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Abstract: The purpose of this Master’s thesis is to examine the accessi-

bility and barriers of public libraries to intellectual and 
mentally disabled children and young people. This we will 
do by examining whether the library staff acts according to 
policies of the libraries.   

 
Our method has been qualitative interviews with library staff 
and we have also observed the environment, media and mar-
keting of these libraries. As a theoretical starting point of the 
analysis we use Michael Buckland’s different aspects of ac-
cess to information. He discusses six types of barriers that 
must be overcome if access is to be achieved and we use five 
of these barriers in our study.  
We have attempted to answer the following questions:  

  
• What does the library range of media look like to the 

disabled children and young people? 
• Which services do the libraries offer to the disabled 

children and young people? 
• How is the physical environment designed for the 

disabled persons at the libraries? 
• How does the library inform about their services to 

the disabled people and market them to these groups? 
 

The results of this study show that in all libraries, the staff 
displayed a positive attitude towards the disabled children. 
We noticed that all libraries appeared to have quite a good 
media collection and good services for those children. After 
the interviews and the observations we found that the 
library’s environment and marketing need to be improved. 
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1 Inledning 
 
”Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst samt att få 
ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner”, enligt artikel 27 i FN: s allmänna 
förklaring av de mänskliga rättigheterna. Denna förklaring antogs och kungjordes av 
Förenta Nationernas generalförsamling den 10 december 1948 och är lika aktuell idag 
(Förenta Nationerna 1987). Ett bibliotek är en central plats där samhällets alla medbor-
gare har rätt att ta del i kulturlivets alla tillgängliga resurser. Det kan vara fråga om 
böcker, filmer, information om bibliotekens verksamhet, utställningar, föredrag mm. 
För de flesta av oss är det en självklarhet att utan större svårigheter ha möjlighet att gå 
in på biblioteket och hitta det vi söker även om vi ibland behöver bibliotekspersonalens 
hjälp. Vissa användare kan dock behöva bemötas med särskild hänsyn och förståelse. 
Till dessa användargrupper hör de funktionshindrade, för vilka biblioteket kan vara en 
användbar resurs. I Bibliotekslagen betonas att folkbibliotek ska vara tillgängliga för 
alla invånare och ägna speciell uppmärksamhet åt funktionshindrade (SFS 1996:1596). 
Begreppet funktionshinder kommer att förklaras under punkt 1.3. 

Människor bör ha möjlighet att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. 
Regeringens proposition (1999/2000: 79) Från patient till medborgare en nationell 
handlingsplan för regeringens handikappolitik enligt vilken handikapperspektivet ska 
genomsyra alla samhällssektorer och tillgängligheten till offentliga lokaler, tjänster och 
bemötandet ska förbättras för alla senast år 2010. (Regeringens proposition, 1999/2000: 
79, s. 29 f.)  

Vi anser att ämnet är relevant för Biblioteks- och informationsvetenskaplig forskning 
eftersom de fåtaliga studier som tidigare gjorts inte i någon större omfattning inkluderar 
forskning om bibliotekens verksamhet och tillgänglighet för funktionshindrade barn och 
ungdomar. Forskning på detta tema är också betydelsefull ur bibliotekens synvinkel ef-
tersom det framkommit i rapporten Funktionshindrades tillgång till kultur; Kartlägg-
ning och handlingsprogram att bibliotekspersonalen vill ha hjälp med att få konkreta 
lösningar för hur biblioteket kan tillgängliggöras, t.ex. i arbetet med att informera funk-
tionshindrade och deras föreningar om biblioteksverksamheten samt informera andra 
bibliotek om funktionshinder. Kulturrådet vill bistå med hjälp genom att skapa riktlinjer 
för verksamheten för funktionshindrade och ställa ”minimikrav” på biblioteken. (1998, 
s. 82)  

1.1 Problem, syfte och frågeställning 

För personer med funktionshinder, såväl fysiska som intellektuella, krävs att både den 
fysiska och den virtuella miljön anpassas efter deras förutsättningar för att de ska kunna 
utnyttja biblioteket.  Begreppen fysiska och intellektuella funktionshinder kommer att 
förklaras under punkt 1.3. I uppsatsen kommer vi att omväxlande använda termerna in-
tellektuella funktionshinder och begåvningshandikapp synonymt.  

Med uppsatsarbetet försöker vi belysa användargruppen funktionshindrade som det, till 
skillnad från ”vanliga” användare, i ganska liten utsträckning forskas om ur ett biblio-
teks- och informationsvetenskapligt perspektiv. Då människor med funktionshinder är 
en stor grupp inriktar vi oss, i den mån det är möjligt, främst på fysiskt respektive intel-
lektuellt funktionshindrade barn och ungdomar. Vår förförståelse är att de fysiskt funk-
tionshindrade främst är beroende av en bra fysisk miljö medan gruppen intellektuellt 
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funktionshindrade i hög grad är beroende av ett rätt anpassat material och bemötande.  

Syftet med denna magisteruppsats är att få en uppfattning om huruvida det finns hinder 
som begränsar de funktionshindrade barnens och ungdomarnas tillgänglighet till bibli-
oteket. Detta undersöker vi genom att ta reda på om biblioteket uppfyller de föreskrivna 
kraven på tillgänglighet för fysiskt och intellektuellt funktionshindrade barn och ung-
domar, samt om bibliotekspersonalen har den kunskap och de medel som behövs för att 
nå ut till dessa barn och ungdomar med sin verksamhet och hur de går tillväga för att 
tillfredsställa gruppens behov. För att kunna uppnå vårt syfte har vi formulerat nedan-
stående övergripande frågeställning: 
Hur ser bibliotekens tillgänglighet ut för funktionshindrade barn och ungdomar utifrån 
givna mål och riktlinjer? 
 
För att besvara denna fråga har fyra underfrågor utformats: 

• Hur ser bibliotekets material för funktionshindrade barn och ungdomar ut? 
• Vilka tjänster kan biblioteket erbjuda funktionshindrade barn och ungdomar? 
• På vilket sätt är bibliotekets fysiska miljö utformad för funktionshindrade? 
• Hur når biblioteken ut med information om sin verksamhet? 
 

1.2 Avgränsningar 

De funktionshindrade är en väldigt stor grupp med många olika typer av funktionshin-
der. Eftersom vi inte kan inkludera alla dessa har vi valt att begränsa oss till att i uppsat-
sen i första hand omfatta barn och ungdomar med fysiska och intellektuella funktions-
hinder. Vad vi menar med barn och ungdomar förklaras, liksom fysiska resp. intellektu-
ella funktionshinder, närmare under punkt 1.3. Psykiska funktionshinder definieras som 
en psykisk sjukdoms eller störnings konsekvenser för individen (SOU 2006:100, s.326) 
och vi har valt att betrakta psykiska funktionshinder som fristående från intellektuella 
funktionshinder och därför inte aktuella i vår uppsats.  

1.3 Definitioner  

Det finns vissa centrala begrepp som återkommer i uppsatsen och då det kan vara svårt 
att skilja olika termer, rörande såväl bibliotek som funktionshinder, från varandra ska vi 
klargöra några av de oftast använda. Övriga begrepp rörande bibliotekens anpassade 
material och tjänster kommer att, vid behov, förklaras löpande med fotnoter i texten. 

Barn och ungdomar                            
Enligt Barnkonventionen räknas varje människa under 18 år som barn, om inte han eller 
hon blir myndig tidigare enligt den nationella lagstiftningen (Barnombudsmannen 
2003). Nationalencyklopedins definition av ungdom lyder: ”…det att vara ung vanl. 
mellan ca 15 och 30 år…” (Nationalencyklopedin 2007). Eftersom intellektuella funk-
tionshinder medför begränsningar i förståndsmässiga funktioner befinner sig dessa per-
soner ofta på en lägre nivå i begåvningsutvecklingen i relation till ålder. Bland de funk-
tionshindrade är inte gränsen tydlig för vilka som använder barn-, ungdoms- respektive 
vuxenavdelningens material utan även personer som är över 18 år kan använda barn- 
och ungdomsavdelningens medier. Det är därför svårt att dra någon exakt gräns vid vil-
ken ålder de funktionshindrade barnen kognitivt sett räknas som barn respektive vuxna. 
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Av den anledningen används här begreppen barn och ungdomar enligt Barnom-
budsmannens och Nationalencyklopedins definitioner.                                        

Funktionshinder                                        
Handikappbegreppet används på olika sätt genom att det ibland görs en distinktion 
mellan handikapp och funktionshinder, och ibland har begreppet samma betydelse.  Or-
det handikapp ersätts ofta av benämningen funktionshinder som kan ses som en 
paraplyterm för ett flertal nedsättningar av funktionen, såväl medfödda som förvärvade 
(Klasén McGrath 2006-01-18). Funktionshinder/funktionsnedsättning kan uppstå bero-
ende på brister i den sociala, fysiska eller psykosociala miljön enligt Världshälsoorgani-
sationen, WHO: s International Classification of Functioning, Disability and Health, 
ICF 2001 (Socialstyrelsen, 2003). Begreppet funktionshinder innebär att en person på 
grund av skada eller sjukdom har svårigheter att klara av vardagslivet utan hjälp (Klasén 
McGrath, 2006-01-18). Funktionshinder delas in i fyra huvudgrupper: fysiska, psykiska, 
medicinska och sociala. (Magnusson & Lorentzi 1999, s. 38 f.) Enligt Klasén McGrath 
indelas funktionshindren även i bl.a. intellektuella funktionshinder, läs- och skrivsvå-
righeter, rörelsehinder, hörselnedsättningar, Downs syndrom och allergier (2006-01-18).  

Med fysiska funktionshinder avses i denna uppsats olika typer av rörelsehinder, t.ex. 
syn- och hörselskador, att ha svårt att gå eller att vara rullstolsburen och kan t.ex. bero 
på polio, cerebral pares (cp), reumatism, muskelsjukdom eller skador efter en olycka 
(Magnusson & Lorentzi 1999, s. 40).  

Enligt Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna, FUB, har funk-
tionshindret utvecklingsstörning även nyare benämningar som t.ex. intellektuella eller 
kognitiva funktionshinder och begåvningshandikapp (2001-2005). Intellektuella funk-
tionshinder innebär, enligt Bakk och Grunewald, en nedsättning i förståndsmässiga 
funktioner (2004, s. 19). De graderas som lindriga, måttliga eller grava och kan även fö-
rekomma tillsammans med andra funktionshinder. Intellektuella funktionshinder ser 
olika ut för olika individer men samtliga har behov av personligt stöd och hjälpmedel. 
(FUB  2001-2005).  Intellektuellt funktionshindrade personer har lättare att förstå kon-
kreta begrepp än abstrakta (Bakk & Grunewald 2004, s. 41) och kan ha begränsad 
språklig kapacitet (ibid. s. 24), inlärningssvårigheter samt besvär med att ta emot infor-
mation via de olika sinnena (ibid. s. 20 f.). Inskränkningarna medför att de begåvnings-
handikappade får svårt att förstå det som sker omkring dem och att lära sig (Klasén 
McGrath, 2006-01-18).  

