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                               Abstract               The aim of this Master’s thesis is to, from a users perspective, 

investigate which factors affect the library use for six persons with 
disabilities or visual handicaps. My method has been a case study and 
the methods applied are interviews and observation. As a theoretical 
framework I use Tom Wilson’s theories and models about information 
behaviour and transform them to a model about library use. Answers are 
sought to the following questions: 

• What does the library use look like for six persons with disabilities or visually 
handicaps? 

• How do they experience the library in their own municipality? 
• Which factors affect the disabled persons library use and experience of the library? 
 

All i                                                      All interviewees showed a very positive attitude towards the library and 
the majority of them visited the library regularly or received audio 
books by mail. Most of the people who visited the library on a regular 
basis found the building functional, airy and easy to orientate oneself in. 
Negative criticism was given over the toilets for handicapped and the 
concentration of IT. The library staff and the special services received 
much praise. Factors that affected the library use of the group in a 
positive way were the library staff, the special services, interest for 
reading, the attitude to the library, the need of information and the 
possibility to have a person who assists at the library. Factors of more 
negative character were geography, means of communication, the 
library building and the offer of audio books. In many cases these 
barriers were overweighed by the positive factors, for example the 
special services. 

 
 
Nyckelord      funktionshindrade, rörelsehindrade, synskadade, biblioteksanvändning 
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1.Inledning 
 

If you discovered that 20 % of the people in your community were 
Chinese, you’d probably reach out to them – buy Chinese books and 
magazines, offer Chinese cultural programs, and provide information 
about learning English and becoming a citizen. If your library was located 
in an artists´ community and 20 % of its residents were artists, you’d 
want to make sure that your art collection was strong and your exhibits 
were appropriate. If there were many new housing developments in your 
community and 20 % of the families had young children, you’d probably 
have lots of books, magazines, and videos on parenting and you might 
offer ”mommy and me” programs. Did you know that approximately 20% 
of the people in your commu nity have a disability? People with 
disabilities constitute the largest minority in the country, crossing all 
socio-economic classes and ethnic groups. … Ask yourself what services 
your library provides for this 20% of its community. … Peoples with 
disabilities need information to help them to live, love, learn work and 
play in the mainstream of society ( Klauber, 1998, s. 52). 

 
Detta citat kommer från den amerikanska tidskriften American Libraries och visar på 
hur biblioteksvärlden värnar om att tillhandahålla olika minoriteters informationsbehov. 
Gruppen funktionshindrade är en av de största minoritetsgrupperna i samhället. 
Biblioteksvärlden har insett vikten av en satsning på denna minoritet. Som en 
fortsättning på citatets sista mening om att funktionshindrade behöver information för 
att klara sig bra i samhället skulle jag vilja tillägga att biblioteket också behöver 
information om de funktionshindrade och höra deras mening om biblioteket och om hur 
de använder det. Det är de funktionshindrade människorna som bäst vet hur biblioteket 
behöver anpassas för dem. Därför har jag valt att ha ett användarperspektiv på 
uppsatsen och låta dem komma till tals i första hand. Jag hoppas att denna uppsats kan 
bidra till en ökad förståelse för och förbättring av de funktionshindrades tillgång till 
bibliotek. 

1.1 Problembeskrivning 
 
Mitt val av ämne har sin grund i att jag uppfattar det som om de funktionshindrade 
mycket har kommit i andra hand i Sverige idag, så även i bibliotekssammanhang. I 
Sverige finns idag cirka en och en halv miljon människor som har någon form av 
synskada eller rörelsehinder. Till detta kommer även former av psykiska och 
medicinska funktionshinder som till exempel utvecklingsstörning och allergi (Dammert, 
2000, s. 55, 102, 118). Det handlar om uppåt en fjärdedel av Sveriges befolkning som 
har ett eller flera funktionshinder (Statens kulturråd 1999, s. 54). Nyligen lade 
Socialstyrelsen fram en rapport som visade att de funktionshindrade har sämre 
levnadsstandard än den övriga befolkningen. En aspekt som nämndes var svårigheter att 
delta i samhällslivet (Socialstyrelsen, 2002, s. 8). Andra undersökningar visar att 
människor som är funktionshindrade besökte biblioteket i mindre utsträckning än andra 
och de som besökte det minst var de rörelsehindrade och synskadade (SCB:s ULF enl. 
Statens kulturråd, 1998, s. 42). Därför har jag valt att fokusera på dessa två 
funktionshindergrupper i min uppsats.  
 
FN: s standardregler för att tillförsäkra människor med funktionshinder delaktighet och 
jämlikhet, som Sverige har ställt sig bakom, tar upp de funktionshindrades rätt till 
information, bibliotek och anpassade medier (Handikappombudsmannen, 2000, s. 1- 2). 
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I Sverige finns flera olika lagar och förordningar där de funktionshindrade tas upp som 
en viktig grupp att beakta. En lag är Bibliotekslagen som ska ge alla medborgare 
tillgång till biblioteket. Dessutom ska de funktionshindrade givas särskild 
uppmärksamhet (SFS 1996:596).Trots detta visar undersökningar som de ovan att 
människor med fysiska funktionshinder besöker bibliotek, teater etc. mycket mindre än 
den övriga befolkningen. Det uppstår alltså en spricka mellan visioner och verklighet. I 
denna uppsats vill jag undersöka detta problem med en mindre fallstudie av synskadade 
och rörelsehindrade och deras lokala bibliotek. 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 
Syftet med uppsatsen är att skaffa en förståelse för hur biblioteksanvändningen ser ut 
för rörelsehindrade och synskadade. Syftet är också att undersöka ett bibliotek med 
avseende på att studera varför rörelsehindrades och synskadades biblioteksanvändning 
ser ut som den gör. 
För att uppnå mitt syfte har jag valt följande frågeställningar: 
• Hur ser biblioteksanvändning ut för sex personer med rörelsehinder respektive 

synskada i en utvald kommun? 
• Hur upplever de biblioteket i sin hemkommun? 
• Vilka faktorer påverkar de funktionshindrades biblioteksanvändning och upplevelse 

av biblioteket? 
 
Till dessa frågeställningar ingår att undersöka med observation: 
• Hur ser det utvalda biblioteket ut? 

 

1.3 Definitioner 
 
För att tydliggöra ramarna för mitt ämnesval och undersökning har jag valt att definiera 
en del termer och begrepp.  
 
Funktionshinder: ”En begränsning eller det hinder som gör att en människa till följd av 
skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de gränser som 
kan anses normalt.” (Grunewald & Leczinsky, 2001 s. 122) I uppsatsen kommer jag att 
använda uttrycken funktionshindrade eller personer/ människor med 
funktionshinder/nedsättning. När jag i uppsatsen använder begreppet funktionshindrade 
kommer också främst syfta på de funktionshinder som ingår i min undersökning om inte 
annat anges.  
  
Handikapp: ’’Med ’handikappade’ avses människor som p.g.a. en skada eller sjukdom, 
har ett varaktigt  funktionshinder och som följd av detta funktionshinder – och brister i 
samhället möter svårigheter i den dagliga  livsföringen”(Dammert, 2000, s. 6). Att ha ett 
handikapp är inget karaktärsdrag hos en individ. Handikapp kan reduceras om samhället 
i större utsträckning var rättat efter alla individers behov (ibid.). 
     
Rörelsehindrade: Personer som kan inte springa en kortare sträcka och inte stiga upp 
på  en buss och/ eller ta en kortare promenad (Statens kulturråd, 1998, s.42    
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Synskadade: Begreppet omfattar blinda, gravt synskadade som endast kan skilja på ljus 
och mörker eller saknar syn samt synsvaga som har synrester kvar (Dammert, 2000, s. 
118). 

 
Biblioteksanvändning: Termen syftar till hur ofta personer besöker biblioteket, vad för 
medier de lånar därifrån samt om de utnyttjar bibliotekets datorer eller andra 
hjälpmedel. 
 
Information: Kan vara en fysisk enhet, en kommunikationskanal eller ren fakta (Wilson, 
1981, s. 3). 
 
Informationsbehov: Begreppet är sammankopplat med andra mänskliga behov, till 
exempel nyfikenhet och sinnesstimulans. Utifrån dessa olika behov söker en individ 
information av varierande slag (Wilson, 1996, s. 40). 
 
1.4 Förkortningar 
 
ABF – Arbetarnas Bildningsförbund 
DAISY – Digitalt audiobaserat informationssystem  
DHR – De handikappades riksförbund 
DUNS – De unga med neurologiska funktionshinder i Sverige 
HSO – Handikapprörelsens samarbetsorgan 
IT – Informationsteknik 
LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
NHR – Neurologiskt handikappades riksförbund 
PRO – Pensionärernas riksorganisation 
SoL – Socialtjänstlagen 
SRF – Synskadades riksförbund 
TPB – Tal- och punktskriftsbiblioteket 

1.5 Disposition 
 
Avsnitt 1: En kort inledning och problembeskrivning till ämnet följs av uppsatsens 
syfte, frågeställningar, definitioner samt uppsatsens disposition 
 
Avsnitt 2: Kapitlet startar med en redogörelse för mitt metodval, där en beskrivning för 
hur urval av informanterna gjorts och hur intervjuer och observation har gått till görs. 
Slutligen följer en genomgång av den viktigaste litteraturen och källkritik av den.  
 
Avsnitt 3: De funktionshindrades livssituation beskrivs i detta avsnitt och bland annat 
tas deras kulturvanor och samhällets insatser för denna grupp upp. En djupare 
presentation av de två funktionshindren görs samt vad respektive 
handikapporganisationer har för krav på anpassning hos biblioteken Bibliotekens 
anpassning för funktionshindrade tas också upp här. Medieutbud, hjälpmedel, särskilda 
tjänster och bibliotekslokaler presenteras. 
 
Avsnitt 4: I avsnittet tas den tidigare forskningen upp och koncentrationen ligger på 
funktionshindrade och bibliotek samt biblioteksanvändning i allmänhet. 
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Avsnitt 5: Här redogör jag för den modell för biblioteksanvändning som jag skapat 
utifrån biblioteks- och informationsforskaren Tom Wilsons teorier och går igen om de 
olika faktorer som kan påverka användningen av biblioteket. 
 
Avsnitt 6: Här presenteras observationen av biblioteket och informanternas svar 
återges. 
 
Avsnitt 7: I detta avsnitt analyserar jag informanternas svar utifrån mina 
frågeställningar, diskuterar likheter och olikheter i svaren samt jämför med tidigare 
forskning. 
 
Avsnitt 8: Här gör jag en avslutande diskussion om de resultat jag fått fram, presenterar 
slutsatser samt diskuterar kring vilken framtida forskning som skulle kunna göras inom 
ämnet. 
 
Avsnitt 9: Slutligen görs en sammanfattning av uppsatsens viktigaste delar.  
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   2. Metod och material 
 
I detta avsnitt kommer valet av metod och metodgenomförande att presenteras. Det 
kommer också att visa hur min litteraturinsamling gått till och redogöra för de viktigaste 
källorna samt källkritik av dessa. 

2.1 Metod 

2.1.1 Val av metod 
 
I mitt val av undersökningsmetod funderade jag i början av uppsatsarbetet på att göra en 
större undersökning av olika kommuner och ta med bibliotekets och kommunens 
åsikter. Detta visade sig bli för ohanterligt storleksmässigt och jag valde att begränsa 
undersökningen till en kommun. Slutligen bestämde jag mig också för att lägga 
koncentrationen på användarnas åsikter vilket innebär att bibliotekspersonalen och 
kommunpolitiker inte har intervjuats och givit sin version i min uppsats.  
 
Sharan B. Merriam, professor i pedagogik, skriver i boken Fallstudien som 
forskningsmetod att en fallstudie innebär att man undersöker ett avgränsat fenomen som 
en social grupp eller institution mer ingående ( 1994 s. 24). I mitt fall har jag valt både 
en institution, ett bibliotek i en kommun och en social grupp i form av fysiskt 
funktionshindrade med synskada eller rörelsehinder. Det är dock på användarna som 
tyngdpunkten ligger. 
 
Merriam tar i sin bok upp kvalitativa fallstudier. En kvalitativ fallstudie ”inriktar sig på 
insikt, upptäckt och tolkning snarare än på hypotesprövning. Genom att koncentrera sig 
på en  enda företeelse eller situation (”fallet”) strävar man genom detta angreppsätt efter 
att belysa i samspelet mellan viktiga faktorer som kännetecknar företeelsen eller 
situationen” (Merriam, 1994, s. 25). I litteraturen jag har funnit finns inte mycket skrivet 
om hur funktionshindrade ser på biblioteket och dess tjänster och detta innebär att det 
undersökningsmaterial jag har fått in i stor utsträckning blir upptäckter och iakttagelser. 
Mitt syfte med uppsatsen var också att se vilka faktorer som påverkade den utvalda 
användargruppens biblioteksanvändning så fallstudiens strävan att visa på faktorernas 
samspel gjorde att denna metod passade bra. De rent konkreta metoder jag har använt 
för att få in mitt material har varit intervjuer, observation och litteraturstudier. 

2.1.2 Urval av kommun och informanter 
 
Som nämndes i ovanstående avsnitt var jag tidigare inne på att jämföra flera kommuner, 
men har till slut valt att endast studera en. Varför jag valde denna kommun berodde på 
att den kommit långt fram i biblioteksarbetet för de funktionshindrade. Mycket av 
litteraturen om funktionshindrade och biblioteket ger en kritisk bild och därför ser jag 
det som intressant att välja en kommun som låg långt framme på detta område som 
motvikt till den mer negativa framställningen i källorna. 
 
För att få kontakt med informanter har jag valt att gå via handikapporganisationerna 
vilket jag menar är den bästa vägen. Att be biblioteket om hjälp upplevde jag som svårt, 
speciellt då det gällde de rörelsehindrade, eftersom bibliotek inte har något register över 
den gruppen på samma sätt som de kanske har över de synskadade som lånar talböcker. 
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Jag begränsade målgruppen till vuxna (över 18 år) som bor i eget hushåll i den utvalda 
kommunen. Ett annat av mina krav vid urval av informanterna var att de skulle ha 
besökt biblioteket eller utnyttjat bibliotekets tjänster minst en gång. Detta för att 
informanterna skulle kunna relatera till biblioteket i intervjuerna. Samtidigt är antalet 
besök begränsat till just ett för att få med även ”sällanbesökarna” i undersökningen. Om 
biblioteket skulle välja informanter fanns möjligheten att de endast skulle ha valt aktiva 
biblioteksbesökare då det haft bäst kontakt med dessa. Slutligen vore det risk att de som 
valts ut inte uttalade sig helt fritt om vad de tyckte av lojalitet mot biblioteket.    
 
Inledningsvis hade jag tänkt genomföra intervjuer med personer med hörselskador, 
rörelsehinder och synskador inom den utvalda kommunen. Jag skickade brev till De 
handikappades riksförbund (DHR), Synskadades riksförbund (SRF), Neurologiskt 
handikappades riksförbund (NHR) samt till De dövas förening i den större 
grannkommunen då jag inte fann adresser till de lokala föreningarna. Via en släkting i 
NHR fick jag kontakt med tre kvinnor i den kommun jag valt att undersöka som var 
villiga ställa upp för intervju. Sedan dröjde det en tid innan de andra organisationerna 
hörde av sig. Då fick jag ett brev från SRF i ”min” kommun där en kvinna erbjöd sig att 
ställa upp för intervju. Vid den här tidpunkten hade jag också bestämt mig för att 
begränsa urvalet till rörelsehindrade och synskadade  på grund av tidsbrist och intervjua 
tre stycken var i de två funktionshindergrupperna. Kvinnan från SRF förmedlade efter 
min förfrågan också kontakt med en man och en kvinna i föreningen som jag 
intervjuade. Totalt genomförde jag intervjuer med tre rörelsehindrade och tre 
synskadade. 
 
I och med att jag bad handikapporganisationerna att välja ut informanter gjorde detta att 
urvalet påverkades av vem brevet först kom i kontakt med. I min kontakt med NHR var 
mellanhanden en kvinna i 50-årsåldern och hon förmedlade kontakt med tre kvinnor i 
samma ålder. Vid ett urval av denna sort är det troligt att de personer som har valts ut är 
lika den som gör urvalet och speciellt om det handlar om ett litet antal personer som ska 
väljas ut. En annan orsak som kan ha påverkat vid urvalet är hur mitt brev tolkats. Mitt 
krav var att intervjua personer som minst en gång besökt biblioteket och detta anspråk 
kanske människor i högre utsträckning associerar mer med trogna biblioteksbesökare än 
de personer som mer sällan besöker bib lioteket. Därför är antagligen de flesta av 
informanterna aktiva biblioteksbesökare och/eller tar stor del av de särskilda tjänsterna. 
En majoritet av informanterna var kvinnor vilket kan ha samband med att forskning 
visar att kvinnor läser och besöker bib lioteket mer än män (se kap. 5). Ytterligare en 
anledning till att majoriteten av informanterna var kvinnor kan vara att kvinnor kanske 
är mer aktiva i handikapporganisationer än män och därmed är det större chans att 
kvinnor väljs i denna situation. 1 Alla informanterna var 50 år eller däröver och det kan 
bero på att funktionshinder som rörelsehinder och synskada ofta uppstår senare i livet 
och därmed är inte så många yngre människor engagerade i dessa 
handikapporganisationer. Hos SRF är till exempel över 80 procent av deras medlemmar 
över 65 år (Statens kulturråd, 1998, s. 31). Dessutom tog jag i båda fallen kontakt med 
huvudorganisationerna och inte deras underföreningar för yngre personer (se kap. 3.2 & 
3.3). 

 

                                                 
1 Enligt egna  erfarenheter från patientföreningar är  min uppfattning att en majoritet av de engagerade har  varit  
kvinnor. 
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2.1.3 Intervjuer och observation 
 
Av de tre intervjuerna med de rörelsehindrade informanterna ägde två stycken rum i 
biblioteksbyggnaden och den ena av dem spelades in på kassettband. Den andra 
intervjun skedde på ett café i biblioteksbyggnaden och på grund av ljudnivån fungerade 
det inte att banda den utan jag förde istället anteckningar. Tredje intervjun genomfördes 
hemma hos informanten och den bandades. Informanterna från Synskadades 
riksförbund ville alla intervjuas via telefon vilket skedde och jag förde anteckningar 
under tiden. Intervjuerna gick bra och i de flesta fall fick jag svar på mina frågor. Dock 
märktes det att det var svårare att intervjua på telefon, det var besvärligt att koncentrera 
sig på frågorna och skriva och prata i telefon samtidigt. Ett problem vid 
telefonintervjuerna var också att ansiktsuttryck och kroppsspråk missades. Till samtliga 
informanter erbjöd jag mig att skicka den skrivna intervjun till dem så att inga 
felaktigheter och missförstånd uppstått i min text. 
 
Merriam skriver att intervjuer kan se väldigt olika ut, från den mycket strukturerade 
intervjun till det friare samtalet ( 1994, s. 87). I mitt fall försökte jag finna ett 
mellanläge, där jag delvis styrde intervjun med mina frågor, men anpassade om 
frågorna och ställde följdfrågor när det behövdes. Merriam menar att ” I en delvis 
strukturerad intervju är målet  att få en viss information från alla respondenter”, vilket 
stämmer bra in med mitt syfte med intervjuerna (1994, s. 88). Mina intervjufrågor 
byggde till stor del på de frågeställningar jag valt samt Wilsons teorier ( se bilaga nr. 3 
& 4). Efter att ha fått in allt material samt vissa omarbetningar gjorts av Wilsons 
modeller behövde kompletteringsfrågor ställas. Dessutom besökte några av de 
synskadade nästan aldrig biblioteket men däremot fick de hemsändningar av talböcker. 
Jag märkte att mina frågor var väldigt koncentrerade på biblioteket och inte på dess 
särskilda tjänster och det var omständigt att anpassa om dem mitt under intervjun, så en 
del frågor om de särskilda tjänsterna fick ställas i efterhand för att ge en fullständig bild. 
 
Min observation valde jag att göra före jag började med intervjuerna för att jag inte 
skulle bli påverkad av vad informanterna sa om biblioteket. Det finns olika slags 
observationer, allt från att man är medlem i en grupp som granskas till att observationen 
sker utan att någon är medveten om den (Merriam, 1994, s.106f). Min observation var 
av det sistnämnda slaget, det vill säga att bibliotekspersonalen inte var medveten om att 
jag gjorde en undersökning där. Jag tittade på hur lokalen var uppbyggd, utbudet på 
talböcker och Daisyskivor samt vilken information som gavs om de särskilda tjänsterna. 
Vidare studerade jag ungefär en timma hur personalen bemötte användarna vid 
lånedisken för se om någon skillnad kunde  utrönas i bemötandet av olika 
användargrupper. Merriam menar att ”det finns ingen idealt tidsmått för  hur länge man 
ska observera /…/. I en del situationer ska observationerna kanske vara långa, i andra 
fall kanske korta och återkommande observationer passar bäst”(1994, s.104).Samtidigt 
så skriver han att faktainsamlingen inleds efter att observatören gjort sig bekant med 
miljön(ibid. s. 105). I efterhand kan jag se att min observationstid kunde ha varit längre 
och framför allt skulle jag ha kunnat göra fler observationer vilket skulle ha givit ett mer 
pålitligt resultat. Utifrån detta resonemang betraktar jag min observation som ett 
”första- handsintryck”. I mina iakttagelser av biblioteket utgick jag från ett 
funktionshinderperspektiv vilken den litteratur om bibliotek och funktionshindrade jag 
tagit del av hjälpt mig att få bättre kännedom om. Att observationen var dold innebär 
också att de som blev studerade inte var tillfrågade. Min tanke med uppsatsen är att jag 
vill skildra ett fall, inte lämna ut några personer eller ett bibliotek. Därför är både 
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kommunen och de informanter jag har intervjuat anonyma. Informanterna har fått 
fiktiva namn, de med rörelsehinder har fått ett namn som börjar på R och de 
synskadades namn börjar på S. 

2.2 Material 
I detta avsnitt kommer jag att ta upp hur min informationsinsamling gått till och vilket 
material jag har fått fram. En källkritisk granskning av litteraturen kommer också att 
göras.  
 
2.2.1 Litteraturinsamling 
 
Min informationssökning började i Borås högskolebiblioteks katalog och där fann jag 
magisteruppsatser och en del rapporter från Statens kulturråd. Sökorden var 
funktionshinder, funktionshindrade, bibliotek och handikapp. Genom dessa böckers 
litteraturförteckningar hittade jag böcker, rapporter och webbsidor som kunde användas. 
Även dagstidningar gav upphov till att jag fann nya källor, detta genom att hänvisa till 
rapporter om funktionshindrades situation, bland annat från Socialstyrelsen. Generellt är 
min uppfattning, efter att ha sökt efter litteratur, att det fanns mycket skrivet om 
hjälpmedel, projekt och utbud som biblioteken har för funktionshindrade. Kring 
funktionshinder och handikapp fanns också en hel del litteratur. Det är dock sällan 
funktionshindrade personer är intervjuade om hur de upplever och använder biblioteket. 
Därför sökte jag vidare på de specifika funktionshindren, synskadade och 
rörelsehindrade samt läshandikapp och fick en del träffar. Jag valde även att ta del av 
material om biblioteksanvändning rent allmänt för att använda i min analys. Därtill 
letade jag i utländska databaser som LISA, ISA, Nordiskt BDI-Index och Eric men även 
där var det mesta materialet om vad biblioteket kan göra för de funktionshindrade. Den 
enda utländska källan i min uppsats är en danska undersökningen Gör biblioteket en 
forskel? av Henrik Jochumsen och Casper H. Rasmussen. Jag tyckte också att det 
material jag fått fram via vidare sökningar i de svenska databaserna räckte för analys 
och diskussion.  
 
De böcker som jag har haft mest nytta av är de rapporter som Statens kulturråd givit ut 
inom området, Bibliotekens särskilda tjänster. Kartläggning och analys av 
biblioteksservice till äldre och funktionshindrade från 1999 och Funktionshindrades 
tillgång till kultur. Kartläggning och handlingsprogram från året innan. I dessa böcker 
fick jag en helhetsbild över vilka tjänster som biblioteken har för de funktionshindrade 
och de funktionshindrades kulturvanor redovisades samt så visade rapporterna hur 
situationen såg ut och hur den kunde förbättras. Här förekom också intervjuer med 
funktionshindrade låntagare som får del av bibliotekens särskilda tjänster. 
 
En annan bok som i viss utsträckning tog upp de funktionshindrades kulturvanor är 
Handikappreformen. Slutrapport 1997 från Socialstyrelsen där det främst utvärderades 
hur de funktionshindrades situation ser ut sedan den nya lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade, LSS; trätt ikraft 1994. Där togs ämnen som utbildning, bostad, 
arbete och fritid upp.    
 
En bok skriven i spåren efter Statens kulturråds rapport om särskilda tjänster var 
Bibliotekstjänsts bok Likvärdig service! Bibliotekens tjänster till äldre och 
funktionshindrade där olika kommuners verksamhet inom de särskilda tjänsterna tas 
upp. 
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När det gällde litteraturen om de funktionshindrade själva hade jag bra hjälp av Raoul 
Dammerts Om Funktionshinder- vad är det? Olika skador, sjukdomar och 
funktionshinder som till följd av brister i samhället leder till handikapp där olika 
funktionshinder togs upp och vilka svårigheter som samhället orsakade de 
funktionshindrade beskrevs.  
 
Annan litteratur om de funktionshindrade har jag till stor del fått tag på via 
dagstidningarna som skrivit om rapporter som har kommit ut. Däribland 
Riksförsäkringsverkets Socialförsäkringsbok där temat var Idé och verklighet i 
handikappolitiken och Socialstyrelsens Handikappomsorg 2002 – Lägesrapport. I båda 
rapporterna togs situationen för dagens funktionshindrade upp med fokus på utbildning, 
arbete och ekonomisk situation. Vidare har jag tagit del av handikapporganisationernas 
eget material från deras webbsidor om rörelsehinder och synskada samt vad deras krav 
är inom bibliotekssammanhang 
 
Magisteruppsatser som handlade om funktionshindrade och bibliotek fanns men precis 
som övrigt  material var de till stor del orienterade  kring  hjälpmedel och 
organisationen av särskilda  tjänster. Bland de uppsatser som jag tyckte mig kunna 
använda var Ett bibliotek för alla. Planeringsprocessen inför Linköpings nya Stifts- och 
Landsbibliotek ur ett tillgänglighets- och maktperspektiv av Marit Ståby från år 2000 
som studerar biblioteksorganisationen ur de funktionshindrades perspektiv. Ett mer 
användarinriktat fokus har Tuula Nylunds Läshandikappade i informationssamhället. 
En studie om läshandikapp, bibliotek och informationsteknolog skriven 1996 och 
Servicekvalitet på Linköpings stadsbibliotek ur tre fokusgruppers perspektiv av Linda 
Salomonsson från år 2003 där funktionshindrade intervjuas om biblioteket. 
 
