt betydelsefullt när man är utsatt 

och sårbar därför att ens livssituation är svår” (ibid., s. 132). 

 

3.2 Internationella riktlinjer 

Unesco är en organisation inom FN (Förenta Nationerna) som stiftades för att främja 

utbildning, vetenskap, kultur och kommunikation med målen att bidra till fred och 

säkerhet genom internationellt samarbete inom de nämnda ansvarsområdena 

(Kulturrådet, 2010). Unesco grundades år 1945 som en av många efterdyningar av andra 

världskriget. Sverige gick med i Unesco år 1951 och totalt är 195 länder med (ibid.).  

 

Unesco arbetar med att (Svenska Unescorådet, u.å.):  
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 ge råd till regeringar om utbildningssystem, och att bygga nätverk mellan experter 

genom studier och utredningar, 

 att samla in, analysera och publicera statistik, 

 ge medlemsländerna en plattform för förhandlingar om dokument som anger 

gemensamma regler och visioner, som t ex konventioner, och 

 att fungera som informations- och dokumentationscentrum. 

År 1945 författade Unesco tillsammans med International Federation of Library 

Associations (IFLA) ett folkbiblioteksmanifest som senast reviderades 1994 och 

översatts till över 20 språk (Biblioteksföreningen, 2006, s. 7). Manifestet verkar som en 

deklaration eller rekommendation med mål att sträva efter för Unescos medlemsländer, 

och är ”mellanstatliga överenskommelser” som medlemsländerna själva ska arbeta 

utifrån men är ej tvingande (Svenska Unescorådet, u.å.).  

 

I manifestet redogör Unesco och IFLA för följande 12 mål som är relaterade till 

information, läs- och skrivkunnighet, utbildning och kultur, och vilka de menar är 

väsentliga för folkbibliotekens uppdrag (IFLA, u.å.):  

 

1. Skapa och stärka läsvanor hos barn redan från tidig ålder;  

2. Stödja såväl självstudier som formell utbildning på alla nivåer;  

3. Erbjuda möjligheter till kreativitet och personlig utveckling;  

4. Stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet;  

5. Främja kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt om vetenskaplig 

forskning och utveckling;  

6. Vara öppna för alla konstnärliga uttrycksformer;  

7. Främja kontakten mellan olika kulturer och stimulera en kulturell mångfald;  

8. Stödja muntlig berättartradition;  

9. Garantera medborgarna tillgång till alla slag av samhällsinformation;  

10. Tillhandahålla erforderliga informationstjänster för det lokala näringslivet, för 

organisationerna och för olika intressegrupper;  

11. Underlätta utnyttjandet av informationsteknologi och förbättra kunskaperna om dess 

användning; och  

12. Ge stöd till och delta i alfabetiseringsprogram för alla åldersgrupper och vid behov 

ta initiativ till sådan verksamhet. 

  

IFLA grundades i Skottland år 1927 och är också en internationell organisation – men 

till skillnad från andra internationella organisationer är IFLA en icke-statlig, oberoende 

och icke vinstdrivande sådan – som förenar informationsspecialister, bibliotek och deras 

användare i hela världen (Biblioteksföreningen, u.å.).  

 

Som mål har IFLA följande (ibid.): 

 Att verka för och stödja tillgången till biblioteks- och informationstjänster av hög 

klass och standard 

 Att uppmuntra och verka för en utbredd förståelse för värdet av kvalitativa 

biblioteks- och informationstjänster 

 Att representera organisationens medlemmar 

År 2005 utvecklade Birgitta Irvall och Gyda Skat Nielsen en checklista för IFLA över 

de lösningar och åtgärder som tillgängliga bibliotek ska ha. Denna checklista är 

utformad till att användas som ett praktiskt verktyg för alla typer av bibliotek 

http://www.biblioteksforeningen.org/wp-content/uploads/2011/01/skriftett_sex_web.pdf
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(folkbibliotek, högskole- och universitetsbibliotek, skolbibliotek, och andra nischade 

bibliotek) för att dessa biblioteksverksamheter ska kunna bedöma hur tillgängligt 

biblioteket är gällande deras lokal, tjänster och material, samt förbättra tillgängligheten 

där det behövs (ibid., s. 3). Det är denna lista som ligger till grunden för min 

observation vid båda biblioteken. Den fullständiga listan finns i bilaga B. 

 

 

4 Teoretiska utgångspunkter  
I detta kapitel redogörs för undersökningens teoretiska utgångspunkter samt hur jag har 

tillämpat dessa i undersökningen. Jag kommer att ta hjälp av Michael K. Bucklands 

teori om de sex barriärer som kan förhindra tillgängligheten till information som ett 

verktyg för att analysera datainsamlingen. Förhoppningen är att tillämpningen av 

Buckland som en tolkningsmodell på respondenternas svar och på observationen 

kommer att leda till ökad kunskap om tillgängligheten på båda biblioteken och deras 

hemsidor, samt identifiera möjliga brister och svaga punkter, och eventuella åtgärder 

som kan förbättra tillgängligheten vid de valda, eller andra folkbibliotek.  
 

4.1 Bucklands teori om tillgång till information och barriärer 

Bucklands (1991) teori om de sex barriärer som förhindrar tillgänglighet och som 

användare måste överbrygga för att nå information, används i denna undersökning som 

teoretisk utgångspunkt och tolkningsmodell – för att problematisera kring 

informationssökningsprocessen samt kvaliteten av servicen och åtgärder för att 

överbrygga informationsbarriärer på biblioteken, och eventuellt för att identifiera svaga 

punkter och möjliga brister.  

 

Tolkningsmodellen går att applicera på uppsatsens alla tre frågeställningar. Den utgår 

ifrån att identifiera användarens behov, vilket är relevant för den första frågeställningen 

om utbudet av service, material, lokaler och verktyg. Den uppmärksammar 

tillgängligheten och vilka krav som ställs på biblioteket för att öka tillgängligheten och 

på användarna för att tillgodogöra sig informationen, vilket är relevant för den andra 

frågeställningen. Slutligen identifierar den olika sätt varpå man kan öka 

biblioteksverksamhetens tillgänglighet vilket är relevant för den tredje frågeställningen. 

Detta gör modellen lämplig för studier inom biblioteks- och informationsvetenskap.  

 

I Information and Information Systems presenterar Buckland (1991, s. 78f) sex 

barriärer, vilka han menar att varje användare måste överbrygga för att nå information:  

 

1. Identifikation (”identification”): Användaren måste kunna identifiera önskad 

information och finna vägen till den, vilket ibland kan försvåras på grund av hur 

bibliotekskatalogen, klassifikationssystemet eller bibliotekets hemsida är 

utformad. Ännu en anledning till att det kan vara svårt för användare att 

identifiera och hitta vägen till information är ibland att man är omedveten om 

bibliotekets olika tjänster som kan vara av relevans för en. 

 

2. Tillgänglighet (”availability”): Användaren måste få fysiskt tillgång till den 

identifierade informationen för att kunna inspektera källan eller en kopia av den. 

Buckland menar att det är en fråga om logistik och teknologi; att biblioteket är 

tillgängligt för användaren, men också att det går att hitta på biblioteket tack vare 



  
 

12 

ledstråk
2
, att använda skyltning för att underlätta för användaren att hitta till den 

aktuella hyllan, att hyllorna inte är för höga, och att boken eller informationen 

finns i det format som användaren kan utnyttja (t.ex. talbok, punktskrift, taktila 

medier
3
, m.m.). Det är brister i bibliotekets inre och yttre miljö som skapar 

barriärer i tillgänglighet för användare med fysiska funktionshinder. 

 

3. Användarens pris (”price to the user”): Detta syftar till vad det kostar för 

användaren att nå information, vilket förutom faktisk kostnad i pengar, handlar 

om den tid, ansträngning, besvär och eventuella obehag som det kostar 

användaren att finna och ta del av informationen. Här är det framför allt 

bemötandet som gör störst skillnad; om bibliotekspersonalens eller andra 

användares bemötande upplevs som negativt eller ohjälpsamt skapar det ett hinder 

för användare med funktionsnedsättningar. Hur en användare blir bemött på 

biblioteket och på vilket sätt hen får hjälp i sitt letande efter information är viktigt. 

En annan aspekt som skapar ett hinder och kan kännas påfrestande för användaren 

är den fysiska miljön och huruvida den är anpassad efter speciella behov (om det 

är trångt mellan hyllorna, om det saknas hiss eller om hissen inte rymmer 

rullstolar, m.m.), samt om informationen eller tjänsten är avgiftsbaserad, vilket 

skapar en barriär av ekonomiska anledningar och ängslan.  

 

4. Pris för att tillhandahålla information (”cost to the provider”): Detta syftar till vad 

det kostar biblioteket att tillhandahålla information, i pengar, tid, ansträngning, 

etc. Bibliotekets verksamhet och utbud beror på fördelningen av resurser, vilket 

ofta är väldigt begränsat och biblioteket måste då prioritera, eller snarare, 

prioritera bort vissa tjänster och material. Detta skapar en barriär då det innebär att 

biblioteket inte har råd att satsa på teknologiska lösningar för att öka 

tillgängligheten på biblioteket eller andra hjälpmedel, att utbudet är begränsat och 

medier i olika format för användare med olika fysiska funktionshinder likaså, att 

det blir för dyrt att ha bemannade bibliotek öppna länge eller att hålla olika sociala 

och upplysande aktiviteter så som läs- och skrivstuga, föreläsningar, workshops 

och/eller utbildning för anställda om olika funktionsnedsättningar, vad de innebär, 

tillgänglighet och säkerhet, samt bemötande.  

 

5. Förståelse och kognitiv tillgänglighet (”understanding: cognitive access”): Utöver 

fysisk tillgång, ska användaren ha kognitiv tillgång till informationen, det vill 

säga att användaren förstår och kan tillgodogöra sig informationen. Om 

användaren har svårigheter med detta, kan två åtgärder underlätta för användaren 

och överbrygga detta hinder: förklaring (ytterligare tolkning av informationen, till 

exempel genom översättning på ett främmande språk eller att tillgängliggöra 

informationen via andra format) och utbildning (användarundervisning, ta hjälp av 

verktyg eller att ta hjälp av en bibliotekarie som kan ge en lättfattning 

sammanfattning eller kan berätta mer om källan). I den här undersökningen 

innebär denna barriär att bibliotekets utbud är begränsad och saknar nödvändig 

material i anpassad format.  

 

                                                 
2
 Det finns olika typer av taktila ledstråk. Kontrastrik markering med upphöjningar och annorlunda färg 

på marken, något att följa. Inomhus kan det ofta se ut som en svart rand av gummi med pluttar som leder 

från entré till informationsdisk. 
3
 Bildböcker där bildens linjer och ytor är upphöjda för att göra bilden tillgänglig för en person med grav 

synnedsättning (MTM, u.å.).  
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6. Acceptans (”Acceptability”): Användare kan vara ovilliga att acceptera en viss 

källa som trovärdig eller felaktig och betrakta den med misstänksamhet, möjligen 

då den inte överensstämmer med andra åsikter eller värderingar. Buckland menar 

att användares misstrogenhet utgör en barriär då det hindrar användaren från att 

bli informerad och dra nytta av källan/informationen/verktyget. 

 

Bucklands sjätte barriär, Acceptans kommer inte att användas i analysen av empirin i 

denna undersökning som bedrivs utifrån ett samlings- och systemperspektiv och 

bibliotekets beredskap för och anpassning till denna målgrupps behov, medan den sjätte 

barriären belyser situationen ur ett användarperspektiv vilket hamnar utanför denna 

undersöknings bestämda syfte och ramar. De fem första informationsbarrriärer kommer 

att implementeras på observationen av tillgängligheten på bibliotekslokalen, webbsidan, 

material och utbud, samt de svar som respondenterna från de valda biblioteken ger 

under intervjuerna. 

 

Bucklands teori om informationsbarriär är bland de fåtal teoretiska utgångspunkter som 

andra undersökningar inom ämnet har utgått ifrån i deras arbeten om bibliotekens 

tillgänglighetsarbete för människor med olika funktionsnedsättningar, vilket gör det till 

en användbar och tillförlitlig teoretisk verktyg även i min undersökning. Buckland är ett 

återkommande namn och hans modell har under det senaste decenniet har använts flitigt 

för den här typen av system- och samlingsbaserade fallstudier. Till skillnad från andra 

teorier är Bucklands informationsbarriärer direkt anknutna till analys av bibliotekens 

system- och samling och är därmed den mest relevanta modellen för undersökningen. 

 

 

5 Metod 
Nedanför redogörs för metoderna som har använts i uppsatsarbetet. Valet av metod, 

forskningsstrategi, insamling av data och material, samt tillvägagångssättet för 

intervjuerna och observationerna kommer att beskrivas här. Genom valet av metod 

hoppas jag kunna erhålla en helhetsbild av hur de valda biblioteken arbetar med 

tillgänglighetsfrågor, och anpassar sig och utvecklas för att möta den valda 

användargruppens behov.  