I uppsatsen används i huvudsak termerna fysiska och intellektuella/kognitiva funktions-
hinder/begåvningshandikapp.  

Läs- och skrivstuga                                                        
Verksamheten med läs- och skrivstugor, som bl.a. bedrivs i Västra Götaland, syftar till 
att öka tillgängligheten till skriftligt material för läshandikappade [personer som har 
svårt att läsa svartskrift dvs. vanlig text som seende läser, vår anm.]. Personer med 
funktionshinder får i läs- och skrivstugan möjlighet att använda kompensatoriska1 hjälp-
medel och få handledning av specialutbildad personal. I uppsatsen används beteck-
ningen läs- och skrivstuga även om verksamheten ibland har andra beteckningar, som 
t.ex. ordverkstad, på de enskilda biblioteken.  

                                                 
1  T.ex. talsyntes (Skoldatateket i Boden 2005), punktskriftsdisplay, punktskrivare, vanlig skrivare, och 
förstoringsprogram, scanner och textförstoringsapparat vilka gör skriftligt material tillgängligt för 
läshandikappade.  
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Talbok/Daisy                                                               
Daisy-talböcker är digitala inläsningar av tryckta böcker som användaren kan lyssna på 
i en särskild spelare eller i datorn där talhastigheten går att reglera (Frii 2006, s. 32). 
Talböckerna är inlästa på kassett eller CD och användaren kan bläddra, söka, sätta bok-
märken i dem. Daisy-talböckerna som är producerade enligt 17 § i upphovsrättslagen, 
SFS 1960:729, kan endast köpas eller lånas från Tal- och punktskriftsbiblioteket, TPB, 
av bibliotek samt köpas av personer med t.ex. läs- och skrivsvårigheter, synskador, be-
gåvningshandikapp, afasi eller rörelsehinder. (TPB 2007-04-24, 2007-01-03) Daisy-tal-
böcker skiljer sig från ljudböcker som oftast inte tillverkas i Daisy-format utan är en 
kommersiell produkt som följer vanliga upphovsrättslagar och finns tillgänglig för alla i 
handeln (TPB 2007-04-24). Bok & Daisy används för lästräning och består av paket in-
nehållande Daisy och vanlig bok (Frii 2006, s. 33). 

1.4 Disposition 

Uppsatsens fortsatta upplägg inleds med kapitel två ”Bakgrund”, där vi gör en historisk 
tillbakablick på synen på de funktionshindrade och bibliotekens verksamhet för funk-
tionshindrade samt några av de lagar och riktlinjer som fastställer de funktionshindrade 
barnen och ungdomarnas rätt till tillgång och bra bemötande på bibliotek.  

Kapitel tre ”Tidigare forskning” tar upp den forskning och litteratur vi använt oss av i 
uppsatsen och som visar på bibliotekets service, gällande tillgänglighet för, och bemö-
tande av funktionshindrade barn och ungdomar. 

I det fjärde kapitlet ”Teori” beskrivs Michael Bucklands barriärer som måste övervinnas 
för att användaren ska kunna få tillgång till information och som vi använt för att analy-
sera våra intervjuer och observationer.  

I uppsatsens femte kapitel ”Metod” motiverar vi vårt val av metod och redogör för vårt 
tillvägagångssätt vid informationssökningsprocessen och insamlingen av material samt 
hur vi genomfört intervjuer och observationer. 

Kapitel sex ”Presentation av biblioteken och informanterna” innehåller en redovisning 
om våra informanter och observationer. 

I det sjunde kapitlet ”Resultat och analys” redogör vi för våra resultat av observatio-
nerna och intervjuerna och analyserar dem med utgångspunkt i frågeställningarna som 
ställts till bibliotekspersonal. 

I kapitel åtta ”Diskussion” diskuterar vi våra resultat och analyser samt redogör för de 
slutsatser vi kommit fram till med utgångspunkt i frågeställningarna. Vi tar vi upp bibli-
otekens tillgänglighet och uppsatsens genomförande där vi diskuterar vilka konsekven-
ser vårt tillvägagångssätt kan ha haft för resultatet. Slutligen ger vi förslag till vidare 
forskning.  

En sammanfattning av uppsatsen görs i kapitel nio. 
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2 Bakgrund 
 
Avsnitt 2.1 ger en tillbakablick på hur uppfattningen om funktionshindrade har varierat 
genom åren och under 2.2 visas hur bibliotekens verksamhet har anpassats för de funk-
tionshindrade. Några av de nationella och internationella lagar och riktlinjer som fast-
ställer de funktionshindrade barnen och ungdomarnas rätt till tillgång och bra bemö-
tande på bibliotek tas upp i avsnitt 2.3. Denna bakgrund görs för att skapa en förståelse 
för de funktionshindrades behov av delaktighet i samhället.  

2.1 Funktionshinder: historik  

Inställningen till funktionshindrade har förändrats mycket från 1700-talet till idag. Syf-
tet med den historiska tillbakablicken är att åskådliggöra de förändringar som skett i at-
tityden till de fysiskt och intellektuellt funktionshindrade.  
Funktionshindrade har under 1990-talet blivit mer accepterade i Sverige än tidigare. Un-
der 1700- och 1800-talet levde många funktionshindrade som slavar för godsägare och 
bönder och fick senare leva på institutioner med auktoritär struktur. Under 1800-talet 
fanns inga kommunala lagar som stöd för dem. Den rådande uppfattningen i samhället 
var att funktionshindrade skulle leva på institutioner avskilda från övriga invånare i stä-
derna, avvikande barn erbjöds plats på fattigstugor och ålderdomshem för att inte be-
lasta familjen. Flera av anstalterna fanns kvar under många år men bytte sedan namn till 
vårdhem eller specialsjukhus. På institutionerna hade varje funktionshinder en egen an-
stalt för sig där människor uppdelades i döva, blinda, vanföra, sinnesslöa, bildbara och 
obildbara. (Magnusson & Lorentzi 1999, s. 121 f.) Synsättet med att kategorisera intel-
lektuellt funktionshindrade på detta sätt medförde att ytterligare och mer stängda an-
stalter inrättades (Bakk & Grunewald, se Blomberg 2006, s. 19). Vid 1800-talets slut 
hade emellertid engagemanget ökat för de funktionshindrade och kommunerna tog hand 
om dem i vanliga skolor (Magnusson & Lorentzi 1999, s. 122). Under denna tid hade 
ännu inte biblioteken någon verksamhet för funktionshindrade i egentlig mening (TPB 
2006).  

Efter 1920-talet byggdes nya anstalter upp och för de bildbara inrättades fostringsan-
stalter (Magnusson & Lorentzi 1999, s. 122). Under 1960-talet ifrågasattes anstalterna 
allt mer eftersom kunskap om deras negativa effekter funnits länge (Blomberg 2006., s. 
34). ”Genom kategorisering kan den innebörd ett funktionshinder ges komma att foku-
sera på det avvikande.” En negativ konsekvens för de funktionshindrade blev att de ute-
stängdes från delaktighet i samhället när de under lång tid stängdes in på institutioner 
låstes in på anstalter. (ibid., s. 22). De begåvningshandikappades möjligheter ökade 
1967 när omsorgslagen trädde i kraft och lagen gav även utsikter åt andra funktions-
hindrade grupper. Nya lagar skapades för att förbättra funktionshindrades liv och var-
dag. Först på 1970-talet erbjöd samhället dessa barn och ungdomar utbildning och skol-
gång i sin egen hemkommun. (Magnusson & Lorentzi 1999, s. 122.)  

1994 trädde Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS 1993:387, i 
kraft. Denna rättighetslag reglerar samhällets skyldigheter att ge olika sorters stöd till 
psykiskt och fysiskt funktionshindrade och grundläggande i lagen är rätten till full del-
aktighet och jämlikhet såväl som möjlighet för den enskilde att leva som andra (Social-
styrelsen 1994, s. 8 f.).  

Den 30 mars 2007 undertecknade Sverige FN-konventionen om funktionshindrades rät-
tigheter. Konventionen som ansluter till befintliga mänskliga rättighetskonventioner och 
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fastslår regler som skydd för funktionshindrade, t.ex. mot diskriminering, för jämlikhet, 
lika möjligheter och delaktighet. Som ett resultat av konventionen kan funktionshind-
rade anmäla diskriminering eller annan kränkning till den tillsatta övervakningskom-
mittén. Följs inte konventionen av de ratificerade länderna kritiseras dessa. (Larsson 
2007)    

2.2 Bibliotekens verksamhet för funktionshindrade barn 
och ungdomar: historik  

Syftet med den historiska tillbakablicken är att åskådliggöra bibliotekens verksamhet 
och i vilken mån anpassningar gjorts för funktionshindrade under 1900-talet.  
 
Under ledning av Amy Segerstedt startades "Föreningen för blindskrift” 1892 som se-
dan på frivillig basis arbetade med att trycka och låna ut punktskriftsböcker. (TPB 
2006). Louis Braille lanserade punktskriften redan 1825 men inte förrän 1865 trycktes 
den första punktskriftsboken i Sverige.  
 
Under främst 1900-talet skedde många förbättringar för de funktionshindrade. Även om 
dessa inte utvecklades under bibliotekens regi har de successivt integrerats i bibliote-
kens verksamhet.  
 
I Barnspåret-Idébok för bibliotek (1994) framkommer att det första svenska barnbibli-
oteket öppnade 1912 i Stockholm. Initiativ togs av folkbibliotekspionjären Valfrid 
Palmgren som efter studieresor till folkbibliotek i USA medverkade till att barnbibliote-
ket öppnade. Efter en långsam utveckling kom utbyggnaden av barnbibliotek igång på 
1960-talet. (Eriksson et al. 1994, s. 15) 
 
1951 utvecklade De Blindas Förening, DBF teknik för att tillverka talböcker på rullband 
och utlåningen av dessa startade 1955. Talböcker på kassettband kom 1975 och under 
1990-talet började de digitala talböckerna, Daisy, att produceras. Användare fick fram 
till 1980 söka sig till ideella föreningar, t.ex. DBF, för att låna talböcker och punkt-
skriftsböcker, därefter startade Tal- och punktskriftsbiblioteket, TPB, sin verksamhet 
och användare kunde vända sig dit istället (TPB 2007-01-04). Talboks- och punkt-
skriftsbiblioteket är en myndighet som ordnar så att läshandikappade personer ska ha 
möjlighet att få tillgång till t.ex. talböcker, punktskriftsböcker och e-textböcker och 
samarbetar med biblioteken för att nå ut med dessa anpassade medier. (TPB 2007-04-
13) 
 
1968 startade arbetet med LL-böcker, dvs. lättlästa böcker 2, som ett experiment vid 
Skolöverstyrelsen, SÖ. Denna utgivning genomfördes i samarbete med olika bokförlag 
(Centrum för lättläst). 
 