Slutligen så har jag, då min uppsats till stor del behandlar biblioteksanvändning, även 
tagit med litteratur som tar upp detta ämne. Klaz Arvidson ger i Biblioteksanvändning 
på institutionen folkbibliotek. Sedd genom en användarundersökning vid Alingsås 
huvudbibliotek från 1996 en allmän bild av biblioteksvanorna. I Gör biblioteket en 
forskel? från år 2000 anlägger Henrik Jochumsen och Casper H. Rasmussen ett 
sociologiskt synsätt på människors biblioteksvanor. Till sist tar både Statens kulturråds 
rapport Att vidga deltagandet i kulturlivet. Ett diskussionsunderlag från 1990 och Åsa 
Brissmans och Linda Brudals Soffliggare i samhällets vardagsrum. En undersökning 
angående nyttjandet av Munkebäcks bibliotek i Göteborg från 2001 upp vilka faktorer 
som får människor att inte besöka biblioteket. 
 
I mitt teoriavsnitt tar jag del av Tom Wilsons arbeten om 
informationssökningsbeteende. Främst använde jag mig av artikeln On users studies 
and information needs skriven 1981 och Wilsons utveckling av denna artikel i rapporten 
Information Behaviour: an Inter-disciplinary Perspective från 1996. 
 
2.2.2 Källkritik 
 
Rapporterna från Statens kulturråd om ser jag som pålitliga källor. De valde att redovisa 
material från olika källor, kommun, bibliotek samt användare. Detta gav en bra 
helhetsbild. Möjligen skulle jag i boken om särskilda tjänster ha sett att ännu fler 
användare hade intervjuats och gärna även de som fick talböcker på posten och inte bara 
”Boken kommer” - låntagare. Boken från Bibliotekstjänst beskrev på ett bra sätt olika 
projekt inom de särskilda tjänsterna. Dock tycker jag att det saknades en diskussion om 
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svårigheterna med att hålla uppe de särskilda tjänsterna och studien hade en okritisk 
inställning till de särskilda tjänsterna. För att kunna använda boken behövs det 
kompletteras med annan litteratur där användarnas synpunkter och nackdelar med 
särskilda tjänster också togs upp. 
 
Magisteruppsatserna har dels varit bra utgångspunkter för att hitta mer litteratur och 
dels har några av dem gjort bra undersökningar om funktionshinder och bibliotek Då det 
gjorts begränsade antal undersökningar i ämnet är magisteruppsatserna ett positivt 
undantag och de står för majoriteten av den tidigare forskning som används. Förutom 
magisteruppsatserna är den enda större undersökningen inom B & I som har använts 
den danska studien av Jochumsen och Rasmussen och då författarna är etablerade inom 
den danska biblioteksforskningen är den att betrakta som pålitlig och användbar.  
 
Rapporterna om funktionshindrade betraktar jag som pålitliga källor då de kom från 
etablerade institutioner som Socialstyrelsen och Riksförsäkringsverket. Speciellt 
Riksförsäkringsverkets tillvägagångssätt att låta de funktionshindrade komma till tals 
genom en stor enkätundersökning tyckte jag gjorde att rapporten ger en klar bild av 
situationen.  
 
Handikapporganisationernas webbsidor var skrivna från de funktionshindrades 
perspektiv vilket var användbart för mig då mitt fokus för uppsatsen är användarna. 
Dock är det viktigt att vara medveten om att dessa webbsidor inte tog upp problem, till 
exempel brist på ekonomiska resurser, med att genomföra de krav de ställde på 
samhället.  
 
I teoriavsnittet där Wilsons teorier tas upp uppstår en del problem med sekundärkällor. 
Wilson citerar en mängd forskare vars arbeten har varit mycket svåra att hitta. Detta 
innebär att majoriteten av källorna blir citerade i andra hand av Wilson. Då Wilson är en 
etablerad forskare väljer jag dock att lita på att han har återgivit forskarnas ord korrekt 
då det inte går att finna primärkällorna. 

 
Vad gäller pålitligheten hos intervjuerna ställer Merriam upp en del kriterier för 
fallstudier. Att låta informanterna ta del av den information intervjuaren skrivit ner och 
godkänna den är en strategi för att öka validiteten (1994, s. 179). Detta kriterium anser 
jag mig ha uppfyllt då jag låtit mina informanter läsa sina respektive intervju. Vidare så 
menar författaren att man kan involvera sina deltagare i alla skeden av sin rapport, från 
början till slut (ibid. s. 180). Detta har inte dock inte varit praktiskt genomförbart. 
Slutligen så påpekas vikten av reliabilitet, det vill säga att undersökningen går att 
upprepa. I teorin är det möjligt att kunna upprepa mina intervjuer, men samtidigt menar 
Merriam att människans beteende inte är statiskt utan föränderligt.  
                

Kvalitativ forskning strävar emellertid inte efter att isolera lagar för 
människans beteende utan försöker snarare att beskriva och förklara 
världen utifrån hur de människor som lever i den uppfattar den. 
Eftersom det finns många olika tolkningar av vad som sker, finns det 
inte heller några fasta referenspunkter vi kan utgå från för att upprepade 
gånger mäta en företeelse och på så sätt skapa en i traditionell 
bemärkelse reliabel mätning. (Merriam, 1994, s. 181)      
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   3. Bakgrund 

 
I detta kapitel kommer jag att ge en bakgrundsbild av uppsatsens användargrupp, de 
funktionshindrade. Först kommer ett avsnitt om de funktionshindrades situation idag, 
med fokus på bland annat levnadsvillkor, lagar och handikapporganisationer. De två 
utvalda funktionshindren kommer också att presenteras djupare samt deras föreningar. 
Slutligen följer en redogörelse för vad biblioteken gör för de funktionshindrade på olika 
plan. 

3.1 Funktionshindrade i Sverige 
 
I avsnittet ges en överblick över hur de funktionshindrades2 levnadsvillkor ser ut i 
Sverige idag. Aspekter som samhällets insatser kommer också specifikt att tas upp. 

3.1.1 Funktionshindrades levnadsvillkor 
 
Som nämndes i inledningen lade Socialstyrelsen nyligen fram rapporten 
Handikappomsorg 2002- Lägesrapport där det konstaterades att de funktionshindrades 
levnadsstandard var sämre än andra. Förutom svårigheter att delta i samhällslivet tar 
rapporten upp att personer med funktionshinder även har sämre hälsa och ekonomi än 
övriga svenskar. En orsak är att samordningen mellan myndigheter kring de 
funktionshindrade inte fungerar och därmed kommer många människor emellan. Att 
beslut om insatser utifrån LSS-lagen3 i många fall aldrig sätts i verket är också en faktor 
som påverkar många funktionshindrades levnadsstandard ( 2002, s. 9f). 
 
Att många funktionshindrades ekonomiska situation är sämre än övriga befolkningens 
kan delvis återspeglas i resultatet i årets socialförsäkringsbok med temat Idé och 
verklighet i handikappolitiken. Socialförsäkringsboken är utarbetad av 
Riksförsäkringsverket (RFV) och där framkommer det att drygt hälften av de 
funktionshindrade kvinnorna är utan arbete och nästan lika  många  av männen saknar 
utbildning efter grundskolan. Denna undersökning är gjord bland människor som är 
hörselskadade, blinda, rörelsehindrade, utvecklingsstörda eller har ett psykiskt 
funktionshinder och totalt handlar det om nästan 7000 personer som fått svara på 
enkätfrågor och 5000 individer svarade vilket räknas som ett högt resultat 
(Riksförsäkringsverket, 2002, s. 24, 28f, 33f). Undersökningen visar vidare att drygt 20 
procent av de tillfrågade har arbete på arbetsmarknaden, medan lika många av 
kvinnorna och ca 30 procent  av männen har annan sysselsättning. När det gäller 
högskoleutbildningen var 14 procent av kvinnorna med medfödda funktionshinder 
högskolutbildade och 19 procent av de kvinnor med förvärvade funktionshinder. För de 
funktionshindrade männen är samma siffra 7 respektive 17,2 procent. Hos övriga 
befolkningen har 35 procent högskoleutbildning (Riksförsäkringsverket, 2002, s. 28f). 

 

                                                 
2 De undersökningar som redovisas omfattar fler funktionshinder än  de som behandlas i denna  uppsats . 
3 LSS – lagen om särskilt stöd till vissa funktionshindrade innebär att de lagen omfattar kan få hjälp med särskilt 
boende, personlig assistent etc. Då en person fått rätt till att omfattas av LSS ska  kommunen se till att detta 
sker.(SFF 1993:387 ). 
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3.1.2 Samhällets insatser för funktionshindrade  
 
I avsnittet väljer jag att ta upp vad samhället gör för de funktionshindrade i form av 
lagar och myndigheter. Handikapporganisationernas roll i Sverige kommer också att 
behandlas.  
 
3.1.2.1 Lagar och regler för funktionshindrade 
 
Det finns en rad lagar och regler, både på nationell och på internationell nivå, vars syfte 
är att tillförsäkra människor med funktionshinder jämlikhet och delaktighet i samhället.  
Regler av mer internationell karaktär är FN:s standardregler som 1993 antogs av FN:s 
generalförsamling för att ge personer med funktionshinder full delaktighet och 
jämlikhet samt göra samhället tillgängligt för alla. Sveriges riksdag och regering har 
ställt sig bakom reglerna som är ett politiskt och moraliskt åtagande, men inte juridiskt 
bindande (Handikappombudsmannen, 2000, s. 1f). Den femte standardregeln behandlar 
tillgänglighet. Där står bland annat att länderna skall främja tillgängligheten i samhället, 
ge funktionshindrade samma tillgång till information som andra via de hjälpmedel och 
teknik som finns etc.( ibid. s. 7). Standardregel tio berör kultur och där tas det upp att 
lokaler för kulturutbud, som bibliotek, ska vara tillgängliga. En punkt om att utveckla 
tekniken för tillgängligheten till litteratur, film och teater behandlas också under denna 
regel ( ibid. s.12). 
 
I Sverige finns även lagar för funktionshindrade av mer vårdande och stödjande 
karaktär som till exempel Socialtjänstlagen (SoL) från 1980. Där tas upp att 
socialnämnden ska ge, de individer lagen omfattar, möjligheter att leva som andra och 
vara med i samhällets gemenskap. Samma nämnd ska också arbeta för att offentliga 
lokaler blir öppna för alla. (SoL 1980:620) En annan lag inom samma område är LSS 
som står för ”lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade” och som  trädde i 
kraft 1994. Den omfattar personer med utvecklingsstörningar, autism, hjärnskada, 
betydande begåvningshandikapp samt individer med stora och varaktiga psykiska och 
fysiska funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Då en person omfattas av 
LSS har den bland annat rätt till särskilt boende och personlig assistent. Lagen 
innehåller även en kulturparagraf som fastslår att kommunen har som uppgift att verka 
för att kultur- och fritidsutbudet kommer till gagn för de personer lagen inkluderar (SFF 
1993:387). 
 
En lag som underlättar kommunikationen för funktionshindrade är lagen om färdtjänst. 
Varje kommun är ansvarig för att upprätthålla färdtjänst för de funktionshindrade som 
blivit beviljade ett färdtjänsttillstånd. För att få söka färdtjänst bör funktionshindret vara 
varaktigt och medföra svårigheter att kunna förflytta sig själv eller med lokaltrafik. Man 
har även möjlighet att ansöka om att en ledsagare får följa med ( SFS 1997:736). På 
senare tid har färdtjänsten drabbats av försämringar bland annat i Göteborg som nyligen 
infört begränsningar i antalet resor till endast 120 per år förutom till studier och arbete. 
Detta har medfört en stor proteststorm och HSO, Handikapprörelsens Samarbetsorgan, i 
Göteborg menar att detta går emot att kommunen vill att funktionshindrade ska kunna ta 
del i samhällslivet. Högst en aktivitet i veckan kan färdtjänstresenärerna delta i med 
bara 120 enkelresor per år (”Lagligt begränsa färdtjänsten” 2003). 
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Slutligen väljer jag att redogöra för en viktig lag för denna uppsats, Bibliotekslagen som 
kom till 1997 och som innehåller allmänna bestämmelser kring folk- och 
skolbiblioteken. Där tar främst paragraf två och åtta upp de funktionshindrades 
rättigheter i bibliotekssammanhang. 
 
§2: Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. Folkbibliotek skall verka för att databaserad information görs tillgänglig 
för alla medborgare. 
 
§ 8: Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade 
samt invandrare och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk 
än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov. 
 
Med ”särskild uppmärksamhet” tar staten ett klart ställningstagande för att 
funktionshindrade och andra minoriteter skall främjas inom biblioteksområdet. 
Främjandet gäller både verksamheten och anpassad litteratur i form av storstilsböcker, 
talböcker och kassettböcker. 
Ansvaret för folk- och skolbiblioteken har kommunerna (SFS  1996:596). 

3.1.2.2 Handikappombudsmannen och handikapporganisationerna  
 
Handikappombudsmannen är en institution som funnits sedan 1994 och vars uppdrag är 
att informera om och arbeta för de funktionshindrades rättigheter i Sverige 
(Handikappsombudsmannen, 2004). Myndigheten har granskat bland annat lagarna för 
de funktionshindrade utifrån FN:s standardregler. I den granskningen framkommer att 
kommunerna inte följer domar om LSS- beslut utan ignorerar domsluten. Vidare 
förekommer hinder för funktionshindrade att få information då de inte alltid kan ta sig 
in i bibliotek och andra kommunala lokaler. Viktig information och beslut saknas ofta 
som punktskrift, lättläst och inläst på skiva eller kassett. Många funktionshindrade 
upplever svårigheter att kunna åka med kommunikationsmedel som tåg, båtar, bussar 
och flyg. Färdtjänsten har blivit sämre och dyrare. Dock finns det mer positiva aspekter 
också som LSS- lagen och möjligheten att få en personlig assistent vilket inneburit ett 
lyft för många funktionshindrade. Tyvärr har dock dessa lagar försämrats på senare tid ( 
Handikappombudsmannen,1999, s.1f, 18).  
 
I Sverige har handikapporganisationerna ungefär en halv miljon medlemmar. Dessa 
organisationer verkar för att stödja sina medlemmar, informera och driva frågor som är 
viktiga för funktionshindrade. Handikapporganisationerna har direktkunskap om vad 
funktionshinder innebär vilket gör dem till viktiga samarbetspartners. 
Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO) organiserar många organisationer. 
Utanför HSO står dock bland annat De handikappades riksförbund (DHR) och 
Synskadades riksförbund (SRF). HSO menar att föreningarna själva ska ta upp de 
kulturfrågor de tycker är viktiga, men värnar om den yttre tillgängligheten i samhället 
och driver den frågan ( Statens kulturråd 1999, s. 55). Biblioteksfrågor har dock ingen 
organisation förutom SRF drivit särskilt hårt (se avsnitt 3.3).  Tillgänglighet är 
handikapporganisationernas främsta krav och de ser inte på informationstillgången som 
en lika viktig fråga. Samarbetet mellan biblioteket och handikapporganisationerna 
skulle också kunna förbättras vilket skulle gynna båda parter ( Statens kulturråd 1999, s. 
71). 
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3.2 Rörelsehinder 
 
Rörelsehinder är ett stort begrepp som kan orsakas av många olika sjukdomar och 
skador. Hur rörelsehindret tar sig uttryck kan också vara väldigt varierande, från att 
behöva hjälp med allt till att ha svårt att gå utan käpp. Bland annat kan olika 
neurologiska och reumatiska sjukdomar och olyckor skapa rörelsehinder. Men för 
rörelsehindrade finns många gemensamma problem, däribland otillgängligheten i 
samhället. En rapport från Statistiska centralbyrån från 1992 visar att ungefär 600 000 
personer har rörelsehinder i Sverige och av dem anses 365 000 vara svårt 
rörelsehindrade. Att vara svårt rörelsehindrad innebär att man har hjälpmedel som 
rullstol vid förflyttning eller behöver hjälp av andra i vardagslivet ( Dammert, 2000, s. 
103). På grund av att Neurologiskt handikappades riksförbund (NHR) var den 
handikapporganisation jag först fick kontakt med så är de rörelsehindrade informanterna 
drabbade av neurologiska sjukdomar. Neurologiska sjukdomar påverkar nervsystemet 
vilket i sin tur drabbar musklerna och deras utveckling. Symtom kan vara förlamning, 
känselnedsättning, synnedsättning och balansnedsättning. Ungefär 250 000 personer i 
Sverige har en neurologisk sjukdom. Neurologiska sjukdomar kan vara MS - multipel 
skleros, CP - celeber pares och stroke. För de flesta sjukdomstillstånd finns ingen bot 
men rehabilitering kan till viss del hejda sjukdomarna ( Dammert, 2000, s. 72). 
 
I ett bibliotekssammanhang är det viktigt för de rörelsehindrade att det går att komma  
in  i lokalen med rullstol, att det är lätt att förflytta sig i lokalen och att hiss finns om det 
finns  flera  våningar. Att biblioteket upprätthåller tjänster som Boken kommer och 
liknade är också viktigt då inte alla rörelsehindrade har möjlighet att komma ut så lätt 
(Statens kulturråd, 2000, s. 56). Då neurologiska sjukdomar kan orsaka 
synnedsättningar är det också viktigt att det finns ett utbud av talböcker ( Dammert, 
2000, s. 72). Talböcker kan också behövas av den orsaken att en del rörelsehindrade har 
svårt att hålla i tryckta medier ( Statens kulturråd, 1999, s. 56). 
 
Handikapporganisationen för personer med neurologiska sjukdomar och skador heter 
Neurologiskt handikappades riksförbund ( NHR) och har ungefär 15 000 medlemmar. 
För yngre medlemmar finns en underförening, DUNS ( Neurologiskt handikappades 
riksförbund 2004). Handikapporganisationen har sammanställt ett aktionsprogram under 
namnet Ett samhälle för alla. I denna skrift tas kultur upp som en punkt och där anser 
NHR att ”ett åtgärdsprogram skall utarbetas och genomföras för att rörelsehindrade 
skall få full tillgång till kulturlivets olika delar, inklusive kulturhistoriska byggnader” 
(1999, s. 24). Fokus i resonemanget kring kultur ligger på den fysiska tillgången och 
bibliotekens särskilda tjänster nämns inte (ibid.). Aktionsprogrammet tar även upp 
vikten av tillgång till offentliga byggnader, en handikappanpassad kollektivtrafik och 
rätten till färdtjänst till samma pris som kollektivtrafiken (ibid., s. 14, 16).  

3.3 Synskadade 
 
På syncentralerna, som behandlar synskadade, finns idag ungefär 100 000 patienter 
inskrivna. De flesta synskador beror på åldersförändringar, bland annat är olika former 
av starr, ögonsjukdomar som kan drabba äldre ( Dammert, 2000, s.118). Därför är 
ungefär 80 procent av de synskadade över 65 år. Denna åldersgrupp står också för 
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hälften av de 13 000 blinda i Sverige (Statens kulturråd, 1998, s. 31). I ett 
informationssammanhang innebär en synskada att man har svårigheter att ta till sig 
tryckt information och att orientera sig utan risk i omgivningen. Viktiga stödinsatser för 
att synskadade ska kunna delta i samhällslivet är väl fungerande färdtjänst, 
ledsagarservice, kommunala taltidningar samt anpassade webbsidor (Dammert, 
2000,s.119f). 
 
Handikapporganisationen som verkar för de synskadade heter Synskadades riksförbund 
(SRF). De har vid två tillfällen, 1989 och 1992, gjort undersökningar om hur 
levnadsvillkoren ser ut bland sina medlemmar. Vad gäller kulturaktiviteter var att läsa 
böcker (talböcker), lyssna på radio och tv samt gå i studiecirkel de som dominerade. 
Flera synskadade är förtidspensionerade och har därför tid för fritids- och 
kulturverksamheter (Statens kulturråd, 1998, s.31). För yngre synskadade mellan 12 och 
30 år finns föreningen Unga synskadade (Unga synskadade, 2004). 
 
SRF driver aktivt många frågor som kan kopplas till bibliotekssammanhang. En av de 
främsta har varit att tryckta medier blir tillgängliga även för synskadade i form av 
medier som punktskrift, tal och storstil. SRF har för övrigt varit ganska framgångsrika 
på kulturområdet och idag finns många system som ger de synskadade tillgång till 
information. På alla Sveriges folkbibliotek finns möjlighet att låna eller fjärrlåna 
talböcker. Trots att tekniken finns är dock långt ifrån all information tillgänglig och 
SRF verkar för dagliga taltidningar, inläsningstjänst i alla kommuner samt att 
syntolkning ska göras av textremsor som visas på TV (Synskadades riksförbund, 2004).  

3.4 Bibliotekens insatser för funktionshindrade  
 
Biblioteken har utifrån bibliotekslagen ett ansvar för att tillhandahålla service för 
funktionshindrade. Detta innebär handikappanpassad lokal, särskilt lämpade medier 
som bland annat talböcker, storstilsböcker och punktskrift och särskilda tjänster som till 
exempel Boken kommer. På senare tid har även teknikutvecklingen medfört hjälpmedel 
för framför allt de synskadade när det gäller IT. I detta kapitel kommer jag redogöra för 
de olika medier, hjälpmedel, tjänster och anpassningar som finns för funktionshindrade 
med fokus på synskadade och rörelsehindrade. 

3.4.1 Anpassade medier 
 
Anpassade medier är en viktig del i bibliotekens arbete för de funktionshindrade. I 
rapporten Bibliotekens särskilda tjänster. Kartläggning och analys av biblioteksservice 
till äldre och funktionshindrade gör Statens kulturråd en undersökning av tjugo svenska 
kommuner och då hade omkring hä lften av kommunerna speciella anslag för de 
anpassade medierna medan resten ansåg att pengar till det fanns i det vanliga 
bokanslaget. Enligt bibliotekslagen är det viktigt att biblioteken erbjuder anpassade 
medier och dessa ska främjas vid bibliotekens medieinköp ( Statens kulturråd, 2000, s. 
121ff). 
 
Ett av de vanligaste och mest välkända anpassade mediet är talboken. Det är böcker som 
är inlästa på antingen kassett eller skiva. Det är bara vissa organisationer med tillstånd 
som får ge ut talböcker, bland annat SRF och TPB ( Statens kulturråd, 2000, s. 121). 
TPB står för Tal – och punktskriftsbiblioteket och är den myndighet som ansvarar för 
att synskadade och andra läshandikappade får tillgång till litteratur i form av 
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punktskriftsböcker, talböcker och elektroniska medier. TPB är lånecentral då det gäller 
talböcker. De som lånar medier av TPB är bibliotek, skolor och andra institutioner. Att 
låna från TPB är gratis och medierna sänds portofritt mellan biblioteken och TPB ( Tal 
–och punktskriftsbiblioteket, 2003). 
 
Talböckerna är inte till för alla utan för de som på grund av sitt funktionshinder kan läsa 
tryckt text. Några grupper som får låna talböcker är synskadade, rörelsehindrade, 
dyslektiker, afatiker4 samt utvecklingsstörda. Man får även tillgång till talböckerna om 
man behöver träna upp sin hörsel, är långtidssjuk eller konvalescent. Biblioteken är den 
största kanalen för talbokslån. Undersökningen av Statens kulturråd visar att 
talbokshanteringen fungerar bra i de flesta större kommunbibliotek, däremot är det 
sämre med tillgången till talböcker på många filialbibliotek där de ibland saknas helt. 
Ett annat problem som gällde alla bibliotek var att aktualiteten på talböckerna många 
gånger var dålig. Vissa bibliotek köpte inte alls in några egna talböcker utan tog helt del 
av det bestånd som fans på länsbiblioteket och TPB(Statens kulturråd, 2000, s. 123f). 
 
På senare tid har TPB utvecklat ett nytt system för inlästa medier, DAISY. Namnet står 
för  Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem och innebär att istället för kassettband är 
Daisy- talboken inläst på datafiler som är lagrade på CD - ROM- skivor. Dessa 
lagerfiler måste lagras på just en CD - ROM- skiva, men man har valt detta mediet då 
det får plats mycket information till ett rimligt pris. Lyssnandet på en Daisyskiva kan 
ske i en dator eller i speciell talboksspelare. Daisy är på många sätt fördelaktig. 
Innehållet på skivan är enkelt att hitta i och det går att växla mellan textens sidor och 
rubriker. Det finns även möjlighet att sätta ut bokmärken i boken. Andra fördelar är 
stoleken, Daisy är liten och lätt och upp till 50 timmars tal får plats på en skiva ( Tal- 
och punktskriftsbiblioteket, 2004). Nackdelar med Daisy är framförallt priset. 
Bandspelarna och datorer kostar pengar och ännu har inte Daisyspelarna klassats som 
hjälpmedel vilket innebär att man får betala den själv. Daisy innebär också en ny teknik, 
vilket kanske inte alla vill lära sig utan nöjer sig med kassetterna. Fodralen till Daisy-
skivan kan också vara svåra att få upp om en person är svag eller har värk i händerna ( 
”Digitala talböcker kräver”, 2002). 
 
En annan anpassad medietyp är storstilsböcker, vilket, som namnet uttrycker, är böcker 
med stor stil. Det finns endast ett holländskt förlag som ger ut storstilsböcker på svenska 
och utbudet av storstilsböcker är inte så stort. Däremot är efterfrågan på biblioteken 
efter denna medietyp stor och låntagarna vill ha ett större urval på titlar. Det är en stor 
grupp synskadade som har nytta av böcker med stor stil. Det finns idag storstilsböcker 
på de flesta bibliotek, men filialer saknar dem ofta (Statens kulturråd, 1999, s. 126). 
 
För läshandikappade finns också möjlighet att få taltidningar vilket Taltidningsnämnden 
ansvarar för. I dag finns ungefär 80 dagstidningar som taltidningar. Den vanligaste 
formen är att tidningar läses upp på radio via särskilda mottagare på natten. Utveckling 
pågår också för att den digitala tekniken ska fungera fullt ut för uppläsning av nyheter 
via Internet. Taltidningar finns också på kassetter ( Statens kulturråd, 1998, s. 91). 