 

5.1 Val av forskningsstrategi, metod och datainsamling 

Jag har valt att göra en kvalitativ fallstudie med intervjuer och observationer. Fallstudier 

används ofta som forskningsstrategi där ett eller flera särskilda fall undersöks. 

Fallstudier är uppdelade i fem moment: datainsamling, analys av empirin samt en 

tolkning utifrån den teoretiska utgångspunkten, bedömning av kvalitén, och 

rapportskrivning och kommunikation (Gustavsson, 2004). Fallstudier lämpar sig bäst i 

undersökningar om aktuella samhällsvetenskapliga frågor eller förhållanden som 

forskaren vill gå på djupet i genom intervjuer, observation och övrig datainsamling. Den 

insamlade materialen tolkas, snarare än prövas, av forskaren (Merriam, 1994). Intensiva 

närgranskningar av ett enstaka fall ger oss en bild av verkligheten och hur situationen 

ser ut på den valda platsen, samt fyller en teoriprövande funktion i 

forskningssammanhang (Budd, 2012). Det är en tolkningsmetod som leder till ökad 

förståelse och kunskap om de valda fallen – för forskare och yrkesverksamma 

bibliotekarier som söker kunskap om dessa specifika fall.  

 

Mina fall är Hässleholms stadsbibliotek och Växjös stadsbibliotek. Jag vill bilda mig en 

uppfattning av hur båda biblioteken arbetar med tillgänglighet utifrån kommunala, 



  
 

14 

nationella och internationella styrdokument och har sammanställt de viktigaste punkter 

som har utformats på dessa nivåer i kap. 3.  

 

5.2 Kvalitativa intervjuer och urval av intervjupersoner 

Genom kvalitativa intervjuer med bibliotekscheferna på två utvalda bibliotek som har 

erfarenhet av tillgänglighetsfrågor vill jag bilda mig en uppfattning om hur 

tillgänglighetsarbetet ser ut och prioriteras vid båda biblioteken, i fråga om 

service, material, lokaler och verktyg för användare med olika fysiska 

funktionsnedsättningar. Datainsamlingen resulterade i två intervjutillfällen och 

observation efter samtalen.  

 

Jag har valt att utföra strukturerade intervjuer då jag anser att en tydlig struktur är 

enklare att följa och att noggrant utformade frågor garanterar att studiens 

frågeställningar besvaras. I min intervjuguide har jag ändå försökt formulera så öppna 

frågor som möjligt för att ge respondenterna utrymme till att utveckla sina svar samt 

dela med sig av personliga visioner och erfarenheter, utan att jag som forskare styr 

inriktningen för mycket och begränsar svarens kvalitet.  

 

Urvalet av respondenter för undersökningen är målinriktat med avsikt att få en så 

omfattande bild som möjligt av tillgänglighetsarbetet på biblioteken utav de personer 

som mer eller mindre är ansvariga för tillgänglighetsfrågan och kan besvara mina 

frågor. Jag ansåg att bibliotekschefen skulle vara den som har mest omfattande kunskap 

gällande ämnet och tog kontakt med bibliotekscheferna för båda biblioteken. Då 

bibliotekschefen i Hässleholm är ny kände hon att jag skulle få ut mer av att även prata 

med en bibliotekarie som har lång erfarenhet av att arbeta med talböcker och som 

dagligen möter användarna. Detta ledde till att jag fick två respondenter i Hässleholm 

och, som planerat, en i Växjö. Intervjun i Hässleholm ledde även till ett samtal med en 

annan bibliotekarie, Mia Dimblad, som har arbetat aktivt med uppbyggnaden av den 

nya hemsidan – då både bibliotekschefen och talboksbibliotekarien inte kunde ge mig 

en fullständig bild av hur eller om man arbetar med tillgänglighetsfrågan på bibliotekets 

webbsida.  

 

Att jag har besökt båda biblioteken tidigare kan ha påverkat min bild av deras 

verksamhet, men den bilden var väldigt begränsad och endast grundad på mina 

erfarenheter som låntagare. Innan intervjuerna och innan påbörjandet av denna 

undersökning hade jag inte tänkt på tillgänglighetsfrågor under mina besök på 

biblioteken, och det var just därför som jag valde att undersöka dessa två bibliotek – jag 

var nyfiken på hur de möter övriga användares behov och ville veta mer om hur man 

jobbar med tillgänglighetsfrågor. Av samma anledning ville jag behålla Hässleholms 

bibliotek som ett av studiens fall när bibliotekschefen meddelade att hon ensam inte 

kunde besvara alla mina frågor då hon är ny och saknade de kunskaper som ligger till 

grund för undersökningen. Det var först i efterhand som jag tänkte på att båda 

respondenterna som deltog vid samma intervjutillfälle kan ha påverkat varandras svar, 

vilket väcker frågetecken kring intervjukunskapens reliabilitet och validitet. Min 

lösning har varit att behålla ett kritiskt tänkande under analysen av studiens empiri. 

 

Intervjun med bibliotekschefen Anette Mjöberg i Hässleholm genomfördes den 5 maj 

2015. Efter överenskommelse satt bibliotekarien Inger Olofsson, som arbetar med 

talböcker, med under intervjun då hon har varit anställd vid biblioteket under en längre 

tid och har lång erfarenhet av arbete med anpassade medier och bemötande av personer 

med fysiska funktionsnedsättningar.  
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Intervjun med bibliotekschefen Anna-Karin Axelsson i Växjö genomfördes den 29 april 

2015. Innan båda intervjuerna hade jag skickat en intervjuguide samt information om 

uppsatsen och dess syfte. I detta avsnitt redovisas resultaten från båda intervjuerna.  

 
5.2.1 Intervjukunskapens reliabilitet och validitet 

Att välja kvalitativa intervjuer (och observationer) som metodval framför alternativa 

metoder kan påverka undersökningens resultat. Anledningen till att denna metod har 

valts framför andra är att jag anser att jag skulle få mer ut av intervjuer med 

respondenter och få bättre inblick i hur tillgänglighetsarbetet ser ut på båda biblioteken 

– och på så sätt få mina frågeställningar besvarade.  

 

I och med det valet uppstår nya avvägningar, som de om intervjukunskapens reliabilitet 

och validitet. Med reliabilitet avses intervjuresultatets konsistens och tillförlitlighet, och 

de frågor som behandlas här är huruvida intervjupersonerna kommer förändra sina svar 

om studien skulle reproduceras och ge andra intervjuare annorlunda svar vilket skulle 

innebära att samma studie kan leda till olika resultat (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 

259ff). Med validitet avses intervjuresultatets giltighet, riktighet och styrka, och det 

man beaktar här är om intervjukunskapen kan bidra till en giltig och korrekt slutsats 

som är hållbar, välgrundad, försvarbar, vägande och övertygande (ibid., s. 264).  

 

Eftersom mitt mål med undersökningen är att skaffa en så verklighetstrogen bild om 

båda fallen som möjligt att bygga mina slutsatser på kommer jag att efter bästa förmåga 

bedöma båda intervjuernas resultat och grunda mina slutsatser på sanningen i 

intervjukunskapen.  

 

5.3 Observation av biblioteken, deras utbud, och hemsidor 

I fallstudier är det vanligt förekommande att för att få en så inbegripande bild av 

fallstudiens ämne som möjligt utföra observationer på plats. Därför kommer jag att 

observera både biblioteken och deras hemsidor för att mäta tillgängligheten på 

bibliotekens lokaler, på webbsidan och hur deras utbud ser ut gällande anpassade format 

för användare med fysiska funktionsnedsättningar. För att analysera den fysiska 

tillgängligheten samt utbudet på de valda fallen har jag använt mig utav IFLAs ”access 

to libraries for persons with disabilities checklist” som underlag (Irvall & Nielsen, 

2005). För att analysera den digitala tillgängligheten på de valda biblioteken har jag 

använt mig utav webbverktyget WAVE. 

 

Undersökningens observationsschema har IFLA:s checklista och riktlinjer för 

biblioteksservice till användare med funktionsnedsättningar (Irvall & Nielsen, 2005) 

som basis. Den har använts för att säkerställa att alla olika funktionshinder och särskilda 

behov uppmärksammas.  

 

För att mäta tillgängligheten på bibliotekens hemsidor använder jag mig av 

utvärderingsvektyget WAVE av WebAIM (2014)
4
 vilket är ett av de verktyg som 

rekommenderas av W3C
5
 för att ytterligare undersöka tillgängligheten på de valda 

bibliotekens hemsidor. WAVE är ett online verktyg som utvärderar webbsidors 

                                                 
4
Återfinns på http://wave.webaim.org/   

5
 World Wide Web Consortium (W3C) är ett internationellt samarbete som leds av webbens uppfinnare 

Tim Berners-Lee samt Jeffrey Jaffe, och har som mål att utveckla webbstandarder och leda webben till 

sin fulla potential (W3C Sverige, u.å.).  
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tillgänglighet utifrån olika funktioner och aspekter som webbsidan innehåller eller 

saknar. Undersökningen som genomförs av WAVE är grundad på W3C:s ”Riktlinjer för 

tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0”
6
. 

 

Jag upptäckte WAVE under arbetets gång och hade inte vid början av arbetet haft det i 

åtanke att utöver IFLA:s checklista använda mig av ett verktyg för att analysera 

tillgängligheten på webbsidorna. Jag insåg dock snart att IFLA:s checklista endast rör 

ett fåtal punkter gällande bibliotekshemsidor och min kunskap av webbprogrammering 

från tidigare kurser är begränsad i fråga om tillgängligheten på webbsidor. I Rubin 

(2004, s. 373) listas konkreta kriterier för en lättillgänglig webbsida som jag kommer att 

ha i åtanke då jag studerar hemsidorna, dock har jag valt att komplettera med WAVE 

eftersom jag vill göra en grundlig utvärdering av hur båda biblioteken arbetar med den 

digitala tillgängligheten och WAVE är ett utvärderingsverktyg som har skapats just för 

sådana här syften. Jag anser att bibliotekens digitala tillgänglighet blir en allt viktigare 

aspekt av alla kommunala, regionala och nationella verksamheter som behöver nå ut till 

folket med viktig information.  

 

5.4 Metod för analys  

I analysen kommer de modeller som presenterades i kap. 4 att användas som teoretiska 

utgångspunkter. Michael K. Bucklands sex informationsbarriärer kommer att appliceras 

på de svar som respondenterna ger under intervjuerna samt från observationerna för att 

analysera bibliotekens utbud, fysisk tillgänglighet och digital tillgänglighet mer 

ingående. Bucklands modell används för att beskriva, diskutera och värdera empirin för 

att komma fram till en slutsats om hur båda fallen arbetar med tillgänglighet och om det 

finns rum för fler åtgärder eller förbättringar. Förhoppningen är att tillämpningen av 

Bucklands modell kommer att leda till ökad kunskap om tillgänglighetsarbetet båda på 

biblioteken och deras hemsidor, samt att möjliga brister och svaga punkter kan 

identifieras.  

 

5.5 Etiska överväganden 

De respondenter jag har intervjuat har valt att nämnas vid namn i uppsatsen. Vid den 

initiala kontakten med båda biblioteken förklarade jag att på bibliotekens begäran kan 

de och biblioteken förbli anonyma om man så önskar. I det fallet skulle även 

kommunerna ifråga behöva anonymiseras, men i uppsatsen skulle det framgå att det 

handlar om ett medelstort folkbibliotek i Skåne och ett i Småland, samt kommer jag att 

kort beskriva bakgrundsinformation om kommunen och biblioteken.  

 

Intervjuns och uppsatsens syfte klargjordes för respondenterna via mejl där även 

intervjuguiden bifogades för en snabb genomgång av frågorna som studentens 

handledare har godkänt kommer att inkluderas i detta dokument, för att biblioteken och 

respondenterna skulle vara informerad om vilka typer av frågor som skulle ställas under 

denna undersökande intervju och utefter detta besluta om biblioteket vill delta.  

Jag kommer även att utföra observation på biblioteket innan/efter intervjun. I bilaga B i 

slutet av arbetet kommer observationslistan som är baserat på IFLA:s ”Access to 

libraries for persons with disabilities checklist” att bifogas.  

 

 

                                                 
6
 W3C:s ”Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll (WCAG) 2.0” återfinns här: 

http://www.w3.org/Translations/WCAG20-sv/  
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6 Presentation av studiens fall 
Nedanför kommer jag att ge korta beskrivningar av de bibliotek som utgör fallen i min 

studie och berätta kort om respondenterna som jag har intervjuat på båda biblioteken.  

 

6.1 Hässleholm, stadsbiblioteket och bibliotekschef 

Hässleholms kommun bildades 1974 genom sammanslagning av flera kommuner och är 

gällande befolkningen den femte största kommunen i Skåne med över 50 400 invånare 

enligt statistik från 2014 (Hässleholms kommun, 2015a). Folkbiblioteket i Hässleholms 

kommun består av stads- och huvudbiblioteket, bokbussen och filialerna i Bjärnum, 

Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö – och nu även det nya digitala 

biblioteket SNOKA som presenteras i 7.1.2. Det nuvarande stadsbiblioteket invigdes år 

2000.  