1975-76 upprättade Sveriges allmänna biblioteksförening, SAB, målsättningar för barn-
biblioteken. Enligt dem skulle barnbiblioteket aktivt söka upp barn som av språkliga, 
psykiska, fysiska eller sociala orsaker inte använde biblioteket. För att nå målen skulle 
biblioteket samverka med de institutioner, organisationer och enskilda som arbetade 
                                                 
2 Lättlästa böcker eller LL-böcker har ett enkelt men variationsrikt språk. Typsnittet är lättläst och den 
grafiska formen ger ett stort utrymme kring text och bild. LL är särskilt skrivna för personer med olika 
typer av lässvårigheter, begåvningshandikappade eller andra grupper som har behov av ett enkelt språk. 
(Centrum för lättläst) LL-böcker kan vara bearbetningar av befintliga böcker (Frii, 2006, s.23) 
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med barn och informera om bibliotek, böcker och läsning. (Eriksson, et al. 1994, s.15) I 
målsättningen framkom även att lämplig utbildning och fortbildning behövdes för att 
barnbiblioteksarbetet skulle utvecklas, vilket också startades vid Bibliotekshögskolan i 
Borås 1980 (ibid., s. 19 f.).  
 
1977 startade i Värmlands län ett projekt om biblioteksservice till intellektuellt funk-
tionshindrade barn och ungdomar. Särskolepersonalen erbjöds utbildningsdagar och 
kommunbiblioteken erbjöds paket med talböcker, lättlästa böcker och bildmaterial. 
Flera andra län har sedan arbetat vidare med handikappfrågor, bl.a. Göteborgs och Bo-
hus län. (ibid., s. 28) Det mesta som gjordes på biblioteken under 1970-80-talen var för 
barn och det som var för ungdomar genomfördes oftast utanför biblioteken, t.ex. på fri-
tidsgårdar och i föreningar. Även om bibliotek och fritidsgårdar började arbeta tillsam-
mans bestod samarbetet oftast i att biblioteket försåg fritidsgårdarna med böcker och 
tidskrifter. (ibid., s. 121f.)   
 
I november 1992 invigdes specialbiblioteket Äpplet i Härnösand.  Länsbiblioteket Väs-
ternorrland blev inspirerade av National Library for the Handicapped Child i London 
och i samarbete med Härnösands bibliotek utformades Äpplet som har medier speciellt 
anpassade för barn och ungdomar med funktionshinder. (Sambiblioteket 2007) Andra 
svenska bibliotek runt om i Sverige har anammat idén om Äppelbiblioteket och skapat 
egna äppelhyllor med medier för och om funktionshindrade barn och unga.  
 
Den 1 januari 1997 trädde bibliotekslagen, SFS 1996:1596, i kraft. Bibliotekslagen re-
glerar folkbibliotekens verksamhet och betonar att alla medborgare skall ha tillträde till 
folkbibliotek och erbjudas god biblioteksservice (SFS 1996:1596). Mer om Bibli-
otekslagen och andra viktiga lagar och riktlinjer följer i nästa avsnitt. 
 

2.3 Lagar och riktlinjer 

Att alla människor ska leva på lika villkor i samhället finns fastställt i grundlagstift-
ningen. I Regeringsformens 1 kap. 2 § framkommer att 
 

Det allmänna skall verka för att alla människor skall kunna 
uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället. Det allmänna skall 
motverka diskriminering av människor på grund av kön, hud-
färg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös till-
hörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller annan 
omständighet som gäller den enskilde som person. (SFS 
1974:152) 

                                                                                                                                                             
Liksom alla andra har de funktionshindrade barnen och ungdomarna rättigheter som 
finns stipulerade i olika lagar och riktlinjer, såväl nationella som internationella. Några 
av dem, som rör funktionshindrade barn och ungdomars rätt till tillgång och bra 
bemötande på bibliotek, presenteras i detta avsnitt. Lagarna och riktlinjerna används i 
innevarande uppsats för att visa samhällets insatser för funktionshindrade och vikten av 
att anpassningar görs för att biblioteket ska vara tillgängligt för alla.  
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2.3.1 Barnkonventionen 

FN: s konvention om barnets rättigheter, Barnkonventionen, antogs av FN: s generalför-
samling den 20 november 1989 och ger en generell definition av vilka rättigheter som 
bör gälla för alla barn i världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen oavsett kultur, 
religion eller andra särdrag. Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter 
och fastslår alla barns rätt till kultur som t.ex. konst, musik, teater, dans, litteratur och 
film. Barn och unga ska få goda förutsättningar att utvecklas till självständiga individer 
genom att de ges tillgång till olika kulturella uttrycksformer. Barn har rätt att ta del av 
det befintliga kulturutbudet för vuxna i den mån det är lämpligt, men har även rätt till ett 
kulturutbud speciellt för barn. Barnkonventionens artikel 23 fastställer att ”ett barn med 
fysiskt eller psykiskt handikapp bör åtnjuta ett fullvärdigt och anständigt liv under för-
hållanden som säkerställer värdighet, främjar självförtroende och möjliggör barnets ak-
tiva deltagande i samhället”. (Barnombudsmannen 2003) 
 

2.3.2 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994 

Unesco är Förenta Nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur/kom-
munikation (medier)” (Svenska Unescorådet 2000). År 1949 antog UNESCO ett folk-
biblioteksmanifest som är utformat i samarbete med International Federation of Library 
Associations and Institutions, IFLA. En andra version kom 1972, som ett led i anpass-
ningen till samhällsförändringar som skett, och den tredje versionen antogs 1994. (ibid., 
s. 5, 13)  
 
Unescos folkbiblioteksmanifest har betydelse för bibliotekens verksamhet och faststäl-
ler folkbibliotekets åtaganden. Ur tillgänglighetssynpunkt betonas att folkbibliotekets 
information och tjänster skall vara åtkomliga för alla oberoende av bl.a. ålder och un-
derstryker att biblioteket ska erbjuda personer med olika funktionshinder material och 
teknisk utrustning som tillgodoser deras behov. ”Folkbibliotekets tjänster skall vara till-
gängliga för alla. Detta förutsätter att biblioteksbyggnaderna är centralt belägna, att lo-
kalerna är anpassade för läsning och studier” samt ”försedda med lämplig teknisk 
utrustning”. Alla kan inte själva ta sig till biblioteket och för dem ska uppsökande verk-
samhet finnas. (Svenska Unescorådet 2000, s. 9-12).  

2.3.3 Bibliotekslagen  

Enligt Bibliotekslagen (SFS 1996:1596) 2 § ska alla invånare ha tillgång till ett folkbib-
liotek för att främja intresset för ” läsning och litteratur, information, upplysning och ut-
bildning samt kulturell verksamhet i övrigt” men biblioteken ska även tillgängliggöra 
databaserad information för alla. Särskild uppmärksamhet skall, enligt § 8 och 9, ägnas 
åt bl.a. funktionshindrade och barn som har rätt till anpassade medier genom att de er-
bjuds böcker, IT och andra medier som är anpassade till deras behov för att underlätta 
barnens språkutveckling och inspirera dem till att läsa. (SFS 1996:1596) I Funktions-
hindrades tillgång till kultur; kartläggning och handlingsprogram (1998) framkommer 
att prioriteringen av bl.a. funktionshindrade avser såväl verksamheten i stort som anpas-
sad litteratur t.ex. LL-böcker, kassettböcker, talböcker och böcker med stor stil (s.18).  

 

2.3.4 FN: s standardregler 

FN: s standardregler finns för att ge personer med funktionshinder rättigheter att leva 
som alla andra. Dessa regler, som till viss del angår biblioteksverksamheten, är inte ju-
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ridiskt bindande men ”innebär ett moraliskt och politiskt åtagande från staternas sida att 
anpassa samhället till människor med funktionsnedsättning”. (Axengrip 2002, s. 5) 
I regel 5 som behandlar tillgänglighet, står det att: 
 

Staterna bör inse tillgänglighetens betydelse på alla områden i 
utvecklingen mot full delaktighet. Oavsett vilka eller hur stora 
funktionshinder människor har, skall staten  
a) införa handlingsprogram som gör den fysiska miljön till-
gänglig för dem och 
b) se till att de får tillgång till information och möjlighet till 
kommunikation. 
 

Vidare står det i regel 5 punkt 6 och 10: 
 

6. Staterna bör utveckla metoder för att göra information och 
dokumentation tillgängliga för olika grupper av människor med 
funktionsnedsättning. Punktskrift, kassetter, stor stil och annan 
lämplig teknik bör användas för att ge människor med synska-
dor tillgång till skriven information och dokumentation.  
 
10. Staterna bör se till att nya datoriserade informations- och 
servicesystem som erbjuds allmänheten är tillgängliga eller an-
passas så att de blir tillgängliga för människor med funktions-
nedsättning. (Axengrip 2002, s.28 f.) 

 
I regel 10 som behandlar kultur konstateras att ”människor med funktionsnedsättning 
skall kunna delta i kultur livet på lika villkor”. I punkterna 2 och 3 framkommer att: 
 

2. Staterna bör främja tillgängligheten för personer med funk-
tionsnedsättning till lokaler för kulturutbud som teatrar, mu-
seer, biografer och bibliotek. 
 
3. Staterna bör främja utveckling och användning av särskild 
teknik så att litteratur, film och teater görs tillgängliga för per-
soner med funktionsnedsättning. (Axengrip 2002, s.34) 

2.3.5 IFLA 

IFLA, International Federation of Library Associations and Institutions, är en interna-
tionell biblioteksorganisation som riktar sig mot alla sorters bibliotek. Svensk biblio-
teksförening, som arbetar för ”ett nationellt bibliotekssystem av hög standard”, har 
översatt och givit ut IFLA: s Riktlinjer för biblioteksservice till dyslektiker. Alla bibli-
otek kan tillämpa riktlinjerna även om de främst är avsedda för folkbibliotek. Riktlin-
jerna ger anvisningar om vilka olika sorters medier biblioteken kan köpa in och tillhan-
dahålla, t.ex. talböcker, lättlästa böcker och illustrerade böcker. Vidare nämns också vad 
personalen bör tänka på när det gäller service och bemötande, hur den fysiska miljön 
kan utformas samt hur tryckt och digitalt informationsmaterial kan anpassas för perso-
ner med olika funktionshinder. (Nielsen & Irvall 2004, s. 7 f.) Riktlinjerna ger också 
anvisningar om bibliotekens marknadsföring med hjälp av broschyrer om bibliotekets 
service till funktionshindrade (Nielsen & Irvall 2004, s.21) 
 
Sammanfattning 
I detta kapitel har vi redogjort för hur synsättet till de fysiskt och intellektuellt funk-
tionshindrade har förändrats från 1700-talet till idag och hur biblioteken har anpassat sin 
verksamhet för funktionshindrade under 1900-talet. Vi har också tagit upp några av de 
lagar och riktlinjer, t.ex. Barnkonventionen och IFLA: s riktlinjer, som behandlar de 
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funktionshindrade barnens och ungdomarnas rättigheter rörande tillgänglighet, såväl fy-
sisk tillgänglighet som service.  
 