3.4.2 IT-hjälpmedel 
 

                                                 
4  Personer som lider av afasi, nedsatt språkförmåga på grund av hjärnskada ( Svenska akademin 1998, s. 5f). 
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För funktionshindrade betyder informationsteknik (IT) ofta helt andra möjligheter än för 
de flesta andra människor. IT kan bli en chans att kunna utföra saker som är självklara 
för andra. Till exempel kan en svårt rörelsehindrad individ styra datorn med hjälp av att 
röra huvudet och därmed själv läsa en bok. För att även de funktionshindrade ska få 
tillgång till IT bör gränssnittet utformas till att även passa dem (Handikappinstitutet, 
1996, s. 7). Idag saknar ofta utformare av datorer kunskap om de funktionshindrades 
behov. Det finns heller inte så stort intresse för att designa utifrån denna grupps IT - 
användning. Tillgången till IT för funktionshindrade är alltså sämre än den kunde vara 
(ibid., s.101).    
 
För rörelsehindrade kan svårigheter att använda mus och tangentbord avhjälpas med 
hjälp av joystick eller att datorn manövreras med en annan kroppsdel, som nämndes 
ovan. Det finns även möjligheter att styra datorn via röstkommandon. De synskadades 
största hinder är att de inte alltid kan se och läsa texten på bildskärmen. För att avhjälpa 
detta finns möjlighet till punktskrift eller talsyntes. Talsyntesen läser upp texten och 
dess röst framställs av datorn vilket ger ett syntetiskt tal som kan ta tid att vänja sig vid 
(Handikappinstitutet, 1996, s.40). För synskadade med synrester kvar kanske det bara 
behövs finnas möjlighet till att förstora texten för att göra skriften på datorn tillgänglig 
(ibid., s.75) 
 
 I kommunerna i Göteborgsområdet och Bohuslän används informationsteknik i ett 
projekt kallat Open Media/Open Learning för att underlätta för läshandikappade att ta 
till sig litteratur och information. Man använder sig av datorer med anpassade program, 
förstoringsglas, talsyntes, punktskriftsdisplay och skanner som är samlade i så kallade 
läs- och skrivstugor. Det finns personal tillgänglig som informerar och ger handledning 
(Bibliotekstjänst, 2000, s.21). Personalen är utbildade läs - och skrivtekniker, ett helt 
nytt yrke, som ska underlätta på biblioteket för de med läs - och skrivproblem. Att ha 
erfarenhet av funktionshinder är en fördel i detta yrke, flera av de utbildade har själva 
funktionshinder som gjort att de kunnat bidra med tips till utvecklandet av Open Media. 
Målgruppen för projektet är främst dyslektiker och synskadade, men man vill även nå 
utvecklingsstörda, rörelsehindrade och afatiker (ibid., s.109ff). 
 
3.4.3 Särskilda tjänster 
 
Begreppet särskilda tjänster syftar på ” biblioteksverksamhet för personer som av 
fysiska, psykiska eller sociala skäl har  särskilda behov, som huvudsakligen bedrivs 
utanför bibliotekslokalen och inte erbjuds alla.”(Statens kulturråd, 1999, s. 9) De 
särskilda tjänsterna indelas av kulturrådet i tre verksamhetsdelar, individuella tjänster, 
kollektiv verksamhet samt information om dessa. Med kollektiv verksamhet menas 
satsningar på grupper och institutioner, som bokdepåer på äldreboende och de 
individuella tjänster går till enskilda personer såsom Boken kommer (ibid., s.10). Jag 
kommer att främst fokusera på de individuella tjänsterna och informationsinsatsen då de 
är mest aktuella för mina informanter. Statens kulturråd (1999) undersökte i rapporten 
Bibliotekens särskilda tjänster. Kartläggning och analys av biblioteksservice till äldre 
och funktionshindrade i tjugo kommuner hur de särskilda tjänsterna ser ut ( s.14f, 17). I 
kulturrådets undersökning visades det vara stor skillnad för hur de särskilda tjänsterna 
sköttes i olika kommuner, utformning och storlek varierade mycket. I vissa kommuner 
förekom ingen verksamhet alls. Inga klara orsaker kunde skönjas. Ekonomi, kommun- 
och biblioteksstorlek samt geografisk och befolkningsstruktur var anledningar som 
påverkade men samtidigt visade sig alla de uppräknade punkterna ha undantag. 
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Tydligaste faktorn var tradition och hur stort intresse personalen hade för särskilda 
tjänster. Hade kommunen sedan länge haft en verksamhet med särskilda tjänster 
fortsatte ofta denna och tvärtom startades sällan tjänsterna om biblioteket aldrig tidigare 
erbjudit dem. Ett liknande mönster visade graden av intresse hos personalen, det vill 
säga fanns engagemang bedrevs särskilda tjänster och saknades detta saknades i regel 
också den verksamheten (Statens kulturråd, 1999, s.134f). När det gällde engagemanget 
hos personalen var benämningen eldsjäl vanlig. Ett stort engagemang är en viktig faktor 
för bra service. Däremot var det risk, om det bara fanns en eldsjäl på biblioteket, att 
denna lätt ”gick in i väggen”. En annan nackdel var att den ensamma eldsjälen kanske 
sköter all service kring de särskilda tjänsterna själv. Den övriga personalen var då inte 
alls insatt i verksamheten och den har blivit beroende av en person vilket är sårbart. Det 
är också viktigt att de låntagare som har Boken kommer inte får uppfattningen att 
eldsjälen ”är” biblioteket. Biblioteket utför de särskilda tjänsterna för att det är en 
serviceinstitution och inte på grund av att en bibliotekarie är hjälpsam. Därför är det 
nödvändigt att tid och resurser tilldelas de särskilda tjänsterna samt att de accepteras 
som en gren av biblioteksarbetet ( Statens kulturråd, 1999, s. 139).    
 
De individuella tjänster är som namnet antyder service till enskilda personer. Tjänsten 
kan ses som en tolkning av bibliotekslagens första paragraf om att alla ska få lika 
tillgång till biblioteket. De låntagare som får del av de individuella tjänsterna erhåller 
lika bra bemötande och hjälp som användarna som besöker biblioteket ( Statens 
kulturråd 1999, s. 140f ). Två av bibliotekets individuella tjänster är ”Boken kommer” 
och att få talböcker på posten. ”Boken kommer” är bibliotekens hemsändning av medier 
till funktionshindrade och äldre som inte klarar att ta sig till biblioteket. Denna service 
ska ses som ett supplement till biblioteket. I första hand ska biblioteken och samhället 
göra anpassningar av utemiljö, byggnader och verksamhet samt underlätta med hjälp av 
ledsagare, assistenter och färdtjänst så att de funktionshindrade kan komma dit (Statens 
kulturråd 1999, 141f). Enligt statistik från Statistiska centralbyrån hade 1993 cirka två 
tredjedelar av de svenska kommunerna ”Boken kommer” - service i någon form. Sedan 
dess har tjänstens storlek reducerats i många kommuner men få har lagt ner servicen 
helt (ibid.). 
 
I teorin ska alla bibliotek ha som service att synskadade får talböcker hemskickade via 
posten. Nu fungerar inte alltid detta i verkligheten, ungefär 30 procent av kommunerna 
hade inte denna tjänst. Att erbjuda att talböcker blir hemskickade betyder att låntagaren 
eller bibliotekarien valt ut talböcker som sedan skickas i skälig tid till låntagaren. I vissa 
kommuner sköts denna service ihop med ”Boken kommer”( Statens kulturråd, 1999,s. 
155f). 
De två ovannämnda tjänsterna fungerar oftast med telefonkontakt mellan låntagaren och 
biblioteket och efter överenskommelse om vilka böcker låntagaren vill ha skickas dessa 
hem till henne eller honom (Statens kulturråd, 2000, s.141). Kontakten sköts främst 
över telefon och fungerar i allmänhet bra i de flesta kommuner. Biblioteket ringer oftast 
upp låntagaren och i andra kommuner är det tvärtom. Hembesök förekom sällan och en 
stor del av bibliotekspersonalen önskade att de var fler (ibid. s.143). 

3.4.4 Bibliotekslokalen 
 
Hur bibliotekslokalen ser ut har stor betydelse för de funktionshindrades förmåga att 
kunna ta del av utbudet där. I boken Bygg ikapp handikapp har författaren Elisabet 
Svensson gjort kommentarer och givit exempel till Boverkets byggregler för att öka 
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tillgängligheten för funktionshindrade i olika slags byggnader. För människor med 
rörelsehinder är det viktigt med vissa anpassningar för att den ska fungera så bra som 
möjligt. Av stor vikt är att rummen är luftiga och inte hindrar framkomlighet för 
rullstolar och liknande. Vid höjdskillnader bör det finnas alternativ till trappor som hiss 
och ramp. Dörrar ska vara lätta att öppna och för att underlätta förflyttning är ledstänger 
och bänkar ett enkelt sätt ordna det ( 2001, s. 22ff) Vidare så spelar utformningen av 
toalettutrymmena stor roll för många rörelsehindrade. Bland annat så bör badrummen 
vara placerade ”neutralt” så assistenter av båda könen utan problem kan hjälpa till. 
Precis som lokalens övriga delar är det viktigt att handikapptoaletten är lätt att orientera 
sig till ( ibid. s.102). För synskadade är det precis som hos rörelsehindrade av stor vikt 
med en lokal som är rymlig och inte har några större hinder. För de synskadade 
underlättas rumsorienteringen om de får möjlighet att bygga en mental inre karta över 
rummet och bland annat gör speciella ledstråk detta lättare. För övrigt gör  bra  ljus och 
färger som visar lokalens form och förtyd ligar huvuddelarna i rummet ( ibid. s. 27). 
 
 Svensson skriver att specifikt för bibliotek och liknande byggnader vad gäller 
funktionshindrades tillgänglighet är att hyllor bör ha en höjd som kan nås av 
rullstolsburna personer. När det gäller utformningen av läs- och datorbord så ska kunna 
passa även för personer i rullstol ( 2001, s. 121f). Handikappombudsmannens rapport 
till regeringen från 1996 har bland annat undersökt den yttre tillgängligheten hos 
folkbiblioteken. Endast 35 procent av Sveriges kommuner hade genomfört en ringa 
anpassning på sina bibliotek för de rörelsehindrade. Det fanns ingen anpassning för 
rörelsehindrade alls hos 13 procent av kommunerna. Sammanfattningsvis var 
anpassningen större hos de mindre kommunerna. Även inne i bibliotekslokalerna 
visades brist på tillgänglighet i form av bristfällig skyltning, hyllor som är placerade för 
tätt och det är svårt att hitta bland medierna. Trots brister är flera av de 
funktionshindrade biblioteksanvändarna mycket nöjda med hjälpen de får på biblioteken 
(Handikappombudsmannen 1996 s. 52f ). 
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4. Tidigare forskning 
 
Som nämndes i informationssökningsavsnittet så finns det ett begränsat antal 
undersökningar gjorda med funktionshindrade och deras biblioteksanvändning i fokus. 
Det finns dock en del studier, främst magisteruppsatser, som har beröringspunkter med 
mitt uppsatsämne och som kan bidra med material och tankar i analysen av min 
undersökning. Vidare så har jag även valt att se på undersökningar om biblioteksvanor 
där inte funktionshindrade är i centrum för att kunna göra jämförelser.  
 
4.1 Funktionshindrade och bibliotek 
 
Statens kulturråd gav 1998 ut rapporten Funktionshindrades tillgång till kultur. I denna 
rapport har kulturrådet givit Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att undersöka 
funktionshindrades kulturvanor. Ungefär 6000 personer mellan 16 och 84 år 
intervjuades i SCB: s Undersökning om LevnadsFörhållanden (ULF) och ur detta 
material valdes personer ut med någon form av rörelse-, syn eller hörselhandikapp och 
deras kulturvanor granskades ( Statens kulturråd 1998 s. 41f ). Jag väljer att redovisa de 
resultat som handlar om funktionshindrades relation till biblioteket. 

 
Biblioteksbesök under en 12-månadersperiod, inga besök, respektive 5 besök eller mer, 

procent 
                                        0                                       5 

__________________________________________________________________                                                       
Samtliga                           43.1                                   30.6 

                          Rörelsehindrade              68.8                                   16.4 
Nedsatt rörelseförmåga   56.1                                   22.4 
Normalt rörliga               40.1                                   32.6 
Nedsatt hörsel                 54.7                                   22.2 
Nedsatt syn                      62.0                                   23.6 

___________________________________________________________________ 
 

Med samtliga menas de 6000 personer som deltog i ULF-undersökningen. Termen 
rörelsehindrade definieras såsom att man inte kan ta en kortare promenad och/eller stiga 
upp på en buss. Nedsatt rörelseförmåga innebär att en person inte kan springa en kortare 
sträcka ( SCB ULF 1996 enl. Statens kulturråd 1998 s. 42). Undersökningen visar att 
rörelsehindrade är den grupp som har det största hindret att besöka biblioteket. I den 
gruppen är över 25 procent fler än genomsnittet hos de intervjuade som inte besökt 
biblioteket på 12 månader. Därefter är det synnedsättning som är den näst största 
svårigheten att besöka biblioteket (ibid.). 
 
Även Socialstyrelsen har i boken Handikappreformen. Slutrapport 1997 gjort en 
undersökning bland döva, synskadade och rörelsehindrade om deras levnadsvillkor och 
har då tagit upp deras fritidsvanor. I en jämförelseundersökning mellan 
funktionshindrade och övriga befolkningen från 1996 respektive 1994 visade sig att 
över 30 procent fler av den övriga befolkningen hade besökt bio en gång i månaden än 
de funktionshindrade. Ungefär 56 procent av de funktionshindrade läste böcker i 
jämförelse med 83 procent hos den övriga befolkningen. Olika orsaker anges för 
fritidsbristen hos de funktionshindrade som motivationsbrist, brister i färdtjänst, 
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otillgänglig miljö, saknad av vänner eller själva funktionshindret i sig. Däremot visar 
undersökningen att de personer som får hjälp utifrån LSS, till exempel med en personlig 
assistent, har kunnat utöka sina fritidsaktiviteter och höjt  sin livskvalitet 
(Socialstyrelsen, 1997, s. 191, 193). 
 
 Tuula Nylund har i sin magisteruppsats Läshandikappade i informationssamhället. En 
studie om läshandikapp, bibliotek och informationsteknologi från 1997 gjort ett 
ambitiöst arbete med fyra olika undersökningar. Dels har hon jämfört ett svenskt och ett 
kanadensiskt universitetsbiblioteks arbete för läshandikappade, dels granskat två projekt 
för funktionshindrade på Göteborgs och Stockholms stadsbibliotek. Utöver detta har 
författaren även gjort en mindre kvantitativ studie av svenska universitetsbiblioteks 
anpassning och hjälp till läshandikappade studenter. Till läshandikappade räknar 
Nylund synskadade, rörelsehindrade och dyslektiker och hon har även genomfört 
intervjuer med tre personer med dessa funktionshinder. Slutsatser som författaren för 
fram är att det kanadensiska bibliotekets service för funktionshindrade är bättre än dess 
svenska motsvarighet. De intervjuade funktionshindrade upplever att de inte har något 
att göra på universitetsbiblioteket och använder det mindre än ”vanliga” studenter. 
Nylund konstaterar också att inte mycket har hänt med anpassningen för 
funktionshindrade hos högskolebiblioteken sedan Handikappinstitutet gav ut en rapport 
med konkreta råd om detta 1993. 
 
Från år 2000 finns en magisteruppsats som också koncentrerar sig på synskadade, 
dyslektiker och rörelsehindrade. Den är skriven av Linda Salomonsson och heter 
Servicekvalitet på Linköpings stadsbibliotek ur tre fokusgruppers perspektiv. Där utgår 
författaren från Linköpings stadsbibliotek5 och vill veta vad servicekvalitet på 
biblioteket är för synskadade, rörelsehindrade och dyslektiker. Detta har Salomonsson 
undersökt med fokusgruppmetoden som innebär att en grupp personer som inte känner 
varandra träffas och intervjuas och diskuterar kring ett ämne. Denna metod kan öka 
bredden på intervjusvaren och informanterna kan inspireras av varandra i sina svar. 
Författaren kom fram till att den service det gamla biblioteket hade erbjudit var alla tre 
grupperna nöjda med. Empati hos personalen betonades som en mycket viktig aspekt av 
servicekvalitén av alla intervjuade. Bibliotekslokalen sågs av alla som en viktig 
möteslokal, men både synskadade och rörelsehindrade lade tonvikten på den fysiska 
tillgängligheten. För de synskadade var även det virtuella biblioteket av betydelse. 
 
Samma år skrev också Marit Ståby uppsatsen Ett bibliotek för alla. 
Planeringsprocessen inför Linköpings nya Stifts- och Landsbibliotek ur ett 
tillgänglighets- och maktperspektiv där Linköpings nya bibliotek precis som hos 
Salomonsson är i fokus. I denna studie behandlas planeringsprocessen av uppbyggnaden 
av det nya biblioteket ur ett demokrati-, makt –och tillgänglighetsperspektiv för att se 
hur det har planerats för människor med funktionshinder. Ståby har gjort intervjuer med 
sex personer från både handikapprörelsen och kommunen som varit inblandade i 
uppbyggnaden av biblioteket. Författarens slutsatser blir att ur ett demokratiperspektiv 
har kommunen agerat väl då de har inbjudit handikapprörelsen att medverka i 
planeringsprocessen. Genom att få delta har handikapporganisationerna fått möjlighet 
att påverka och därmed även blivit en makt att räkna med i arbetet. Handikapprörelsen 
var dock besvikna på den dåliga uppslutningen i de egna leden. Ståby menar också att 

                                                 
5 Linköpings stadsbibliotek brann ner hösten 1996 och en återuppbyggnad startade. I mars 2000 stod det nya 
biblioteket klart (Ståby 2000, s. 4, 34). 
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kommunens och handikapprörelsen sedan länge haft ett samarbete och att detta har 
underlättat diskussionerna och kontakterna vid planeringen av biblioteket. 
 
I boken Bibliotekens särskilda tjänster. Kartläggning och analys av biblioteksservice till 
äldre och funktionshindrade från 1999 av Statens kulturråd genomfördes en enkät bland 
de låntagare som tog del av tjänsten ”Boken kommer”6. Denna enkät delades ut i de 20 
kommuner vars särskilda tjänster undersöktes av kulturrådet (se avsnitt 3.4.3). Enligt 
enkäten kulturrådet gjorde var låntagarna själva mycket nöjda med Boken kommer. 
Många uppskattade förutom böckerna även ett besök och tyckte det var en stor del av 
deras sociala liv. Att få ett personligt bokurval värdesattes också och speciellt då 
personen inte visste vad den ville ha eller få möjligheten att prova på författare man inte 
själv skulle ha valt (Statens kulturråd 1999, s. 143f, 148f). De som var ”Boken kommer 
– låntagare” har behov av tjänsten på grund av olika anledningar. Vanliga orsaker är 
ålder, funktionshinder och svårigheter att röra sig. Många nämnde att de har svårt bära 
eller gå längre avstånd.  Det framfördes väldigt lite negativa reaktioner, de sträcker sig 
till brist på nya storstilsböcker, svårigheter med kassetter samt lång väntan på böcker. 
Kulturrådet tolkar bristen på kritik som att låntagarna uppskattar att tjänsten 
överhuvudtaget finns och att det finns en rädsla att servicen ska försvinna. Denna oro 
syntes även i kommentarer i enkäten som till exempel ”hoppas bara det får fortsätta” 
(ibid. s. 148ff).             
 
4.2 Biblioteksanvändning 
 
De danska B&I-forskarna Henrik Jochumsen och Casper H. Rasmussen (2000) väljer i 
boken Gör biblioteket en forskel? att göra en djupdykning i vad som påverkar 
människors biblioteksanvändning. Författarna är inspirerade av den franske sociologen 
Pierre Bourdieu och sociologen Henrik Dahl från Danmark. Bourdieu för fram teorin 
om att varje människa för med sig ett habitus, livsbagage, med ekonomiskt, kulturellt 
samt socialt kapital. Exempel på detta är att överklassen kan ha ett försprång genom att 
de har ekonomiska resurser, har fått bättre utbildning, skaffat sig ett viktigt socialt 
nätverk samt lärt sig ”bete” sig rätt. Dahl har placerat dessa teorier i ett danskt 
sammanhang och utvecklat en modell med fyra olika livsstilar utifrån olika slags 
kapital. Jochumsen m.fl. i sin tur tar denna modell som sin utgångspunkt när de 
analyserar biblioteksanvändningen i sin undersökning. 
 
Jochumsen m.fl. har använt sig av en kvalitativ metod i sin studie och den rent praktiska 
metoden var intervjuer. Efter en urvalsprocess blev 32 stycken personer djupintervjuade 
om sina biblioteksvanor. De intervjuade var indelade om åtta under varje livsstil. 
Författarna placerade dem i de olika livsstilskategorierna efter utbildnings- och 
inkomstnivå. Efter intervjuerna presenterar Jochumsen m.fl. hur biblioteket används och 
uppfattas inom de olika livsstilarna ( se nästa sida). 
      
 
 
 
 
 
 

                                                 
6 De låntagare med talböcker  på posten ingick inte i enkäten.  



 27 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                Samlat kapital +           
                           Nordväst                                                                        Nordöst                                                                              
                                         Bidrar till den                  Stärker  
                                    enskildas livskvalitet         demokratin 

 
-kulturellt kapital                                                                                          +kulturellt kapital 
+ekonomiskt kapital                                                                                     - ekonomiskt kapital 
                                     Kvalificerar fritiden               Understöttar folks  
                                      för den  enskilda                           vardag 
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                                                               Samlat kapital - 

 
 (Jochumsen m.fl. 2000 s.126 min övers.) 

 
 

 
Nordväst – I denna livsstil befinner sig de individer som har högst inkomst och ofta är 
uppe i karriären. Biblioteket använder denna grupp främst till att låna böcker och 
informationssökningen sköter de på Internet hemma. Biblioteket ses som en plats där 
det är lugnt och som en del av deras sociala liv där de kan slappna av efter en hektisk 
dag. Individerna i den nordvästliga livsstilen ser också biblioteket som ett 
kunskapscenter där de kan lära sig nya saker. 
 
Nordöst – I denna del finns de högst utbildade människorna som exempelvis 
journalister och bibliotekarier. De ser biblioteket som en mycket viktig institution i 
samhället som styrker demokratin. De har alltid varit flitiga biblioteksbesökare och ser 
institutionen som en kunskapskälla. De nordöstliga individerna är ofta kulturellt 
intresserade och biblioteket blir även ett kulturcenter bland andra de besöker. 
 
Sydväst – I denna livsstilskategori har människorna den lägsta utbildningen och lägsta 
andelen av kulturellt kapital. Här läses det minst av alla fyra livsstilarna. Biblioteket ses 
som en plats där det går att låna böcker och om de ”sydvästliga” individerna lånar 
böcker så är det främst sådana som kan kopplas till deras fritidsaktiviteter. Biblioteket 
uppskattas och ses främst som kunskaps- och informationscenter men är inte en 
institution som besöks i det dagliga livet. 
 
Sydöst- Hos denna livsstil ses biblioteket som en mycket viktig institution i samhället 
som människan har stor nytta av. Här finns till stor del de med lägst inkomst och 
biblioteket blir en plats i deras närhet som de använder mycket som att söka information 
till att delta i bibliotekets kulturevenemang. Biblioteket är den kulturella institution som 
livsstilens individer trivs bäst på och de anser att det är en plats för ”den lille mand”. 
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Jochumsen m.fl. påpekar dock att det inte enkelt att placera en individ i en livsstil och 
att det går att passa in i flera. Ofta händer det också att en person byter livsstilskategori 
under livets gång allteftersom deras ekonomiska och kulturella kapital ökar eller 
minskar. 
 
1996 undersökte Klaz Arvidson hur biblioteket används i uppsatsen 
Biblioteksanvändning på institutionen folkbibliotek. Sedd genom en 
användarundersökning vid Alingsås huvudbibliotek. Han väljer att genomföra en 
kvantitativ undersökning där han bland annat studerar biblioteksanvändningen ser ut i 
olika användargrupper utifrån ålders- och sysselsättningskategorier. Resultaten 
Arvidson får fram visar att skön- och facklitteratur lånas mest medan uppslagsverk är 
det mediet som läses flitigast i själva bibliotekslokalen. De arbetslösa var den grupp 
som i högst utsträckning besökte biblioteket, tätt följda av studenterna. Författaren 
menar att biblioteket mer och mer används ”på plats” än tidigare och då främst som 
studieplats och tidsfördriv. 
 
Statens kulturråd lade 1990 fram rapporten Att vidga deltagandet i kulturlivet. Ett 
diskussionsunderlag efter att ha fått i uppdrag av regeringen att visa vilka erfarenheter 
som gjorts när nya grupper har försökts lockats till kulturverksamheter. Kulturrådet har 
ett helhetsperspektiv på kulturområdet och redogör för vanor, förändringsbehov och 
insikter utifrån det skriftliga material de haft eller inhämtat. Bland annat tar rapporten 
upp vad för  faktorer som påverkar människors kulturvanor och det är här mitt fokus 
ligger. Olika grupperingar av faktorer är motivation och möjlighet, demografiska 
faktorer samt livsstilar och värderingsmönster. Dessa faktorsgrupperingar hör i många 
fall ihop. Låg motivation kan dels bero på egna värderingar, dels på grund av 
demografiska faktorer såsom ålder och kön. Livsstilen i form av mycket ledig tid eller 
tidsbrist kan också spela roll hur kulturvanorna ser ut hos en individ. 
 
Åsa Brissman och Linda Brudal har i sin magisteruppsats Soffliggare i samhällets 
vardagsrum. En undersökning angående nyttjandet av Munkebäcks bibliotek i Göteborg 
från 2001 undersökt vad som påverkar människor att inte besöka biblioteket. Författarna 
använder både kvantitativ och kvalitativ metod. Först har de gjort en enkätundersökning 
i samarbete med Munkebäcks bibliotek där 200 enkäter skickades ut och 
svarsfrekvensen hamnade på 79 procent. Brissman och Brudal valde att koncentrera sig 
på personer födda 1930, 1950 samt 1970 och genomförde även intervjuer med en 
kvinna och en man födda respektive år. Författarna kommer fram till att skäl till att inte 
besöka biblioteket är bland annat tidsbrist och att böcker anskaffas på annat sätt än 
genom boklån. Brissman och Brudal efterlyser också att Munkebäcks bibliotek satsar på 
att informera om öppettider, utbud och tjänster till stadsdelens invånare då enkäten visar 
att många varit dåligt upplysta om bibliotekets service. 