 

Bibliotekschef i Hässleholm är sedan 2013 Anette Mjöberg, som tidigare även har varit 

bibliotekschef i Bromölla och Limhamn och även har representerat Sverige i 

organisationen IFLA.  

 

I Hässleholms nya biblioteksplan går att hitta följande om målen för att öka 

tillgängligheten på folkbiblioteket (Hässleholms kommun, 2015b):  

 

- Biblioteket skaffar, ordnar och tillgängliggör en mångfald av litteratur och 

media som möjligt med hänsyn till tilldelade resurser. Utbudet präglas av 

allsidighet och kvalitet och tillgången är inte beroende av funktionsnedsättning, 

språkliga eller lästekniska hinder.  

 

- Folkbiblioteket arbetar för ett gränslöst nyfiket och lustfyllt upplevelseläsande 

genom att inspirera och stimulera till läslust och skapa möjligheter för läsarna att 

dela läsupplevelser. Särskilt fokus läggs på barn och unga, personer med annat 

modersmål än svenska och personer med funktionsnedsättningar. 

 

- Biblioteket ska vara inkluderande för alla medborgare oavsett ålder, kön, 

könstillhörighet, funktionshinder, etnicitet, religion och sexuell läggning.  

 

- Bibliotekets mobila verksamhet, bokbussen och de sex filialerna stärker den 

geografiska tillgängligheten och ses alla som viktiga delar av den kommunala 

folkbiblioteksverksamheten. 

 

6.2 Växjö, stadsbiblioteket och bibliotekschef 

Växjös kommun bildades 1971 och består av ett 20-tal mindre och medelstora orter 

samt Växjö stad (Växjö kommun, 2015). Över 85 000 invånare bor i kommunen idag. 

Folkbiblioteket i Växjös kommun består av stads- och huvudbiblioteket i Växjöstad, 

bokbussen och åtta filialbibliotek i Braås, Gemla, Hovshaga, Ingelstad, Lammhult, 

Rottne, Teleborg och Åryd.  
 

Bibliotekschefen i Växjö är Anna-Karin Axelsson. Anna-Karin satt tidigare med som 

representant för biblioteket, ibland för hela kulturdelen, i ett samverkansråd i kommunen 

med ordförande för nämnden och representanter från olika handikappförbund som träffades 

fyra gånger per år för att diskutera tillgänglighetsfrågor i fritidssammanhang och arbeta med 

den årliga tillgänglighetsplanen.  
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För närvarande arbetar man på en ny biblioteksplan i kommunen som ska färdigställas i 

slutet av året. Under tiden gäller den tidigare biblioteksplanen som senast reviderades år 

2012. Målen för tillgängligarbetet i biblioteksplanen ser ut som följer (Växjö kommun, 

2012):  

 

- Biblioteken är en mötesplats för alla medborgare. Arbete med mångfaldsfrågor 

och kompetensutvecklande insatser vad gäller bemötande och värdegrundsfrågor 

pågår ständigt i biblioteksverksamheten.  

 

- Inom mångfaldsarbetet definieras och möts de särskilda behoven hos 

funktionshindrade personer. Behoven kan uppfyllas bland annat genom god 

tillgång till medier i anpassad form samt genom kompensatoriska hjälpmedel.  

 

- För att alla medborgare ska ha tillgång till bibliotek, är frågor om lokalernas 

utformning, öppettider och bemötande centrala.  

 

- Lokalerna upplevs som en inspirerande och kreativ miljö. De lockar till besök 

trots att alltfler av bibliotekets tjänster är möjliga att nå via nätet.  

 

- Styrdokumentens värdegrund genomsyrar verksamheten och alla upplever ett 

gott bemötande i såväl ord som handling. 

 

 

7 Resultat 
Nedanför kommer resultatet av undersökningens empiri att presenteras. Materialet 

består av två delar: den ena delen utgörs av de observationer som utfördes på de utvalda 

biblioteken, den andra delen av materialet består av mina intervjuer på biblioteken.  

 

Min intervju och observation vid Växjös stadsbibliotek ägde rum onsdag den 29 april 

2015, medan min intervju och observation vid Hässleholms stadsbibliotek ägde rum 

tisdag den 5 maj 2015. Datumen och rangordningen av intervjuerna är slumpmässigt 

utvalda och endast baserade på att dessa tider var lämpligast för båda parterna. 

 

7.1 Observationer  

Observationslistan som jag har använt för att mäta tillgängligheten på de båda 

bibliotekens lokaler är baserad på IFLAs ”access to libraries for persons with 

disabilities checklist”. I enlighet med checklistan påbörjas observationen redan utanför 

biblioteket då tillgång till handikapparkering, ramp, skyltning undersöks. Senare 

undersöks huruvida bibliotekslokalen har ledstråk, hiss, handikapptoalett, tydlig 

skyltning, med mera. Till sist undersöks utbudet av information och böcker i anpassade 

format samt hur informationen presenteras på bibliotekets hemsida. Utöver detta har jag 

använt mig utav värderingsvektyget WAVE av WebAIM (2014) för att ytterligare 

undersöka båda bibliotekens digitala tillgänglighet på deras webbplatser.  

  
7.1.1 Hässleholms stadsbibliotekets lokaler och utbud 

Stadbiblioteket i Hässleholm hör, som tidigare nämnt, till kulturhuset i centrala 

Hässleholm där även turistbyrån och biosalongen ingår samt andra salonger på övre 

plan som är tillgängliga för föreställningar, konserter, föreläsningar m.m. Byggnaden 

byggdes i början av seklet då målet för ett mer tillgängligt Sverige till år 2010 

inrättades. Enligt bibliotekarien Inger Olofsson som var med under min intervju med 
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den nya bibliotekschefen i Hässleholm, togs detta med i åtanke under bygget: 

”Biblioteket är ju inte så gammalt, du vet kanske att det invigdes i slutet av 2000, och 

när det byggdes var ju tanken att det skulle vara tillgängligt så att det är inte svårt att 

komma in och så”. 

 

Byggnaden är till stor del byggd av glas, detta gäller även dörrarna i entrén. Glaset är av 

mörkare nyans, men då de ej är tydligt markerade kan det vara olycksbådande då det 

kan vara svårt för synskadade att se var ingången är. Dock har jag varken under min tid 

som låntagare eller intervjuare hört om att en sådan olycka skulle ha skett. Byggnaden 

har flera våningsplan, och biblioteket tar upp en del av första och andra planet. Det finns 

både hiss och trappor både inne på biblioteket och utanför som leder till och från 

salongerna på de övre planen. Det finns betaltoaletter och handikapptoalett på första 

planet precis utanför biblioteket, samt en toalett inne på biblioteket. 

 

Marken vid entrén har halkskydd och själva entrén/hallen är väl belyst. När man först 

kommer in i biblioteket ser man informationsdisken, utlånings- och 

återlämningsroboten, tidskriftsavdelningen, datorerna, faktaavdelningen, böcker i 

speciella format (Daisy, punktskrift, storstila, lättläst
7
), en soffgrupp, litteratur på 

främmande språk, skönlitteratur och diktavdelningen, boksnurror, trappan som leder till 

andra planet samt färgstarka hyllor med böcker i olika teman/händelser som biblioteket 

vill uppmärksamma, och barnavdelningen. Både informationsdisken och utlånings- och 

återlämningsroboten är höj- och sänkbara. Det är väl belyst, hög i tak, rymligt och det är 

lätt överskådat och lätt att få överblick i lokalen. Ledstråk saknas. 

 

Vad gäller skyltar varierar skyltningen betydligt. Informationsdisken har en stor och 

tydlig skylt. Faktahyllorna, de skönlitterära hyllorna, barnhyllorna samt geografi och 

övriga hyllor på andra våningen är väl uppmärkta, medan vissa andra hyllor är mindre 

uppmärkta. Bland annat äppelhyllan och hyllan med böcker i speciella format saknar 

tydliga och mer beskrivande skyltar; båda har en framträdande placering men det 

framgår inte tydligt vilka anpassade medier de består av. Under gångna år, ett par 

renoveringar tidigare, hade biblioteket en karta där även SAB-systemets huvudklasser 

fanns med. I övrigt kan skyltarna sägas vara relativt små. Utan den kartan kan det, för 

personer som inte är välbekanta med biblioteket, vara svårt att hitta bland de olika 

avdelningarna för att komma till rätt hylla.  

 

Hyllorna kan anses vara höga för medellånga personer, inte minst för personer i rullstol. 

Lösningen på detta är pallar eller att be bibliotekarier eller ledsagare/assistent om hjälp. 

Utav de sittgrupper och bord som finns utplacerade på de olika avdelningar, är inga 

anpassade särskilt för rullstolsburna.  

Datorer finns både för barn och vuxna, dock ingen dator som är anpassad för 

funktionsnedsättningar eller med anpassat tangentbord. För vuxna finns datorer med 

både sitt- och ståplatser; sittplatser är datorer som är uppkopplade mot Internet, medan 

ståplatser är datorer som är kopplade till bibliotekets katalog. Borden är ej höj- och 

sänkbara och ej lämpliga för större rullstolar. På övre plan finns en datasal, som också 

saknar anpassad dator och anpassade datorbord. 

 

En Daisy-spelare finns tillgänglig till utlån, användarna förutses emellertid ha tillgång 

till egen spelare. Jämfört med de övriga avdelningarnas storlek är både äppelhyllan och 

hyllan med anpassad medier för vuxna begränsade. Detta kan delvist bero på att 

                                                 
7
 Lättlästa böcker finns för både barn och vuxna och är utformade så att raderna är korta och att 

meningarna inte är så långa (Legimus, 2015a).  
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användare väljer att ladda ner Daisyböcker själva från Legimus
8
 (tidigare TPB). 

Tillgång till denna tjänst kräver tillstånd som söks från biblioteket. Anpassade medier 

på främmande språk saknas. 

 

Endast på de första och sista trappstegen finns halkskydd. Det övre planet, är precis som 

det nedre, väl belyst och luftigt. Även på andra planet finns sittplatser i form av 

karmstolar och bord, dock inga som är anpassade för rullstol. På båda planen har 

hyllorna lagom mellanrum och utan något placerat i vägen vilket visar på bra 

framkomlighet. 

 
7.1.2 Hässleholms stadsbibliotekets hemsida 

Under intervjun på biblioteket i Hässleholm fick jag veta att biblioteket kommer att 

lansera en ny hemsida i den 28 maj 2015. Då denna uppsats ska skickas in samma dag 

undersökte jag den prototyp finns uppe redan nu, som alltså inte är slutprodukten. 

 

I slutet av 2013 ingick Hässleholms bibliotek tillsammans med Bromölla, Hörby, 

Kristianstad, Osby och Östra Göinge i Skåne Nordost och en gemensam katalog 

skapades. Hittills har bibliotekets webbplats legat under kommunens hemsida, fram tills 

i år då dessa gick med i Arena
9
 och börjat skapa en gemensam webbplats genom Axiell. 

När den nya hemsidan lanseras kommer en länk att läggas in på den gamla sidan under 

kommunens hemsida, som dirigerar användare till en intressantare, mer informerande 

och roligare hemsida som just nu heter SNOKA-bibliotek
10

.  

 

På den nya hemsidan har jag inte hittat alternativa inställningar för lättläst text eller 

uppspelningstjänst för användare med nedsatt synförmåga, dock har det funnits i åtanke 

under sidans påbyggnad att språket skall vara enkelt och texten inte allt för långt. Det 

går som vanligt på alla webbsidor att zooma in på sidan så att både texter och bilder ser 

större ut, eller zooma ut för att texten och bilder ska se mindre ut, genom att välja ”visa” 

på webbläsarens menyfält och därefter ”zoom” och ”zooma in – Ctrl ++” eller ”zooma 

ut – Ctrl +-”. Vill man endast zooma texten, går även detta att göra under samma 

menyval; dock informeras läsaren inte av dessa alternativ på sidan.  

 

På den nya hemsidan har de flesta länkar och bilder en förklarande text som dyker upp 

då man för muspekaren över en länkad text eller bild. Enligt bibliotekarien Mia 

Dimblad som arbetar bl.a. med uppbyggnaden av den nya hemsidan är det meningen att 

i slutversionen som kommer att lanseras skall alla länkar ha medföljande deskriptiv text. 

Länkar bör ha en deskriptiv eller förklarande text för att ge ytterligare förklaring till 

användaren om var länken leder till. Bildlänkarna på hemsidan har alternativa texter i 

det fallet då bilden av någon anledning inte skulle visas där, för att tala om för 

användaren vad den saknade bilden skulle föreställa.  