Lagar och riktlinjer är grundläggande för bibliotekens verksamhet. De ovan nämnda 
samt andra icke nämnda tas, ibland implicit, upp i nästa kapitels forskningsmaterial och 
litteratur rörande bibliotekets material och service om tillgänglighet för funktionshind-
rade. 
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3 Tidigare forskning och övrig litteratur 
 
I detta kapitel presenteras det forskningsmaterial och den litteratur som använts och som 
visar på bibliotekets service gällande olika aspekter av tillgänglighet för och bemötande 
av de funktionshindrade. För att tydliggöra och underlätta för läsaren presenteras tidi-
gare forskning och övrig litteratur under rubrikerna: tillgänglighet, bemötande, äppel-
hyllan samt anpassning av teknik. Med hjälp av nedanstående material och vid genom-
förandet av intervjuerna hoppas vi få större inblick i vilka möjligheter som finns till-
gängliga för funktionshindrade barn och ungdomar. 
 

3.1 Bibliotekens service  

Grundtanken för FN: s standardregler för personer med funktionshinder från 1993 är att 
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet ska gälla inom alla områ-
den i samhället. Detta rör service, information, aktiviteter och dokumentation. (Blom-
berg 2006, s. 45 f.) Aktivt deltagande i samhällslivet ska vara möjligt för alla människor 
och är något som även biblioteken kan bidra till. Bland de funktionshindrade finns 
människor med bl.a. allergier, hörselskador, rörelsehinder, synskador samt svårigheter 
att bearbeta och tolka information. För dem behövs speciell anpassning för att de ska ha 
möjlighet att ta del av bibliotekens utbud. I Barnspåret-Idébok för bibliotek framkom-
mer att folkbibliotekets service ska vara tillgänglig för alla och att användaren ska mö-
tas av inbjudande attityder. Bibliotekarien måste vara flexibel, mångfaldig, tillmötesgå-
ende och ska ha något att erbjuda var och en. (Eriksson et al. 1994, s. 72) Mogens Jen-
sen framför i Reference: Interaktion system- användare i amerikanska bibliotekstid-
skrifter 1988-1998 (2003) att bibliotekspersonalen bör vara hänsynstagande, visa sam-
arbetsförmåga och hjälpsamhet och poängterar att service grundar sig i värderingar, 
kunskap och serviceanda. (2003, s. 17) I denna uppsats omfattar begreppet service olika 
former av tillgänglighet så som bemötande, materialtillgång, tjänster och tillgång till in-
formation.  
 

3.1.1 Tillgänglighet 

Det finns olika syn på begreppet tillgänglighet och vad det innebär, men i grunden går 
de ut på att alla ska ha möjlighet att delta i samhällslivet vilket Regeringen har satt som 
mål genom att år 2010 ska samhället vara anpassat med hänseende till tillgänglighet ef-
tersom ”ett otillgängligt samhälle är diskriminerande”.  Lagen om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS, uttrycker att det i kommunernas uppgifter ingår bl.a. att 
”verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som 
anges i 1§” (LSS 1993:387, s. 79). Till dessa hör bl.a. personer ”med betydande och be-
stående begåvningsmässigt funktionshinder” och ”andra varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder” (ibid., s. 22). Beroende på vilken typ av funktionshinder barnet har 
medför det skilda konsekvenser för barnets chanser att delta i kulturlivet. (SOU 
2006:45, s. 204 -206) 
 
2007 utsågs av regeringen till barnkulturår. Aktionsgruppen för barnkultur såg detta 
som ett betydelsefullt steg i fokuseringen på barnkultur och har, på uppdrag av reger-
ingen, granskat barns och ungas möjligheter till kulturengagemang och eget skapande 
och har även givit förslag på hur barnkulturens ställning kan stärkas (SOU 2006:45 s. 
14). Uppdraget skedde i samverkan med bl.a. Barnombudsmannen, Landstingsförbun-
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det och Statens kulturråd (ibid., s. 28.). En undersökning av huruvida funktionshindrade 
barn och unga hade tillgång till kultur på samma villkor som andra barn visade att 
många bra verksamheter pågick men även att det finns stora avvikelser i barns 
möjligheter att ta del av kulturen då kulturutbudet inte var tillgängligt för alla barn och 
det inte var vanligt att funktionshindrade barn och unga deltog i kulturaktiviteter. I 
hälften av de tillfrågade kommunerna hade inga speciella ansträngningar gjorts för att 
tillgängliggöra utbudet (SOU 2006:45, s. 14 f., s.204-206).  Det finns flera orsaker till 
detta och bristande kunskaper om olika målgruppers behov, brist på resurser, för liten 
verksamhetskapacitet samt hur man når ut är några av dem (ibid., s.14 f.). Efter reger-
ingsskiftet 2006 kom ett beslut om att satsningen på barnkulturåret, som kom att kallas 
Ungkultur 07, skulle dras tillbaka. Anledningen till detta var att en satsning på ett enda 
barnkulturår var en alltför kortsiktig lösning och att barn- och ungdomskulturen bör 
stärkas på längre sikt. (Adelsohn Liljeroth 2007) Denna utredning visar att försök görs 
för att stärka barnens tillgänglighet till kultur och ger oss insikt i de problem som kan 
uppkomma vid kulturella satsningar på funktionshindrade barn och ungdomar.  
 
Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO, är en paraplyorganisation bestående av 43 
handikappförbund, däribland De handikappades riksförbund, DHR. Samarbetsorganet 
arbetar rådgivande och pådrivande och har som uppgift ”att vara handikapprörelsens 
enade röst mot regering, riksdag och centrala myndigheter”. De verkar för att informera 
om vikten av ett tillgängligare samhälle. (Handikappförbundets samarbetsorgan, b) En-
ligt HSO finns fyra aspekter på tillgänglighet som beskrivs närmare nedan: fysisk, in-
formativ, psykosocial och kommunikativ (ibid., a). Dessa aspekter är relevanta för vår 
uppsats då de överensstämmer med uppsatsens inriktning mot tillgänglighet med avse-
ende på bibliotekets material, tjänster och miljö för, samt bemötande av barn och ung-
domar med funktionshinder.  
 

• Fysisk tillgänglighet innebär att inom- och utomhusmiljöer ska vara utformade 
så att den funktionshindrade utan problem t.ex. kan röra sig i byggnader och 
vara med i fritids- och kulturaktiviteter.  

 
• Informativ tillgänglighet innebär att information måste vara tillgänglig för alla. 

Såväl tryckt som digital information måste vara enkel att förstå och finnas att 
tillgå som punktskrift och på olika typer av medier. 

 
• Psykosocial tillgänglighet innebär att ett olämpligt bemötande måste undvikas. 

Genom ökad kunskap bland tjänstemän, politiker och allmänhet om vad det in-
nebär att leva med funktionshinder kan detta undvikas.  

 
• Kommunikativ tillgänglighet går ut på att det ska finnas verktyg för att under-

lätta kommunikationen mellan människor. Webbplatser ska kunna vara desig-
nade så att personer med nedsättningar av funktioner kan använda dem. Det kan 
även behövas bra belysning och akustik. (Handikappförbundens samarbetsorgan, 
a) 

 
Svensk biblioteksförenings rekommendationer för folkbibliotekens barn- och ungdoms-
verksamhet, På barns och ungdomars villkor (2003), bygger på Barnkonventionens till-
lämpbara artiklar och kan användas som grund för ett tydligare barnperspektiv vid for-
mulering av verksamhetsmål och i utformningen av bibliotekets dagliga arbete. Barnens 
bästa ska alltid prioriteras och enligt några av rekommendationerna ska biblioteket vara 
en mötesplats och fristad där barn och ungdomar blir bemötta med respekt och deras 
behov är vägledande för verksamheten. (Svensk biblioteksförening 2003)  
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I Bibliotekens särskilda tjänster; Kartläggning och analys av biblioteksservice till funk-
tionshindrade och äldre framkommer att funktionshindrades rätt till tillgänglighet på 
bibliotek ställer krav på att medier och teknik anpassas så att verksamhet och lokaler 
kan tillgängliggöras. För att resultatet av arbetat ska bli ändamålsenligt behövs en med-
vetenhet om att funktionshindrade grupper har skilda behov. (1999, s. 127, 131,188) I 
Funktionshindrades tillgång till kultur; Kartläggning och handlingsprogram finns en 
vidareutveckling av detta då det tas upp att det finns bibliotekspersonal som frågar efter 
förtydligade riktlinjer för att kunna förbättra tillgängligheten för funktionshindrade. 
Flera bibliotek föreslår att det t.ex. borde utformas en enkel bok med riktlinjer kring vad 
personalen ska tänka på i arbetet med att anpassa biblioteket. De efterlyser också en 
standard för hur skyltningen ska se ut och vill ha råd i frågor kring hur de skall infor-
mera biblioteken i länet om handikapp, samt hur de kan nå ut till funktionshindrade och 
deras föreningar om bibliotekens verksamhet. Frågor kring tillgänglighet bör drivas av 
kulturrådet vilka också kan ställa ”minimikrav” på biblioteken. (1998, s. 82)  
 
De tre nedanstående forskningsartiklarna som valts ut, är relevanta för uppsatsen då de 
ger exempel på hur biblioteksverksamheten för fysiskt och intellektuellt funktionshind-
rade ser ut, eller ger rekommendationer för hur förbättringar kan åstadkommas, i Ar-
gentina, USA och Storbritannien även om det inte helt går att jämföra dessa länders 
biblioteksverksamhet med svenska förhållanden då t.ex. lagstiftningen skiljer sig åt.  I 
forskningsartikeln Library services for people with disabilities in Argentina redogör 
Alicia Julia Todaro, medarbetare på Departamento de Bibliotecologı´a i Buenos Aires, 
för en enkätundersökning med 114 frågor ställda till 20 folkbibliotek i Argentina som 
ska tillhandahålla service för fysiskt handikappade och personer med synskador. Det 
framkom att biblioteken överlag inte var tillgängliga för dessa grupper utan att det fanns 
mycket som kunde förbättras. En majoritet av de undersökta biblioteken hade talböcker 
på kassett, men få av dem tillhandahöll punktskriftsböcker eller litteratur i det digitala 
formatet. Nio av biblioteken hade Internetuppkoppling varav fyra av dessa hade 
tekniska hjälpmedel till datorutrustningen som var anpassade för funktionshindrade.  På 
två av biblioteken hade inte någon funktionshindrad användare gjort några hemlån un-
der år 2001. (Todaro 2005)   
 
I artikeln ”South Carolinian public libraries' ADA accommodations to persons with di-
sabilities” beskriver forskaren Ladislava Khailova en studie från 2005 där bibliotekens 
service till funktionshindrade undersöktes.106 av South Carolinas folkbibliotek deltog i 
studien där servicen delades in i tre kategorier: 1.) fysisk tillgänglighet, 2.) samlingar 
och service och 3.) användare, personal och policys. Av resultaten drog forskaren slut-
satsen att South Carolinas folkbibliotek i hög grad hade anpassat bibliotekens fysiska 
tillgänglighet, bortsett från några brister när det gällde t.ex. telefon, informationsdisk, 
skyltning, larm och toalettspeglar. I kategori två och tre visade det sig att majoriteten av 
biblioteken behöver förbättra sig, t.ex. genom att utföra undersökningar för att identifi-
era vilka sorters funktionshinder användarna har samt utveckla policys för att kunna 
tillgodose deras behov. Mer uppmärksamhet behövde riktas mot specialservicen och 
personalen skulle ges möjlighet till utbildning om funktionshinder. Tillgängligheten till 
tryckt och digitalt material kunde också förbättras. (Khailova, 2005) 
 