Uppsatserna och studierna i detta avsnitt har jag valt att använda för att de på olika sätt 
belyser vilka faktorer som påverkar biblioteksanvändningen. Jochumsens och 
Rasmussens undersökning tar ett helhetsgrepp på människors livsstil och 
biblioteksbesök ur ett sociologiskt perspektiv. Det är dock viktigt att påpeka att jag inte 
har undersökt de olika kapitalformerna hos mina informanter på samma sätt som 
danskarna gjort. Arvidson studerar hur biblioteket används ur ålders- och 
sysselsättningskategorier. Jag ser dessa studier som bra jämförelseobjekt på vissa av 
faktorerna jag själv tar upp utifrån min modell. Kulturrådets och Brismanns och Brudals 
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undersökningar tar upp orsaker som kan hindra biblioteksanvändning och då 
funktionshindrade visade sig vara en grupp med lägre biblioteksanvändning än 
genomsnittet är studierna intressanta att ha med. Samtliga studier utom i viss mån 
Statens kulturråds tar avstamp i ”friska” personer vilket gör det spännande att ställa dem 
mot min undersökning och se likheter och skillnader. 
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5. Teori 
 
Min uppsats syftar till att undersöka hur personer med ett fysiskt funktionshinder 
använder biblioteket och vad som påverkar deras biblioteksanvändning. För att kunna 
studera detta har jag valt att se på min målgrupps biblioteksanvändning utifrån B & I-
forskaren Tom Wilsons teorier om informationsbeteende. Då Wilson inte skriver 
specifikt om informationsbeteende på bibliotek har jag valt att tolka om hans teorier och 
modeller till ett bibliotekssammanhang för funktionshindrade. 
 
Tom Wilson är professor i biblioteks – och informationsvetenskap vid University of 
Sheffield i Storbritannien (Wilson, 2001) och introducerade 1981 i artikeln On user 
studies and information needs sin teori och modell ( se bilaga nr. 3) om vilka faktorer 
som påverkar en individs informationssökningsbeteende.1996 utvecklade han sina 
teorier i studien Information Behaviour: an interdisciplinary perspective tillsammans 
med Christina Walsh. 
 
I artikeln från 1981 för Wilson ett resonemang om vilka faktorer som får en person att 
söka information och hur det går till – ett informationssökningsbeteende. Wilson menar 
på att grunden för att en människa känner behov av att söka information hör samman 
med andra mänskliga behov såsom fysiska, emotionella och kognitiva behov. Att söka 
efter information kan ses som en del i att försöka tillfredställa de mänskliga behoven 
(Wilson, 1981, s.7f). Exempelvis kan ett fysiskt behov som hunger få en individ att leta 
efter närliggande matställen i en restaurangguide ( Wilson, 1996, s.39). Wilson pekar 
också på att de mänskliga behoven uppstår i samband med de roller en individ har i det 
sociala livet, till exempel i en arbetsroll eller inom andra organisationer (Wilson, 1981, 
s.9). Dessa roller påverkas i sin tur av faktorer av sociokulturell, fysisk eller politisk-
ekonomisk karaktär. Ett exempel på detta är att ekonomin och resursfördelning gör 
vissa arbetsplatser ”informationsrika” och andra ”informationsfattiga” vilket påverkar 
informationssökningsbeteendet och val av informationskanaler där. Slutligen kan det 
finnas hinder som hindrar informationssökning. Dessa kan vara av personlig, social eller 
miljömässig karaktär. Det sistnämnda hindret kan illustreras av att en person som är 
rullstolsburen har svårt att ta sig in i ett bibliotek om entrén bara har trappor. 
Informationssökning kan hindras av att kommunikationen inte fungerar emellan till 
exempel bibliotekarie och besökare då en social barriär uppstått. Personliga hinder kan 
förekomma till exempel i form av att en person inte vill ta till sig viss information på 
grund av exempelvis sin religion (Wilson,1981, s. 8). 
 
I Wilsons studie från 1996 har termen informationssökningsbeteende övergivits och 
istället används begreppet informationsbeteende. Wilson har utifrån resonemanget från 
1981 utvecklat en modell ( se bilaga nr. 4) för hur informationsbeteende kan se ut och 
vilka omständigheter det påverkas av (Wilson 1996 s. 36). Denna modell visar steg för 
steg vad för faktorer som påverkar informationsbeteendet. Wilson tar här hjälp av 
teorier som till exempel stress/coping om hur individer handskas med tryck utifrån och 
risk/ vinst –teorin om övervägningen av för och nackdelar med ett  beslut. Förutom 
dessa teorier tar rapporten även  upp faktorer som miljön, informationskällans karaktär, 
personlighet, intresse, sociala relationer, självkänsla etc. som kan påverka 
informationssökningen. Wilson har bland annat hämtat hypoteser och fakta från ämnet 
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psykologi och sjukvårds- och konsument -undersökningar (Walsh m.fl., 1996, kap. 1 s. 
1, kap 7,s.1). 
 
Utifrån Wilsons teorier och modeller om informationsbeteende har jag skapat en modell 
över vad som kan påverka biblioteksanvändningen hos individer. Anledningen till att 
jag fick skapa om Wilsons modeller var att de var så övergripande och de behandlade 
ett så stort område, information där många olika faktorer spelade in. För att anpassa 
modellen till min undersökning fick jag göra en del förändringar. Många faktorer från 
Wilsons modeller är med i min modell men en del har bytt namn eller har fått en annan 
innebörd. Ett exempel var faktorn samhälle som i Wilsons version ingick i 
”environmental barriers” och kallades nationalkulturer. (Walsh m.fl.1996 kap. 4 s. 6 
)(se bilaga nr. 4).Wilsons definition av nationalkulturer passade inte in i min 
undersökning utan istället valde jag att byta namn och omtolka ordet till ett stå för 
samhället och dess påverkan  på biblioteksanvändningen för  funktionshindrade. Andra 
förändringar som har skett är att jag har lyft ut och ”förstorat” eller slagit ihop Wilsons 
variabler. Till exempel har ”source characteristics” gjorts om till Bibliotek och faktorer 
typiska för den lyfts fram. Å andra sidan har variablerna ”Psychological ” och ”Role-
related or interpersonal” slagits ihop till det jag benämner Person då jag ser dem som 
anknutna till personen själv. Teorier som stress/coping och risk/vinst är inte med i min 
modell för att jag såg inte dem påverka inte biblioteksanvändning i någon större 
utsträckning. Däremot har jag valt att behålla faktorn ”self-efficacy” (självförmåga) och 
från Wilsons faktor ”Role-related or interpersonal” hämtat stoff till den faktor jag kallar 
Socialt samspel. 
 
I min modell som visas nedan betecknar Individ en helt ”blank” person som är 
opåverkad av allt. Sedan följer tre områden av olika karaktärer och som inte följer 
någon hierarkisk ordning, alla tre kan påverka biblioteksanvändningen. Under varje 
område har jag samlat underavdelningar som jag benämner faktorer. Under Person är de 
faktorer samlade som personen till viss del kan påverka själv som till exempel intresse 
och utbildning eller faktorer som är kopplade till personen själv som ålder och kön. 
Nästa område kallar jag Miljö och med det menar jag det som kan komma emellan en 
person och biblioteket såsom tidsbrist, kommunikationer och samhället i stort. Med 
rubriken Bibliotek syftas på informationskällans aspekter i form av bland annat lokal, 
personal och trovärdighet. Pilarna  mellan de tre  områdena visar på att de också kan 
inverka  på varandra. Rektangeln utanför de tre nivåerna innehåller faktorerna Socialt 
samspel och Självförmåga och dessa faktorer påverkar alla de tre nivåerna och detta är 
markerat med stjärnor.  
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Inom beteckningen Person är den första punkten informationsbehov. Som Wilson tar 
upp i artikeln från 1981 är förekomsten av ett informationsbehov sammankopplat med 
människans mänskliga behov vilka i sin tur uppstår på grund av olika motiv som bland 
annat hunger, nyfikenhet, sinnesstimulans och önskan om gemenskap. Detta medför att 
informationsbehov kan vara mycket varierande ( King & Morgan 1971 enligt Wilson 
1996 s. 40). 
 
Informationsbehoven styr givetvis vilken informationskälla som väljs, till exempel om 
en person vill veta hur mycket klockan är antagligen inte biblioteket där den först söker 
svaret.  Ett biblioteksbesök kan också vara ett sätt att försöka tillfredsställa 
informationsbehov. Främst passar bibliotek bra som källa ifall man har behov av tryckt 
information, men även medier i form av skivor och filmer finns där. Det kan vara en bra 
utgångspunkt för informationsbehov av olika slag då biblioteket har en stor bredd av 
ämnen. Här kan man finna allt från kokböcker för att finna receptet till den maträtt man 

 Individ 

       Person  * 
• Informations -

behov 
• Ålder 
• Kön 
• Utbildning 
• Yrke 
• Intresse 
• Personlighet 

      Miljö * 
• Geografi 
• Kommunikationer 
• Tid 
• Ekonomi 
• Samhälle 

     Bibliotek    * 
• Personal 
• Lokal 
• Utbud 
• Tjänster 
• Information 
• Trovärdighet 

   Biblioteks-  
   användning 

• Socialt  samspel  * 
• Självförmåga 
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är sugen på till hitta en bok som ger en riktig läsupplevelse. Läsning kan även ses som 
stimulans, vilket kan göra att man går till biblioteket i hopp om att få en riktigt bra 
läsupplevelse. Att vilja träffa människor kan också vara en orsak till att besöka 
biblioteket. En anledning som kan påverka specifikt funktionshindrade är att biblioteket 
är en av få medieplatser som har tjänster utformade för dem som talboksutlåning och 
”Boken kommer”.  
 
Även åldern och vilket kön en individ har påverkar hur en individs 
biblioteksanvändning ser ut. Undersökningen av Statens kulturråd visar att de största 
biblioteksbesökarna finns bland skolelever och gymnasie- och högskolestuderande. Hos 
personer mellan 45-65 år är det vanligare att köpa böcker medan pensionärer oftast läser 
en bok de har hemma. Bland seniorer finns de flesta med ett stort litteraturintresse men 
dock är lågutbildade pensionärer de som läser minst ( Statens kulturråd, 1997, s.18ff). 
Det förekommer också en stor könsskillnad i intresset för litteratur. Kvinnor läser 
böcker i mycket större utsträckning än män. De besöker också biblioteket i lite större 
omfattning, men skillnader är inte alls lika stora som vid bokläsning. Däremot skiljer sig 
män och kvinnor i vad de gör på biblioteket, män läser tidskrifter och tidningar medan 
kvinnor lånar böcker och deltar i bibliotekens kulturprogram (ibid. s.30ff). Under 
könsfaktorn finns också en annan diskussion, den om att män och kvinnor behandlas 
olika i samhället, även när de har funktionshinder. På grund av att jag vill hålla mitt 
ämnesområde begränsat och att endast en man är intervjuad så kan en jämförelse bli 
litet svår och jag väljer att inte ta upp den frågan i uppsatsen men anser att den är 
mycket väl lämpad för fortsatt forskning på ämnet. 
 
Utbildningsnivå har i många undersökningar visat sig vara en faktor som påverkar 
informationsbeteende, speciellt vid hälsoinformation ( Walsh m.fl.,1996, kap. 4.1.1). En 
individs utbildning kan till stor del påverka om man besöker biblioteket och läser 
böcker.. Kulturbarometern  visar att  de som är högutbildade läser böcker och besöker  
bibliotek  i högre utsträckning än människor med lägre utbildning. Bland de 
lågutbildade är det vanligare att låna böcker av vänner och släktingar. Högutbildade 
visar ett större intresse för både litteratur och bibliotek. Personer med endast 
grundskola/folkskola som utbildning läser minst. Dock är skillnaderna mellan 
utbildningsnivå större för de yngre (under 45 år) än hos de äldre. Minst är dock 
skillnaderna i utbildningsnivå hos kvinnor (Statens kulturråd, 1997, s. 25f). 
 
Yrkets betydelse för informationsbeteendet har i viss mån tagits upp när jag diskuterade 
Wilsons artikel On user studies and information needs som beskriver hur arbetsrollen 
påverkar en individs informationsbeteende och hur olika slags organisationer kan vara 
mer eller mindre informationsrika ( Wilson, 1981, s. 9). Arbetar en person på ett jobb 
eller i en organisation som kräver mycket informationssökande kan detta göra att den 
eventuellt kommer i kontakt med biblioteket och det kan vara början till att etablera 
framtida biblioteksbesök. En annan aspekt av yrkesfaktorn är att på många större 
arbetsplatser (främst industrin) finns eller har funnits arbetsplatsbibliotek. I boken 
Arbetsplatsbibliotek i Sverige har en undersökning gjorts om hur arbetsplatsbiblioteken 
påverkat de anställdas biblioteksanvändning och läsande. Resultatet visade att 
biblioteksbesökande och bokläsandet ökade efter att arbetsplatsen fått ett bibliotek ( 
Herder, 1986, s. 133). 
 
Det finns även andra orsaker på personnivå som kan hindra eller få biblioteksbesök att 
fortsätta. Intresse och personlighet är några av dem och i dessa begrepp kan man 
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inbegripa attityder och åsikter. Att en individs åsikt inte stämmer överens med en annan 
kan göra att individen inte känner sig bekväm och ett sätt för att minska obehaget kan 
vara att söka information, för att stödja sin egen uppfattning eller finna information som 
ändrar den. Ett annat alternativ är att ignorera ”osämjan” (Festinger, 1957, s. 3). I ett 
bibliotekssammanhang går det att föreställa sig detta ”obehag” som en orsak till varför 
man väljer att besöka biblioteket eller inte. Dock beror detta mycket på vilket slags 
problem och informationsbehov ”obehaget” handlar om. Då man tränger bort ett 
informationsbehov för att slippa en oenighet finns ingen information att söka och man 
besöker inte heller bibliotek. När det gäller åsikter och uppfattningar hos personer 
sammanfattar Rogers, professor i journalistik och kommunikation: ”Individuals 
generally tend to expose themselves to ideas that are in accordance with their interests, 
needs or existing attitudes.” (Rogers,1983 enligt Walsh m.fl.1996b kap. 4.1.1 ).Citatet 
skulle också passa in på hur individer ställer sig till biblioteket. Är en person intresserad 
av att läsa böcker faller det sig mer naturligt att besöka biblioteket än om den är totalt 
ointresserad av läsning. Attityden till biblioteket spelar även en viss roll, att se bibliotek 
som en oerhört tyst och tråkig plats eller som källan till underbar läsning påverkar det 
om man väljer att gå dit eller inte. Som nämnts tidigare spelar även typen av 
informationsbehov roll. 
 
Inom rektangeln Miljö samsas faktorer som geografi, tid, kommunikationsmedel och 
ekonomi samt samhället. Wilson väljer att dela begreppet ekonomi i två delar, konkreta 
ekonomiska kostnader och tidskostnaden och utifrån det har jag skapat faktorerna tid 
och ekonomi ( Walsh m.fl., 1996, kap. 4.1.2). För synskadade och rörelsehindrade kan 
kostnaden för att ta sig  till biblioteket bli högre än för den övriga befolkningen. 
Behöver man färdtjänst för att komma till biblioteket kan detta bli en extra utgift. Det 
blir också en extra tidskostnad då man behöver ringa och beställa taxi och man kan 
behöva åka omvägar för att hämta upp/lämna av andra kunder. Tiden kan också påverka 
i form av att en person inte anser sig ha tillräckligt med tid att besöka biblioteket. 
Naturligtvis är ekonomi en viktig faktor även för biblioteket, då resursernas storlek kan 
påverka mycket hur deras arbete för funktionshindrade ser ut. Dock väljer jag här att 
fokusera på kostnaden för användaren och tar inte upp ekonomiska aspekter för 
biblioteken. 
 
Geografin är en viktig omständighet ifråga om tillgängligheten hos biblioteken för 
användarna. Vart biblioteket är beläget och vart användaren bor i förhållande till det är 
frågor vars svar påverkar hur biblioteksnyttjandet kan se ut. Kulturbarometern i detalj 
(1997) har temat Litteratur och bibliotek och visar på olika tendenser vad gäller 
biblioteksbesök och läsning. Vart en individ bor i Sverige påverkar också 
litteraturvanorna, i storstäderna läses det mer än på landsbygd och mindre orter. 
Däremot besöks biblioteken ungefär i lika hög utsträckning i hela Sverige (Statens 
kulturråd, 1997, s. 29f ). Hur kommunikationsmedlen fungerar är en faktor som kan 
förminska geografins inflytande. Har en kommun väl utbyggd lokaltrafik och färdtjänst 
till rimliga priser och med handikappanpassning hos fordonen underlättar detta för 
funktionshindrade att komma till biblioteket. 
 
Samhälle är en faktor som refererar till vad samhället gör för att underlätta för 
funktionshindrade i bibliotekssammanhang. Det finns bland annat Bibliotekslagen 
utifrån vilken de funktionshindrade kan hävda sin rätt till tillgänglighet till biblioteket 
och dess service. En annan viktig lag ur bibliotekssynpunkt är LSS, vilket inneburit 
möjligheten för många att få tillgång till en egen personlig assistent och därmed bland 
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annat underlätta biblioteksbesöken ( se avsnitt 3.1.2.1). Handikapprörelsens bidrag har 
varit att göra regeringen och allmänheten uppmärksam på vad som skulle kunna 
förbättras för de funktionshindrade ( se avsitt 3.1.2.2).  
 
Inom området Bibliotek finns faktorer där ansvaret för dess utförande ligger hos 
biblioteket och huvudmän som sköter det. Wilson framför i sina modeller två aspekter 
av informationskällan som har betydelse, tillgänglighet och trovärdighet. En 
informationskällas trovärdighet beror på många saker, dess möjlighet att leverera 
aktuell och exakt information, dess kvalité samt dess tillhandahållande av information 
från pålitliga källor (Walsh m.fl.1996 kap. 4.1.5 ). Trovärdigheten spelar roll, det är 
viktigt att biblioteket lyckas hålla en bra uppdatering av sina medie r och håller en bra 
kvalité på dem. För gruppen funktionshindrade kan brist på nya uppdaterade anpassade 
medier som talböcker, Daisyskivor och taltidningar göra att ett biblioteksbesök uteblir. 
 
Att inte ha tillgänglighet till informationskällorna påverkar naturligtvis 
informationsbeteendet negativt. För de funktionshindrade är tillgängligheten viktig för 
att kunna ta del av biblioteket. Att biblioteket har en lokal anpassad för rörelsehindrade 
och utbud av medier möjliga för till exempel synskadade att kunna läsa är viktiga 
förutsättningar för om dessa grupper besöker biblioteket eller inte.  
 
Tjänster och information är två viktiga aspekter som kan påverka 
biblioteksanvändningen hos funktionshindrade. Att biblioteket upprätthåller tjänster 
som ”Boken kommer” och bokdepåer vid äldreboende är en viktig förutsättning för att 
många funktionshindrade ska få tillgång till medier och information. Dras dessa tjänster 
in medför det att denna grupp i mindre omfattning får tillgång till biblioteken. Att 
informera om det utbud och tjänster som biblioteket tillhandahåller är betydelsefullt och 
utan information missar man många användare som har behov av de särskilda tjänsterna 
och medieutbudet. Det finns exempel då vissa företag vägrar att sprida information om 
rökningens skaderisker och därmed hindrar individer att får ta del av den informationen 
(Howze & Redman, 1992 enl. Wilson, 1996, s. 44). Att biblioteket undanhåller 
information för sina användare förekommer mycket sällan. Däremot kan resurser, 
bristande kunskaper och tidsbrist göra att ”Boken kommer” inte tillhandahålls och 
information om till exempel särskilda tjänster inte kommer ut till de användare som är i 
behov av dem (Statens kulturråd, 1999, s. 187f). 
 
Faktorn personal hör i många fall ihop med tjänster och information. I kapitel 3.4.3 
nämnde jag att personalens engagemang var en betydande orsak till hur bibliotekens 
tjänster för funktionshindrade fungerade. Huruvida personalen har utbildning om de 
funktionshindrades behov och hur deras bemötande gentemot denna grupp ser ut spelar 
också roll för biblioteksanvändningen. De olika barriärer som kan uppstå vid mötet 
mellan användare och bibliotekspersonal återkommer jag till under Socialt samspel. 
 
Slutligen till faktorerna Socialt samspel och Självförmåga. Dessa två faktorer kan 
förekomma mellan två eller flera områden. För faktorn Socialt samspel finns en del 
exempel inom sjukvården. Informationsutbytet mellan läkare och patient kan avbrytas 
på grund av tidsbrist och även avbrott som telefonsamtal kan störa och vara ett hinder 
för att få information ( Cameron m.fl., 1994, Borgers m.fl., 1993 enl. Wilson,1996, s. 44 
). Borgers m.fl. visar på att prov på hinder är när en del cancerpatienter upplever att 
attityden hos läkaren hindra dem att få den information de ville ha. Till exempel kan 
läkaren var jäktad och pressad och då kan patienten känna att den inte hinner eller kan 
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ställa de frågor den har (1993 enl. Wilson, 1996, s. 44 ). I biblioteksvärlden kan 
liknande hinder finnas, exempelvis då användaren konfronteras med bibliotekarier och 
biblioteksassistenter. Hur det mötet faller ut kan påverka huruvida användaren 
återkommer till biblioteket eller inte. Användarna kan uppleva bibliotekarien stressad 
och att inte ha tid med deras frågor, å andra sidan kan bibliotekarien kanske uppfatta 
användaren som ovillig att ta emot den information hon/han ger. Både användaren och 
bibliotekarien kan ha en dålig dag vilket kan försämra informationsutbytet och därmed 
även användarens eventuella framtida biblioteksbesök. En annan aspekt av samspelet 
kan vara att bibliotekspersonalen inte har den rätta utbildningen för att kunna bemöta 
funktionshindrade på bästa sätt och kanske vet de inte vilka tjänster som kan erbjudas 
och framtida biblioteksbesök rinner ut i sanden för den funktionshindrade. 
 
Självförmåga syftar i detta fall på hur användaren bedömer och handskas med de hinder 
och barriärer som kommer i dess väg. I bibliotekssammanhang sammankopplat med 
gruppen funktionshindrade kan det ibland bli många saker att ta ställning till. Frågor 
som kan uppstå är  om biblioteket är anpassat för mitt funktionshinder, har de medier 
som passar för mig, har jag råd  med en eventuell färdtjänstkostnad och är 
biblioteksbesöket värt tiden det tar att komma dit? Att handla fast man är osäker kan ha 
att göra med självförmåga. Psykologiprofessorn Bandura definierar en persons 
förväntningar på sin förmåga som ”… övertygelsen att man framgångsrikt kan 
genomföra det beteende som behövs för att nå resultaten” (Bandura, 1977, s. 193). Detta 
resonemang kan i bibliotekssammanhang ses som svårt att mäta eller visa med konkreta 
exempel. För de funktionshindrade som vill till biblioteket men upplever stora hinder i 
form av otillgänglig lokal, kostnad för färdtjänst etc. krävs självförmåga för att trots 
dessa barriärer ta sig till biblioteket. Tvärtom kan tvivel på sin självförmåga göra att 
många i denna grupp inte besöker biblioteket. 
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6. Redovisning av undersökningen 
 
I detta avsnitt kommer jag att redogöra för de resultat jag fått fram från min 
undersökning. Först kommer biblioteksobservationen presenteras och sedan återger jag 
vad informanterna berättade i sina intervjuer. 
 
6.1 Observation av bibliotek7   
 
Biblioteket är inrymt i ett relativt nybyggt kulturhus där det, förutom bibliotek finns 
café, konstha ll och föreläsningssalar. Byggnaden har tre våningar. Biblioteket har 
litteratur på alla våningarna men huvuddelen är koncentrerad till mellan plan, vilket 
även är markplan. Här finns informations – och lånediskarna, talböckerna, 
skönlitteraturen och barn och ungdomslitteraturen. Biblioteket har en stor samling av 
talböcker som uppgår till ungefär fem fyllda bokhyllor. Däremot är bara antalet 
Daisyskivor ett tiotal. Vägen fram till talboksavdelningen är lättframkomlig, däremot 
finns inga ledstråk dit som visar vägen för de synskadade. Det finns också två hyllor 
med storstilsböcker i närheten av talböckerna. 
Det övriga biblioteket är luftigt och hyllorna är placerad så att det går att komma fram 
överallt. Dock har bokhyllorna en höjd som gör det svårt för personer i rullstol att nå 
böckerna på de översta hyllorna. Även diskarna är anpassade för personer i ”ståhöjd”. 
Biblioteket har två handikapptoaletter som är stora och rymliga, däremot finns det 
trösklar som försvårar för en rullstol att komma in. Att hitta i biblioteket är enkelt och 
vid entrén finns en karta över byggnaden och det finns även skyltar som visar vägen till 
de olika avdelningarna och ämnesområdena. Dock är skyltarnas text liten vilket gör det 
är svårt för synskadade att kunna läsa dem. 
 
Vid talboksavdelningen finns broschyrer som upplyser om bibliotekets särskilda 
tjänster. Detta bibliotek har ”Boken kommer – verksamhet” och erbjuder synskadade att 
få talböcker hemskickade på posten. Dessutom finns en tjänst som kallas nyhetsservice 
vilket innebär att man bli uppringd och få ta del av nyheter från de lokala tidningarna. 
Förutom denna service skickas även kassettband om nyheter, hälsorön och 
kulturaktiviteter ut till synskadade ett par gånger i månaden. Informationsbroschyren 
om dessa tjänster har dock samma problem som skyltarna, texten är liten och antagligen 
svårläst för synskadade. Biblioteket har även satsat på IT – hjälpmedel för 
funktionshindrade i form av datorn Ingemar som har ett förstoringsprogram och 
talsyntes. Detta är en liknande variant av det Open- Media- projekt som pågår i 
Västsverige där man kan få hjälp med ordbehandling och Internetsurfning. Katalogen 
som biblioteket gör sökning efter talböcker möjlig, men däremot är den inte anpassad 
för synskadad, texten är ganska liten och det går inte att förstora eller ändra färg på den. 
 
Jag observerade även låne- och informationsdisken under en timme för att se hur 
personalen mottog användarna. Mitt intryck blir positivt, användarna som undrar eller 
letar efter information av något slag få r bra hjälp och ofta visar bibliotekarien 
användarna var de skulle hitta dokumenten de letade efter. Alla som behöver hjälp 
verkar få det och jag hör många som tackar för hjälpen. Personalen är lugn och ingen 
stress förekommer. Det bör dock  påpekas att under min observation betjänades ingen 
(synligt) funktionshindrad person av personalen. 
 

                                                 
7 Alla källor i detta avsnitt hålls av anonymitetsskäl hemliga. 
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I en bok om bibliotekens särskilda tjänster finns ett kapitel om mitt utvalda bibliotek. 
Där berättar den personal som arbetar med ”Boken kommer – verksamheten” att den 
upplever sig som en prioriterad grupp i biblioteket. Kommunen har idag cirka 80 
”Boken kommer – låntagare”. Den personliga kontakten är viktig och låntagarna får 
veta vilka bibliotekarierna är och bibliotekarierna får bättre insikt om vilka böcker 
låntagarna vill. Även på biblioteken prioriteras den personliga kontakten, speciellt vad 
gäller talbokslåntagare. Inläsningstjänsten är en betydelsefull del av de social 
verksamheten. Biblioteket sammanställer fem olika band som man kan prenumerera på. 
Det finns ett allmänt band med blandade lokala artiklar, ett vård- och hälsoband, ett 
kulturband, ett med musikrecensioner samt ett med veckans radio- och TV- program. 
Att prenumerera på kassetterna är gratis och mer än 110 band skickas ut till synskadade 
låntagare i veckan. 
 