 

Menyn på den nya sidan är gjort med JavaScript och är responsiv; man klickar på 

länken ”meny” högst uppe på sidan och då dyker menyn upp under länken. Detta kan 

vara problematiskt för en del personer med nedsatt synförmåga som inte är vana 

internetanvändare. Till den nya bibliotekskatalogen kommer man på flera olika sätt: 

genom att direkt söka efter specifika böcker, e-böcker, filmer eller musik i sökrutan 

                                                 
8
 Legimus: http://www.legimus.se/  

9
 Axiell Sverige är en helhetsleverantör av system och lösningar för bibliotek men även skolor, arkiv, 

museer och offentliga myndigheter. Axiell Arena utvecklades som en sådan lösning för det virtuella 

biblioteket (Axiell Sverige, u.å.). 
10

 Snoka-biblioteket: http://snokabibliotek.se/web/arena/  
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bredvid menyn, eller genom att välja olika format (e-böcker, läsnedsättning m.m.) och 

genre (barn, ung, främmande språk, m.m.) i menyn, varpå man omdirigeras till en sida 

om det valda formatet/genren. Det går även att komma till katalogen genom att klicka 

på böckerna under ”nya böcker/nya e-böcker” på första sidan eller på valfria medier i 

menyn under ”tips och nyheter”. För att direkt söka efter en specifik titel är det 

lämpligast om man är säker på namnet och stavningen, annars kan en enda bokstav leda 

till ”inga träffar” och att man får för många irrelevanta förslag istället. Alternativa 

stavningsförslag ges inte. Sökningen genererar sökförslag som matchar det ord man 

skriver. För att testa systemet sökte jag på ”twlight” (”Twilight”) och ”hairy potter” 

(”Harry Potter”). Vid den första sökningen fick jag 2202 träffar och ingenstans på de 

sex första sidorna fanns ”Twilight”, medan The Hunger Games: Catching Fire DVD:n 

dök underligt upp på tredje sidan. Den andra sökningen genererade 490 förslag och 

Harry Potter titlarna började dyka upp på tredje sidan. En fördel är att bredvid varje titel 

(förutom talböcker och Daisyböcker) finns en bild på bokens/filmens/musikskivans 

framsida, vilket kan underlätta sökningen om man är bekant med framsidan. Till höger 

finns även förslag på författare baserad på sökningen (Meyer, Stephenie, och Rowling, 

Joanne K. i detta fall) som kan påskynda sökningsprocessen. Även här kan det vara 

lämpligt att zooma in på/förstora texten om man har nedsatt synförmåga. 

 

Som tidigare nämndes kan man genom menyn komma till sidan för läsnedsättning. Här 

finns information om medier i anpassade format så som lättläst, punktskrift, storstil, 

talböcker samt om äppelhyllan, med länkar till MTM, Myndigheten för tillgängliga 

medier och deras mediewebb Legimus. SNOKA-biblioteket kallar sig för ett digitalt 

bibliotek och är öppet dygnet runt, vilket kompletterar det fysiska bibliotekets 

öppettider och utbud, och på så sätt ökar tillgängligheten för alla användare. 

 

När jag körde hemsidan igenom WAVE fick sidan åtta errors varav två berodde på att 

vissa bilder fortfarande saknar alternativ text, fyra beror på att det finns fyra stycken 

överflödiga knappar som inte leder någonstans, och två som beror på att verktyget fann 

två tomma länkar på sidan.  

 
7.1.3 Växjö bibliotekets lokaler och utbud  

Stadsbiblioteket i Växjö ligger vid utkanten av de mest hektiska gatorna med de flesta 

butikerna, men anses ändå ligga centralt. En del av byggnaden, den fyrkantiga delen, 

tillhör det gamla huset som byggdes 1965 (innan motionen om ett mer tillgängligt 

Sverige); medan den runda delen, som är den bakre delen från ingången är från 2003 

(efter motionen).  

 

En del av byggnaden, nedre planet i den fyrkantiga delen, samt den runda delen, är 

byggd av glas. Dörrarna vid entrén är vida och av glas, och ramen för dörrarna samt 

informationslappar som har hängts upp på dörren gör det tydligt var man ska gå. Kanske 

skulle större, eller mer färgstark skyltning göra det tydligare för personer med nedsatt 

synförmåga, dock fick jag under min intervju där veta att man inte har fått synpunkter 

om det på biblioteket.   

 

Byggnaden består av flera våningsplan vilka alla tillhör biblioteket. Det finns både hiss 

och trappor. Trapporna saknar halkskydd. För att ta hissen måste man få be personalen 

om det. Hissen är väl belyst och där ryms vissa rullstolar, men inte de största. Då huset 

byggdes, förklarar Anna-Karin Axelsson som är bibliotekschef i Växjö, ”hade man inte 

som byggnorm att ha så stora hissar som det egentligen behövs idag för de allra största 

permobilerna”. Hon har inte varit med om att det orsakat problem eller hindrat någon 
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tidigare, men medger att, ”Möjligheten finns. Om du har en sån stor stol, och en del är 

ju väldigt stora, för du får hjälp med andning och allt möjligt när du sitter i dem.”  

 

Toaletter finns på varje våningsplan i biblioteket. På första planet finns en större 

handikapptoalett med dörröppnare och extra mycket plats jämfört med de övriga. 

Toaletterna på första planet kostar, men om man har ett funktionshinder så kan man be 

om nyckel för att använda de toaletter som finns på övre planet som mer anpassade för 

människor med olika behov eller nedsättningar. Det finns handikapparkeringar precis 

nedanför huvudentrén, med en liten lutning upp. 

 

Vid entrén finns det halkskydd och när man kommer in på biblioteket finns där ledstråk 

som leder till återlämningsroboten och receptionen rakt fram, till caféet till höger eller 

rakt fram till övriga delen av biblioteket. Det är väl belyst, hög i tak, luftigt, och vid 

entrén är det lätt att få överblick i lokalen, dock är biblioteket så stort så det finns 

mycket mer av biblioteket som man inte ser, både på planet under och det övre planet. 

Vid återlämningsroboten finns det punktskrift, och en ringklocka skyltat med ”Vill du 

ha hjälp av personal, ring här” ifall man vill påkalla hjälp. I receptionen finns det en 

liten hörslinga. I de andra diskarna finns det en portabel hörslinga som personal 

använder sig av för att personer med nedsatt hörsel ska kunna höra. Även i bibliotekets 

stora hörsal finns en hörslinga i den främre delen av lokalen så att de med mindre 

hörselnedsättning fortfarande kan läsa läppar och då är den bakre delen bättre för el-

allergiker att vistas i.  

 

När man kommer in bortom glasgolvet dit ledstråken leder finns flera 

informationsdiskar. Till höger finns här flera hyllor med medier i olika anpassade 

format så som lättläst, Daisy, taktila böcker, böcker i braille eller punktskrift, storstil. 

Mitt emot den avdelningen, till vänster om glasgolvet finns äppelhyllan för barn med 

medier i ovannämnda format samt böcker om olika funktionsnedsättningar. Även här är 

lokalen väl belyst och hög i tak. 

 

Vad gäller skyltningen är de olika avdelningar markerade med tydliga skyltar. Även 

inom de olika avdelningarna finns det skyltning. Detta är särskilt gynnsamt i 

avdelningen med anpassade medier då det underlättar för användaren att hitta det 

formatet som de är i behov av. Att alla avdelningar med anpassade medier är på 

markplanet och har framträdande placeringar som är enkla att hitta till är både lämpligt 

och en omtänksam gest. Det kan vara svårt att hitta bland de olika avdelningarna om 

man är ny på biblioteket, av den anledningen är det särskilt lämpligt ha anpassade 

medier på markplanet och nära till receptionen och mindre informationsdiskar. 

Bibliotekarierna kan även hjälpa användare att komma igång med att ladda hem 

ljudböcker från Legimus själva, som många har börjat med. Vid avdelningen med 

anpassade medier, liksom i övriga avdelningar, finns sittplatser utplacerade, men dessa 

är inte anpassade för rullstolsburna.  

 

Biblioteket har både en datasal och stationära datorer i övriga delar av biblioteket. 

Databorden är inte anpassade för användare i rullstol. I datasalen finns en anpassad 

dator som är programmerad för att underlätta datoranvändandet för användare med olika 

funktionshinder, framförallt med nedsatt syn och hörsel.  

 

På alla planen är det bra avstånd mellan hyllorna och inget är placerat i gångarna som 

hindrar framkomlighet. De flesta övre hyllorna inne på biblioteket, bortom receptionen 

och glasgolvet, är för höga att nå för låntagare i rullstol, och som det är nu så är den 
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enda lösningen att be personal om hjälp att plocka ner böcker. Därför är bemötande 

jätteviktigt, menar Anna-Karin Axelsson.  

 
7.1.4 Växjö bibliotekets hemsida 

Fram till 2012 låg bibliotekets hemsida under kommunens webbplats, sedan gick den 

över till arena och skapade en mer dynamisk och interaktiv hemsida
11

.  

 

På bibliotekets hemsida kan man välja inställningen lättläst allra överst på sidan, som 

dirigerar användaren till en sida med information om det mest grundläggande om 

biblioteket, skrivet i enkel svenska och innehåller korta meningar. Hemsidan har också 

en lyssnafunktion som läser upp texten på den sidan som man befinner sig på för 

användare med nedsatt synförmåga, utan att man behöver ladda ned och installera 

något. En annan funktion som finns på sidan är en språkfunktion som tillhandahålls av 

Google och kan översätta texten på alla sidor till cirka 90 olika språk. Om man vill 

ändra storleken på texten görs det endast genom att zooma in eller ut via webbläsaren, 

som förklarades i avsnitt 7.1.2.  

 

Länkarna på sidan har inte deskriptiva texter, däremot har bildlänkarna det som består 

av titeln till den boken som framsidan (bildlänken) tillhör.  

 

Sidans navigeringsmeny är en statisk dropdown
12

 meny; man behöver inte klicka 

någonstans för att se menyn, utan den finns där hela tiden, men när man för muspekaren 

över menyn dyker menyns underkategorier upp genom dropdownfunktionen. Detta gör 

sidan lättöverskådlig och enkelt att navigera – mer tillgänglig alltså.  

 

Till bibliotekskatalogen kommer man genom att söka efter specifika titlar i sökrutan 

som finns i headern
13

 på hemsidan, eller genom att klicka på de böcker som visas och 

uppmärksammas på olika sidor i webbplatsen, så som på startsidan under ”Nya böcker”, 

och sidan ”Tips” där man tipsas om böcker i de olika kategorierna. Tipsen består av 

bland annat en bild av framsidan till de böcker, e-böcker, filmer, och tidningar och 

tidskrifter som rekommenderas. Dessa bilder är även länkar som leder till titelns 

katalogpost där man kan finna mer information om den. 

 

När man skriver in en titel eller författare i sökningen genereras ett sökförslag som 

matchar det ord/namn man skriver. Jag testade systemets tillgänglighet genom att söka 

felstavade författarnamn. Jag valde att söka på ”marian kes” istället för ”Marian Keyes”, 

men så fort jag började skriva förnamnet i sökrutan så dök den rätta författaren upp 

bland sökförslagen. Jag fortsatte ändå med det felstavade efternamnet och fick 31 

träffar, alla irrelevanta. Till vänster om resultaten kan man avgränsa sökningen genom 

att välja författare, kategori, språk, målgrupp, medietyp, utgivningsår, ämne, eller serie. 

Bland de författare som finns som man kan avgränsa till saknas Marian Keyes, vilket 

indikerar att hon saknas i resultatlistan. Vid min andra test av systemet valde jag att 

söka på ”shmus heaney” istället för ”Seamus Heaney”. Den här gången fanns Seamus 

Heaney som ett avgränsningsval och resultatlistan innehöll, med endast ett undantag, 

endast titlar av och om Seamus Heaney. Detta visar på att även om man är osäker på en 

titel eller författare så kan systemet fortfarande leda låntagaren till det denne letar efter.  

 

                                                 
11

 Växjö bibliotekets hemsida: http://bibliotek.vaxjo.se/web/arena  
12

 En dropdown meny är en horisontell meny som ligger vanligvis ovanför eller under sidans header. När 

man håller muspekaren över någon av länkarna på menyn dyker en undermeny upp. 
13

 Header är ett parti överst på en webbsida som ofta består av sidans titel och logga.  
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När man söker i katalogen får man även i den understa rutan till höger tips på populära 

nyckelord. I katalogen finns andra externa bibliotekstjänster som biblioteket erbjuder 

användaren: man kan utöka sökningen och slå upp titeln även i Sydostbiblioteken, 

Libris, Internationella biblioteket, Landguiden, Nationalencyklopedin och IMBD, 

endast genom en klick. Till höger om resultatlistan i den översta rutan som heter ”Sök 

externt” kan man välja bland länkarna till dessa databaser, och klickar man en så 

omdirigeras man till den valda databasen och samma sökning (samma sökord) startas 

där. En sådan gör information mer tillgänglig för läsaren.  