Artikeln Academic library services to non-traditional students, författad av Mike Heery, 
bibliotekschef på Bristols universitet i Storbritannien, handlar om hur biblioteksservicen 
på högskolebiblioteken kan förbättras till studenter med särskilda behov. De ”icke-tra-
ditionella” studenterna delas in i fyra kategorier varav en kategori är studenter med 
funktionshinder. Författaren poängterar att det är väsentligt att högskolebiblioteken an-
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passar sig efter rådande omständigheter och att personalen får ökad kunskap om de 
olika behov som funktionshindrade kan ha, t.ex. dyslexistudenters svårigheter med att 
förstå hyll/bokuppställningen. Studien delar in funktionshindrade studenters behov i tre 
kategorier: 1.) Bekvämlighet och trygghetsbehov, vilket t.ex. inkluderar punktskrift 
även i den fysiska miljön. 2.) Teknologiska behov 3.) Hjälp vid referensbehov – perso-
nal ska snabbt kunna assistera användarna genom att hjälpa dem att finna böcker, kopi-
era artiklar med mera. Det är också viktigt att personalen har en bra kontakt med använ-
darna. Heery menar att en tydlig skyltning är viktig, han rekommenderar typsnittet Arial 
med svarta bokstäver på ljus bakgrund som uppfattas lättare av personer med synsvårig-
heter. Punktskrift ska finnas för blinda och datorutrustningen ska vara rätt anpassad. 
(Heery 1996)  
 
Flera uppsatser inom Biblioteks- och informationsvetenskap handlar om bibliotekens 
tillgänglighet, och ofta om olika sorters läshandikapp. I Ragnhild Borängs magisterupp-
sats Tillgänglighet och verksamhet för dyslektiker på folkbibliotek i Södermanland 
(2003) undersöks tillgängligheten och verksamheten för vuxna dyslektiker på några 
svenska folkbibliotek genom intervjuer med fyra bibliotekarier samt en enkätundersök-
ning där 19 bibliotek svarade. I hennes slutsatser framgår det att anpassade medier som 
talböcker och lättlästa böcker fanns i stor utsträckning men att det var brist på datorer 
med hjälpmedel, kataloger som var rätt anpassade och ovanligt med lättläst information 
om biblioteket. De flesta bibliotek verkade medvetna om dyslektikers behov tack vare 
Dyslexikampanjen [1997, vår anm.] och länsbibliotekets arbete. Det var dock proble-
matiskt att nå ut med information till dyslektiker eftersom bibliotekspersonalen inte 
visste vilka de var. Även brist på personal och tid fick till följd att verksamheten för 
dyslektiker ibland valdes bort. (Boräng 2003, s. 51) Uppsatsen är relevant eftersom den 
speglar en ganska osynlig grupp funktionshindrade som kan vara svåra att nå ut till. 
 
Eva Herngren och Susanne Elvin Johansson undersöker i sin magisteruppsats, Tillgäng-
lighet på folkbibliotek för dyslektiker och synskadade (2006), service till dyslektiker och 
synskadade för att jämföra hur tjänsterna och tillgängligheten på biblioteken är mellan 
de båda grupperna. Herngren och Elvin Johansson konstaterar efter sin undersökning, 
att det är svårt att bestämma huruvida tillgängligheten till information, dokument och 
förmågan att förstå informationen är bättre för den ena eller andra gruppen. Dyslexi är 
dock ett osynligare funktionshinder än synskada och därför påverkar det servicen till 
den gruppen konstaterar författarna. Undersökningen visar också att en känsla av obe-
hag vid bemötande utgör ett hinder för dyslektikerna att komma till biblioteket. (Herng-
ren & Elvin Johansson 2006, s. 55f.) Uppsatsen undersöker, liksom vår, tillgängligheten 
för två grupper av funktionshindrade och är därför av intresse för oss. 
 

3.1.2 Bemötande 

Människor betraktar, och bemöter funktionshindrade på olika sätt. Bemötande är en 
form av tillgänglighet som är mycket betydelsefull i bibliotekariens arbete.  
   
I betänkandet När åsikter blir handling gör fil.dr. Dimitris Michailakis, forskare vid So-
ciologiska institutionen vid Uppsala universitet, en kunskapsöversikt om bemötande av 
personer med funktionshinder inom områden som är centrala för funktionshindrades 
välbefinnande. Begreppet bemötande är inte helt lätt att definiera, men enligt Michaila-
kis rör det sig snarare om beteende än attityd. Han menar att bemötande av en bestämd 
person eller grupp inte enbart är uppfattningar och värderingar utan att bemötande är när 
uppfattningarna och värderingarna realiseras. Detta gäller såväl positiva som negativa 
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inställningar. Beteende innefattar individers gensvar eller reaktioner som visar sig t.ex. 
genom kroppsliga eller språkliga uttryck. Individernas attityd hör ihop med de föreställ-
ningar, åsikter eller värderingar som finns hos dem och deras agerande överensstämmer 
med den attityd de har. Vid negativa attityder, fördomar, kan följden bli diskriminering, 
men det blir inte alltid så utan den negativa attityden kan stanna kvar som ”en ofördel-
aktig uppfattning eller känsla formad i förväg utan kunskap, tanke eller reflektion”. Om 
en negativ inställning övergår till en aktiv handling har attityden blivit ett bemötande. 
(SOU 1998:16, s.42 f.) 
 
Barbro Blomberg, socionom, universitetslektor och fil.dr i socialt arbete, forskar dels 
om funktionshinder och medborgarskap generellt, dels om delaktighet i samhället för 
vuxna personer med begåvningshandikapp. Våren 2006 disputerade hon vid Umeå uni-
versitet med avhandlingen Inklusion en illusion? Om delaktighet i samhället för vuxna 
personer med utvecklingsstörning (Blomberg 2006a). Avhandlingen syftade bl.a. till att 
ta reda på ”hur och på vilket sätt delaktighet i samhället” åskådliggörs i de begåvnings-
handikappades vardagsliv (Blomberg 2006b, s.49).  Barbro Blomberg menar att bemö-
tande handlar om attityder och basala värderingar och är tätt förbundet med delaktighet. 
Hon konstaterar att Socialdepartementets Bemötandeutredning, SOU 1999:21, påvisade 
brister i bemötandet av funktionshindrade som kände sig kränkta, ifrågasatta och kon-
trollerade. De funktionshindrade behöver bli respekterade och få känna att någon lyss-
nar på dem (ibid., s.42 f.). Blomberg menar att de nationella och internationella mål om 
delaktighet i samhället för funktionshindrade som satts upp inte förverkligats och att 
bemötande bör studeras ur ett användarperspektiv (ibid. s.49). Även om avhandlingen 
inte specifikt tar upp bemötandet av begåvningshandikappade barn och ungdomar anser 
vi att ämnet är lika relevant för denna grupp som för de vuxna eftersom de handikappo-
litiska målen riktade till dem hittills inte till fullo realiserats.  
 
Att biblioteken är till för allmänheten medför att bibliotekspersonalen måste vara till-
mötesgående i sitt bemötande av alla sorters människor. Från bibliotekets sida är det 
tillrådligt att visa sig lugn, stödjande och ge extra service åt de funktionshindrade för att 
bidra till deras självständighet så att de funktionshindrade självständigt kan nyttja de 
vardagliga platser de vistas mest i. (Blomberg 2006b, s.122) Kunskap om 
funktionshindrade är en nödvändighet för att personal i offentliga miljöer ska kunna be-
möta funktionshindrade barn och ungdomar på rätt sätt och veta när och hur man behö-
ver hjälpa till utan att ge särskild uppmärksamhet eller verka utpekande mot barnet. Att 
mötas av omsorg som varken önskas eller behövs kan kännas kränkande. För barn och 
ungdomar är det viktigt att den vuxne ser till den enskildes behov, för att denne ska 
känna sig respekterad och inlemmad i samhället, och att inte se funktionshindrade som 
en enda grupp. (SOU 2006:45, s.205)  
 
I flera magisteruppsatser som behandlar folkbibliotekens service till olika grupper av 
funktionshindrade nämns också bemötandet som en viktig komponent. I Linda Salo-
monssons magisteruppsats Servicekvalitet på Linköpings stadsbibliotek ur tre fokus-
gruppers perspektiv (2000) har författaren gjort fokusgruppsintervjuer med användar-
grupperna synskadade, rörelsehindrade och dyslektiker. Hennes resultat visar att alla tre 
grupperna var belåtna med servicen. Det viktigaste för dyslektiker var att biblioteksper-
sonalens kunde visa förståelse för dem. Hos rörelsehindrade och synskadade var till-
gängligheten till den fysiska miljön mycket betydelsefull samtidigt som de synskadade 
kunde dra fördel av att det virtuella biblioteket eftersom de inte använder det vanliga 
biblioteket som en mötesplats på samma sätt som andra användare. (Salomonsson 2000, 
s. 42 f.) 
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I magisteruppsatsen En bok kan berika livet - om man får ta del av den (2004) redogör 
Karin Jilsén och Christel Johansson för de intellektuellt funktionshindrades tillgång till 
litteratur och läsning samt hur den påverkas av biblioteks- och omsorgspersonalens in-
sikt i de intellektuellt funktionshindrades behov av litteratur och läsning (2004, s.81). I 
uppsatsen framkommer att en huvudtanke för bemötande är att se att alla människor är 
lika och att det är viktigt att de intellektuellt handikappade får vara delaktiga i beslut 
som rör verksamheten. (ibid, s.43 f.). Informanterna i Jilsén och Johanssons undersök-
ning har såväl medvetenhet om behoven som stort engagemang i verksamheten för be-
gåvningshandikappade samt om deras behov av litteratur och läsning. Denna insikt har 
sin grund i informanternas kunskaper om bemötandetillgänglighet, intellektuella handi-
kapp och lagstiftning. Jilsén och Johansson konstaterar också att bibliotekarierna genom 
arbetsmetod och ekonomisk prioritering av olika funktionshindrade grupper påverkar de 
begåvningshandikappades val av litteratur. (ibid, s. 81) Uppsatsen är relevant för denna 
uppsats genom att den visar att utbildning/kunskap om funktionshinder är viktig för att 
bibliotekspersonalen på bästa sätt ska kunna förmedla rätt material till rätt person.  
Bibliotekarier kan känna osäkerhet i bemötandet av funktionshindrade om de inte har 
grundläggande kunskaper om olika funktionshinder. I Anna Gustafssons magisterupp-
sats Bibliotekets roll för de utvecklingsstördas integration i samhället (2005) där Gus-
tafsson intervjuat fyra utvecklingsstörda boende på gruppboende samt två ur omsorgs-
personalen och två bibliotekarier, uppgav bibliotekarierna att de skulle behöva mer ut-
bildning i bemötandet av funktionshindrade grupper för att känna sig säkrare och tryg-
gare i mötet med dem. (Gustafsson 2005, s.51)  

Många funktionshindrade upplever att de i varierande grad särbehandlas och möts av 
negativa attityder. I Omsorgsboken behandlar Ann Bakk tillsammans med Karl Grune-
wald vissa problem som kan upplevas. Leg. psykologen och leg. psykoterapeuten Ann 
Bakk är chef för Omsorgsnämndens Länscenter i Stockholm (Bakk & Grunewald 
2004). Professor Karl Grunewald, tidigare medicinalråd i Socialstyrelsen, är en av dem 
som betytt mest för den omfattande reformering av omsorgsverksamheten, för personer 
med intellektuella funktionshinder, som genomfördes i Sverige under senare delen av 
1900-talet (Grunewald 2005). Många av de begåvningshandikappade upplever att andra 
människor undviker dem. Okända stirrar på dem eller ler och tittar bort, barn retas och 
grannar undviker ögonkontakt. Detta leder till osäkerhet, skam och sorg över att vara 
annorlunda och påverkar, tillsammans med graden av handikapp, individens självbild. 
(Bakk & Grunewald 2004, s. 164) Vi vill även påpeka att ovanstående stycke naturligt-
vis även kan gälla de fysiskt funktionshindrade även om de inte omtalas i Omsorgsbo-
ken.  