Biblioteket informerar aktivt om sina särskilda tjänster, genom besök hos 
handikapporganisationer, hemtjänst och i lokalradion. Handikapporganisationerna i 
kommunen är aktiva och ett bra samarbete finns mellan biblioteket, handikapprådet och 
föreningar Det ordnades också en handikappdag varje år då personer med olika 
funktionshinder berättar vad de har för förväntningar på biblioteket  

6.2 Redovisning av intervjuerna 
Här redogör jag för informanternas svar från intervjuerna. De rörelsehindrade kommer 
till tals först, sedan de synskadade. 

6.2.1 Rita 
 
Rita är 52 år och är rullstolsburen. Numera är hon förtidspensionerad men har tidigare 
jobbat som affärsbiträde i olika mataffärer. Hon bor en mil utanför huvudorten. På 
1980-talet gick Rita Komvux i 3 år och läste då in högstadiet och gymnasiekurser med 
inriktning mot kontor Hon studerade bland annat påbyggnadskurser i data och 
kontorsengelska. Rita trivdes mycket bra med utbildningen på Komvux. Läsning och 
siffror är några av hennes intressen. Siffror syftar då främst på den ekonomiska sidan, 
hon har gått kurser i bokföring och sköter den åt sin man. Just nu går Rita också en 
datakurs hos ABF 8. För övrigt anser hon att hemmets sysslor tar mycket tid.  
 
Rita beskriver bibliotek som en stor tillgång. Hon tror också att biblioteksbesök kan 
vara en social bit för många människor. Tidigare hade Rita en släkting som förestod ett 
filialbibliotek och genom detta fick hon tillgång till böcker utan att själv behöva besöka 
biblioteket. Dock var hon ändå mycket på biblioteket då för att låna barnböcker åt sina 
barn. Det stannade också en bokbuss utanför hennes hem tidigare som hon och hennes 
barn besökte mycket. Under sin studietid besökte hon också biblioteket mycket. 
Däremot har hon inte varit i kontakt med något arbetsplatsbibliotek under sin yrkestid. 
 
I dag besöker inte Rita biblioteket speciellt mycket. På de tio år som det nya biblioteket 
har funnits har hon endast lånat där en gång, då en tidskrift. Men hon är ibland på 
kulturhuset biblioteket är inhyst i för att lyssna på konserter. Rita ger olika skäl till att 
hon inte lånar så mycket böcker. Hon är med i bokklubb och säger att hon gillar att äga 
böcker. På bokrean köper hon många böcker. Hon blir också rekommenderad och får 
låna böcker av vänner så hon känner att hon har tillräckligt att läsa. Sedan finns det 

                                                 
8 Arbetarnas bildningsförbund 
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också andra informationskällor hon använder. Vid ren faktasökning nyttjar Rita 
uppslagsverk, men mest uppskattar hon ”mun – mot mun metoden”. Att genom vänner, 
till exempel i NHR, få tips om ett bra hjälpmedel de har provat anser hon vara en 
mycket bra informationskanal. Internet är däremot ingen informationskälla hon 
använder ofta eller är så förtjust i. 
 
Rita anser att man besöker biblioteket mer om man har en ordentlig hobby som kräver 
det vilket inte hon anser sig ha. Även utbildning gör att man går mer på biblioteket tror 
hon. Skulle Rita ha besökt biblioteket mer skulle hon vilja låna CD - skivor. 
Faktaböcker och böcker med stor stil är också medier som hon kunde tänka sig att låna 
hem. 
 
Dock tycker Rita förutom de orsaker hon angett att det finns en del saker på biblioteket 
som hindrar henne från att låna där. Speciellt hyllorna är otillgängliga då de är väldigt 
höga och man som rullstolsburen inte har möjligt att nå eller se vilka böcker som finns 
på de översta hyllorna. Rita skulle gärna mer personal ute i biblioteket så man kunde får 
hjälp på plats om man ville ha tag i och nå en viss bok. Liknade problem som med 
hyllorna är det med de informationsdiskar om finns som Rita anser kunde vara lägre. 
Toaletten i nedre plan av biblioteket är bra, med gott om svängutrymme, medan den på 
övre plan har en svår tröskel som försvårar att kunna stänga dörren. Trots att hon 
påpekat detta har ingenting hänt. Rita ser också entrén med självöppnade dörrar som ett 
hinder för att komma in i biblioteket, de stängs innan hon hinner fram. Fast detta 
problem upplevde hon som värre när hon kunde gå. Utanför entrén tycker hon att det 
kunde finnas mer handikapplatser, idag utnyttjar obehöriga dem när de bara ska in och 
snabbt lämna en bok. 
 
Positivt med biblioteket utifrån Ritas funktionshinder tycker hon är luftigheten, hon 
kommer fram överallt mellan hyllorna och har gott om svängrum. Rita tror att hennes 
funktionshinder kan vara en orsak till att hon inte besöker biblioteket så ofta och att de 
hinder som finns där inne kan var anledningen. Hon spekulerar om det hon skulle 
besöka det mer om hon hade en personlig assistent. Rita tror att då skulle hon komma ut 
mer och menar att biblioteket är något man besöker när man ändå är ute i andra ärenden. 
Rita bor också en bit från kommunens huvudbibliotek och är beroende av färdtjänst 
eller annan skjuts för att komma till biblioteket. ”Jag tar inte en taxi fram och tillbaka 
bara för att besöka biblioteket”, säger hon. 
 
Rita anser sig väl informerad om biblioteket av bibliotekspersonalen och hon har varit 
på informationsträffar om biblioteket som NHR anordnat tidigare men tycker att man 
tar inte till sig information om till exempel. ”Boken kommer” om det inte berör en själv, 
vilket det inte gjorde då träffen var. ”Boken kommer” ser inte Rita det som en tjänst hon 
behöver idag heller eftersom hon har många böcker hemma att läsa. 

6.2.2 Rosa 
 
Rosa är 54 år och har jobbat som undersköterska på olika avdelningar, bland annat på 
kirurgavdelningen på sjukhuset i grannkommunen. Hon bor en mil från biblioteket. I 
dag jobbar hon halvtid efter en tids sjukskrivning med datasystemet på sin gamla 
arbetsplats. Rosa har viss svårighet att gå, speciellt i trappor. Hon klarar dock att köra 
bil. Tidigare har Rosa gått undersköterskeutbildning och studerat på Komvux vilket hon 
trivdes med. Efter Komvux-tiden gick hon en tid på vårdhögskolans sociala linje för att 
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utbildas till chef för sjukhem men efter ett tag insåg Rosa att den utbildningen inte var 
något för henne. Rosa är väldigt kulturellt engagerad, läsning, teater och bio hör till 
hennes intressen. Hon beskriver sig som en kursmänniska, hon har gått och går på 
kurser i allt från akvarellmålning och engelska till livsåskådning och konst. Rosa kallar 
sig en uppsökare, hon tar gärna reda på saker. Hon upplever inte sitt funktionshinder 
som en barriär för att få information av olika slag. 
Rosa är väldigt positiv till bibliotek och hon är en aktiv biblioteksbesökare och har även 
lånekort på flera andra bibliotek i grannkommunerna. Rosa säger att hon i genomsnitt är 
på biblioteket två till tre gånger i månaden och ibland kan det bli en gång i veckan. De 
medier hon lånar är främst skönlitteratur och gärna deckare. Hon lånar mer 
skönlitteratur än fackböcker. Filmer lånar Rosa ofta och tycker att biblioteket har ett 
brett urval. De kurser hon går, ofta i ABF: s regi, för henne också ofta till biblioteket, 
både i form av informationssökning och i och med att kurserna ofta hålls i 
bibliotekslokalen. 
 
Det var först när Rosa gick på högskolan som hon började utnyttja biblioteket riktigt 
mycket och sedan dess har det fortsatt. En annan informationskälla hon är väldigt 
positiv till är Internet, där söker hon mycket information. Rosa har övervägande positiv 
kritik att ge biblioteket i sin hemkommun. Främst berömmer hon dess duktiga personal, 
hon tycker att hon har fått väldigt bra hjälp med all olika sorters frågor hon har haft. 
Den enda nackdelen med den effektiva personalen är att hon inte använder katalogen 
som hon skulle vilja lära sig, det är mycket bekvämare att fråga direkt. Vidare tycker 
Rosa att biblioteket är väldigt aktivt, det ordnas mycket föreläsningar, aktiviteter och 
utställningar av olika slag. 
 
Biblioteket har en bra handikappanpassad lokal enligt Rosa, det hjälpmedel hon behöver 
främst är hiss och de som finns på biblioteket fungerar bra. Rosa tycker inte att hon har 
något att klaga på och allt fungerar bra utifrån hennes funktionshinder. Dock spekulerar 
hon på om hon sett annorlunda på situationen ifall hon varit rullstolsburen. Utanför 
biblioteket finns inte några barriärer som hindrar Rosa från att komma in. Hon har 
parkeringstillstånd för handikapplatser vilket hon tycker underlättar mycket. Rosa anser 
att hon är välinformerad om bibliotekets tjänster och har även varit på den 
informationskväll på biblioteket som den lokala NHR - föreningen nyligen anordnade. 
Dock tror Rosa att hon varit på biblioteket lika mycket om hon inte haft ett 
funktionshinder, men påpekar att antal biblioteksbesök varierar efter perioder i livet, när 
hon hade barn hemma och arbetade heltid besökte hon biblioteket i mindre utsträckning. 

6.2.3 Rebecka 
 
Rebecka är 50 år och förtidspensionerad. Hon är rullstolsburen och har haft 
muskelsjukdomen multipel skleros (MS) sedan 20 år. Hon bor inne i huvudortens 
centrum. Rebecka har hjälp av en personlig assistent från morgon till kväll. Tidigare har 
hon arbetat som röntgensjuksköterska i 25 år på ett sjukhus i storstaden i närheten. 
Förutom sjuksköterskeutbildningen har Rebecka även läst 10 poäng radiofysik på 
universitet. Hennes intressen är blommor och läsning. Vad hon läser varierar, ibland blir 
det deckare, ibland skönlitteratur. Rebecka ser även mycket på TV som hon ser som en 
av hennes största informationskällor. 
 
Rebecka är mycket positiv till bibliotek i allmänhet och tycker att biblioteket i hennes 
hemkommun är väldigt bra, hon nämner bra lokal, hjälpsam personal som ger boktips 
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och aktiviteter som föredrag, utställningar och datakurser som orsaker som gör att hon 
uppskattar biblioteket. Rebecka gör ett biblioteksbesök i veckan och i genomsnitt lånar 
hon tre till fyra talböcker där varje gång. Under sin yrkestid var Rebecka i kontakt med 
ett arbetsplatsbibliotek men tycker inte det har påverkat hur hon besöker biblioteket nu. 
Förutom det har hon även tjänsten talböcker på posten som skickar henne böcker en 
gång i veckan, en tjänst hon är mycket nöjd med. Hon lämnar tillbaka böckerna då hon 
besöker biblioteket. På grund av svårigheter med att se och läsa texten lyssnar Rebecka 
mest på talböcker. Hon lyssnar inte på de tidningar som också finns inlästa, hon tycker 
att det är allt för mycket information på de banden och att man inte har möjlighet att 
sålla. Rebecka har även har skaffat en egen Daisyspelare så förutom kassettband lyssnar 
hon även på Daisyskivor. Övriga medier hon lånar är skivor, gärna klassiskt, visor och 
pop, och filmer. Helst ser hon svenska filmer då hon slipper läsa textremsor. 
 
Rebecka tycker det finns för litet utbud av talböcker, nu har hon gått igenom hela 
bibliotekets sortiment och får nu beställa böcker från andra bibliotek i landet. Rebecka 
tycker dock att hon får bra hjälp från biblioteket med att få tag i nya talböcker. Som 
nämnts tidigare är Rebecka nöjd med bibliotekslokalen, hennes personliga assistent och 
bibliotekspersonal hjälper henne med att klara av att leta efter böcker och ta ner dem 
från hyllorna etc. Rebecka tror att hon skulle ha mycket större svårigheter på biblioteket 
om hon inte haft en personlig assistent. Det enda Rebecka är lite negativ till är 
bibliotekets handikapptoaletter, som dock har blivit bättre efter tillsägningar. Problemet 
där var att toalettfönstret hade en persienn som ofta var uppdragen så folk kunde titta in. 
 
Rebecka anser att hon har fått bra information från biblioteket om dess utbud och 
tjänster och hon besökte även den informationskväll som NHR gav på biblioteket. 
Tillsammans med sin personliga assistent skjutsas hon i rullstol till biblioteket och hon 
har inte åkt bil dit någon gång. De brukar kombinera biblioteksbesöket med andra 
ärenden på stan. Rebecka upplever inga hinder utanför biblioteket. Rebecka tror att hon 
skulle besöka biblioteket mindre om hon varit frisk, dels på grund av att hon nog skulle 
haft mindre tid, dels att hon nog skulle köpt  fler böcker, då hon tycker det är roligt att 
äga böcker. 

6.2.4 Sonja 
 
Sonja är 63 år och synskadad sedan mitten av 1980-talet. Hon är idag 
förtidspensionerad men har tidigare arbetat som läkarsekreterare i den större 
grannkommunen. Hon  bor en mil från huvudorten. Hon har en 
läkarsekreterareutbildning sedan 1970- talet och har även sysslat med ekonomi – och 
personalfrågor. Läsning är ett av hennes stora intressen, hon har alltid läst mycket, men 
tycker sig ha mer tid nu. Sonja läser väldigt blandat, allt från Jan Guillou till Hjalmar 
Söderberg. Sonjas fyra barnbarn är också ett stort intresse hos henne och hon och 
hennes man är ofta barnvakter.   
 
Informationskällor som Sonja har i hemmet är radio, TV och hennes man de största.  
Via sin man får hon uppläst vad som står i tidningen, men påpekar att informationen blir 
sållad då hon och hennes man inte har samma intressen. När Sonja ser på TV har hon en 
liten TV i knät och tycker det fungerar bra förutom att hon saknar ett system som gör att 
man kan få höra textremsorna i tal via hörlurar. Sonja har inte varit i kontakt med 
arbetsplatsbibliotek under sin yrkestid. 
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Sonja tycker att biblioteket som institution är väldigt bra, att alla på samma villkor får 
tillgång till gratis information. Sonja är inte så ofta på biblioteket i hemkommunen, 
däremot har hon tillgång till tjänsten talböcker på posten. Genom telefonkontakt några 
gånger i månaden får Sonja böcker hemskickade vilket hon tycker fungerar bra. Det är 
talböcker och Daisy-skivor som hon främst lånar. Sonja är nöjd med utbudet av både 
talböcker och Daisy- skivor, även om hon tycker det finns mycket fler talböcker att 
välja mellan. Daisy-skivornas främsta fördel tycker hon är att de är så små, så att det går 
att skicka fler på posten än med talböckerna. Genom Syncentralen har Sonja fått låna en 
Daisy-spelare och tycker att det är bra hjälpmedel då hon slipper byta kassetter eftersom 
hela boken finns på en skiva. Sonja berättar att det tog tid att lära sig lyssna på böcker 
då hon tidigare sett texten framför sig och kunnat gå tillbaka i bokens handling. Det tog 
en sommar för henne att klara av att lyssna aktivt på berättelserna. Det var genom 
sjukhuset i grannkommunen som hon första gången fick information om talböcker i 
samband med att hon blev synskadad.                                   
 
Sonja får även del av de inlästa kassettband som biblioteket förmedlar till de 
synskadade i kommunen en gång i veckan. Hon får ett band om kulturaktiviteter, ett om 
vad som händer den närmaste veckan, tv-tidsbandet samt ett om de senaste rönen om 
hälsa. Vidare har Sonja provat på bibliotekets IT-satsning för funktionshindrade. Det är 
en liknande variant av OpenMedia-projektet i Västsverige med en dator med 
förstoringsmaskin och talsyntes. Tyvärr fungerar inte talsyntesen så bra, den hade svårt 
att klara av att läsa all text från datorn. Sonja berättar också att man måste vara två 
personer varav en seende för att klara av datorn och då är det risk att färre får prova på 
då det bara finns en assistent som hjälper till under två timmar i veckan. Sonja tycker att 
det skulle finnas mer tid tillsatt för att få hjälp vid datorn. 
Bibliotekslokalen tycker Sonja är lätt att orientera sig i, det enda som kan vara ett hinder 
är att upptäcka de larmanordningar som finns i entrén. Men de måste ju finnas där 
menar hon. Annars har Sonja svårt att läsa på skyltarna som finns i biblioteket men 
tycker samtidigt att hon får bra hjälp av personalen att hitta det hon behöver. När Sonja 
besöker biblioteket åker hon färdtjänst eller får skjuts av sin man. För det mesta 
fungerar detta bra, men Sonja berättar att denna vinter har bristen på snöröjning i 
kombination med felparkerade bilar gjort det riktigt svårt att ta sig in. 
 
Sonja tror att hon besöker och utnyttjar bibibliotekets tjänster i större utsträckning på 
grund av sitt funktionshinder, speciellt detta med talböcker, hon tycker att det fungerar 
bra med systemet att man lånar och lämnar tillbaka talböckerna. Det finns bokklubbar 
med talböcker i, men Sonja tycker det är onödigt att ha dyra talböcker stående i 
bokhyllan som bara hon kan använda. Sonja är aktiv inom den lokala SRF – föreningen 
och berättar att den satsar på att informera alla nysynskadade om den biblioteksservice 
som finns för synskadade. Ungefär vart tredje år ordnas också ett större 
informationsmöte i föreningen om biblioteket.  

6.2.5 Sven 
 
Sven är 80 år och synskadad och har tidigare drivit en egen firma som sålt 
byggnadsmaterial. Han är utbildad gymnasieingenjör och har många intressen som 
trädgårdsskötsel, matlagning, familjen och promenader. Han bor ungefär tio kilometer 
från biblioteket. Sven är en stor bokläsare, idag lyssnar han på talböcker och läser allt 
från Jan Guillou till böcker om segling. Han har gott om tid som pensionär och lyssnar 
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ibland på böcker till klockan två på natten. Förutom bokläsning ser Sven också mycket 
på TV varifrån han får information i stor omfattning.  
 
Numera går Sven nästan aldrig till biblioteket, han får böcker hemskickade varje vecka 
via tjänsten talböcker på posten. Tidigare har han dock varit en aktiv 
biblioteksbesökare. Talböcker på posten tycker Sven är en utmärkt tjänst. Han tycker 
det är bra att lånetiden inte är begränsad utan att man får ha talböckerna den tid man 
behöver. Sven brukar ringa varje vecka till biblioteket och dagen efter få sin beställning. 
Han berömmer den tillmötesgående personalen. Sven berättar att det inte är några 
problem med att lämna tillbaka talböckerna då han sätter två klädnypor på brevlådan 
vilket innebär att brevbäraren tar med de färdiglyssnade talböcker Sven har lagt där. 
 
Av sin bror, som också är synskadad, får Sven mycket tips om nya talböcker och genom 
bibliotekets personal beställer han ofta talböcker från andra bibliotek i Sverige. I och 
med att det går att fjärrlåna talböcker och Daisyskivor tycker Sven att utbudet är bra. 
Den nya Daisy- skivan har Sven provat och han anser att den är bättre än kassettbanden, 
det är bättre ljud och han slipper byta band då flera böcker kan få plats på en skiva. 
 
Sven har även testat på nyhetsband biblioteket ger ut men har avsagt sig dem för att han 
inte hann med att lyssna på all information. Under sin yrkestid besökte Sven aldrig 
något arbetsbibliotek. Sven har färdtjänst som han någon gång tar till biblioteket om 
inte hans särbo kan skjutsa honom dit. Information om möjligheten att låna talböcker 
fick Sven via biblioteket i grannkommunen där han bodde när han blev synskadad. 
Också via SRF tycker Sven att han har fått information, bland annat om att kunna få 
talböcker på posten.  

6.2.6 Sofia 
 
Sofia är 64 år och pensionär. Hon är synskadad sedan mitten av 1980-talet och har 
tidigare arbetat på Försäkringskassan med främst rehabiliteringsfrågor. Hon bor en bit 
utanför huvudorten. Sofia är mycket engagerad i SRF och PRO9, hon anser att hon har 
mer att göra nu sedan hon blev pensionär än när hon arbetade. Att läsa har alltid varit ett 
stort intresse hos Sofia och hon tycker bibliotek är toppen. Andra viktiga 
informationskällor för henne är radio och TV. 
 
Sofia är på biblioteket ungefär en gång i veckan. Hon har dessutom tillgång till 
talböcker på posten, en tjänst hon är mycket nöjd med. Det är främst talböcker Sofia 
lånar. Om biblioteket säger Sofia att hon bara ser fördelar, personalen är väldigt 
tillmötesgående och hon har ingen svårighet att hitta i och med att det finns markeringar 
att följa fram till talboksavdelningen. Hon har även sin man med sig till biblioteket 
vilket underlättar. Sofia kan inte se några hinder för henne att besöka biblioteket. Hon är 
även nöjd med att få talböcker på posten men skulle gärna vilja ha litet större utbud, 
speciellt bland DAISY- skivorna som har många deckare vilket Sofia inte är så förtjust 
i.  
 
Det var på syncentralen på 1980-talet som hon fick information om möjligheten att låna 
talböcker och få dem på posten. Däremot kände inte Sofia till möjligheten att som 
synskadad få tillfället att prenumerera på de band om nyheter, hälsa och tv-tider som 

                                                 
9 PRO –Pensionärernas riksorganisation 
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biblioteket ger ut varje vecka. Trots sin synskada känner hon inte att hon missar någon 
information och hon tror att hon skulle besöka biblioteket i lika stor utsträckning om 
hon varit frisk. Arbetsplatsbibliotek har Sofia aldrig besökt. På grund av att hennes man 
är hemma och har möjlighet att köra bil har inte Sofia något färdtjänsttillstånd. 
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7. Analys och diskussion 
 
I detta kapitel kommer jag att gå igenom de intervjuer och den observation jag har gjort, 
analysera dem samt göra jämförelser med tidigare forskning. Jag kommer att utgå från 
mina frågeställningar men informanternas upplevelse av biblioteket blir inbakad i de 
olika faktorer som påverkar biblioteksanvändningen. Fokus i avsnittet kommer att ligga 
på dessa faktorer. 
 
7.1 Biblioteksanvändning  
 
Begreppet biblioteksanvändning syftar till att visa hur informanterna använder 
biblioteket, till exempel hur ofta de besöker det, vilka tjänster de tar del av och vilka 
medier de lånar. Bland informanterna är alla aktiva biblioteksbesökare eller 
talbokslåntagare utom Rita som bara varit där en gång sedan biblioteket öppnade. 
Rebecka och Sofia är de som besökte biblioteket mest, de var där en gång i veckan och 
fick även hem talböcker på posten. Även Rosa är ofta på biblioteket, minst två gånger i 
månaden. Sven och Sonja var mindre flitiga biblioteksbesökare men fick talböcker på 
posten några gånger i månaden.  
 
Talboken är det vanligaste mediet som lånades av informanterna. Detta har naturligtvis 
att göra med att de synskadade i första hand ”läser” ljudmedier. Även Rebecka lånar 
talböcker. Alla de informanter som lyssnar på talböcker har även provat Daisy – skivan 
och Rebecka och Sonja har tillgång till en egen Daisyspelare. För talbokslåntagare finns 
även möjlighet att få nyhetsband varje vecka på posten. Sonja får tillgång till dessa. 
Rebecka och Sven känner till tjänsten, men tycker att det var svårt att hinna sålla bland 
nyheter och avstår därför. Sonja har inte hört talas om nyhetsbanden, men skulle gärna 
vilja få tillgång till dem. De informanter som lånar mest varierat är Rosa och Rebecka 
som förutom talböcker och böcker även lånar filmer och skivor. Rita, som besöker 
biblioteket mycket sällan, skulle om hon hade gått dit gärna ha lånat cd - skivor och 
storstilsböcker.  
 
Det är bara Sonja som provat på IT på biblioteket i form av satsningen på 
funktionshindrade med talsyntes och förstoringsmaskin. Av de övriga är det ingen som 
hade använt datorerna på biblioteket, inte ens för att leta i katalogen. Rosa berättar att 
hon skulle vilja lära sig katalogen, men att det var så mycket lättare att fråga personalen. 
För de informanter med hemsända talböcker kom katalogfrågan i ett helt annat läge då 
det inte finns en speciell katalog eller boklista för talböcker. Visserligen ligger 
talböckerna inlagda i den vanliga katalogen men den var inte anpassad för synskadade.  
 
I jämförelse med den undersökning som gjordes av Statens kulturråd bland 
funktionshindrade (se kap.3.1.2) använder dessa sex informanter ofta bibliotekets 
tjänster. Dock redovisar inte kulturrådets undersökning om de tillfrågade har tjänsterna 
”Boken kommer” eller får talböcker på posten. Precis som informanterna Sonja och 
Sven som får talböcker på posten men sällan besökte biblioteket, kanske många i 
kulturrådets enkät har en särskild tjänst men sällan är på själva biblioteket. Detta syns 
då inte i statistiken.  
 
Nylund har i sin uppsats också intervjuat tre funktionshindrade om hur de använder och 
upplever biblioteket. Den grundläggande skillnaden mellan Nylunds och mina 
informanter är att i intervjun med de förstnämnda är fokus lagt på hur de hur de 
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använder datorer och andra hjälpmedel. Nylunds informanter har alltså mycket större 
erfarenheter av datorer än de jag har intervjuat. Två av informanterna är och har varit 
studenter och deras biblioteksvanor gäller i första hand universitetsbiblioteket, ett 
bibliotek som de inte besökte speciellt mycket då de inte känner att det inte hade 
tillräckligt mycket hjälp och hjälpmedel för dem. Två av informanterna använder 
folkbiblioteket främst för att låna talböcker. Dock har jag fått uppfattningen att 
folkbiblioteket inte alls används lika mycket och är lika viktigt för Nylunds informanter 
som för mina. Kanske beror det till viss del på att fokus i Nylunds intervjuer är 
annorlunda än mitt (Nylund, 1997, s. 45ff, 48f). 
 