 

När jag körde hemsidan igenom WAVE fick sidan 16 errors. 12 av dem berodde på att 

bildlänkar saknade alternativa texter – alltså den text som syns istället för bilden (om 

bilden är av olika anledningar oåtkomlig för servern) som kort talar om för användaren 

vad den saknade bilden skulle föreställa. Fyra av de påstådda felen berodde på att 

verktyget fann fyra länkar på sidan som var tomma och inte ledde någonvart. När jag 

testade alla fyra länkarna så fann jag att det var två som inte fungerade, medan de två 

övriga fungerade som de skulle.  

 

7.2 Intervjuer 

I följande avsnitt redogörs de resultat som jag erhållit genom de ställda intervjufrågorna.  

 
7.2.1 Hässleholms stadsbibliotek 

När Hässleholms stadsbibliotek byggdes och invigdes år 2000 hade man med ”Från 

patient till medborgare” fastställt målet att Sverige skall bli tillgängligt för alla år 2010. 

Därför arbetade man med tillgängligheten på biblioteket redan under uppbyggnaden. 

Detta har gjort att bibliotekets lokaler är anpassade för användare med olika 

funktionsnedsättningar. Det finns fler sätt att öka tillgängligheten till information och 

deltagande för målgruppen och det är genom anpassat utbud, placering, tekniska 

lösningar och bemötande på biblioteket. Även tillgänglighet till information och tjänster 

på bibliotekets hemsida är viktigt. 

 

Gällande utbudet av anpassade medier berättar Inger att biblioteket har arbetat med 

talböcker sedan starten.  ”Och vi är många som kan registrera låntagare till egen 

nedladdning också”, tillägger hon. Det går också att göra efterfrågan på talböcker på 

biblioteket, som man senare laddar ner och gör tillgängligt för utlån. 

 

Både äppelhyllan och hyllan med anpassade medier har framträdande placeringar på 

biblioteket. Det finns flera informationsdiskar utplacerade på biblioteket samt 

återlämnings- och utlåningsstationen finns nära entrén. Biblioteket har inget ledstråk, 

men i övrigt är framkomligheten på biblioteket god och något som man prioriterar 

menar Anette, ”Man ska kunna gå rakt in här”. 

 

När det kommer till tekniska lösningar för att öka tillgängligen har biblioteket på senare 

år tagit del av ett par innovationer som uppkom tack vare den tekniska utvecklingen: 

biblioteket har bland annat bytt informationsdisken och återlämnings- och 

utlåningsroboten mot höj- och sänkbara produktioner, berättar Inger. 

 

Bemötandet på biblioteket varierar beroende på användarens behov, om de frågar 

personal om hjälp eller föredrar att göra sitt biblioteksärende på egen hand. ”Vi hjälper 

de som vill ha hjälp, så att säga. Men man kan inte gå ut om de inte vill ha hjälp” 

förklarar Inger. Biblioteket har även startat en bokcirkel för talböcker, som Inger håller i 

för besökare med nedsatt synförmåga: ”Det är i samarbete med synskadades 
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riksförbund, deras lokala avdelning här då. Så vi har med nio stycken som träffas en 

gång i månaden och så laddar jag ner skivorna till de som inte har egen nedladdning. Så 

tar vi någon [bok] som de vill ha och så pratar vi om det. Och vi kanske fikar eller så.” 

Biblioteket erbjuder även uppsökande verksamhet som ”boken kommer” för de 

användare som på grund av olika hinder inte kan besöka biblioteket. 

 

Hässleholms stadsbibliotek håller just nu på att skapa en ny hemsida med hjälp av 

Axiell Arena, vilka erbjuder dynamiska och mer interaktiva webbsidor med katalog för 

bibliotek. Anette berättar att tillgänglighet är en grundsten i Arena och att Axiell är 

insatta i vad som gör en webbsida tillgänglig för bibliotekets alla användare.  

 

Under årens gång har länsbiblioteket ordnat utbildningar om olika funktionshinder och 

bemötandet av människor med olika funktionshinder. Inger berättar ett sådant tillfälle, 

”Jag har varit uppe i Stockholm på TPB som det hette på den tiden, i början då när jag 

lärde mig om det.” Tillgängligheten är annars inget som biblioteket för synpunkter på 

av sina användare idag. Anette och Inger tror att detta beror på att biblioteket byggdes 

då propositionen om att göra Sverige mer tillgängligt kom ut:  

 
- ”Det är väl för att det är så pass nytt”, tolkar Anette det som.   

- ”Ja, och det fanns väl med i åtanken när huset byggdes, att det skulle vara tillgängligt, 

och det var ju då man började prata om det, det var väl i början av seklet och så skulle 

det vara, det här med tillgänglighet, skulle vara färdigt på 10 år”, erinrar sig Inger.   

 
7.2.2 Växjös stadsbibliotek 

Delar av Växjös stadsbibliotek byggdes 1965 och andra 2003, både innan och efter 

propositionen om tillgängligheten. På sätt och vis har man kommit långt med 

tillgänglighetsarbetet både i byggnaden och verksamheten, samtidigt som 

bibliotekschefen själv anser att det fortfarande finns åtgärder som återstår att göras.  

 

Utbudet av anpassade medier består av flera hyllor för vuxna och en äppelhylla för barn. 

Biblioteket försöker förse alla användare med information i de format som passar dem. 

Anna-Karin Axelsson, som är bibliotekschef på Växjös stadsbibliotek, berättar att man 

jobbar aktivt med anpassade medier på biblioteket. Man är mån om att köpa mycket 

böcker som är lättlästa både för vuxna och för barn. För barn har man även äppelhyllan 

med bok-och-cd, taktila, braille eller punktskrift, och ljudböcker. Här finns även vissa 

med teckenspråk inspelad, och filmer med textning. Man försöker även skylta med dem 

för att det ska se trevligt och inbjudande ut kring de här böckerna också; det finns en 

avdelning med storstil, där alla böcker ser nästan likadana ut, och då har man lagt 

ljudböckerna ser mer muntrare ut jämte. Böcker som användare efterfrågar och som inte 

redan är inlästa brukar man lämna in ett inköpsförslag på att det skall läsas in. Utöver 

det laddar biblioteket även ner och bränner Daisy-skivor åt låntagarna. 

 

Hur man placerar hyllor och sittgrupper med mera kan antingen underlätta för 

användare, eller skapa barriärer. På biblioteket jobbar man ständigt med 

tillgänglighetfrågan och har haft en tillgänglighetskonsult som har tittat på hur det ser ut 

med tillgängligheten på biblioteket. Bland annat fick man rådet att ändra skyltmaterialet 

då det var svårare att läsa skyltarna som var av blank plast. Numera är skyltarna i en 

matt plast. Man har även flyttat den anpassade datorn, som tidigare var placerat i 

biblioteket nära till personal ifall man skulle behöva hjälp, till datasalen eftersom övriga 

användare kunde läsa av skärmen när de gick förbi i och med att texten ofta var 

förstorad och anpassad till användaren. Man har även fått flytta en hörslinga i 
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bibliotekets stora hörsal från den bakre delen till den främre delen av lokalen för att 

personer med mindre hörselnedsättning skulle kunna läsa läppar, och för att den bakre 

delen var bättre för el-allergiker att vistas i. ”Man kunde göra ännu mer saker men vi 

har inte råd att göra allt, vi får göra vissa bitar bara”, resonerar Anna-Karin.  

 

För att öka tillgängligheten på biblioteket använder sig biblioteket alltså av flera 

tekniska lösningar. Men enligt Anna-Karin är det bemötandet som är det allra 

viktigaste. På biblioteket finns en grupp som arbetar med bemötande-frågor, och årligen 

har de ett utbildningstillfälle för all personal kring bemötande av olika och ibland har 

man haft övningar för att man ska kunna sätta sig in i rollen som användare med 

funktionshinder. ”Ibland har vi haft väldigt realistiska övningar där vi har fått täcka för 

ögonen eller sitta i rullstol – för det har de här från kunskapscentrum kommit hit och 

delat in oss i grupper och så har vi fått prova på det, och då vet man ännu mer sen hur 

svårt det kan vara. Man får ta på sig glasögon som gör att man ser bara en liten liksom 

bit rakt fram så [demonsterar]. Jätteobehagligt. Så jag tycker, vi kan lösa så mycket med 

tekniska lösningar, men bemötande – och det är allt från att om du kommer och sitter i 

rullstol, har ledsagare med dig, att jag pratar med dig, att jag inte pratar med den andra 

personen, man måste prata med alla”, berättar hon. 

 

När biblioteket hade beslutat att byta hemsida till Axiell Arena så var det mycket krav i 

upphandling kring att den skulle fungera vad det gäller tillgänglighetsproblematiken. 

”Relativt hyggligt fungerar den”, säger Anna-Karin och berättar att det ska gå att 

förstora text och att det ska gå att använda med talsyntes p.g.a. kommunala 

bestämmelser. Hon tillägger, ”Sen kan det säkert bli ännu bättre”.  

 

Man har även diskuterat kring informationsmaterial på sidan, att man ska försöka 

formulera sig på så enkel svenska som möjligt, och att språket är så tydligt och enkelt 

som möjligt – vilket är till fördel både för de som är nysvenska och för de som har 

nedsatt läsförmåga. ”Bibliotekarier, precis som alla andra yrken, har en massa 

fackuttryck och det förstår man inte. Som fjärrlån, eller interurbanlån hette det när jag 

var ny. Men det är ju bättre att skriva ’böcker vi lånar från andra bibliotek’ då, alltså 

skriva i klartext så att alla förstår.  Och när lånetiden går ut, på så enkelt språk som 

möjligt.”  

 

Biblioteket har hållit i egna utbildningsdagar som gruppen som jobbar med bemötande 

anordnat, och deltagit då länsbiblioteket har anordnat utbildningsdagar och ibland bjudit 

in personer med funktionsnedsättningar som har berättat hur de upplever biblioteket och 

vad de vill ha hjälp, vilket kan vara särskilt upplysande och inspirerande. Anna-Karin 

beskrev ett sådant tillfälle då en man som satt i rullstol hade synpunkter om att bibliotekens 

hyllor är höga och berättade att i sådana fall är det bemötandet det som är allra viktigast:  

  

Det är inte rimligt, man kan inte liksom bygga dubbelt så stora hus, det kostar 

alldeles för mycket, så då får jag be om hjälp, men det viktiga är då att ni är 

lyhörda och att ni är villiga att hjälpa mig och plocka ner den boken som är där 

uppe, som inte jag når.  

 

Andra synpunkter som biblioteket har fått var förslag på att ha portabla hörslingor i alla 

diskar och på alla filialbibliotek. Det har man inte kunnat genomföra då den 

utrustningen är dyr, och kanske kommer att användas sällan eller inte alls på ett par år, 

och sen blir den omodern då tekniken har gått framåt. Istället har man köpt in och 

placerat hörslingor på den filial där behovet är just nu, och om behovet utökat kommer 
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de att köpa in fler uppsättningar menar Anna-Karin, ”men vi har inte råd att bara rakt av 

säga att alla ska vara utrustade med det, jag önskar att vi hade det, men det har vi inte.”  

 

Från personal har det också kommit in förslag på att använda en hörslinga på 

arbetsplatsträffar och möten. En sådan finns i förvaltningen och när det pågår en 

arbetsplatsträff med all personal (ca 50 personer) i hörsalen Galaxen, berättar Anna-

Karin, hon numera alltid använder mikrofon, ”för så är det ju ofta: att det som är bra för 

den enskilde är bra för alla”. 

 

En annan synpunkt som hade inkommit var från en användare som hade tränat sin hund 

på att de ska gå till mattan som fanns vid återlämningsroboten när han ska lämna 

böckerna. Man hade då påbörjat arbetet med att lägga ledstråken och man hade inte 

tänkt behålla den mattan efteråt. ”Det kan vara en jätteliten sak, men för en person 

betyder det mycket”, tycker Anna-Karin. ”Jag tror att vi har en ganska stor medvetenhet 

här, jag hoppas det i alla fall! Sen är det ju det att det alltid kan bli bättre, du vet.” 

 

 

8 Analys och diskussion  
I detta kapitel kommer jag att diskutera empirins resultat i förhållande till varje 

frågeställning för sig utifrån Bucklands modell. Varje avsnitt påbörjas med referat till de 

teoretiska utgångspunkterna i förhållande till respektive fråga. Därefter belyser jag 

verksamheten vid de valda biblioteken, samt analyserar och gör jämförelser med 

riktlinjer som är satta av nationella och internationella styrdokument. 

 

8.1 Utbudet, den fysiska tillgängligheten och den digitala 
tillgängligheten 

 Hur ser utbudet utav service, material, lokaler och verktyg ut på både biblioteket och 

bibliotekets hemsida för människor med fysiska funktionsnedsättningar?  
 

För att bibliotek ska tillgodose sina användares behov krävs ett omsorgsfullt och 

varierat utbud av litteratur och tjänster, och att tillgången till utbudet är så bra som 

möjligt – både på biblioteket och på bibliotekets hemsida, då bibliotekets digitala 

verksamhet blir allt viktigare.  