3.1.3 Äppelhyllan  

Äppelhyllan är bibliotekets avdelning med speciellt anpassade medier för barn och ung-
domar med funktionshinder och medverkar till att biblioteket tillgängliggörs för dem 
och kan bestå av allt från en enda hylla till hela hörnor. Ibland kompletteras äppelhyllan 
med dator utrustad med speciellt anpassade program. Bland äppelhyllans medier finns 
t.ex. böcker med punktskrift, datorspel, filmer och musik, medier med teckenspråk, 
bliss3 och pictogram4, men även talböcker, bok & Daisy, taktilt material5 och 

                                                 
3 ”Bliss är ett bildspråk med symboler” att peka på, ” som kan användas istället för talspråk” av personer 
med talsvårigheter (Frii 2006, s.26).  
4 Pictogram är ett symbolsystem med vita figurer mot en svart bakgrund och används av dem som har be-
gränsad förmåga att tala, läsa eller skriva (Barnens bibliotek, 2006).  
5 Taktilt material kan vara böcker tillverkade av t.ex. tyg, skinn eller sandpapper. De används ofta av 
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skönlitteratur. På äppelhyllan finns även information om olika funktionshinder. (Frii 
2006, s. 5 f., s. 21-32) I uppsatsen används begreppet äppelhyllan oberoende av om den 
består av en eller flera hyllor eller har andra liknande beteckningar, t.ex. äppelhörnan, 
på de olika biblioteken.                  
Äppelhyllan bör placeras synligt och vara luftigt inredd så att den blir lättöverskådlig. 
Det finns inte några regler för hur äppelhyllan ska utformas eller vad den ska innehålla 
utan man utgår efter bibliotekets behov, gärna i samband med funktionshindrade barn, 
föräldrar och representanter för handikapprörelsen. Emellertid bör medierna i hyllan 
placeras så att de kan nås av små barn och av personer som sitter i rullstol. (ibid., s. 18-
20)  
För barn är bilder betydelsefulla för ordförståelse och begreppsförståelse och används 
ofta inom särskolan. För att göra det enklare för de funktionshindrade barnen att själva 
hitta i hyllorna bör de eller knubbarna [breda bokstöd med symboler eller text som mar-
kerar mediernas författare eller innehåll, vår anm.] vara märkta med lättolkade symbol-
bilder och lättläst text som överensstämmer med hyllornas innehåll. Vågrät text är lät-
tare att läsa än lodrät och förenklar för barn med läs- och skrivsvårigheter, på samma 
sätt som taktila bilder och punktskrift underlättar för synskadade barn och ungdomar. 
(ibid., s. 18-20) 

3.1.4 Anpassning av teknik 

Tekniska lösningar har stor betydelse för många människor med fysiska funktionshin-
der. I rapporten Funktionshindrades tillgång till kultur; Kartläggning och handlings-
program framkommer att anpassning av teknik är en fråga som flera bibliotek nämner 
som viktiga (1998, s.83). Bibliotekens särskilda tjänster; kartläggning och analys av 
biblioteksservice till äldre och funktionshindrade tar upp att IT både kan öka tillgäng-
ligheten för och stänga ute personer med funktionshinder beroende på om den anpassas 
eller inte. Genom Internet kan information från olika platser i världen tillgängliggöras 
hemifrån om webbsidorna är anpassade eller kompletteras med hjälpmedel, t.ex. försto-
ringsprogram och punktskriftsdisplay, så att en funktionshindrad användare har nytta av 
dem. (1999, s. 131) Med anpassning av teknik avser vi bibliotekens anpassning av bib-
liotekskatalog och webbsidor i vilket bl.a. möjlighet för användaren att förstora 
skärmtexten och ändra kontrasten ingår.  
 
Genom att göra bibliotekskatalogen tillgänglig på Internet gagnas bl.a. rörelsehindrade, 
som då själva kan söka bland bibliotekets bestånd utan att behöva ta sig till biblioteket, 
och synskadade som kan vara i behov av ett större teckensnitt för att kunna läsa. Även 
de intellektuellt funktionshindrade är hjälpta av katalogens och webbsidans anpassning 
om texten är enkel och lättförståelig. 
 
Bibliotekets hemsida skall ha en tydlig design och kunna förstås av alla användargrup-
per. För att även fysiskt och intellektuellt funktionshindrade ska få tillgång till Internet 
och databaser är det väsentligt att några av bibliotekets datorer har funktioner med t.ex. 
syntetiskt tal och förstorad text (Nielsen & Irvall 2004, s. 20). På hjälpmedelinstitutets 
hemsida finns råd om hur webbsidor kan anpassas så att synskadade, rörelsehindrade, 
hörselskadade och personer med kognitiva funktionshinder kan ta del av dem. En per-
son med kognitiva funktionshinder kan ha svårt att fokusera uppmärksamheten och det 
                                                                                                                                               
olika grupper, t.ex. de som har synsvårigheter eller utvecklingsstörning (Barnens bibliotek 2007). 
Böckerna har också kontrastrika färger (Frii 2006, s.20) 
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är därför väsentligt att en lättläst version av webbsidan erbjuds. Gränssnittet ska vara 
enkelt att förstå, därför ska menyer, ramar, länkar och knappar vara tydliga och lätta att 
se. Rörelsehindrade behöver knappar och textlänkar med stora träffytor eftersom små 
träffytor kan vara ett hinder för dem som har svårt med precision och finmotorik. Me-
nyer och länkar ska inte heller vara för utspridda. För personer med synskada ska län-
karna vara tydliga och blinda behöver syntetiskt tal som kan läsa upp texten på webbsi-
dan och en punktskriftsdisplay som visar vad som står på skärmen. För hörselskadade 
kan captions, texter som ger samma information som en ljudström, vara en lösning. 
(Hjälpmedelsinstitutet 2004)  
 
Det är vanligt att de begåvningshandikappade barnen och ungdomarna, liksom vissa av 
de fysiskt funktionshindrade, har läshandikapp. Det medför att de har svårigheter att 
tillgodogöra sig innehållet i tryckta texter och behöver anpassade medier för att kunna ta 
del av dessa. För de begåvningshandikappade unga kan den tekniska utvecklingen un-
derlätta tillgången till det skrivna ordet om de får tillgång till böcker som laddas ner till 
Mp3-spelare eller dator. (SOU 2006:4, s. 125)  
 
Tekniska lösningar har stor betydelse för många människor med fysiska funktionshin-
der, olika slags rullstolar hjälper t.ex. rörelsehindrade att vara delaktiga i det sociala li-
vet. För att underlätta för hörselskadade att förstå ett tv-program behöver det vara textat, 
medan inspelade tidningar och talböcker på biblioteken ger synskadade möjligheter att 
följa nyhetsflödet och att ta del av litteraturen.(Magnusson & Lorentzi 1999, s. 41) På 
biblioteket är det väsentligt att de som inte har förmågan att läsa vanliga böcker ändå 
ges möjlighet att genom stor stil- eller punktskriftsböcker ta del av litteraturen. 
 
Många barn med lässvårigheter är i behov av biblioteket för att förbättra sin läsning. 
Detta framkommer i Anna Fahlbecks magisteruppsats Barn med lässvårigheter och 
bibliotek; en användarstudie om några barns erfarenheter och upplevelser av bibliotek, 
från 2003. Författaren undersöker vilka upplevelser barn med lässvårigheter i åldrarna 
10-15 år har och hur de använder biblioteket. Resultatet visar att många av dem uppfat-
tar biblioteket som en upplevelseplats där de har möjlighet att aktivt förbättra sin läs-
ning och använda talböcker som hjälpmedel. De barn som vill förbättra sin läsning är 
främst de som har accepterat sina lässvårigheter och använder biblioteket för att leka 
och lära, t.ex. genom att använda Internet tillsammans med kompisar, medan barn som 
inte accepterat sina lässvårigheter inte heller går till biblioteket. (Fahlbeck 2003, s. 87 
f.) 
 
På biblioteket bedrivs olika projekt som är anpassade till funktionshindrade barns- och 
ungdomars behov. I Inga Lundqvists magisteruppsats Kom loss: En studie av läs- och 
skrivstugans verksamhet på tre bibliotek i Västra Götalandsregionen (2003) undersöks 
läs- och skrivstugans verksamhet och hur denna har påverkat några utvalda bibliotek i 
Västra Götalandsregionen. Undersökningen visar att läs- och skrivstugan har flera varie-
rade aktiviteter och att tekniken anpassats bra för funktionshindrade. Lundqvist anser 
dock att kvaliteten på servicen skulle kunna höjas samt konstaterar att läs- och skrivstu-
gan inte har några specifika mål, vilket betyder att några utvärderingar inte kunnat göras 
av verksamheten. Dessutom har inte bibliotekspersonalen, förutom läs- och skrivtekni-
kern, genomgått någon utbildning om funktionshinder. (Lundqvist 2003, s. 68 f.) Ar-
betsuppgifterna för en läs- och skrivtekniker går ut på att ”informera, instruera, inspirera 
läshandikappade” att ta del och hitta i bibliotekets utbud. Läs- och skrivteknikern ska 
också vara kunnig om IT och vad biblioteken har att erbjuda för övrigt. En av arbets-
uppgifterna innebär att marknadsföra bibliotekets verksamhet, i synnerhet de anpassade 
tjänsterna. Läs- och skrivteknikern ska exempelvis kunna hjälpa en funktionshindrad 
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användare att använda Internet med hjälp av talsyntes, lära användaren att leta efter tal-
böcker i katalogen eller kopiera en artikel till punktskrift. (Hellström 2007) 
 
Sammanfattning                                           
År 2010 ska samhället vara tillgängligt för alla och det finns fastställt i flera lagar och 
riktlinjer att bl.a. funktionshindrades tillgänglighet bör prioriteras. I detta kapitel har vi 
tagit upp olika former av tillgänglighet och att ansträngningar görs för att öka tillgäng-
ligheten men att det inte alltid fungerar. De olika sorternas tillgänglighet avser miljö, 
material, information, bemötande och tjänster. Vi har även tagit upp åsikter om och 
vikten av att bibliotekspersonalen har kunskap och förståelse för funktionshindrade 
samt konsekvenser av ett felaktigt bemötande. Det gäller också att biblioteken gör an-
passningar av material, teknik och miljö för att kunna nå upp till de mål som finns i 
riktlinjerna. Vi har använt detta kapitels material för att bilda oss en uppfattning om 
bibliotekens anpassningar för funktionshindrade barn och ungdomar. Äppelhyllan med 
anpassade medier för funktionshindrade barn och ungdomar hjälper till att tillgänglig-
göra biblioteket för dem. Ny teknik kan både öka och minska tillgängligheten för perso-
ner med funktionshinder beroende på om den anpassas eller inte. Hur detta fungerar på 
de undersökta biblioteken kommer vi att analysera med hjälp av teorin som presenteras i 
nästa kapitel.  
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4 Teori 
 
I detta kapitel redogörs för den teori vi anser lämplig för vår studie. Vi har valt Michael 
Bucklands sex barriärer som användaren måste bemästra för att kunna få tillgång till 
bibliotekets information. Med hjälp av teorin kommer vi att undersöka vilka barriärer 
fysiskt och intellektuellt funktionshindrade barn och ungdomar kan möta på biblioteket. 
 