Även Salomonsson tar i viss mån upp hur hennes informanter använder biblioteket, men 
då tyngdpunkten här ligger på hur informanterna upplever servicekvaliteten på 
biblioteket passar det bättre att ta upp den uppsatsen till jämförelse under andra avsnitt. 
Dock ger intervjuerna uppfattningen att informanterna är vana biblioteksbesökare då de 
är inbjudna till att tala om just biblioteket. Utifrån de medier och tekniska hjälpmedel 
Salomonssons informanter berättar om så tolkar jag det som om talböcker och vanliga 
böcker är de medier som de har mest erfarenheter av och därmed liknar de mina 
informanter i medievalet. Vad gälla teknik så verkar Salomonssons intervjupersoner 
precis som hos Nylund mycket mer insatta i datorer och andra hjälpmedel än mina 
informanter (Salomonsson, 2000, s. 36ff, 39f). 
 
 Jochumsen och Rasmussen för fram tankar om olika sätt att använda biblioteket utifrån 
undersökning såsom informationscenter, vetenskapscenter, socialcenter samt 
kulturcenter (2000,s. 25, 129). Den av mina informanter som biblioteket har flest 
funktioner för är Rosa, hon använder det som kulturcenter, informationscenter samt 
vetenskapscenter då hon använder det både till att låna skönlitteratur, söka information 
samt fördjupa sig i olika ämnen utifrån sina ABF-kurser. För de andra informanterna är 
biblioteket först och främst ett kulturcenter varifrån de lånar skönlitteratur. Även Rita, 
som sällan utnyttjar bibliotekets tjänster, går dock gärna på konserter där och därmed 
blir biblioteket ett kulturcenter även för henne. Alla informanter som får talböcker på 
posten besöker dock biblioteket i varierande grad så det går att se som att det också kan 
vara ett socialcenter för dem dit de åker för att en utflykt och möjlighet att träffa andra 
människor. 
 
I Arvidsons användarundersökning bland allmänheten visar det sig att besöksfrekvensen 
är hög då uppemot 43 procent besökte biblioteket en gång i veckan och ungefär 90 
procent uppsökte det varje månad (1996, s. 36). Det är svårt att helt jämföra Arvidsons 
undersökning med min då han mätte antal biblioteksbesök och inte till exempel tog med 
vilka som fick talböcker på posten. Jag väljer dock att se ett utskick med talböcker som 
ett besök och då ligger Arvidsons och mina informanter ganska lika i antalet besök. Det 
blir till och med så att mina informanter i ännu högre grad ”besöker biblioteket” då fyra 
av dem får talböcker minst några gånger i månaden.  
 
I fråga om vad som lånas på biblioteket är det en del skillnader mellan Arvidsons studie 
och min. Arvidsons enkät visar att skön – och facklitteratur ligger i topp bland de 
utlånade medierna. Talböcker, som är det vanligaste mediet i min undersökning, lånas 
mycket litet hos Arvidson (1996, s. 41). Dessutom lånade mina informanter inte 
facklitteratur i någon högre grad men detta kan bero på att det inte finns så många 
fackböcker som talböcker och att mina synskadade informanter inte har möjlighet att 
läsa vanliga fackböcker och uppslagsverk. Övertaget är Arvidsons undersökning gjord 
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ur ett ”friskt” perspektiv och hade han tagit med människor som fick talböcker på 
posten eller ”Boken kommer ”skulle kanske hans resultat ha sett annorlunda ut. 
 
7.2 Faktorer som påverkar biblioteksanvändningen 
 
Här kommer jag att utifrån de faktorer som finns i min modell analysera och diskutera 
min undersökning. Jag börjar med faktorerna från området Person och avslutar med 
Socialt samspel och självförmåga. Då faktorernas ämnesområden ibland ligger nära 
varandra är det stundtals de glider in i varandra trots rubrikindelningen. 

7.2.1 Informationsbehov 
 
Enligt Wilson är informationsbehovet en faktor som inverkar hur en person söker 
information och därmed även om den väljer att besöka biblioteket (se kap. 5). Alla de 
sex informanterna är mycket intresserade av att läsa vilket förde många av dem till 
biblioteket och dess tjänster. De flesta av informanterna lånade skönlitteratur men 
däremot var det ingen av dem som lånade speciellt mycket fackböcker. Därför ser jag 
att drivkraften för informanterna att ta del av biblioteksservicen är i första hand att få 
stimulans och bra läsupplevelser. De nyhetsband som de synskadade kunde få 
hemskickade via posten skulle kunna ses som en tillfredsställelse av informationsbehov, 
men för majoriteten av informanterna var inte detta en tjänst som tillfredsställde deras 
behov. Det var endast Sonja som prenumererade på nyhetsbanden medan de övriga 
uppgav skäl som tidsbrist och svårighet att sålla informationen för att inte prenumerera. 
Rosa var den enda informanten som sa att hon sökte information på biblioteket och då 
främst för de kurser hon går på ABF. För de synskadade informanterna är biblioteket 
den största kanalen för talböcker och även den enda institution som erbjuder att skicka 
hem talböcker på posten (se kap. 3.4.1). är för blir behovet hos de synskadade att få 
talböcker en anledning till att besöka eller ta del av bibliotekets tjänster. Även för de 
rörelsehindrade med neurologiska sjukdomar kan synnedsättning förekomma och de 
behöver tillgång till talböcker som till exempel Rebecka (se kap. 3.2 & 3.3). 
 
I jämförelse med Nylunds informanter så är informationsbehoven både lika och olika. 
För en av dem Nylund har intervjuat är behovet stort av fack- och kurslitteratur då hon 
studerar (1997, s. 45f). De andra två har mer lika informationsbehov som mina 
informanter och båda lånar talböcker från biblioteket. Nylunds informanter får dock 
många av sina informationsbehov tillfredsställda via datorn och dess hjälpmedel när det 
i denna undersökning bara är Rosa och Sonja som har haft erfarenhet av datorn vid 
informationssökning (1997, s. 47ff). 
 
I Arvidsons studie om ”vanliga” biblioteksbesökare så undersöks vilka de vanligaste 
sysselsättningarna är på biblioteket och då ligger studera i topp, tätt följt av utlåning av 
skön- och facklitteratur. De vanligaste behoven för att besöka biblioteket är alltså att få 
en lugn studiemiljö samt möjlighet till att låna böcker av olika slag (1996, s. 44). I en 
jämförelse med mina informanter så är behoven av biblioteket till viss del detsamma 
som att låna skönlitteratur. Däremot är studier och lån av facklitteratur inte lika vanligt, 
endast Rosa lånade facklitteratur i någon större utsträckning. Dock har både Rebecka, 
Rosa och Rita studerat och detta medförde mycket biblioteksbesök under den tiden. 
Arvidson gör en enkät bland alla åldrar men medger att de flesta tillfrågade är yngre än 
44 år och majoriteten är studerande vilket också kan förklara behovet av studiemiljö 
(1996, s. 33ff). Mina informanters ålderskategorier är i minoritet i Arvidsons 
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undersökning. Hade de varit i en annan ålder och friska hade kanske behoven av 
biblioteket sett helt lika ut. Facklitteratur är, som nämnts, idag material som de 
synskadade informanterna har svårt att ta till sig då den i stor utsträckning endast finns i 
tryckt text. 
 
En annan aspekt av informationsbehov är att personer trots ett läsintresse inte söker sig 
till biblioteket då de inte tror att biblioteket inte tillhandahåller den litteratur de vill läsa. 
Detta konstaterar Brissman och Brudal är en vanlig orsak till att inte besöka biblioteket 
(2001 s.46f). Denna anledning visar också att flera faktorer ofta samverkar runt 
biblioteksanvändningens vara eller icke-vara. I detta fall är det också personens 
inställning till institutionen bibliotek samt det sistnämndas förmåga att marknadsföra sig 
och sin service. Nästa avsnitt tar upp betydelsen av intresse, attityd och inställning till 
biblioteket. 

7.3.2 Intresse och attityd 
 
Rogers, professor i journalistik och kommunikation, säger att: ”Individuals generelly 
tend to expose themselves to ideas that are in accordance with their interests, needs or 
existing attitudes.”(se kap. 4) och detta citat kan även visa hur personer ställer sig till 
biblioteket. Alla informanter hade ett stort intresse för läsning vilket gjorde att 
biblioteket för de flesta blev en kanal att få tillgång till böcker. Alla informanter hade 
också en positiv inställning till biblioteket som institution vilket främjar att de kan 
komma att ta del av bibliotekets tjänster. Litteraturen visar på att läsintresset hos både 
rörelsehindrade och synskadade är lägre än hos övriga befolkningen (se kap. 4.1.). 
Informanterna är alltså inte särskilt lik statistiken i sitt intresse. Kanske beror på det på, 
som jag har tagit upp tidigare, att mitt brev har tolkats så att mottagaren främst valt ut 
läsintresserade informanter.  
 
Attityden till biblioteket visar sig ha stor betydelse i Brissmans och Brudals 
undersökning där många icke-användare uppger att de inte tror att biblioteket har någon 
litteratur för dem. Biblioteket ses som en samlingsplats av dammiga böcker och därför 
undviks det att besökas 2001, s. 46f). Detta innebär dock inte att det inte finns 
läsintresse hos icke-användarna men de som läser skaffar böcker på annat sätt ( ibid., 
s.32ff). Statens kulturråd tar i sin rapport om att vidga deltagandet i kulturlivet upp 
ointresset för de kulturella institutionerna. Enligt kulturrådet är det vissa grupper där 
motivationen för kultur är mindre än hos andra såsom ensamstående män med aktiv 
fritid och välutbildade ungdomar som inte kan tillgodogöra sitt intresse hos 
kulturinstitutioner. Utöver dessa grupperingar så finns det även två liknande typer av 
människor där kulturintresset är lågt; äldre lågutbildade personer som vill hålla sig till 
det som är välbekant och lågutbildade med låg inkomst i alla åldrar som är rädda för 
samhällsförändringar (1990, s.97). Frågan är huruvida ett funktionshinder skulle 
påverka människor att ändra attityd till biblioteket eller finna ett intresse för läsning ? 
Om en individ genom funktionshinder blir berövad förmågan att utföra de intressen de 
hade kanske tjänsten från biblioteket att få böcker hemskickade både ändrar intresset 
och biblioteksattityden. Å andra sidan kan en sådan dramatisk förändring göra att den 
som drabbas istället blir rädd för nya saker och söker sig till det som är välbekant. 
 
Socialpsykologen Festinger skriver att åsikter hos en person även kan påverka 
informationsbeteende så att den vill söka information för att stärka eller ändra sin åsikt 
gentemot en annan persons eller liknande. Det är även möjligt att en individ struntar i en 
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eventuell oenighet och inte söker information (se kap. 5). I ett bibliotekssammanhang 
kan man först se individens åsikt om biblioteken som en faktor som påverkar och sedan 
om personen hamnar i en oenighet där hon/han behöver söka information gäller det dels 
att det är information som kan sökas på bibliotek samt att inte individen väljer att 
strunta i informationsbehovet. För informanternas del vet vi redan att deras åsikt om 
biblioteket är positiv. Hur de förhåller sig till att söka information vid oenighet är svårt 
att utröna. Utifrån vad Rosa berättar om att hon är en ”uppsökande” människa kan man 
möjligen anta att hon gärna söker information för att påverka de åsikter hon har. Bland 
de informationskällor hon då använder finns bibliotek. Andra konkurrerande 
informationskällor kan vara en anledning för människor att inte besöka biblioteket vid 
ett informationsbehov. TV, radio och mänskliga kontakter kan kanske ibland lättare 
tillfredsställa de informationsbehov och intressen en individ har. Bland informanterna är 
många av de ovannämnda informationskällor sådana som de använde i sin vardag. Dock 
behövde många av informanterna ändå biblioteket för behovet att få tillgång till 
talböcker. Övriga informationskällor tillfredsställde andra behov av information 

7.2.3 Ålder och kön 
 
Informanterna är alla mellan 50 och 80 år. Statistiken från kulturrådet delar in denna 
ålderskategori i två, 45-65 år och 65-79 år, så det blir en ungefärlig jämförelse. 
Seniorerna har ett stort litteraturintresse och läser en bok de har hemma medan personer 
mellan 45 och 65 år gärna köpte böcker ( se kap 5). Det sistnämnda stämmer väl in på 
Rita, 52 år, som sa att hon tyckte om att äga böcker och hade köpt mycket litteratur på 
bland annat bokrean. Även Rebecka i samma åldersgrupp uttryckte att om hon skulle ha 
varit frisk skulle hon ha köpt fler böcker. En fråga som uppstår är om mina informanter 
och kulturrådets enkät hade haft fler likheter ifall informanterna inte hade haft något 
funktionshinder. Om de skulle ha kunnat se tryckt text skulle de kanske i större 
utsträckning ha läst böcker de hade haft hemma eller ha köpt egna. Biblioteket är oftast 
den närmaste och enklaste kanalen att nå talböcker (se avsnitt 3.4.1). Servicen att få 
talböcker på posten tror jag också ökar läsandet hos dessa informanter. Många friska 
människor kanske skulle också läsa mer om de fick böcker från biblioteket på posten 
varje vecka? Genomsnittsåldern bland uppsatsens informanter är relativt hög och det 
tror jag beror på att de funktionshinder jag har valt att undersöka ofta uppträder senare i 
livet. Speciellt hos de synskadade visar sig detta tydligt då över 80 procent av de 
drabbade är över 65 år. En annan aspekt är att jag tog kontakt med huvudföreningen och 
inom både NHR och SRF finns det underföreningar för yngre medlemmar (se avsnitt 
3.2 & 3.3). Detta gör att jag kanske missade möjligheten att få tag i yngre informanter.  
 
Statens kulturråd tar i Att vidga  deltagandet  i kulturlivet. Ett diskussionsunderlag upp 
olika aspekter av ålderns betydelse för kulturvanorna. En anledning som tas upp är att 
ökad ålder kan medföra funktionsnedsättning vilket i sin tur inverkar negativt på 
kulturdeltagandet (1990,s. 51f). I min undersökning visar sig inte detta stämma vid 
kulturinstitutionen biblioteket då informanterna är flitiga besökare eller användare. 
Frågan är om det inte också går att se funktionshinder som en bidragande orsak till ökat 
biblioteksanvändande då det kan innebära en ökad fritid. Just biblioteket är en av de 
kulturinstitutioner som aktivt arbetar mot funktionshindrade i form av de särskilda 
tjänsterna. Dessutom är också biblioteket i jämförelse med andra kulturinrättningar i 
stor utsträckning mer tillgängligt. Det kan också vara så att statistiken från Kulturrådet 
missar alla funktionshindrade som får ”Boken kommer ”eller talbok på posten i sin 
undersökning.  
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Majoriteten av respondenterna är kvinnor vilket inte var förvånade om en jämförelse 
görs med kulturrådets statistik ( se kap. 5) där kvinnor i mycket större utsträckning läser 
böcker och besöker biblioteket mer än män. Då det endast är en man med i min 
undersökning var det svårt att göra några större jämförelser med statistiken. De likheter 
som syns är att precis som i enkäten har både Rita och Rosa besöker kulturaktiviteter på 
biblioteket vilket kvinnor i större utsträckning gör. Det är dock svårt att se om Sven inte 
deltar i kulturevenemang mer än genomsnittet då han nästan aldrig besökte biblioteket.  
 
En aspekt av könsfaktorn i samband med ålder är det som Statens kulturråd benämner 
som livscykelberoende. Med det menas att utifrån vilket stadium i livet en individ 
befinner sig, till exempel studerar eller skaffar familj, påverkar det hur dess kulturvanor 
ser ut. Män och kvinnor influeras på olika sätt av livets förändringar (1990, s. 52). 
Jochumsen m.fl. resonerar kring detta då de tar upp de så kallade icke-besökarna. I 
själva verket är det få personer som aldrig besöker biblioteket utan detta varierar utifrån 
vilken period i livet personen befinner sig i. Sociala skift såsom att påbörja utbildning 
eller arbete, familjebildning eller bli pensionär kan påverka biblioteksbesökande på 
olika sätt ( 2000, s. 44ff). I min undersökning så säger bland annat Rosa att hon inte alls 
hann med lika mycket biblioteksbesök när hon hade barn hemma och arbetade heltid. 
Rita berättar i sin tur om att hon använde biblioteket mycket när hennes barn var små. 
Då det endast är med en man i min studie så är det svårt att göra sig en uppfattning om 
deras biblioteksvanor har skilt sig mycket åt utifrån kön och livsstadier. Arvidson har i 
viss mån också tagit upp detta perspektiv i sin undersökning då han har med en grupp 
som är barnlediga och alla är kvinnor. De barnlediga är de som besöker biblioteket 
minst. Lån av fack- och barnlitteratur är det kvinnorna som är hemma med barnen 
främst använder biblioteket till (1996, s.62f). Kanske hindrar barnledighet mest från 
biblioteksbesök när barnen är  små, medan när de blivit större blir det lättare att gå dit. 
Det kan också hänga samman med att föräldern, i detta fall mamman, inte är intresserad 
av läsning och inte tänkt tanken att ta med barnen till biblioteket.                                                                                  

7.2.4 Utbildning och yrke 
 
En individs utbildning kan till stor del påverka om den besöker biblioteket och läser 
böcker. Högutbildade visar ett större intresse för både litteratur och bibliotek. De 
individer som endast studerat på grundskola/folkskola läser minst (se kap. 5). Hos 
informanterna varierar utbildningsnivån. Rebecka och Rosa har studerat på 
universitetsnivå. Sven var gymnasieingenjör, Rita har läst in gymnasiekurser på 
Komvux och Sonja har gått läkarsekreterarutbildning. Sofia har ingen utbildning efter 
gymnasiet. Det är svårt att veta vad gymnasieingenjör och läkarsekreterareutbildning 
motsvarar idag, men jag väljer att placera dem under gymnasieutbildade utifrån 
kulturrådets uppdelning i sin enkät. Då alla i min grupp har ett stort litteraturintresse och 
alla utom en regelbundet utnyttjar bibliotekets tjänster är det svårt att se att utbildningen 
spelar någon större roll. Rita, som inte tog del av bibliotekets tjänster i någon större 
omfattning, hade tidigare varit mycket på biblioteket med sina barn och fick del av 
biblioteksböcker av en släkting. Detta var som jag tolkat det före hon studerade på 
Komvux och alltså behöver inte utbildning automatiskt innebära att man besöker 
biblioteket mer efteråt. Dock innebar själva studietiden mycket biblioteksbesök för Rita. 
Tvärtemot berättar Rosa att det var i samband med studier vid Komvux och universitet 
som hon blev en riktigt aktiv biblioteksbesökare. 
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En tanke kring att utbildningens nivå inte spelar så stor roll är att de flesta av 
informanterna var kvinnor. Kulturrådets statistik visar att utbildning påverkar kvinnor 
mycket mindre än män huruvida de läser eller ej. Kanske skulle mitt resultat ha sett 
annorlunda ut om majoriteten av informanterna varit män med samma variation på 
utbildning som denna grupp. Likaså skulle kanske Sven inte alls ha varit lika 
litteraturintresserad om han hade haft en lägre utbildning. 
 
Utifrån faktorn utbildning går det också att se en anledning till att funktionshindrade 
över lag besöker biblioteket mindre än den övriga befolkningen. Riksförsäkringsverkets 
socialförsäkringsbok visar att utbildningsnivån hos denna grupp är lägre än hos andra 
svenskar vilket kan påverka även deras biblioteksbesökande (se kap. 3.1.1). Vidare gör 
bristen på utbildning det svårare för de funktionshindrade att få arbete vilket för oss in 
på faktorn yrke. Det är viktigt att påpeka att det är svårt att helt jämföra 
Riksförsäkringsverkets rapport med uppsatsens informanter då jag har uppfattat det som 
om dessa har fått sina funktionshinder i vuxen ålder och inte var födda med dem. Detta 
gör att de kan ha haft samma chans att få utbildning som friska personer. Huruvida de 
har haft samma förutsättningar att fritt välja yrke beror hur och när i vuxen ålder deras 
funktionshinder har uppkommit.  
 
Wilson menar i sin teori att olika yrken och arbetsplatser kan vara i olika behov av 
information. Av informanterna är det tre stycken som hade arbetat inom sjukvården på 
olika sätt, Sonja, Rebecka och Rosa, vilket skulle kunna innebära att de kommit i 
kontakt med sjukhusbibliotek. Sven har haft egen firma, Rita har varit butiksbiträde och 
Sofia arbetat vid Försäkringskassan. Det är svårt att veta exakt vad dessa yrken har för 
informationsbehov, men jag ser som troligast att dessa arbetsplatser inte haft så mycket 
samröre med biblioteket. Av de informanter som arbetat inom sjukvården är det bara 
Rebecka som har haft något samröre med arbetsplatsbibliotek men hon menar att det 
inte har påverkat hennes senare biblioteksbesök. Att ingen av de andra informanterna 
kommit kontakt med bibliotek på sina arbetsplatser kan bero på att de arbetat där inga 
sådana har förekommit, arbetsplatsbiblioteken finns främst vid större fabriker och 
industrier (se kap 5). 
 
Jochumsen m.fl. kommer fram till att de människor som besöker biblioteket mest är de 
med högst utbildning och med arbeten som har nära anknytning till biblioteken såsom 
lärare och journalist vilket stämmer väl med  kulturrådets undersökning( 2000, s. 61, 
139). Utbildningsnivån får i de danska författarnas undersökning stå för det kulturella 
kapitalet och utifrån detta samt inkomst har de delat in människor i olika livsstilar. Då 
jag inte riktigt haft samma fokus som Jochumsen m.fl. är det svårt att göra jämförelser. 
Om jag dock endast ser till utbildningsnivå skulle Rita och Sofia placeras i den 
sydvästliga livsstilen, Rosa och Rebecka i sydöst samt med viss osäkerhet Sven i det 
nordvästliga hörnet. Den sydvästliga livsstilen innebär få biblioteksbesök och 
biblioteket används för att främst för att hitta litteratur till sina intressen. Detta stämmer 
i viss grad på Rita, som sällan besökte biblioteket. Sofia däremot är en flitig besökare, 
men samtidigt finns det också i sydväst personer som använder biblioteket ofta ( 2000, 
kap. 7). Rosa och Rebecka känns som typexemplar för den sydöstliga livsstilens 
biblioteksanvändning då de är flitiga besökare och använder biblioteket till många olika 
aktiviteter såsom utflyktsmål, informationssökning, kulturella evenemang samt till att 
låna böcker ( se avsnitt 4.2, 6.2.2 & 6.2.3). Sven är med viss tvekan placerad i nordväst, 
främst på grund av sin bakgrund som ingenjör. Denna livsstil betyder att på grund av 
tidsbrist hinns inte det med så mycket biblioteksbesök, men när den nordvästliga 
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individen väl är där är det för avkoppling och som utflyktsmål. Sven är inte en särskild 
aktiv besökare, men detta beror mest på att han får hem talböcker och inte på grund av 
tidsbrist. Det är dock möjligt att tiden skulle ha påverkat mer under den tid Sven 
arbetade och att han då ännu bättre skulle ha passat in i den nordvästliga livsstilen. 
Dock besöker Sven biblioteket då och då som en utflykt tillsammans med sin särbo. 
Jochumsen m.fl. påpekar att det är livsstilarna på intet sätt är statiska och att en person 
kan byta  livsstil under livet beroende på ens utbildning och inkomst ändras. Dessutom 
är det möjligt att en individ känner igen sig i flera livsstilar och därför är det viktigt att 
vara medveten om att det är just en modell (2000, s. 64f). 
 

7.2.5 Geografi och kommunikationer               
 
Alla de intervjuade utom Rebecka bor en bit bort från biblioteket och huvudorten. De är 
alltså beroende av någon form av kommunikationsmedel för att kunna komma till 
biblioteket. Avstånd till biblioteket och tillgången till kommunikationsmedel påverkade 
i viss mån informanternas biblioteksanvändning. Rebecka är ofta på biblioteket och för 
henne går det fort att med hjälp av sin assistent komma till biblioteket och hon är 
därmed inte beroende av några kommunikationsmedel. För Rosa, som klarar av att köra 
egen bil, är vägen till biblioteket inte ett hinder och hennes handikapptillstånd 
underlättar för henne att få parkeringsplats nära biblioteket. 
 
De synskadade informanterna som Sven, Sofia och Sonja har ingen möjlighet att själva 
köra bil eller åka med lokaltrafik utan behöver färdtjänst eller bilskjuts. Detta medför ett 
extra steg i planeringen för att ta sig till biblioteket då de synskadade är beroende av att 
en person kan köra dem eller att färdtjänsten har en ledig bil just vid den tidpunkten. 
Även Rita har liknade hinder för att ta till biblioteket och menar att hon inte beställer 
taxi bara för att besöka biblioteket. Rita tycker också det borde finnas fler 
handikapplatser då många bilar utan tillstånd parkerar på dem vilket försvårade för 
henne att komma fram. Sonja ansåg också att parkeringen kunde försvåra att komma in i 
biblioteket då många bilar är felparkerade och speciellt besvärligt tyckte hon det var i 
vintras då det fanns mycket snö som inte var undanröjd. Bland dessa fyra ”bilberoende” 
är det bara Sofia som regelbundet besöker biblioteket då hon får skjuts av sin man. Just 
tillgången till personer som kan köra bil kan vara en faktor som påverkar 
biblioteksbesöken. Sven bor ensam och jag antar att Ritas man arbetar vilket gör att de 
inte har tillgång till skjuts lika enkelt.  
 
7.2.6 Tid och ekonomi 
 
B&I –forskaren Wilson väljer att dela upp ekonomibegreppet i två delar, ekonomiska  
kostnader och tidskostnader (se kap 5). För de informanter som har färdtjänst uppstod 
kostnader av båda dessa slag. Att ha färdtjänst innebär att en individ behöver planera sin 
resa genom att ringa och beställa den, kan få vänta på att få en bil och sedan samåka 
med andra vilket kan göra att resan tar längre tid. Att åka färdtjänst kan också vara en 
större kostnad än att åka med lokaltrafiken ( se kap. 5). Vad gäller den sistnämnda 
uppgiften så är färdtjänstens avgifter i ”min” kommun jämförbara med 
kollektivtrafikens (anonym källa). Av informanterna har alla utom Sofia och Rosa 
färdtjänst, Sofia avstår därför att hennes man kör henne och Rosa kör egen bil. 
Naturligtvis är färdtjänsten en utmärkt hjälpmedel men de orsaker jag nämner ovan kan 
utgöra barriärer. Rita berättar att hon inte tar en taxi fram och tillbaka till biblioteket. 
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Sonja och Sven nämner att de tar taxi för att komma dit någon enstaka gång. Kanske är 
en färdtjänstresa ett stort projekt som gör att man sparar dem till viktigare tillfällen och i 
första hand söker skjuts från en närstående. Färdtjänst är en sak som påverkar båda 
funktionshindergrupperna då de bägge två kan ha svårighet att köra bil och åka med 
kollektivtrafiken. Kanske har ändå de synskadade ett något större behov av färdtjänst, 
då det bland de rörelsehindrade kan finnas personer som kan köra bil själva, som till 
exempel informanten Rosa. 
 