 

På Hässleholms stadsbibliotek finns bibliotekarier som ansvarar för anpassade medier 

för vuxna och på barnavdelningen jobbar man aktivt med äppelhyllan. Jämförelsevis är 

bägge dessa avdelningar begränsade jämfört med utbudet som användare utan fysiska 

funktionsnedsättningar kan ta del av. Under min förmiddag på biblioteket fick jag veta 

att alltfler låntagare laddar ner anpassade medier från Legimus istället, men att man 

fortfarande bränner Daisy-böcker på efterfrågan. En annan förklaring till att dessa 

avdelningar är mindre är att storleken återspeglar antalet användare med 

funktionsnedsättningar. Medan jag var där kom en grupp på besök till biblioteket 

bestående av personer med olika funktionsnedsättningar och en skötare eller assistent, 

och även under intervjun fick jag veta att det ibland organiseras sådana besök till 

biblioteket, men att det också finns personer som kommer till biblioteket endast med 

ledsagare eller på egen hand. Runt den tiden var det relativt fullt på biblioteket och 

många kom och gick. Ungefär likadant har det varit på biblioteket när jag har besökt det 

tidigare under flera år i egenskap av låntagare och invånare i kommunen: att många 

användare kom och gick, men ett fåtal personer med fysiska funktionsnedsättningar 

syntes på biblioteket. Det är ingen exakt beräkning, och jag har inga uppgifter om hur 

många som tar del av bibliotekets uppsökande verksamhet boken kommer, men det 
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måste vara fler invånare i kommunen som har fysiska funktionsnedsättningar än antalet 

som besöker biblioteket. Då dyker en ny fråga upp: varför är det så få som besöker 

biblioteket? Orsakerna kan vara många, bland annat graden av funktionsnedsättningen, 

ointresse, eller att man inte vet att bibliotek numera är bättre anpassade efter 

användarnas olika behov.  

 

Den fysiska tillgängligheten på biblioteket i Hässleholm är enligt mina observationer 

god. Biblioteket är lätt överskådat, öppet och rymligt, det är lätt att ta sig till de olika 

avdelningarna, det finns hiss och trappan har ledstång. Dock kan bristen på ledstråk och 

otydlig skyltning bland vissa hyllor försvåra för användare med funktionsnedsättningar 

att hitta det önskade materialet.  

 

Den digitala tillgängligheten på Hässleholms bibliotekets nya hemsida är god och att 

tillgänglighet har varit en väsentlig del av den under utvecklingen syns på de olika 

funktioner som gör det lättare för användare att hitta runt på hemsidan. De möjliga 

orsakerna till att användares informationssökning eventuellt kan misslyckas på 

hemsidan kan vara att den nya sidan fortfarande saknar en uppspelningsfunktion för 

användare med nedsatt synförmåga samt en översättningsfunktion för användare med 

funktionsnedsättningar med andra modersmål. 

 

På Växjös stadsbibliotek arbetar man aktivt med anpassade medier både för vuxna och 

för barn. Medier i olika anpassade format upptar flera hyllor på biblioteket och mittemot 

finns äppelhyllan med medier i anpassade format samt böcker om olika 

funktionsnedsättningar för barn. Även vid detta bibliotek är det vanligt att användare 

vill ladda ner anpassade medier från Legimus istället och att man fortfarande bränner 

Daisy-böcker som användare har efterfrågat – något som kan hindra användares 

informationssökning från att misslyckas, även om det kan bli en viss väntetid. 

 

Den fysiska tillgängligheten på biblioteket i Växjö är god då de flesta kraven på IFLA:s 

checklista ”Access to libraries for persons with disabilities (Irvall & Nielsen, 2005) 

möts av biblioteket. Bibliotekets goda fysiska tillgänglighet är en återspegling av 

bibliotekschefens svar och den optimistiska attityden till tillgänglighetsfrågan som 

uppfattades under intervjun. Bibliotekets lokal är öppet och rymligt, och avdelningen 

med anpassade medier ligger nära ingången på markplanet. Det finns hiss på biblioteket 

dock måste man be personalen för att ta den till det övre eller undre planet. Trappan har 

ledstång och vid entrén finns ledstråk som leder till återlämningsroboten, receptionen, 

fiket, och mot avdelningen med anpassade medier. Det som kan försvåra för användare 

med funktionsnedsättningar att hitta sitt önskade material är just att man inte kan 

använda hissen på egenhand i det fallet då materialet skulle finnas på det övre eller det 

undre planet.  

 

Den digitala tillgängligheten på Växjös stadsbiblioteks hemsida är god. Den är 

lättöverskådlig, lättnavigerad och har inställningar för ett lättläst alternativ av hemsidan, 

en uppläsningsfunktion och en översättningsfunktion som kan användas av användare 

med nedsatt läsförmåga. Något som dock skulle underlätta informationssökningen för 

användare på hemsidan är om länkarna på sidan hade deskriptiva texter med en kort 

extra beskrivning för användare som behöver ytterligare förklaring av var länken leder.   

 

Enligt respondenterna på Hässleholms stadsbibliotek kommer det inte in synpunkter 

från användare rörande tillgängligheten eller förbättring av den. Det är svårt att avgöra 

vad det kan bero på – om det inte finns behov av förbättring eller om personer med 
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funktionsnedsättningar inte vet om de kan lämna synpunkter eller inte har möjlighet att 

göra det.  

 

Respondenten på Växjös stadsbibliotek berättar om flera synpunkter och önskemål som 

hade inkommit. En sådan synpunkt var att man skulle inhandla portabla hörslingor till 

alla filialbiblioteken. Biblioteket svarade på det genom att anskaffa ett par hörslingor till 

en början då det handlar om dyra utrystningar och sedan fler vid efterfrågan på de 

berörda filialbiblioteken. Ett önskemål som kom från en låntagare med en 

synnedsättning var att man vid en renovering skulle behålla en matta vid 

återlämningsroboten, då denne hade tränat sin ledarhund att gå till den mattan för att 

återlämna böcker. Då den nya ledstråken ledde till roboten kunde man inte ha kvar 

mattan där. Även om biblioteket inte fullt ut agerade på synpunkterna kan utkomsten 

ändå ses som positiv: man bemöttes med respekt och hade ett öppet samtal om frågan.  

 

Utifrån Bucklands fem informationsbarriärer kommer jag att analysera bibliotekens 

utbud, fysisk tillgänglighet och digital tillgänglighet för att beskriva, diskutera och 

värdera för att komma fram till en slutsats om hur båda fallstudiernas verksamhet 

arbetar med tillgänglighet och om det finns rum för fler åtgärder eller förbättringar.  

 
8.1.1 Hässleholm 

Identifikation – Både bibliotekslokalen och bibliotekets nya hemsida är 

lättöverskådliga. Skyltning på biblioteket varierar, men där den behöver vara mest 

tydlig – avdelningen för anpassade medier och äppelhyllan - är den ogynnsam, särskilt 

för användare med nedsatt synförmåga och orienteringsförmåga. Bibliotekets utbud av 

material är varierande – både avdelningen för anpassade medier och äppelhyllan är 

begränsade, men som respondenten berättade kan det bero på att fler har börjat ladda 

ner medier i anpassade format från Legimus. 

 

Fysisk tillgänglighet – Framkomligheten på biblioteket är god, det finns tillräckligt 

med utrymme mellan hyllorna och olika avdelningar utan hinder. Biblioteket byggdes 

runt den tid som propositionen som fastställde målet att Sverige skulle bli tillgängligt 

för alla år 2010 lades fram. Biblioteket saknar dock ledstråk, vilket väcker återigen 

frågorna om varför inte fler besöker biblioteket eller lämnar synpunkter, men då det 

faller utanför studiens ramar lämnar jag de frågorna för någon annan att besvara. 

Biblioteket saknar anpassad dator samt datorbord med tillräckligt utrymme för rullstol. 

En sådan dator är förstås dyr, men jag antar att det är enklare att placera datorborden 

och stolarna på ett sätt som gör det lättare för användare i rullstol att låna datorer. 

Däremot dyker frågan om det finns behov eller efterfrågan av det vid detta bibliotek upp 

igen.  

 

Användarens pris – Då framkomligheten på biblioteket är god och man inskaffat 

anpassad teknik så som höj- och sänkbara informationsdiskar och återlämningsstationer, 

blir biblioteksbesöket angenämare för användare med fysiska funktionsnedsättningar. 

Dock kan det kännas omständigt att be om hjälp för att ta ner böcker, eller lämna 

biblioteket för att ta hissen utanför till andra våningen.  

 

Bibliotekets kostnad – Tekniska lösningar som den höj- och sänkbara 

informationsdisken och höj- och sänkbara återlämningsroboten är relativt nya tillskott 

på biblioteket som säkerligen kostade en bra bit av bibliotekets budget. Även 

utvecklingen av en ny hemsida kan vara kostsamt. 
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Förståelse och kognitiv tillgänglighet – Skyltar, anpassad teknik och språk (symboler) 

avgör huruvida användaren förstår och kan tillgodogöra sig information. Som tidigare 

nämns är skyltningen varierad och otydlig på vissa hyllor. Biblioteket lånar ut Daisy-

spelare som kan hjälpa användare som inte har en egen för att ta del av 

information/litteratur. Det finns en avdelning för böcker på främmande språk, dock har 

jag inte sett att det fanns anpassade medier på främmande språk.  

 
8.1.2 Växjö  

Identifikation – Bibliotekslokalen kan vara lite svåröverskådlig då den upptar tre plan 

men skyltningen är tydlig och på bibliotekets hemsida finns en karta över biblioteket. 

Hemsidan är lättöverskådlig. Biblioteket har ett brett utbud av anpassade medier både 

för vuxna och för barn och bränner fler Daisy-böcker på efterfrågan samt hjälper 

användare att på egenhand ladda hem medier från Legimus. 

 

Fysisk tillgänglighet – Framkomligheten på biblioteket är god, man har placerat 

hyllorna med tillräckligt med utrymme mellan dem och det är inga hinder mellan de 

olika avdelningarna. Biblioteket satte in ledstråk för ett par år senare vilket förbättrar 

den fysiska tillgängligheten och framkomligheten. Biblioteket har anpassad dator, men 

övriga datorer saknar utrymme för rullstol och datorborden är ej höj- och sänkbara. 

Möjliga orsaker till detta är att användare vid biblioteket inte har behov av det och ej 

efterfrågat det, eller att kostnaden för höj-och sänkbara datorbord är för hög för 

närvarande. Användare med funktionsnedsättningar måste be personal om att få åka hiss 

mellan planen vilket kan kännas omständigt om man vill klara sig på egenhand, här 

skulle en alternativ lösning underlätta för användargruppen.  

  

Användarens pris – Då framkomligheten och utbudet är bra underlättar det för 

användare med fysiska nedsättningar att hitta det de är ute efter utan större besvär. 

Ibland får man be om hjälp för att till exempel få låna hissen eller att nå böcker på övre 

hyllor, vilket kan orsaka ett visst obehag om man föredrar att göra sina 

biblioteksärenden på egenhand. De teknologiska lösningar som finns är omfattande och 

kostsamma förändringar, varför man istället betonar vikten av ett gott bemötande här.  

 

Bibliotekets kostnad – Att bygga ett brett utbud av anpassade medier, ledstråk, köpa in 

hörslingor och en anpassad dator är påkostade lösningar för att förbättra 

tillgängligheten, men något som biblioteket anser är viktigt och betydelsefullt för både 

bibliotekets utveckling och bibliotekets användare.  

 

Förståelse och kognitiv tillgänglighet – Tydliga skyltar, anpassad dator, Daisy-spelare 

och översättningar ökar den kognitiva tillgängligheten och hjälper användare med olika 

fysiska funktionsnedsättningar förstå och tillgodogöra sig informationen. Här har jag 

dock inte kunnat hitta anpassade medier på främmande språk för användare med fysiska 

funktionsnedsättningar med utländsk bakgrund och begränsad svenska. Detta kan bero 

på att biblioteket inte får efterfrågan eller inköpsförslag på det, men det kan i sin tur 

bero på att den här användargruppen inte är medveten om de svenska bibliotekens 

demokratiska mål och uppdrag. En annan anledning till att den här typen av material 

inte har etablerats är att det kan vara svårt för biblioteket att beställa sådant material på 

främmande språk, och även det kräver många resurser i form av utbildning, samarbete 

eller anställning av språkvetare eller experter i anpassade medier på främmande språk.  
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Sammanfattningsvis varierar utbudet utav service, material, lokaler, verktyg på både 

biblioteken och bibliotekens hemsidor. Båda fallen i min studie arbetar aktivt med 

tillgänghetsfrågan samtidigt som barriärer fortfarande förekommer på båda biblioteken. 

 

8.2 Tillgänglighetsarbetet 
 På vilket sätt uppmärksammas tillgänglighetsfrågan och målgruppens olika behov av 

folkbiblioteket?  
 