Trots att Bibliotekslagen framhäver funktionshindrades rätt till tillträde på bibliotek kan 
de funktionshindrade stöta på olika typer av problem i samband med biblioteksbesök. 
Michael Buckland, professor vid School of Library and Information Science vid Uni-
versity of California i Berkeley, redogör i Information and Information Systems (1991) 
för informationssystem som tillhandahåller informationsservice, bl.a. ”retrival- based 
information service” där insamlad och lagrad information söks och återvinns av använ-
daren. Denna återvinningsbaserade informationsservice omfattar bl.a. bibliotek och ar-
kiv. (Buckland 1991, s. 30 f.) Buckland nämner att varje enskild informationsservice 
har sin speciella inriktning beroende på vilken målgrupp som ska bistås, uppdrag, vilket 
material som ska samlas in och vilken teknik som används. Trots detta återkommer till-
gänglighet som ett gemensamt tema inom all informationsservice. (ibid., s. 77)  
 
Michael Buckland (ibid., s. 78 f.) skriver om sex barriärer som måste övervinnas för att 
användaren ska kunna få tillgång till information: 
 

• Identifikation (Identification): en tvåstegsprocess där användaren måste bestämma 
i vilken/vilka källor sökandet efter information ska ske och sedan välja ut en be-
stämd bok, CD-skiva eller annan lämplig källa. Vi anser att det kan vara svårt att 
identifiera informationen på grund av t.ex. utformningen av katalog, klassifikations-
system och webbsida men också att användarna ibland är omedvetna om att en viss 
tjänst finns eller att tjänsten kan vara användbar för dem. I denna barriär inkluderar 
vi även bibliotekets tillvägagångssätt för att nå ut med information.  

 
• Fysisk tillgänglighet (Availibility/physical access): bristande tillgänglighet till do-

kument är en begränsning för användaren. Efter att ha hittat en informationskälla 
behöver användaren få tillgång till dokumentet. Om källan inte är fysiskt tillgänglig 
tvingas användaren söka efter annat material. För de funktionshindrades del kan det 
handla om att det inte finns det material (t.ex. talböcker) och de tjänster (t.ex. tal-
syntes) som behövs, brister i bibliotekets inre och yttre miljö (t.ex. för höga hyllor 
eller ledstråk6 saknas). Den funktionshindrade kan t.ex. ha svårigheter att hitta från 
katalogen till hyllan om tydlig skyltning saknas.  

 
• Kostnad för användaren (Price to the user): inkluderar den kostnad användaren 

måste betala för att nyttja servicen.  Med kostnad avses, utöver pengar, även den tid 
och ansträngning det kan innebära att lära sig att använda ett komplicerat system 
samt det obehag användaren kan uppleva i en situation han eller hon inte har kon-
troll över, t.ex. vid bemötande eller att inte få möjlighet att delta i projekt/aktiviteter. 
Om kostnaden är för hög för användaren blir den en barriär mot tillgänglighet. De 
funktionshindrade kan hindras av t.ex. bibliotekspersonalens och andra användares 
bemötande, den fysiska miljön (hur trångt det är mellan hyllorna och svårigheter att 
ta sig fram), avgiftsbaserad information som hindrar åtkomst av ekonomiska orsa-
ker, katalogens gränssnitt samt kostnaden för assistenter som behöver följa med den 

                                                 
6 Ledstråk är en kontrasterande markering, t.ex. ränder/färger på golvet eller ett räcke, som ska underlätta 
för synskadade eller blinda att orientera sig (Synskadadades riksförbund 2002). 
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funktionshindrade till biblioteket. Ett annat hinder är att det inte är otänkbart att an-
vändare undviker att be om hjälp för att inte behöva avslöja dolda funktionshinder.  

 
• Kostnad för den som tillhandahåller informationen (Cost to the provider): Till-

handahållandet av service och information innebär kostnader för biblioteket i såväl 
pengar som tid, utrymme och ansträngning. Servicen bestäms av fördelningen av re-
surser och kan innebära att viss service och visst material prioriteras. Det kan t.ex. 
röra sig om tjänster i form av projekt och aktiviteter, bemötande och material (me-
dier med utlåningsrättigheter är dyra). Det kan också handla om medier eller hjälp-
medel som står oanvända, t.ex. en punktskriftsläsare eller läs- och skrivstuga som 
inte används eftersom det anses för dyrt (tidsmässigt och ekonomiskt) med tillhan-
dahållande av läs- och skrivtekniker.  

 
• Förståelse: kognitiv tillgång (Understanding: Cognitive access): För att kunna 

tillgodogöra sig information krävs att källan finns fysiskt tillgänglig och att använ-
daren har tillräckliga kunskaper för att tyda och förstå innehållet. För att undvika 
denna barriär kan bibliotekspersonalen antingen förklara innehållet genom lättfatt-
liga sammanfattningar eller genom användarundervisning. I vår undersökning inne-
bär detta att inte kunna tillgodogöra sig informationen, på grund av funktionshinder, 
för att den inte finns i anpassad form.  

 
• Acceptans (Acceptability): användaren är ovillig till att acceptera informationens 

trovärdighet och betraktar den med misstänksamhet eftersom den kan innehålla 
åsikter som inte stämmer överens med användarens åsikter eller värderingar. Buckl-
and menar det går att ifrågasätta om trovärdighet kan ses som en barriär mot att bli 
informerad (ibid., s.79).  

 
Buckland nämner inte några speciella kategorier av användare utan de barriärer han be-
skriver kan gälla alla användare. Dessa barriärer mot tillgänglighet kan på skilda sätt 
vara av betydelse för de funktionshindrades rätt att ta del av bibliotekets service på sina 
egna villkor. Vi kommer att applicera de fem första barriärerna, som vi till viss del an-
passat till vår undersökning, på resultatet av våra intervjuer då vi anser att de är använd-
bara när det gäller uppsatsens syfte och frågeställningar för att beskriva folkbibliotekets 
tillgänglighet för fysiskt och intellektuellt funktionshindrade barn och ungdomar. Den 
sjätte barriären, acceptans, används inte i analysen eftersom den belyser situationen ur 
ett användarperspektiv och vi inte är insatta i användarnas åsikter då vår undersökning 
görs ur ett biblioteksperspektiv.  
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5 Metod  
 
I detta kapitel redogörs för de metoder som använts i uppsatsarbetet. Här beskrivs valet 
av metod, förfarande vid insamlingen av material och under informationssökningspro-
cessen samt tillvägagångssättet för genomförandet av intervjuerna samt observationerna 
av den fysiska miljön. Data från intervjuerna kodas i samband med att de samlas in. Re-
sultaten kategoriseras och analyseras sedan utifrån den teoretiska utgångspunkten.  

5.1 Intervjuer 

Vi valde att använda en kvalitativ metod i form av semistrukturerade intervjuer efter-
som det är ett tillvägagångssätt som tillåter viss flexibilitet. Anledningen till att vi valde 
intervjuer och inte enkäter var att vi ville kunna ta del av bibliotekspersonalens 
personliga ställningstaganden som kan komma fram vid intervjuer. Då fanns också 
möjligheter att ställa följdfrågor och be personen vidareutveckla vissa resonemang 
vilket inte fungerar i samband med en enkät. Vid semistrukturerade intervjuer kan 
informanten utforma svaren som han/hon själv vill och vi som intervjuar har möjlighet 
att ställa följdfrågor utifrån informantens svar (Bryman 2001, s. 301). En intervjuguide 
utformades före intervjuerna och användes, enligt Brymans direktiv, som stöd för 
minnet om vad frågeställningarna skulle omfatta och i vilken ordning frågorna skulle 
ställas (ibid., s. 304 f.).  I intervjuguiden grupperades frågorna så att frågor med samma 
tema stod tillsammans och strukturerades så att intervjun fick en för oss logisk 
ordningsföljd. Dock var det inte nödvändigt att slaviskt följa intervjuguiden utan ord-
ningsföljden varierade och anpassades för att bättre smälta in i sammanhanget (Bryman 
2001, s.301). Vi hade också i åtanke att informanterna kunde ha olika förutsättningar 
när det gällde att svara på frågor och att vissa frågor med tiden kunde verka onödiga och 
behöva ersättas med andra (Repstad 1999, s. 65).  
 
Intervjuerna spelades in med Mp3- spelare, även om vi genomförde dem tillsammans, 
för att inte missa information och informanternas minspel och kroppsspråk. Vid genom-
förandet av intervjuerna förde vi även anteckningar som stöd för minnet. Enligt Bryman 
är det viktigt att spela in intervjun för att inte gå miste om informanternas specifika ut-
tryckssätt (Bryman 2000, s. 306). Vidare påpekar han att nackdelen med att spela in in-
tervjun är att det blir merarbete genom att man då behöver skriva ut större mängder 
material (ibid., s. 293). Repstad påpekar att en annan risk med att spela in intervjun är 
att informanten kan bli osäker eller passiv om den inte är bekväm med att bli inspelad, 
men han menar samtidigt att faran är stor att man förlorar känslor och nyanser hos in-
formanterna om man inte spelar in dem. Vi frågade informanten om dess godkännande 
innan vi spelade in denne, eftersom detta är ett sätt att visa respekt för informanten. Vi 
använde en liten mp3-spelare då Repstad skriver att en mindre bandspelare inte tar så 
stor uppmärksamhet. (1999, s. 71 f.) 
 