En annan aspekt av tidsfaktorn är att alla informanter utom Rosa idag är förtids- eller 
ålderspensionärer. Rosa arbetade dock bara halvtid. Detta medförde att de har mer tid 
till fritidsaktiviteter som att läsa och besöka biblioteket. Rebecka nämnde att hon 
antagligen inte skulle ha besökt alls lika mycket om hon hade varit frisk för då hade hon 
inte haft lika mycket  tid. Sven berättade att han har mycket tid att läsa nu när han var 
pensionär. Bland de synskadade var 80 procent över 65 år. SRF:s egna undersökning 
bland sina medlemmar visade på att de hade mycket  tid över och som bland annat 
ägnades åt läsning (se kap. 3.3). Även bland rörelsehindrade antar jag att det finns 
många som är förtidspensionerade och ålderspensionärer vilket medför mer tid till 
fritidsaktiviteter.  
 
Arvidson väljer att se på hur ålder och sysselsättning påverkar biblioteksbesökande och 
kommer fram att ju mer fri tid en person har desto mer besöker de biblioteket. 
Arbetslösa tätt följda av studenter är de grupper som är de flitigaste 
biblioteksbesökarna. Även pensionärer är ofta på biblioteket (1996, s.77). Hos mina 
informanter påverkar, som nämnts, tiden ganska starkt deras biblioteksanvändning då 
alla har mycket ledighet. De flesta är också i en ålder då eventuella barn är utflugna och 
familjelivet inte tar så mycket tid. Informanternas funktionshinder kan i sin tur också 
medföra att de är uteslutna från vissa aktiviteter som sport och resor vilket medför att de 
har mer tid till sysselsättningar som exempelvis läsning.  
 
För Jochumsen och Rasmussen är ekonomin av stor betydelse då deras undersökning till 
stor del grundar sig på deltagarnas ekonomiska resurser. Bland annat konstateras att ju 
högre inkomst desto mer används även andra informationskällor och kulturinstitutioner 
medan för låginkomsttagarna används biblioteket för att tillfredsställa det mesta av 
informations- och kulturbehovet (2000, s.128f,130f ). Då jag i min studie inte alls har 
undersökt inkomstnivå hos mina informanter vill jag inte dra några jämförelser. Dock är 
min uppfattning utifrån intervjuerna att ekonomin är av ganska liten betydelse. 
Informanterna lånar inte medier på grund av att de inte har råd att köpa tal- och 
textböcker utan för att biblioteket erbjuder service som kan vara svårt att få på andra 
håll, speciellt för talbokslåntagarna som inte skulle få böckerna hemskickade från någon 
annan institution. 

7.2.7 Samhälle 
 
Inom samhället finns det en del faktorer som kan påverka möjligheten för informanterna 
att komma till biblioteken. En faktor är de lagar som finns som stöd för de 
funktionshindrades rättigheter. Två av de mest betydelsefulla i detta sammanhanget är 
Bibliotekslagen och Lagen om särskilt stöd för vissa funktionshindrade(LSS). 
Bibliotekslagen utgör den grund på vilken de tjänster biblioteken erbjuder vilar. 
Visserligen har talböcker och särskilda tjänster funnits tidigare men en lag innebär att 
dessa verksamheter i teorin är skyldiga att upprätthållas. I praktiken visar dock 
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litteraturen att inskränkningar förekommer, främst inom de särskilda tjänsterna (se kap 
3.4.3). Jag finner det anmärkningsvärt att det inte finns en myndighet som kontrollerar 
hur bibliotekslagen följs i olika kommuner. De som drabbas om den inte följs är en 
grupp som inte har så stora möjligheter att göra sin röst hörd. Dock tycker jag att 
biblioteket i ”min” kommun följer bibliotekslagen bra, det har i stor grad en 
handikappanpassad lokal, ett stort utbud av talböcker samt väl utvecklade särskilda 
tjänster. Detta innebär att informanterna har en viktig förutsättning för sin 
biblioteksanvändning.  
 
I sin studie gör Nylund en jämförelse av Sveriges och Kanadas universitetsbibliotek och 
slår fast att de båda ländernas lagar påverkar olika huruvida biblioteken är anpassade till 
funktionshindrades behov eller inte. I Kanada går det rent konkret att stämma ett 
bibliotek vars byggnad till exempel inte tillåter att en rullstolsburen person att komma in 
(1997, s.35f). Kanske vore en press av detta slag på de svenska biblioteken något som 
skulle få tillgängligheten att bli mer lika över landet. Det vore i detta sammanhang 
intressant att se en jämförelse på hur anpassningen på folkbibliotek ser ut i Sverige 
respektive Kanada. Nylund har endast jämfört två högskolebibliotek men menar att det 
kanadensiska biblioteket har bättre kvalitet på sina tjänster till studenterna med 
funktionshinder. Å andra sidan innebär det starka fokuset på individen att i Kanada 
behövs det godkännande för varje separat bok som ska omvandlas till talbok, vilket inte 
behövs i Sverige, och som medför att det tar längre tid att få fram talböckerna (ibid., 
35ff). Varje lands lagar har alltså både nack- och fördelar men personligen tycker jag att 
den svenska bibliotekslagen idag är ganska tandlös och har en del att lära av den 
kanadensiska varianten. 
 
Färdtjänst är av resonemanget om tid och ekonomi följaktligen en viktig tjänst för de 
funktionshindrade och deras möjligheter att komma till biblioteket. Därför medför 
nedskärningar som de i Göteborg även en ännu större hinder för denna grupp att komma 
till biblioteket (se kap. 3.1.2.1). Bibliotekslagens paragraf om att alla ska ha tillgång till 
bibliotek urholkas allt mer av försämringar i andra lagar som exempel färdtjänstlagen. 
Jag har inte hittat några uppgifter om hur färdtjänsten fungerar i ”min” kommun men 
inga informanter har framfört klagomål så jag antar att den fungerar väl.  
 
Den andra viktiga lagen i detta sammanhanget är LSS- Lagen om särskilt stöd till vissa 
funktionshindrade. I ett bibliotekssammanhang är det främst rätten till personlig 
assistent som spelar roll. Bland informanterna är det Rebecka som har hjälp av 
personliga assistenter. Det märks också att dessa underlättar hennes möjligheter att 
besöka biblioteket. Hon kan tillsammans med dem lätt komma till det och väl där 
hjälper assistenterna henne vilket gör att hennes funktionshinder inte blir ett handikapp. 
Just faktorn att ha en person med sig som hjälper den funktionshindrade påverkar 
informanternas biblioteksbesökande mycket. Både Rebecka som nämnts ovan och 
Sofia, som får hjälp av sin man, är de som besöker biblioteket oftast. Rita spekulerar om 
att hon kanske skulle ha besökt biblioteket mer om hon hade haft en personlig assistent.                                                                                      
 
En annan inverkande kraft inom samhället är handikapporganisationerna. Tråkigt nog 
syns inte deras engagemang så tydligt i bibliotekssammanhang, det verkar mer som om 
biblioteket som offentlig byggnad omfattas i arbetet för yttre tillgänglighet och andra 
biblioteksfrågor glöms bort (se kap. 3.1.2.2). För de synskadade finns Synskadades 
riksförbund, som varit väldigt pådrivande framför allt i att ge synskadad tillgång till 
information via punktskrift och talböcker. Utan den organisationens arbete och 
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uppbyggnaden av Tal – och punktskriftsbiblioteket skulle situationen för de synskadade 
inte alls sett lika bra ut på informationsfronten.  
 
Neurologiskt handikappades riksförbund å sin sida har fokus på tillgången till offentliga 
byggnader vilket bibliotek räknas som. Tillsammans med andra organisationers arbete 
på denna punkt kanske är en av faktorerna till att biblioteken i Sverige är ganska väl 
tillgängliga för rörelsehindrade. Som jag nämnde ovan är detta också nästan det enda 
dessa föreningar arbetar för inom biblioteksområdet. Organisationerna skulle kunna 
arbeta mer för att särskilda tjänster upprätthölls och att fler bibliotek införde höj - och 
sänkbara diskar och kanske till och med hyllor som går att ändra höjd på.  
 
Ståby konstaterar i sin uppsats att Linköpings kommun har varit noga med att låta 
handikapporganisationerna komma till tals och påverka. Dock är patientföreningarna 
kritiska till den egna dåliga uppslutningen (2000, s. 67). Ståby har svårt att hitta tydliga 
orsaker till detta men menar att deltagande ofta är lägre i handikapporganisationer än i 
andra föreningar främst på grund av fysiska hinder ( ibid., s. 58). Överhuvudtaget sker 
engagemanget i handikapporganisationerna ofta på frivillig basis och av lekmän och då 
kan det vara svårt att vara insatt i alla detaljer runt ett biblioteksbygge på samma sätt 
som en utbildad arkitekt. Statistiken visar också att funktionshindrade är 
underrepresenterade i biblioteksbesök och då är det kanske inte konstigt att de inte är 
speciellt engagerade i bygget av en institution de sällan besöker. Dock funderar jag på 
att om Linköpings kommuns initiativ är början på en trend att handikapprörelsen får 
komma till tals vid uppförandet av nya byggnader ställs krav på både 
handikapporganisationerna och staten. Organisationerna måste få sina medlemmar mer 
aktiva och insatta samt få de att inse att det går att påverka samhället via sin förening. 
Staten måste  å sin sida  inse att om handikapprörelsen ska agera  experter på 
funktionshindrades behov i olika byggnadsfrågor behövs mer stöd och ekonomiska 
resurser till föreningarna så de får möjlighet att få utbildning och tid till detta uppdrag. 
 
Intressanta aspekter av varför biblioteksstandarden för de funktionshindrade ser så olika 
ut i landet är ekonomi och politik, två områden jag valt att inte ta upp i 
minundersökning i någon hög utsträckning. Men vid en större studie skulle det 
antagligen visa sig att kommunens ekonomi var en grundläggande orsak till hur 
bibliotekens arbete för funktionshindrade såg ut. Å andra sidan måste inte minskade 
resurser hos kommunerna innebära sämre biblioteksservice, prioriteringar hos politiker 
och bibliotekspersonal kan göra att satsningar på de funktionshindrade ändå görs (se 
kap. 3.4.3). Medvetet har jag valt ett bibliotek som låg långt framme i sitt arbete för de 
funktionshindrade och uppmärksammats för det. Jag ville se om den positiva kritiken 
även avspeglades hos användarna själva. Min undersökning visade att informanterna 
gav biblioteket överlag mycket entusiastiska lovord. Genom att biblioteket arbetade för 
de funktionshindrade bidrar det också till stor del till att öka denna grupps 
biblioteksanvändning. Det är därför intressant att spekulera om ”min” kommun har en 
god ekonomi eller om kommunpolitikerna prioriterar kulturen. Kanske en kombination 
av båda orsakerna?  

7.2.8 Personal och tjänster  

Den positiva kritiken av bibliotekspersonalen går som en röd tråd genom intervjuerna 
av informanterna. Det är bara Rita som på grund av att hon så sällan har besökt 
biblioteket inte har kunnat få en uppfattning. Rosa berättade att hjälpsamheten hos 
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personalen gjort att hon aldrig har behövt använda bibliotekskatalogen. Utifrån min 
observation kan även jag hålla med om att personalen är mycket tillmötesgående och 
bemötte användarna bra. Att personalen ger ett så gott intryck på informanterna tror jag 
är en betydelsefull faktor till att majoriteten av informanterna besöker biblioteket och 
nyttjar bibliotekstjänsterna så mycket som det gör. Speciellt för Sonja och Sven som får 
talböcker på posten spelar personalens bemötande och hjälpsamhet stor roll då de är mer 
utlämnade till personalen i urval av böcker och att få talböckerna hemsända. Rebecka 
och Sofia besöker biblioteket oftare och har större chans att själva välja och ta med 
talböcker hem. Statens kulturråds undersökning visar att personalens engagemang är 
betydelsefullt för hur verksamheten för de särskilda tjänsterna fungerar ( se kap. 3.4.3). 
Jag har inte fått reda på huruvida personalen är utbildad inom särskilda tjänster men då 
fyra personer är kopplade helt till denna verksamhet antar jag att de  får kontinuerlig 
utbildning och information inom området. Denna personalsatsning på de särskilda 
tjänsterna är av stor vikt för de informanter som får del av dem. Hade inte tjänsten 
talbok på posten fungerat hade kanske inte Sonja och Sven tagit del av bibliotekets 
tjänster  alls och Rebecka och Sofia i mycket mindre grad? 
 
Personalfaktorn är som sagt starkt sammanknippad med hur bibliotekets tjänster sköttes.  
Den tjänst som informanterna tar del av är att få talböcker på posten. De informanter 
som har tjänsten talbok på posten är överlag mycket nöjda med denna service. Bland 
annat upplever att de får bra hjälp i urval av talbokstitlar. Sven berömmer den 
tillmötesgående personalen och att han får ha talböckerna så länge han behöver. Enligt 
Sonja är systemet med att låna och lämna tillbaka talböcker mycket bra för henne då 
hon inte ville köpa dyra talböcker som bara hon kunde lyssna på i familjen. Sofia och 
Rebecka är också nöjda med tjänsten. 
 
Genom min observation upptäckte jag också att biblioteket erbjöd andra tjänster än de 
mer vanligt förekommande som ”Boken kommer” och talboken på posten. Service som 
att få nyheter upplästa i telefon och inläsning av olika dokument finns också. Utifrån 
den undersökning som Statens kulturråd gjorde om särskilda tjänster i svenska 
kommuner ligger min utvalda kommun bra till (se kap. 3.4.3). Kommunen har också 
omnämnts i en bok om bibliotekens särskilda tjänster då den har ett bibliotek som satsar 
mycket på de funktionshindrade (se kap 6.1 ). Enligt Statens kulturråd är viktiga 
förutsättningar för en bra fungerande verksamhet för funktionshindrade personal och 
tradition. Personalfaktorn har i viss måndiskuterats tidigare ifråga om hur engagerade 
personalen var för de särskilda tjänsterna. En del i personalfrågan som biblioteket har 
lyckats med är att undvika risken att skaffa sig eldssjälar som gör allt själv. På 
biblioteket finns fyra anställda som arbetar med de särskilda tjänsterna vilket gör att 
ansvaret sprids ut och inte är beroende av en person. I Bibliotekstjänsts bok om de 
särskilda tjänsterna berättar persona len att de känner att får starkt stöd för sin 
verksamhet av politiker, biblioteksledning och handikapporganisationer. 
Förutsättningarna för väl fungerande särskilda tjänster är alltså goda på biblioteket och 
därmed en faktor till att en del av informanterna kan och får ta del av biblioteket ( se 
kap. 3.4.3 & 6.1).  
 
Både Nylund och Salomonsson har intervjuat funktionshindrade om deras syn på 
biblioteket. Nylunds informanter använder främst högskolebibliotek och uttrycker en 
del kritik gentemot servicen där då bland annat är dålig tillgång till databaser och 
Internet för funktionshindrade. Samtliga informanter Nylund har intervjuat lägger 
vikten vid en förstående personal som inser de funktionshindrades problem. 
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Salomonssons fokus är servicekvalitet och i stort sett är informanterna nöjda med 
tjänsterna från biblioteket. Liksom hos Nylund poängterade Salomonssons informanter 
vikten av empati och hjälpsamhet hos personalen. I jämförelse med mina informanter 
verkar speciellt Nylunds respondenter mer negativt ins tällda till bibliotekets tjänster och 
dess personal. Dessa intervjuer är gjorda 1997 så en del kan ha ändrats för 
funktionshindrade ifråga om teknisk utrustning och liknande. Dessutom ligger 
tyngdpunkten på högskolebibliotek och det är möjligt att informanterna ställer högre 
krav på dem än folkbibliotek då studenter ofta har större behov av teknisk utrustning 
och litteraturtillgång än en vanlig biblioteksanvändare. Får en student inte tag i sin 
kurslitteratur riskerar den att missa poäng och detta gäller oavsett om den har 
funktionshinder eller inte. 
 
Sonja, som är den enda som hade provat bibliotekets IT-satsning, är inte helt nöjd med 
den. Talsyntesen, som läser upp text från datorn fungerade inte helt. Att biblioteket bara 
ge hjälp två timmar i veckan tyckte Sonja var lite snålt tilltaget i och med att det behövs 
en seende person för att klara av datorerna. Jag funderar på om det vore bättre om det 
gick att beställa tid när man kunde använda datorn så personer får den tid de behöver. 
Det kan vara svårt att passa in just de två timmar då hjälp finns och dessutom kanske 
användaren inte hinner få hjälp då det bara finns en person som är utbildad på datorn 
och hjälpmedlen. I samband med IT kan det även vara värt att nämna något om 
bibliotekets katalog. Under min observation visar det sig att katalogen inte är anpassad 
för synskadade textmässigt. Samtidigt så är det ingen av informanterna som använder 
sig av katalogen och därmed har de inte upplevt den som otillgänglig. Istället får 
informanterna hjälp av personalen. Trots att uppsatsens informanter har klarat sig bra 
utan katalog så tycker jag ändå att biblioteket bör satsa  på att  utveckla denna till mer 
tillgänglig för funktionshindrade. Särskilt då biblioteket har en IT – satsning så borde 
det vara av högsta prioritet att visa katalogen för de funktionshindrade. Många 
funktionshindrade kanske då istället vänder sig till den och avlastar därmed personalen. 
 
Salomonssons och Nylunds informanter är i jämförelse med mina mycket mer tekniskt 
kunniga och insatta och använder datorer i högre grad. De är även mer medvetna om 
vad för hjälpmedel som finns för deras funktionshinder i samband med datorer. 
Exempelvis så visste en del av de synskadade respondenterna Salomonsson intervjuade 
om hur de får taltidningar nedladdade via Internet ( 2000, s. 37f). Det är möjligt att det 
handlar om en åldersfråga då mina informanter i genomsnitt är lite äldre än Nylunds och 
Salomonssons och mindre kunniga om den nya tekniken. Det kan också vara så att mina 
informanter inte känner någo t större behov av att få information via datorn utan är nöjda 
med andra informationskällor. 
 

7.3.9 Utbud   
 
Hur bibliotekets medieutbud uppfattas bland informanterna varierar. Rosa, som har 
möjlighet att låna alla medier på biblioteket tycker att urvalet är brett, speciellt på film. 
För de fyra informanter som lyssnar på talböcker blir utbudet mer begränsat. Rebecka 
berättar att hon snart ”läst” igenom hela bibliotekets bestånd av talböcker. Sofia skulle 
gärna se ett större urval bland Daisy- skivorna då hon tycker att det finns väldigt många 
deckare vilket är en genre hon inte tycker så mycket om.  Sven däremot är nöjd med 
utbudet i och med att han kan få fjärrlån från andra kommunbibliotek. Det är 
anmärkningsvärt att personalen inte hade informerat Sofia om varken chansen till 
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fjärrlån eller om de nyhetsband som biblioteket läste in, speciellt då hon är en sådan 
flitig besökare Alla fyra ”talboksinformanterna” har även  provat  på Daisyskivan vilket 
de tycker är en klar fördel då slipper de byta kassett och skivan har bättre ljud. 
 
Salomonssons synskadade informanter har dock en helt annan inställning till den nya 
Daisyskivan. De tycker att Daisy är alldeles för teknikberoende och att Daisyspelaren är 
alldeles för klumpig och saknar en bärbar variant ( 2003, s.36f).Även här handlar det  
nog mycket om en  ålders- och sysselsättningsfråga. Informanterna i Salomonssons 
uppsats verkar vara ute i arbetslivet och är mer i behov av bärbara spelare än mina 
informanter om till största delen lyssnar hemma 
 
I min observation av biblioteket uppfattarjag utbudet av talböcker som relativt stort i 
jämförelse med vad jag har sett på andra bibliotek. Men Daisyskivorna är få i antal, 
endast ett tiotal att välja emellan. Detta kan kanske bero på att talböckerna har funnits 
under en längre tid och biblioteket har haft tid att bygga upp ett bestånd. Daisyskivorna 
är en relativt ny uppfinning och det finns ännu inte så många inlästa skivor och 
biblioteket har inte haft så lång tid på sig att köpa in dem. Vad gäller talboksbeståndets 
storlek så kan en snabb jämförelse med hur många tryckta medier det finns få de fem 
talbokshyllorna att se ut att vara ett litet urval. Som komplement till bibliotekets bestånd 
finns för talbokslåntagarna fjärrlån från andra bibliotek och Tal – och 
punktskiftsbiblioteket. Detta är gratis, men att fjärrlåna innebär att en låntagare måste 
vänta uppemot två veckor på att få sin talbok. En väntan som kan innebära att 
låntagaren struntar i att låna någon bok. En annan aspekt av fjärrlån är att användaren 
måste bestämma sig vilken bok den vill ha och möjligheten att gå runt och välja mellan 
böckerna i hyllan och hitta en bok den inte kände till försvinner. 
 
7.2.10 Lokal  
 
För de flesta av informanterna är lokalen bra anpassad utifrån deras funktionshinder. De 
informanter som besöker biblioteket regelbundet är positiva till hur byggnaden ser ut.  
Lokalen tycker de av informanterna som varit där på många punkter är bra anpassad för 
rörelsehindrade och synskadade. Rosa och Sofia är enbart positiva och ser inte några 
nackdelar. Sofia säger att hon lätt hittar till talböckerna med hjälp av markeringar i 
golvet. Dessa måste ha tillkommit efter min observation av biblioteket för då fanns det 
inga golvmarkeringar. Även Sonja tyckte det är lätt att orientera sig i byggnaden. Rita 
tycker att lokalen är luftig och att hon lätt kommer fram med rullstol överallt. Rebecka 
anser att biblioteket är bra anpassat för funktionshindrade. 
 
Dock finns det en del saker som kan bli bättre. Rita nämner att det är svårt att nå och se 
böcker på de höga hyllorna när hon sitter i rullstol och tycker att det borde vara mer 
personal ute i lokalen som hon kunde be om hjälp. Likaså kunde informationsdiskarna 
vara lägre menar hon. Sonja tycker att det är svårt att se vad som står på de skyltar som 
finns i biblioteket. Både Rebecka och Rita tycker att bibliotekets handikapptoaletter inte 
var helt bra och exempelvis försvårade en tröskel på andra våningen dörrstängningen. 
Enligt Rebecka har toaletterna dock blivit bättre på senare tid (se kap. 6.2.2). Som jag 
tog upp en del under samhällsfaktorn märks det en skillnad hur bibliotekslokalen 
uppfattas mellan de informanter som har tillgång till att få hjälp av någon vid ett 
biblioteksbesök och de som inte har det. Rebecka och Sofia, som båda får hjälp assis tent 
respektive make är de flitigaste besökarna medan Rita, som inte har samma möjlighet 
till hjälp, upplever biblioteket mer svårtillgängligt och besöker det sällan. Förutom mer 
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personal ute i lokalen vore en annan lösning, som nämnts tidigare, kanske höj - och 
sänkbara bokhyllor. 
 
Min observation av lokalen visar att den till stor del är lätt att komma fram i och 
orientera sig i.  De nackdelar som jag upptäcker i form av svårlästa skyltar, höga hyllor 
och diskar samt tröskel in till handikapptoaletten är saker som även informanterna håller 
med om. I Handikappombudsmannens undersökning av Sveriges folkbibliotek visade 
1996 att tillgängligheten brast på många håll och att lokalerna på många ställen var 
trånga och svåra att ta sig fram i samt att skyltarna också var svårlästa (se kap. 3.4.4). 
Uppsatsens bibliotek ter sig mer än godkänt i jämförelse med den undersökningen. 
 
Informanterna i Salomonssons studie diskuterar en del kring bibliotekslokalen och både 
synskadade och rörelsehindrade tar upp vad som underlättar i en bibliotekslokal utifrån 
deras funktionshinder. De synskadade poängterar vikten av markeringar på golvet och i 
trappor medan de rörelsehindrade tar upp rymliga toaletter och automatiska dörröppnare 
som viktiga detaljer i en bibliotekslokal (2003, s. 37ff). Som nämnts tidigare är fokus 
hos Salomonsson servicekvalitet och hennes informanter har inget konkret bibliotek att 
jämföra med då Linköpings nya bibliotek inte var färdigbyggt vid intervjutillfällena 
(2000, s.6). Därför blir jämförelserna med mina informanter inte helt enkla, då de 
refererar till ett särskilt bibliotek och Salomonssons talar mer allmänt om bibliotek. Men 
likheter finns, som exempelvis vikten av bra toaletter och golvmarkeringar.  

7.2.11 Information och trovärdighet 
 
De informanter som är rörelsehindrade och med i Neurologiskt handikappades 
riksförbund (NHR) upplever sig som väl informerade om vilka tjänster biblioteket 
erbjöd. NHR hade nyligen anordnat informationsmöte på biblioteket som både Rebecka 
och Rosa har varit med på. Rita berättar att hon varit på tidigare möten NHR har ordnat. 
De synskadade informanterna hade fått sin information om talböcker och talbok på 
posten av Syncentralen, bibliotek och sjukhus. Då alla tre fick sin synskada på 1980-
talet är det svårt att veta om hur bibliotekets informationsinsats såg ut då eftersom detta 
bibliotek inte startade sin verksamhet förrän på 1990-talet. Informanten Sonja, aktiv 
inom Synskadades riksförbund (SRF), berättar att lokalföreningen alltid ser till att 
informera nysynskadade om bibliotekets tjänster. Ungefär vart tredje år ordnar SRF 
även ett informationsmöte tillsammans med biblioteket. 
 
Då alla informanterna är läsintresserade, har eller har haft ganska nära kontakt med 
biblioteket och är aktiva inom sin handikapporganisation har de bra förutsättningar att  
få tillgång till information om vad  biblioteket erbjuder. Från bibliotekets sida fick jag 
intrycket att viljan att informera är stor. Vid talbokshyllan finns broschyrer om de 
särskilda tjänsterna, dock ligger de något undangömt och texten är svår att läsa för en 
synskadad person. Önskvärt vore en broschyr i storstil och en stor affisch som upplyser 
om tjänsterna för nu är det risk att inte alla hittar broschyren då den ligger undangömd i 
hyllan. I en bok om särskilda tjänster berättar bibliotekspersonalen att de satsar  på att 
göra reklam för bibliotekets verksamhet för  funktionshindrade. Som jag nämnde i 
observationsavsnittet så har biblioteket tät kontakt med handikapporganisationerna, gör 
ofta visningar av biblioteket och informerar i lokalradion om sin verksamhet. Den egna 
personalen får även information och utbildning om vad som händer på området.  
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Förutsättningarna för att få bra information om vad för tjänster biblioteket erbjuder är 
goda, både från informanternas sida och bibliotekets. Trots detta kommer inte alltid all 
information fram. Sofia har till exempel inte fått någon information om de nyhetsband 
som biblioteket skickar ut till synskadade trots att hon är aktiv biblioteksbesökare och 
mycket engagerad i SRF. 
 