Då biblioteket i Hässleholm byggdes och invigdes under samma period då 

propositionen om ett mer tillgängligt Sverige för alla år 2010 fastställdes som mål, har 

tillgängligheten varit en viktig aspekt under konstruktionen och av inredningen och 

utvecklandet av bibliotekets samling. På senare år har biblioteket ökat tillgängligheten 

med höj- och sänkbara diskar, utvecklat en ny hemsida där god tillgänglighet har varit 

ett krav igenom hela utvecklingsprocessen och genom att delta i utbildningsdagar som 

länsbiblioteket ordnar.  

 

Även på biblioteket i Växjö har tillgänglighetsfrågan varit en viktig aspekt vid 

renoveringar, byte av hemsida och urval av litteratur och medier. Biblioteket har en 

grupp som jobbar med bemötande som håller i utbildningsdagar på biblioteket, och man 

deltar även på länsbibliotekets utbildningsdagar. Biblioteket har haft en 

tillgänglighetskonsult som har tittat på hur tillgängligheten ser ut på biblioteket och 

bibliotekschefen har tidigare suttit med i ett samverkansråd som diskuterade 

tillgänglighetsfrågor i kommunen som representant för biblioteket, ibland även för hela 

kulturdelen.  

 

En handlingsplan för tillgänglighetsarbetet på bibliotek förbättrar utsikterna för 

användarnas informationssökningsprocess och den upplevda kvaliteten på biblioteket 

och kommer så småningom att leda till att biblioteket är fullt tillgängligt, att man 

tillgodoser alla användares behov och att man uppnår bibliotekets mål om att bidra till 

ett jämlikt och demokratiskt samhälle.   

 

På båda biblioteken arbetar man med identifikation, fysisk tillgänglighet, användarens 

pris, bibliotekets kostnad och kognitiv tillgänglighet. I Hässleholm är det framförallt 

aspekt 2-5 av Bucklands barriärer som genomsyrar tillgänglighetsarbetet. I Växjö har 

man även arbetat med identifikation då man har förbättrat skyltningen under senare år. 

 

Att döma av empirin så arbetar båda studiens fall med tillgänglighetsfrågan, utefter 

varierande målsättningar. På biblioteket i Hässleholm handlar arbetet framför allt om att 

tillgängliggöra anpassade medier. På biblioteket i Växjö har det på senare tid handlat 

om att förbättra den fysiska tillgängligheten i bibliotekets lokaler.  

 

8.3 Handlingsutrymme 

 Finns det åtgärder som kan förbättra tillgängligheten vid folkbiblioteket?  
 

Båda fallen arbetar mot att vara tillgängligt för alla och även med att främja intresset för 

läsning och litteratur, information, forskning och utbildning i enlighet med 

Bibliotekslagen (SFS 2013:801). I Hässleholm har man bland annat den unika 

talbokcirkeln. I Växjö har man ett brett utbud av anpassade medier för låntagarna. Båda 

fallen har även uppsökande verksamhet som Boken-kommer. 

 

Båda biblioteken har mött många av MFD:s grundläggande kriterier för 

tillgänglighetsarbete, men inte alla (MFD, 2014; MFD, 2015a).  
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På biblioteket i Hässleholm saknade jag följande av MFD:s kriterier:  

 Har utsett samordnare 

 Åtgärdat personalutrymmen 

 Budget för tillgänglighetsförbättringar. 

 

På biblioteket i Växjö saknade jag följande åtgärd:  

 Budget för tillgänglighetsförbättringar. 

 

Båda fallen mäter sig bra mot de 12 mål som Unesco och IFLA satt upp i 

folkbiblioteksmanifestet (IFLA, u.å.). Nedan listar jag hur båda fallen jobbar jämtemot 

de målen som är mest relevanta för denna typ av studie med förslag hur man kan 

ytterligare utveckla flera av dem:  

 

1. Båda biblioteken skapar och stärker läsvanor hos barn genom att tillgängliggöra 

böcker i anpassade format som barnen såväl som föräldrarna och fritidspedagoger 

kan ta del av.  

2. Båda biblioteken stödjer självstudier såväl som formell utbildning på alla nivåer 

genom samarbete med kommunens skolor samt högskolor.  

3. Båda biblioteken erbjuder användare med funktionsnedsättningar möjligheter till 

kreativitet och personlig utveckling genom att inkludera alla i sina aktiviteter.  

4. Båda biblioteken stimulera barns och ungdomars fantasi och kreativitet genom 

utbudet av anpassade medier samt den nämnda talbokscirkeln.  

5. Vad gäller främjande av kunskap om kulturarvet, förståelse för kulturen och insikt 

om vetenskaplig forskning och utveckling är det inget som jag har uppfattat att man 

aktivt och direkt arbetar mot att döma av mina intervjuer och observationer på båda 

bibliotek.  

6. Båda biblioteken är öppna för alla konstnärliga uttrycksformer fastän det finns 

preferenser för vissa.  

7. Båda biblioteken har verksamhet som främjar kontakten mellan olika kulturer och 

stimulerar en kulturell mångfald, dock kan fler aktivitetera vara gynnsamma   

8. Båda biblioteken garanterar alla medborgare tillgång till alla slag av 

samhällsinformation;  

9. Båda biblioteken underlättar utnyttjandet av informationsteknologi och förbättrar 

kunskaperna om dess användning genom att erbjuda låntagare IT-träffar samt 

hjälpa användare komma igång med att ladda ner anpassade medier från Legimus.  

 

Både Hässleholms stadsbibliotek och Växjös stadsbibliotek har implementerat många 

av de lösningar som finns i IFLA:s checklista (Irvall & Nielsen, 2005), men en del 

åtgärder saknas fortfarande, däribland ledstråk, anpassad dator, bättre skyltning och 

medier i anpassade format på främmande språk på biblioteket i Hässleholm och fri 

användning av hiss, höj- och sänkbara bord och diskar samt medier i anpassade format 

på främmande språk på biblioteket i Växjö.  

Båda fallen möter många av de mål och riktlinjer som har satts av både nationella och 

internationella styrdokument. Analysen ovan visar dock att det finns ytterligare åtgärder 

som kan vara till nytta för personer med funktionshinder.  

 

I denna uppsats har jag med utgångspunkt i den övergripande frågan ”Hur ser 

tillgängligheten för användare med olika fysiska funktionsnedsättningar ut vid dessa två 

typiska folkbibliotek” försökt besvara om biblioteken utbud, fysiska tillgänglighet, 

digitala tillgänglighet, hur man uppmärksammar tillgänglighetsfrågan samt om det finns 
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något handlingsutrymme som styrdokumenten tillåter eller kräver. I detta kapitel har jag 

kommit fram till att tillgängligheten varierar mellan båda kommunen och bibliotek och 

att detta kan bottna i olika omständigheter. Vad det beror på att tillgänglighetsarbetet 

varierar mellan kommuner och bibliotek kan vara antal användare med fysiska 

funktionsnedsättningar som besöker biblioteket och efterfrågan/synpunkter från 

användare eller bristen på efterfrågan/synpunkter. 

 

 

9 Slutsats 
Syftet med denna kandidatuppsats har varit att ta reda på hur tillgängligheten för 

användare med olika fysiska funktionsnedsättningar ser ut vid två typiska medelstora 

folkbibliotek i Sverige och huruvida det finns rum för förbättring i tillgängligheten. För 

att uppnå uppsatsens syfte har jag utformat följande frågeställningar:  

 

- Hur ser utbudet utav service, material, lokaler och verktyg ut på både biblioteket och 

bibliotekets hemsida för människor med fysiska funktionsnedsättningar?  

 

- På vilket sätt uppmärksammas tillgänglighetsfrågan och målgruppens olika behov av 

folkbiblioteket?  

 

- Finns det åtgärder som kan förbättra tillgängligheten vid folkbiblioteket?  

 

Den teoretiska ramen som har använts i denna fallstudie är Bucklands barriärer för att 

undersöka båda bibliotekens service och åtgärder. Jag har även utgått från nationella 

och internationella riktlinjer i analysen av huruvida det finns återstående åtgärder som 

styrdokumenten tillåter eller kräver för att förbättra tillgängligheten.  

 

Då Bucklands modell om informationshinder används flitigt i studier om tillgänglighet 

på bibliotek verkade den vara en passande analytisk verktyg även i min studie. Genom 

Bucklands modell har jag kunnat fördjupa mig i att grundligt identifiera vilka åtgärder 

som har gjorts på båda biblioteken och vilka som återstår att göras för att hjälpa 

användare med funktionsnedsättningar överbrygga alla hinder. Användningen av den 

har även lett till att jag har erhållit en ökad medvetenhet om hur man som bibliotekarie 

kan arbeta med tillgänglighetsfrågor på bibliotek.  

 

I studien har jag använt kvalitativa intervjuer med bibliotekscheferna för de valda 

biblioteken samt observerat hur båda bibliotekens lokaler, utbud och hemsidor är 

anpassade för användare med olika fysiska funktionsnedsättningar. Genom att utföra 

både intervjuer och observation i min fallstudie har jag kunnat få en komplett bild av 

hur tillgänglighetsfrågan uppmärksammas på båda biblioteken. Med det menas inte att 

jag känner till specifika detaljer eller statistik gällande tillgänglighetsarbetet ser ut hos 

båda fallen, men att jag ändå har fått en omfattande uppfattning. Fler intervjuer med 

bland annat representanter från de kommunala handikappsråden eller 

tillgänglighetsråden samt med användare hade erbjudit en ännu bredare bild av båda 

fallen att utgå ifrån i analysen, både för fallstudier ur användarperspektiv och system- 

och samlingsperspektiv, men den nödvändiga avgränsningen som har gjorts har icke 

desto mindre givit mig en bra grund för att uppnå uppsatsens syfte.   

 

Resultaten visar att båda biblioteken är väl tillgängliga i olika anmärkningar då de båda 

är medvetna om att olika användare har olika behov och de krav som nationella 

styrdokument ställer på tillgängligheten. De hinder som fortfarande förekommer på 
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biblioteket i Hässleholm är att det saknas ledstråk, anpassad dator, bättre skyltning och 

medier i anpassade format på främmande språk på biblioteket. De hinder som 

förekommer på biblioteket i Växjö är att användare med funktionsnedsättningar måste 

be personalen om att få använda hissen mellan de olika planen, att det saknas höj- och 

sänkbara bord och diskar samt medier i anpassade format på främmande språk. På båda 

bibliotekens hemsidor är det ett fåtal mindre åtgärder som ännu saknas. 

 

Det som framförallt visar på att båda biblioteken prioriterar tillgänglighetsfrågan är de 

mindre detaljer som de tar hänsyn till som gör stor skillnad för användarna, och att man 

anordnar eller åker på utbildning om olika funktionsnedsättningar, att man anser att 

bemötande är en viktig del av tillgänglighetsarbetet, att man ordnar anpassade 

bokcirklar, att man frågar användarna hur de upplever förändringar på biblioteket, samt 

att man prioriterar och vågar uträtta förändringar på biblioteket.  

 

Studiens resultat stämmer överrens med och bekräftar resultat av tidigare forskning om 

tillgänglighet på bibliotek. Alla bibliotek är olika, dock har alla bibliotek påbörjat 

tillgänglighetsarbetet fastän utvecklingen och prioriteringen ser olika ut. På vissa orter 

prioriterar man dessutom de funktionsnedsättningar som man oftast möter på 

biblioteket. Det som mina valda bibliotek emellertid har gemensamt med de undersökta 

biblioteken i tidigare studier är inte brist på idéer eller initiativ, utan osäkerheten kring 

budgeten och hur mycket av den återstående budgeten som man vågar satsa på 

tillgänglighetsprojekt.  

 

9.1 Förslag till vidare forskning 

Personer med funktionsnedsättningar som inte har svenska som modersmål är en grupp 

som har det särskilt svårt och har många barriärer som hindrar dem i samhället, men 

ändå är det en sådan grupp som sällan återspeglas i olika bibliotekssamlingar. Kanske 

beror det på att den här gruppen har annorlunda erfarenheter av bibliotek i deras 

hemländer – i det fallet är det viktigt att undersöka om så är fallet och vad man kan göra 

för att nå ut till dem och kanske ändra deras uppfattning om bibliotek. Det behövs fler 

studier om den här frågan för att man skall få ökad kunskap om den här gruppen och 

kunna därefter fastställa vad man kan göra för dem. 

 

Det finns även mer kunskap att hämta tillgängligheten på bibliotek utifrån användarens 

perspektiv för att fastställa användarnas behov och utforma konkreta åtgärder.  

 

Andra viktiga områden som jag anser bör prioriteras och uppmärksammas är hur 

bibliotek kan samarbeta mer med äldreboenden, rehabiliteringshem och andra boenden 

där litteraturläsning kan skänka, om inte glädje, lugnare och hemtrevliga stunder.  
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats, som är en fallstudie, är att undersöka hur tillgängligheten ser 

ut för användare med olika fysiska funktionsnedsättningar vid två medelstora 

folkbibliotek i. Det är dessa bibliotek som utgör studiens fall. De fysiska 

funktionsnedsättningar som avses i uppsatsen är nedsatt synförmåga, nedsatt hörsel och 

nedsatt rörelseförmåga. För att uppnå uppsatsens syfte har jag utformat följande 

frågeställningar:  

 

- Hur ser utbudet utav service, material, lokaler och verktyg ut på både biblioteket 

och bibliotekets hemsida för människor med fysiska funktionsnedsättningar?  