B & I- forskaren Wilson för fram trovärdighet som en faktor som är viktig för 
informationskällan och huruvida personer söker information från den. För mitt utvalda 
bibliotek är det viktigt att upprätthålla stor trovärdighet hos de tjänster de erbjuder till 
funktionshindrade. Genom sin satsning på information om särskilda tjänster och service 
som nyhetsuppläsning och inlästa kassetter med senaste nytt ligger biblioteket bra till i 
fråga om möjligheter att tillhandahålla aktuell information. I jämförelse med hur 
tillgången till nyheter är för dem som kan läsa tryckta medier kanske detta utbud är litet, 
men frågan är om underlaget och resurserna räcker till en större verksamhet. Dock 
ligger detta bibliotek som sagt bra till om man ser till den undersökning som Statens 
kulturråd gjort av svenska bibliotek (se kap. 3.4.4). 
 
En annan aspekt av en informationskällas trovärdighet är att informationen ska vara av 
hög kvalité och komma från vederhäftiga källor. Då jag inte har gått närmare in på 
varifrån bibliotekspersonalen får informationen till sina nyhetsband och uppläsningar är 
det svårt att dra några slutsatser, men utifrån de broschyrer jag tagit del av kommer 
nyheterna från de lokala tidningarna samt Arbetet som är rikstäckande. Tidningar får 
anses som pålitliga källor då de erbjuds till bibliotekets övriga besökare. Jag funderar 
dock över om de som har behov av nyhetsservicen får tillgång till uppläsning ur andra 
tidningar än de fem som erbjuds, till exempel ur tidningar ur en annan landsända eller 
ett annat land.  
 
De informanter som får del av de särskilda tjänsterna är som sagt nöjda med dem 
Utbudet av talböcker och Daisyskivor är det dock några av informanterna som anmärkte 
på. För att kunna behålla sin trovärdighet är det viktigt att tillhandahålla aktuell 
information. I fråga om att urvalet av talböcker och Daisyskivor är litet kan det ses som 
att biblioteket bör uppdatera sitt utbud av dessa medier och speciellt av Daisyskivor som 
vid min observation bara uppgick till ett tiotal. Finns det inte ett någorlunda stort urval 
att välja mellan kan det vara risk att besökaren väljer ett annat bibliotek där urvalet är 
större. Som nämndes under tidsaspekten så tar fjärrlån längre tid och låntagaren kanske 
inte alltid orkar eller har tid att vänta två veckor för att få sin bok.   
 
Salomonsson och Nylund har i sina uppsatser inte direkt diskuterat information och 
trovärdighet. Dock påpekar Salomonsson att hennes synskadade informanter är de mest 
föreningsaktiva och även har mest åsikter kring bibliotekets servicekvalitet (2000, s.43). 
SRF är den organisation som arbetat mest med biblioteksfrågor så det är kanske inte så 
konstigt att de synskadade är mest informerade om vad som behövs för deras 
funktionshinder på ett bibliotek. Men varken de synskadade eller de andra 
funktionshindergrupperna i Salomonssons uppsats nämner bibliotekens särskilda 
tjänster såsom ”Boken kommer eller talböcker på posten. Är det en slump eller ett 
tecken på att informanterna inte är informerade om denna service? Kanske påverkar det 
också att huvudbiblioteket är under uppbyggnad och de särskilda tjänsterna kanske 
ligger nere tillfälligt? 
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7.2.12 Socialt samspel och självförmåga 
 
Socialt samspel syftar till hur mötet mellan bibliotekarien och användaren kan gå till 
och hur det kan spela roll för framtida biblioteksbesök. Som jag har tagit upp tidigare 
under personalfaktorn är informanterna mycket nöjda med personalen och det är ingen 
som nämner att mötet med bibliotekarierna har varit otillfredsställande. Det enda som 
skulle kunna tolkas i den vägen är Sonjas upplevelser vid bibliotekets dator. Att uppleva 
att det inte finns tillräckligt tid hos personalen för att kunna använda de hjälpmedel som 
finns kan göra att en användare tvekar att återvända till biblioteket eller i alla fall till de 
IT - hjälpmedel som finns. 
 
I ett möte mellan bibliotekarie och en användare ligger en stor del av ansvaret hos 
bibliotekarien för att samspelet ska fungera bra. Speciellt då bibliotekarien möter 
funktionshindrade är det viktigt att veta hur den bäst hanterar situationen. Samtidigt 
uppstår då en balansgång med att också se individen och inte bara funktionshindret. 
Genom min observation och tillägnande av broschyrer och texter om biblioteket har jag 
fått uppfattningen att biblioteket satsar på den personliga kontakten med låntagarna. När 
biblioteket får en ny talbokslåntagare värnades det om att personalen som arbetade med 
de särskilda tjänsterna fick träffa personen för att ”göra sig ett ansikte” och få veta vilka 
slags böcker användaren är intresserad av (se kap. 5.1). Detta förfaringssätt tror jag 
underlättar mötet mellan bibliotekarierna och användarna med funktionshinder. Mina 
informanters lovord av personal och tjänsterna verkar också tyda på att åtgärden har 
fallit väl ut. Genom att personalen i första hand såg till individen men ändå genom sitt 
arbete med de särskilda tjänsterna är medveten om funktionshindret hos användarna har 
biblioteket lyckats väl.  
 
Hur bemötandet av funktionshindrade är i ute bibliotekslokalen när det inte handlar om 
särskilda tjänster är svårt att bedöma men utifrån min observation så verkade personalen 
väldigt hjälpsam mot besökarna och jag hoppas att det gällde för användare med 
funktionshinder också. Av de informanter som besökte biblioteket så vittnade alla om 
trevligt bemötande. Att den personal som arbetade med de särskilda tjänsterna 
informerade och gav utbildning till den övriga personalstyrkan kan också ses som ett 
tecken på att  de  vet hur bemötandet av funktionshindrade användarna gick till. 
Förutsättningarna för att samspelet mellan bibliotekspersonal och besökare med 
funktionshinder ska fungera bra är alltså många. 
 
Jochumsen och Rasmussen tar upp problemet med att också bibliotekarierna befinner 
sig i ett livsstilsfält, i de allra flesta fall det nordöstliga. Dilemmat är att med en livsstil 
följer också oftast en distinktion, det vill säga en speciell smak av till exempel kultur. 
Författarna ställer frågan om bibliotekariernas distinktioner märks när de kommer i 
kontakt med biblioteksanvändare? I ett mycket generaliserande skräckexempel skulle 
bibliotekarien som endast läser Nobelpristagare behandla den låntagare som frågar efter 
Danielle Steele eller Dean Koontz väldigt nedlåtande. I den danska undersökningen 
tycker sig författarna inte observerat några tecken på denna eventue lla barriär, 
majoriteten ur alla livsstilar upplever bibliotekariernas service som god (2000, s. 54). 
Inte heller informanterna i min uppsats uppger att de känt av några tendenser hos 
bibliotekspersonalen i den riktningen. Dock visar Brissmans och Brudals studie att 
många av icke-användarna uppvisar tecken av att uppleva att de blir betraktade på ett 
helt annat sätt på som låntagare biblioteket än när de handlar böcker i en bokhandel 
(2001, s. 47). Kanske lever bilden av bibliotekarien som smakdomare främst kvar hos 
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dem som inte besöker biblioteket medan bland mer aktiva besökare är uppfattningen 
mer positiv? Tydligt är i alla fall att bibliotekarierna bör arbeta på sin image och lägga 
undan alla eventuella åsikter om god litteratur då vårt arbete i första hand är att hjälpa 
människor oavsett boksmak. 
 
Faktorn självförmåga handlar om att hantera och ta sig förbi de hinder som finns för att 
besöka biblioteket. För att klara det krävs styrka och ett visst mått av självkänsla. Detta 
är dock en svår faktor att mäta och visa konkreta exempel på. I mina intervjuer med 
informanterna har jag inte ställt frågor om deras självförmåga utan istället har jag gått 
på den uppfattning jag har fått om var och en under mina intervjuer. En metod som 
naturligtvis kan diskuteras, men då denna faktor kom in sent i arbetet har jag haft svårt 
att få kontakt med alla informanter igen och väljer att gå efter det material jag redan har. 
Min generella uppfattning om informanterna är att alla är aktiva och inte låter sina 
funktionshinder hindra dem i deras vardag. De flesta informanterna upplever inte heller 
att några barriärer var så stora att de hindrar dem från att besöka biblioteket. Möjligtvis 
spekulerar jag om att Rita upplever det som svårt att handskas med de barriärer som 
vägen till biblioteket och svårigheter att i bibliotekslokalen nå böckerna var. Dock tror 
jag att den största anledningen till att Rita inte besökte biblioteket är att hon inte 
behöver låna litteratur där för tillfället då hon har många böcker hemma att läsa. Skulle 
hanterandet av barriärerna ha varit den viktigaste faktorn skulle antagligen inte Rita 
heller ha tagit sig till huvudorten och gått på ABF - kurs vilket hon nu gör. 
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8. Slutdiskussion, slutsatser samt förslag till vidare 
forskning 
 
I detta avsnitt knyter jag ihop uppsatsens analys och diskussion till en slutdiskussion. 
Därifrån och från tidigare resonemang drar jag de slutsatser uppsatsen givit mig. Sist tar 
jag upp vilken fortsatt forskning som skulle kunna göras på detta område. 
 
8.1 Slutdiskussion  
 
I denna studie har jag valt att se på biblioteksanvändningen hos människor med 
synskador och rörelsehinder samt vad som påverkar denna. Mina två syften med 
uppsatsen har varit  att söka förståelse för rörelsehindrades och synskadades 
biblioteksanvändning samt undersöka varför den ser ut som den gör utifrån en 
undersökning av ett bibliotek. Detta innebär att det inte  går  att går att göra några 
generaliseringar  kring resultatet utan mer se det som ansatser för  fortsatt forskning.   
 
Frågan som uppstår utifrån mina syften är hur stor del av biblioteksanvändningen som 
är påverkad av själva funktionshindret. Wilsons teori om informationsbeteende som jag 
har använt som utgångspunkt för min modell tar upp olika faktorer som kan ha inverkan 
på hur en person använder biblioteket. Bland de faktorerna finns inte funktionshinder 
med (se avsnitt 5). Personligen anser jag att den inverkan funktionshinder har ryms 
inom ramen för de faktorer min modell tar upp. I min undersökning finns det faktorer 
där informanternas funktionshinder har stor betydelse vilket tydligast visar sig vid 
faktorerna tid och bibliotekets tjänster. Informanterna har mer fritid då de har gått ner i 
arbetstid eller blivit förtids- eller ålderspensionärer vilket medför att många av dem 
ägnar mer tid åt läsning och biblioteksbesök än innan de drabbades av sitt 
funktionshinder. För de synskadade informanterna är biblioteket den viktigaste kanalen 
för att få tillgång till talböcker. Bibliotekslokalen och kommunikationer var faktorer 
som jag inledningsvis i min studie trodde skulle inverka mest. Men det var endast en 
informant, Rita, som i större grad påverkades av detta. För de övriga ”försvann” dessa 
barriärer med hjälp av ledsagare och möjligheten att få talböcker hemskickade på 
posten.  
 
Intressant är att, som nämnts tidigare, att stora delar av statistiken jag tagit del av visar 
ett mer dystert resultat hos de funktionshindrades biblioteksbesök än i min 
undersökning Dock är det endast besöken som är undersökta och inte huruvida de 
funktionshindrade tar del av bibliotekens tjänster såsom ”Boken kommer” och talböcker 
på posten.(se kap. 4.1). Kan det vara så att statistikens snäva inriktning på 
”biblioteksbesök” medför att en uteslutning av många funktionshindrade som tar del av 
bibliotekens särskilda tjänster? Hör uppsatsens informanter dit? Eller är de ett undantag 
från statistiken? En aspekt av denna fråga är att det kan vara skillnad mellan personer 
som är födda med funktionshinder och de som fått det senare i livet. Många som blivit 
funktionshindrade tidigt har inte samma möjligheter till utbildning och arbete som 
övriga svenskar. Utbildning och arbete är viktiga faktorer som påverkar huruvida en 
person besöker biblioteket eller inte(se kap. 5). Svårigheterna för de funktionshindrade 
att komma in på arbetsmarknaden och utbildningar kan påverka deras 
biblioteksanvändning i negativ riktning. För uppsatsens informanter har deras 
funktionshinder inte hindrat dem för att utbilda sig och arbeta och detta kan till stor del 
bero på att deras funktionshinder hade uppkommit senare i livet. Faktorerna arbete och 
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utbildning påverkar antagligen mest negativt biblioteksbesöken för en person som har 
drabbats tidigt i livet av sitt funktionshinder eller varit född med det. 
 
Enligt mig har samhället ett stort ansvar för att funktionshindrade personer får tillgång 
till biblioteken. Det spelar inte så stor roll hur mycket bibliotekspersonalen arbetar för 
de funktionshindrade om inte övriga samhället kan upprätthålla välfungerande 
funktioner som färdtjänst, tillgängliga lokaler och tillgång till personlig assistent. Då 
kan ändå inte de funktionshindrade kanske komma till biblioteket. Litteratur jag har 
tagit del av visar att dessa funktioner på intet sätt är fasta, etablerade verksamheter och 
strävanden i hela landet utan är väldigt varierande och mycket beroende av ekonomiska 
resurser. Ännu en gång vill jag framhäva att det behövs en myndighet som granskar och 
ser till att de funktionshindrades rättigheter upprätthålls. Ett stort arbete görs av 
Handikappombudsmannen, men jag anser att det behövs hårdare tag gentemot de 
kommuner som inte vidmakthåller dessa funktioner och lagar. Då de funktionshindrades 
rättigheter till stor del innefattas i lagar bör de även behandlas som sådana. Att bryta 
mot lagar är lagbrott och ska bestraffas därefter. Annars riskerar lagarna att bli tandlösa 
tigrar som ingen bryr sig om och de funktionshindrade förlorar en av sina största 
grundstenar i sin kamp för sina rättigheter. Dessutom har de funktionshindrade, precis 
som övriga medborgare, betalt skatt för biblioteken och ska därmed ha samma rätt som 
friska individer att kunna komma dit.   
 
Avslutningsvis visar min undersökning att funktionshindret i sig både påverkar och inte 
påverkar biblioteksanvändningen. Huruvida det har inverkan eller inte beror på den 
faktor den funktionshindrade ställs inför och den faktorns anpassningsförmåga. Till 
exempel om en rullstolsburen person ska in i en viss lokal påverkar funktionshindret 
negativt om lokalen inte är handikappanpassad. Men ansvaret för detta ligger inte hos 
den funktionshindrade utan hos de ansvariga för lokalen. Hos många faktorer i min 
teorimodell finns det möjligheter till anpassning för funktionshinder på olika sätt och 
många hinder skulle röjas om detta skedde. Barriärer för biblioteksanvändning kommer 
alltid att finnas, men ett stort steg mot ett bibliotek för alla skulle uppnås ifall de 
funktionshindrade slapp uppleva att deras funktionshinder blir ett handikapp när de 
besöker biblioteket . 
 
8.2 Slutsatser 
 
• Alla informanter i den utvalda kommunen utom en var aktiva biblioteksanvändare 

genom besök eller att de fick talböcker via  posten. Talböcker var för övrigt det 
vanligaste lånade mediet bland informanterna. Det var bara en av informanterna 
som provat IT på biblioteket. I jämförelse med Statens kulturråds undersökning var 
uppsatsens informanter mycket aktiva biblioteksanvändare. 

 
  
• Samtliga informanter hade en mycket  positiv inställning till biblioteket som 

institution. Den positiva biblioteksattityden kan grunda sig i att alla informanter 
läste mycket och länge  hade  besökt  biblioteket, även innan de drabbades av 
funktionshinder. De flesta som besökte det tyckte att lokalen fungerade bra, var 
luftig och var lätt att orientera sig i. Negativ kritik gav dock till 
handikapptoaletterna  och IT-satsningen. Bibliotekspersonalen och de särskilda 
tjänsterna fick mycket beröm. Att biblioteket kunde  erbjuda  särskilda tjänster till 
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informanterna ökade uppskattandet, då de kanske  inte förväntade  sig denna  
service.  

 
• Faktorer som påverkade biblioteksanvändningen positivt för  informantgruppen 

var; läsintresset, biblioteksattityden och att det hade mycket tid att läsa. Vidare så 
underlättades biblioteksanvändningen av bibliotekspersonalen, de särskilda 
tjänsterna samt möjligheten att ha med sig en person som hjälpte till vid 
biblioteksbesöken. Av mer negativ karaktär var avståndet till biblioteket och 
svårigheter att komma  dit, representerat i faktorerna geografi och 
kommunikationer. Inom biblioteksområdet kunde lokalens utformning och 
talboksutbudet försvåra användningen av biblioteket. I många fall hanterades dock 
dessa barriärer med hjälp av positiva faktorer som till exempel de särskilda 
tjänsterna.  

 

8.3 Förslag till vidare forskning 
 
Ämnet jag har valt att skriva om visade sig vara ett område där mycket lite är skrivet. 
Det finns alltså mycket mer att undersöka om funktionshindrades syn på biblioteket. 
Min uppsats studerar bara en liten bit inom denna gren och det vore önskvärt med en 
större undersökning där många fler funktionshindrade intervjuades om biblioteken så 
det skulle kunna dras mer generella slutsatser om hur läget såg ut i Sverige. 
 
Min studie är också gjord i en kommun som är vald utifrån att deras biblioteksarbete för 
funktionshindrade är bra. Intressant vore att göra liknande undersökningar i kommuner 
som inte på samma sätt uppmärksammats för sina särskilda tjänster. Denna uppsats har 
också till största delen givit röst endast åt de funktionshindrade så en framtida studie där 
olika parter som politiker, bibliotekspersona l och användare kommer till tals kring 
samma verksamhet skulle ge en bredare bild.  
 
Överhuvudtaget vill jag avsluta detta avsnitt med att säga att det behövs fler 
undersökningar  om funktionshindrade i bibliotekssammanhang. Inte bara om de två 
grupper jag har tagit upp utan även om andra funktionshinder av både fysisk och 
psykisk karaktär. Denna användargrupp utgör ungefär en åttondel av Sveriges 
befolkning och det är viktigt att bibliotekspersonalen är välinformerade om denna stora 
grupps olika behov för att kunna uppfylla bibliotekslagens paragraf om att alla ska ha 
tillgång till ett folkbibliotek väl.  
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9. Sammanfattning 
 
I Sverige finns flera lagar, bland annat Bibliotekslagen, som hävdar de 
funktionshindrades rätt att få tillgång till kulturinstitutioner som biblioteket. Trots detta 
besöker denna grupp biblioteket i mycket mindre utsträckning än den övriga 
befolkningen och minst besök gör de synskadade och rörelsehindrade. Mitt syfte med 
denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som påverkar biblioteksanvändningen 
hos sex informanter med synskada eller rörelsehinder i en utvald kommun. 
Mina frågeställningar var: 
• Hur ser biblioteksanvändning ut för sex personer med rörelsehinder eller nedsatt 

syn i en utvald kommun? 
• Hur upplever de biblioteket i sin hemkommun? 
• Vilka faktorer påverkar de funktionshindrades biblioteksanvändning och upplevelse 

av biblioteket? 
 
Till dessa frågeställningar ingick att undersöka hur det utvalda biblioteket såg ut med 
avseende på utbud, personal, tjänster och utformning för funktionshindrade. 
 
Jag valde att göra en fallstudie av en kommun vars bibliotek har fått positiv 
uppmärksamhet för sitt arbete för de funktionshindrade. Rent konkret blev metoderna 
för undersökningen intervjuer, observation och litteraturstudier. Intervjuerna gjordes 
med sex informanter, tre med synskada, tre med rörelsehinder. 
 
Bakgrunden tecknade jag utifrån litteratur om funktionshinder och om bibliotekens 
arbete för denna grupp. Under rubriken Bakgrund tas de funktionshindrades 
livssituation upp samt vilka samhällets insatser är för dem. Vidare beskrivs 
funktionshindren synskada och rörelsehinder samt deras organisationer specifikt. I 
avsnittet om bibliotekens arbete för funktionshindrade redogjordes för anpassade 
medier, IT - hjälpmedel, särskilda tjänster samt bibliotekslokalen. Efter 
bakgrundskapitlet följde ett avsnitt om tidigare forskning där jag tog studier om 
funktionshindrade och bibliotek samt allmänna studier om biblioteksanvändning. 
 
I teoriavsnittet har jag använt mig av B&I-forskaren Tom Wilsons teorier och modeller 
om informationssökningsbeteende hos individer. Utifrån dessa har jag skapat en modell 
som är anpassad att gälla biblioteksanvändningen. Modellen är uppbyggd i tre steg, 
Person , Miljö och Bibliotek och under varje rubrik finns olika faktorer som kan 
påverka en individs användande av bibliotek. Utanför rubrikerna finns faktorerna  
Socialt samspel och Självkänsla som hör ihop med alla stegen. 
 
Utifrån min omvandlade teori och litteraturen har jag analyserat och diskuterat 
intervjuerna. Då jag har gjort en fallstudie går det inte göra generella antagande men om 
just denna undersökning har jag dragit slutsatser som kanske kan vara ansatser för 
framtida forskning. Dessa var följande: 
 
• Alla informanter i den utvalda kommunen utom en var aktiva biblioteksanvändare 

genom besök eller att de fick talböcker via  posten. Talböcker var för övrigt det 
vanligaste lånade mediet bland informanterna. Det var bara en av informanterna 
som provat IT på biblioteket. I jämförelse med Statens kulturråds undersökning var 
uppsatsens informanter mycket aktiva biblioteksanvändare. 
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• Samtliga informanter hade en mycket  positiv inställning till biblioteket som 

institution. Den positiva biblioteksattityden kan grunda sig i att alla informanter 
läste mycket och länge  hade  besökt  biblioteket, även innan de drabbades av 
funktionshinder. De flesta som besökte det tyckte att lokalen fungerade bra, var 
luftig och var lätt att orientera sig i. Negativ kritik gav dock till 
handikapptoaletterna  och IT-satsningen. Bibliotekspersonalen och de särskilda 
tjänsterna fick mycket beröm. Att biblioteket kunde  erbjuda  särskilda tjänster till 
informanterna ökade uppskattandet, då de kanske  inte förväntade  sig denna  
service.  

 
• Faktorer som påverkade biblioteksanvändningen positivt för  informantgruppen 

var; läsintresset, biblioteksattityden och att det hade mycket tid att läsa. Vidare så 
underlättades biblioteksanvändningen av bibliotekspersonalen, de särskilda 
tjänsterna samt möjligheten att ha med sig en person som hjälpte till vid 
biblioteksbesöken. Av mer negativ karaktär var avståndet till biblioteket och 
svårigheter att komma  dit, representerat i faktorerna geografi och 
kommunikationer. Inom biblioteksområdet kunde lokalens utformning och 
talboksutbudet försvåra användningen av biblioteket. I många fall hanterades dock 
dessa barriärer med hjälp av positiva faktorer som till exempel de särskilda 
tjänsterna.  
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10. Källförteckning 
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Intervju med Rebecka 030326 
 
Intervju med Rita 030324 
 
Intervju med Rosa 030324 
 
Intervju med Sofia 030501 
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Observation av bibliotek 030324 
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                                                                                                          BILAGA 1 
Brev till handikapporganisationerna 
 
Hej ! 
 
Mitt namn är Anna Wilner och jag studerar vid Bibliotekshögskolan i Borås. Denna 
termin är det tänkt att vi ska skriva en 20 poängs uppsats i biblioteks – och 
informationsvetenskap. Jag har tänkt att skriva på temat ”bibliotek och fysiskt 
funktionshinder” och det är därför jag tar kontakt med er organisation.  
 
Min tanke är att undersöka hur personer med fysiska funktionshinder ( synskada, 
(hörselskada) och rörelsehinder) upplever det bibliotek de har i sin närhet ifråga om 
bibliotekslokalens utformning, medieutbud tjänster ( som t.ex. ”Boken kommer”) samt 
hur väl de är informerade om hur biblioteket är anpassat till just deras funktionshinder. 
Jag har valt att titta närmare på huvudbiblioteket i xxxxx kommun. 
 
Den fråga jag har till er organisation är i fall ni har en eller två medlemmar med 
synskada/(hörselskada)/rörelsehinder i xxxxx som någon gång nyttjat biblioteket eller 
dess tjänster och är villiga om sin syn på denna institution. Jag vore mycket tacksam om 
ni hade möjlighet att förmedla kontakt med några av era medlemmar i kommunen som 
kanske är beredda att ställa upp. Naturligtvis har de som väljer att bli intervjuade 
möjlighet att vara anonyma om de så önskar. 
 
Jag vore tacksam för svar även om ni inte har möjlighet att förmedla några 
medlemskontakter. Tack på förhand ! 
 
                                    Med vänliga hälsningar          
 
                                                                                      Anna Wilner 
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BILAGA 2 
 

Intervjufrågor 
 
Bakgrund 
 
Ålder? 
 
Utbildning? 
 
Yrkeserfarenhet? 
 
Intressen? 
 
Bibliotek 
 
Vilken är din allmänna inställning till biblioteket som institution ? ( bortse från 
funktionshindret ) 
 
Vilken är din vanligaste informationskälla ? 
 
Hur ofta är du på biblioteket ? 
 
Vad för medier lånar eller använder du på biblioteket? 
 
Hur upplever du biblioteket utifrån ditt funktionshinder ? 
(Vad gäller… personalens bemötande? lokalens utformning? medieutbud? tjänster 
(Boken kommer mm)? information från biblioteket?) 
 
Vad tycker du skulle kunna ändras på biblioteket för en bättre anpassning till ditt 
funktionshinder? 
 
Vilka saker på biblioteket är bra ut ifrån ditt funktionshinder 
 
Vilka hinder finns för dig för att komma till biblioteket? (buss, färdtjänst, entré mm) 
 
Har du någon gång kommit i kontakt med ett arbetsplatsbibliotek? 
 
Tror du att ditt funktionshinder gör att du använder biblioteket som du gör eller beror 
det på andra saker? (intresse, information, tid, utbildning, yrke mm) 
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BILAGA 3 
 
Wilsons modell 1981 ( Wilson 1981 s. 8)                                
 
 
 

BILAGA 4 
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BILAGA 4 

  
Wilsons modell 1996 (Walsh m.fl. 1996 kap7, s. 1)                                       
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