 

- På vilket sätt uppmärksammas tillgänglighetsfrågan och målgruppens olika 

behov av folkbiblioteket?  

 

- Finns det åtgärder som kan förbättra tillgängligheten vid folkbiblioteket?  

 

Genom att undersöka tillgängligheten på det fysiska biblioteket och den digitala 

tillgängligheten på dess hemsida hoppas jag uppmärksamma tillgänglighetsfrågan och 

få resultat som ger en verklighetstrogen bild av hur tillgänglighetsarbetet kan se ut på 

två typiska folkbibliotek.  

 

Den teori som har använts i studiens analys för att besvara frågeställningarna är 

Bucklands sex aspekter av informationsbarriärer för att undersöka båda bibliotekens 

service och åtgärder. Förhoppningen är att tillämpningen av Bucklands modell kommer 

att leda till både ökad kunskap om tillgänglighetsarbetet på båda biblioteken och deras 

hemsidor, samt att möjliga brister och svaga punkter identifieras. Även nationella och 

internationella riktlinjer kommer att beaktas i analysen av huruvida det finns ytterligare 

åtgärder som de utvalda styrdokumenten tillåter eller kräver för att förbättra 

tillgängligheten.  

 

Den metod som har använts i studien är kvalitativa intervjuer med bibliotekscheferna 

för de valda biblioteken samt observation av hur båda bibliotekens lokaler, utbud och 

hemsidor är anpassade för användare med olika fysiska funktionsnedsättningar. Till 

observationen har IFLA:s ”Access to libraries for persons with disabilities checklist” 

(Irvall & Nielsen, 2005) använts som underlag. Webbverktyget WAVE har använts för 

att utvärdera tillgängligheten på båda bibliotekens hemsidor. 

 

Resultaten visar att båda biblioteken uppmärksammar och prioriterar olika 

tillgänglighetsfrågor, och att de båda är medvetna om att olika användare har olika 

behov och om de krav som nationella styrdokument ställer på tillgängligheten. Det 

förekommer fortfarande hinder vad gäller olika aspekter på båda biblioteken och deras 

hemsidor, men det som framförallt visar på att båda biblioteken prioriterar 

tillgänglighetsfrågan är projekt som de har startat på eget initiativ samt utbildningsdagar 

som behandlar bemötande av användare med olika funktionshinder.  

 

Med min uppsats hoppas jag kunna bidra till positiva förändringar som kommer att göra 

information mer tillgängligt för användare med funktionsnedsättningar på de valda 

biblioteken eller på andra bibliotek. 
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Intervju med bibliotekschef och bibliotekarie vid Hässleholms stadsbibliotek (2015-05-

05), 32 minuter 

 

Observation av Hässleholms stadsbibliotekets utbud och lokal (2015-05-05) 

 

Intervju med bibliotekschef vid Växjös stadsbibliotek (2015-04-29), 37 minuter 

 

Observation av Växjös stadsbibliotekets utbud och lokal (2015-04-29) 

 

Ljudupptagning, transkribering och anteckningar från samtliga ovanstående intervjuer 

och observationer finns i författarnas ägo. Även resultat från WAVE-utvärderingen av 

båda bibliotekens hemsidor finns i författarens ägo. 
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I 
 

Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 

1) Om biblioteket har en anställd som är ansvarig för tillgänglighetsfrågor på 

biblioteket: Kan du berätta lite om dig själv och ditt arbete med tillgänglighetsfrågor 

på här?  

 

Om ej: Kan du berätta lite om hur biblioteket arbetar med tillgänglighetsfrågor här? 

Vilka tillgänglighetsfrågor uppmärksammas?  

 

2) Det finns ju personer som av olika anledningar inte har möjlighet att ta sig till 

biblioteket, och allt fler filialer stängs. Erbjuder detta bibliotek uppsökande 

verksamhet, och kan du berätta lite om den?  

 

3) Möter ni många användare med funktionsnedsättningar eller användare med speciella 

behov på biblioteket? Varför? Idéer om lösningar? 

 

4) Biblioteket är ju väldigt centralt, men hur upplever du själv den fysiska 

tillgängligheten till och på detta bibliotek för människor med rörelsehinder? 

 

5) Hur kan ni hjälpa användare som på grund av funktionsnedsättningar har svårt att 

hitta i biblioteket?  

 

a) Genom tekniska lösningar?  

b) Genom bemötande?  

 

6) Hur upplever du att tillgängligheten är vid detta Bibliotek för…  

 

a) för användare med nedsatt orienteringsförmåga (exempelvis p.g.a. nedsatt syn, 

hörsel, läsförmåga)  

b) för människor med svårigheter att kommunicera (exempelvis p.g.a. talsvårigheter, 

hörselskada)?  

 

7) Hur upplever du tillgängligheten på bibliotekets hemsida för användare med 

funktionsnedsättningar, t.ex. nedsatt läsförmåga?  

 

8) Hur upplever du utbudet vid detta bibliotek för…  

 

a) för människor med nedsatt läsförmåga (exempelvis p.g.a. synskada eller dyslexi)?  

b) för människor med nedsatt hörsel (exempelvis textning av filmer)?  

 

9) Har personalen vid detta bibliotek under din anställningstid fått utbildning som 

förklarar olika funktionshinder och bemötande av människor med olika 

funktionsnedsättningar?  

 

10) Har det under din anställningstid här på biblioteket ägnats särskild uppmärksamhet 

(utöver eventuella utbildningar) kring frågor som berör tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättningar? 

 

Exempelvis:  



  
 

II 

Genom lagar? Genom riktlinjer? Genom handikappolitik? Genom kommunalpolitiska 

beslut? Genom bibliotekets egna initiativ?  

 

11) Har du några idéer kring hur tillgänglighet, utbud eller bemötande för människor 

med funktionsnedsättningar skulle kunna bli ännu bättre vid detta bibliotek eller på 

bibliotekets webbplats? Och följdfråga: Vad krävs enligt din uppfattning för att 

detta ska kunna genomföras?  

 

12)  Samarbetar biblioteket just nu – eller finns det planer på samarbete – med till 

exempel handikapprådet på projekt som har sikte att öka tillgängligheten på 

biblioteket?  

 

13) Får ni idéer eller synpunkter från personer med funktionsnedsättningar på vad som 

skulle kunna öka tillgängligheten vid detta bibliotek eller på bibliotekets 

webbplats? Exempel på detta? 

 

 

 

  



  
 

III 

Bilaga B Observationsprotokoll  
Listan är sammanfattad med IFLA:s ”access to libraries for persons with disabilities 

checklist” som basis (Irvall & Nielsen, 2005).  

 

Outside the library 

 Sufficient parking spaces marked with the international symbol for the disabled  

 Parking close to the library entrance  

 Clear and easy to read signposting  

 Unobstructed and well lighted access paths to the entrance  

 Smooth and non-slip surface at the entrance  

 If needed, a non-slip and not too steep ramp with railings next to the stairs.  

 Railings at both sides of ramp   

 Entry phone accessible for deaf users  

 
Getting into the library 

 Sufficient space in front of the door to allow a wheelchair to turn around  

 Entrance door wide enough to allow a wheelchair to enter  

 Automatic door opener reachable by a person in a wheelchair  

 No doorsteps –for easy wheelchair access  

 Glass doors marked to warn visually impaired persons  

 Security checkpoints possible to pass through with a wheelchair/walker or other 

mobility aides  

 Stairs and steps marked with a contrasting color  

 Pictogram signs leading to elevators  

 Well lighted elevators with buttons and signs in Braille and synthetic speech  

 Elevator buttons reachable from a wheelchair  

 

The physical space  

 Clear and easy-to-read signs with pictograms   

 Shelves reachable from a wheelchair   

 Reading and computer tables of varying heights throughout the library  

 Chairs with sturdy armrests  

 Unobstructed aisles between book cases  

 Visible and audible fire alarm   

 Staff trained to assist patrons in case of emergency  

 

Toilets  

 Toilet with handles and flushing lever reachable for persons in wheelchairs  

 Alarm button reachable for persons in a wheelchairs  

 Washbasin, mirror at the appropriate height  

 

Circulation desk  

 Adjustable desk  

 Induction loop system for hearing impaired persons  

 Chairs for elderly and disabled customers  

 Accessible self-service circulation stations  

 

 

 



  
 

IV 

Department for persons with reading, hearing, and other disabilities  

 Unobstructed aisles between shelves  

 Availability of talking books and other special media  

 Computers accessible for children with disabilities  

 Shelve and picture book containers accessible from a wheelchair  

 

Department for persons with reading, hearing, and other disabilities  

 A centrally located department with talking books and other materials for 

persons with reading disabilities  

 A colored (yellow for visibility) tactile line leading to this special department 

 Clear signs  

 Comfortable seating area with bright treading light  

 A tape recorder, CD player, DAISY(Digital Audio Information System) player 

and other equipment to complement the audiovisual collection  

 Magnifying glass, illuminated magnifier, electronic reader or closed-circuit 

television (CCTV)  

 Computers with screen adapters and software designed for persons with reading 

and cognitive disabilities  

 

 

MEDIA FORMATS 

 

Special media formats for persons with disabilities  

 Talking books, talking newspapers, and talking periodicals  

 Large print books  

 Easy-to-read books  

 Braille books  

 Video/DVD books with subtitles and/or sign language  

 E-books  

 Tactile picture books  

 

Computers  

 Designated computer workstations adapted for patrons in wheelchairs  

 Adaptive keyboards or keyboard overlays for users with motor impairments 

 Designated computers equipped with screen reading programs, enlargement, and 

synthetic speech  

 Designated computers equipped with spelling, and other instructional software 

suitable for persons with dyslexia  

 Technical support for computers (on-site, if possible)  

 Staff capable of instructing customers in the use of computers  

 

 

SERVICE AND COMMUNICATION 

 

How to train staff  

 Distribute e-mails and/or other information to staff on a regular basis about 

library services to specific disability groups  

 Include information about services to special user groups in 

orientation/orientation package for new staff 

 



  
 

V 

Special services to patrons with disabilities  

 Home delivery service to persons who are not able to come to the library  

 Outreach services to persons in institutions and care facilities  

 Reading service for patrons with reading difficulties (e.g., short texts, letters, 

instructions, articles on tape or CD) or scanning texts to make them accessible 

on a computer with screen reader  

 Regularly scheduled consultations for persons with reading disabilities  

 

How to provide information to patrons with disabilities  

For visually impaired persons  

 Information in large print  

 Information on audio tape, CD/DVD, or in DAISY format  

 Information in Braille  

 Information on the library’s accessible website  

 

For deaf or hearing impaired persons  

 Information in subtitled and/or sign language videos  

 Information via text telephones and/or email  

 Information on the library’s accessible website (audio information should also 

be available as text)  

 Easy-to-read text for patrons who were born deaf or became deaf before 

acquiring language skills 

  

For persons with reading difficulties (persons with dyslexia or weak readers)  

 Information written in an easy-to-read text  

 Information on audio/video tape, CD/DVD, or in Daisy format  

 Information on the library’s accessible website  

 

For persons with physical disabilities  

 Information on audio/video tape or on CD/DVD or in DAISY format  

 Information on accessible website  

 

For cognitively disabled persons  

 Information in an easy-to-read format  

 Information on audio/video tape, CD/DVD, or in DAISY format  

 Information on the library’s accessible website  

  

Information to patrons with disabilities: media formats required 

 

How do you make information easy to understand?  

 Write clear and concise short sentences  

 Avoid foreign words  

 Insert ample white space between paragraphs and text blocks  

 Include illustrations on same page as accompanying text  

 Use dark text on white or light colored background – never light text on a dark 

background  

 

Website 

 Make the design logical and easy to navigate  

 Make the children’s webpage accessible  



  
 

VI 

 Provide software to enlarge text, change font and contrast, length of lines, and 

space between lines  

 Give alternative formats to .pdf and .doc – preferably unformatted text (.txt)  

 Separate contents from design– use style sheets to guide presentation and layout  

 Include search capability on your website  

 Avoid frames and tables  

 Avoid moving figures and texts  

 Use relative measurements for text  

 Accompany audio with text  

  

How to cooperate with disability organizations and individuals  

 A formal invitation to cooperate on various projects  

 A joint “brainstorming” meeting  

 Planned activities in the library, for instance:  

 

 -Campaigns and exhibits to inform the public about disabilities  

 -Booths with informational materials  

 -Meetings or conferences on disability issues  

 -Entertainment for children and adults with disabilities  

 

 Regular meetings with organizations and/or individual patrons to discuss future 

initiatives 

 Instruction for patrons with disabilities on how to use the library, computers and 

other technical equipment 

 Discussion groups  

 Joint development projects  

 Joint media contacts  

 

 

 

 

  