Vårt urval av informanter föll på bibliotekspersonal på fem bibliotek på fem orter i Gö-
taland. Anledningen till detta val var att vi, vid behov, skulle ha möjlighet att återvända 
till biblioteken för vidare observation. Urvalet av bibliotek var beroende av att de skulle 
ha en äppelhylla och det skulle också finnas en viss spridning mellan de olika bibliote-
ken rörande såväl storlek som utbud. Kravet för urval av personal var att de skulle vara 
insatta i de mål och riktlinjer som finns angående bibliotekens tillgänglighet för funk-
tionshindrade barn och ungdomar. Anledningen till detta var att vi ville få meningsfulla 
och för uppsatsen relevanta svar. Fler orsaker till beslutet att enbart intervjua biblioteks-
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personal och inte funktionshindrade var att vissa etiska, moraliska och metodiska pro-
blem kunde uppstå vid intervjuerna eftersom både fysiska och intellektuella funktions-
hinder i varierande grad medför svårigheter att förstå och/eller kommunicera med den 
funktionshindrade. Det kan vara svårt att klargöra för den funktionshindrade vad inter-
vjun handlar om, dess syfte och vad den kommer att leda till. Att förklara för den funk-
tionshindrade att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas kan också vara 
problematiskt, liksom att de som inte förstår syftet kan ha svårt att fatta beslut om delta-
gande i intervjun. (Färm 1999, s. 79 f., Jilsén & Johansson 2004, s. 35)  
 
Kontakt med informanterna togs via e-mail där vi frågade om någon på biblioteket var 
insatt i verksamheten för funktionshindrade barn och ungdomar och villig att medverka 
i en intervju. Vi undrade också om personalen kunde tipsa oss om personer på andra 
bibliotek som var lämpliga för fler intervjuer. Detta urval av informanter kallas för 
”snöbollsprincipen”, dvs. att informanter introducerar eller rekommenderar andra in-
formanter (Repstad 1999, s. 45). Genom detta snöbollsurval fick vi några tips om infor-
manter.  
 
För att få ett mångsidigt dataunderlag bör informanterna inte ha så stora likheter med 
varandra. Repstad menar att de naturligtvis bör ha något gemensamt så att de är väsent-
liga för frågeställningen, t.ex. att de har ett liknande yrke. I övrigt bör de skilja sig åt 
vad det gäller t.ex. ålder och kön. När informanterna har åtskilliga olikheter är chansen 
större för samla in ett rikt och relevant material. (Repstad 1999, s. 46 f.) De olikheter 
våra informanter hade var att de skiljde sig åt genom ålder och uppgifter som de hade på 
biblioteket. Vid intervjutillfällena lade vi dock märke till att enbart kvinnliga informan-
ter deltog. Möjliga orsaker till detta kommer att tas upp i diskussionsavsnittet. 
  
Före de egentliga intervjuerna gjordes en pilotintervju. Den gjorde det lättare att upp-
täcka de problem som kan uppstå, t.ex. om de frågor som konstruerats är oklart formule-
rade, inte ger varierande och intressanta resultat, och det var även möjligt att avgöra om 
frågorna kom i rätt ordning i intervjuschemat (Bryman 2001, s. 171). Pilotintervjun an-
vändes sedan likställt med övriga intervjuer då den gav oss relevanta svar och vi be-
hövde inte göra några större ändringar i intervjuschemat. 
 
Vår avsikt var att intervjua en bibliotekarie på varje bibliotek men då fler bibliotekarier 
och läs- och skrivtekniker ställde upp vid vissa intervjuer tog vi på samma sätt tacksamt 
emot och använde deras svar. I de fall två informanter deltog i samma intervju fanns 
emellertid risken att de påverkade varandras svar. Det kunde också vara så att den mest 
talföra informanten dominerade samtalet och lät sin åsikt framträda. (Trost, se Ekblom 
& Pelling 2006, s.35) Bryman påpekar att transkribering av intervjuerna försvåras och 
kan ta längre tid eftersom det kan vara svårt att urskilja vem som säger vad (2001, 
s.338).  
 
Vi hade möjlighet att återkomma till informanterna om något behövde förtydligas. In-
formanterna fick inte tillgång till intervjufrågorna på förhand eftersom intervjusvaren 
skulle vara spontana och inte vinklade efter vilka svar informanterna antog att vi ville 
ha. 
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5.2 Observation av den fysiska miljön 

Enligt såväl Unescos folkbiblioteksmanifest som Bibliotekslagen ska de funktionshind-
rade erbjudas tillgång till böcker, IT och andra medier speciellt anpassade för dem och 
som tillgodoser deras behov (Svenska Unescorådet 2000, s. 9 f., SFS 1996:1596). Efter-
som uppsatsens syfte är att belysa huruvida biblioteket uppfyller de föreskrivna kraven 
på tillgänglighet för funktionshindrade barn och ungdomar, känns det angeläget att per-
sonligen få en uppfattning om den miljö och det material de funktionshindrade barnen 
möter när de besöker biblioteket och hur tillgängligt det är. För att få en tydligare bak-
grundsbild av detta gjorde vi i samband med intervjuerna observationer av den fysiska 
miljön på de utvalda biblioteken. 
 
Vid observation av den inre miljön tittade vi bl.a. på bibliotekens äppelhyllor och hur 
mycket plats det fanns i gångar och mellan hyllorna. Även den yttre miljön observera-
des för att undersöka den funktionshindrades möjligheter att komma in på biblioteket. 
För att kunna genomföra observationerna på samma sätt på de olika biblioteken sam-
manställdes en checklista att gå efter vid iakttagelserna av miljön, se bilaga 2. Listan ut-
formades till viss del efter Handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblioteksservice 
för personer med funktionshinder (Färgelanda kommunbibliotek 2006), från IFLA: s 
Riktlinjer för biblioteksservice för dyslektiker (Nielsen & Irvall, 2004) samt från Rikt-
linjer och standard för Bibliotek: tillgänglighet för personer med olika funktionshinder 
(Regionbibliotek Västra Götalandsregionen, 2004).  
 
Observationerna begränsades till det vi hade möjlighet att iaktta personligen och det 
som ev. framkom på respektive biblioteks webbsida. Det sistnämnda var dock inte alltid 
aktuell information och användes därför mest som riktlinjer på vad vi skulle observera. 
Observation av miljön gav visserligen enbart våra subjektiva uppfattningar men vi anser 
att de fungerade som komplement till informationen vi fick från informanterna. Utifrån 
ovanstående riktlinjer formulerades vad vi anser vara ett lämpligt bestånd för äppelhyl-
lan. Äppelhyllan bör innehålla rim & ramsor, lättlästa böcker, böcker med många illust-
rationer samt teckenböcker. Det är också bra om det finns talböcker i Daisy-format som 
kan spelas med olika hastigheter (för normal eller långsam läsning), taktila böcker, 
böcker på bliss, video på teckenspråk för hörselskadade samt punktskriftsböcker - vissa 
med upphöjda taktila bilder, pictogram, datorprogram samt flanosagor. (Nielsen & Ir-
vall, 2004, s. 14, Frii 2006, s. 21-34) Eftersom vissa punkter på vår checklista nämns i 
mer än en av ovanstående riktlinjer har vi valt att inte ange källa vid varje punkt då detta 
skulle ge ett rörigt intryck. Ovan nämnda bestånd benämns i fortsättningen standardut-
bud. 
 

5.3 Informationssökning och insamling av material 

Inte enbart våra uppfattningar utan även bibliotekspersonalens förförståelse och kun-
skap om funktionshindrade är viktig att ta hänsyn till eftersom den har betydelse för 
bemötandet och för den verksamhet biblioteken bedriver för de funktionshindrade. För 
att få en bakgrund och förståelse för de funktionshindrades situation och de hinder de 
möter mot tillgänglighet till bibliotekets miljö, service och material studerade vi olika 
texter. De bestod av magisteruppsatser, avhandlingar, handlingsplaner, böcker och ut-
redningar, samt bl.a. handikappförbundens hemsidor.  
 



27 

Inledningsvis sökte vi information i katalogerna vid högskolebiblioteken i Borås och 
Halmstad där flera användbara magisteruppsatser samt relevant litteratur påträffades. 
Uppsatsernas källförteckningar gav ett flertal regelbundet återkommande uppslag på så-
väl litteratur som webbsidor. Statens kulturråds webbplats, liksom Riksdagens webb-
plats har varit värdefulla källor där vi fann flera dokument. Vi ansåg Kulturrådet vara 
relevant eftersom de medverkar till att bibliotekens service till användarna utvecklas i 
en positiv riktning genom olika slags projekt inom biblioteksområdet. 
 
Vi använde oss även av sökmotorn Google och databaser som t.ex. LISA (Library and 
Information Science Abstracts) och DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet). De sökter-
mer som användes, ensamma och kombinerade var t.ex. funktionshind*, utvecklings-
stör*, begåvningshandikapp*, retard*, mental* retard*, bemötande, bibliotek*, tillgäng-
lig*, accessibility, physically impaired, physically handicapped, mentally handicapped, 
disabled people.  
 
Visst material valdes bort pga. att det var föråldrat eller inte fanns tillgängligt.  Mycket 
material rörde dyslektiker men eftersom vi ville ha en viss bredd sorterades en del av 
detta material bort. 
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6 Presentation av biblioteken och informanterna 
 
I detta kapitel presenterar vi det som observerats på biblioteken, under avsnitt 6.1 och 
informanterna under punkt 6.2. Vid observationerna tittade vi på bibliotekens miljö, 
material/medieutbud, tjänster och hur biblioteken når ut med information och marknads-
för sina tjänster via informationsmaterial i äppelhyllan samt bibliotekets katalog och 
webbsida. Vid presentation av informanterna berättar vi lite om deras utbildningsbak-
grund, arbetsuppgifter och yrkeserfarenhet. 

6.1 Presentation av biblioteken 

Observationerna har skett på fem bibliotek på fem orter i Götaland. För att anonymisera 
biblioteken och förenkla för läsaren och oss själva att hålla isär dem har vi valt att 
benämna dem Bibliotek A, Bibliotek B osv. 
 
Eftersom biblioteket ska vara till för alla bör dess fysiska miljö vara lättillgänglig och 
anpassad för funktionshindrade. När det gäller material visar det sig att alla biblioteken 
erbjuder användarna tidigare nämnda (kap. 6.3) standardutbud som även kompletteras 
med andra medier och Daisyspelare för utlån. Den enda tjänst som varit möjlig att ob-
servera är läs- och skrivstugan och dess hjälpmedel. Bemötande kunde inte observeras 
eftersom inga synligt funktionshindrade syntes till vid äppelhyllorna på de aktuella bib-
lioteken.  
 
Bibliotek A 
Bibliotek A ligger i ett kulturhus som har hiss med talsyntes och utrymme för rullstol 
och där en ramp leder fram till biblioteksentrén. Det finns inga trappor, trösklar eller 
mattor som kan utgöra hinder inne i biblioteket. Äppelhyllan på barnavdelningen har 
inget avskilt läge utan finns nära den låga disken och är lätt att lokalisera. Emellertid är 
avdelningen med äppelhyllan placerad ganska långt från entrén och ledstråk saknas. 
Däremot finns tydliga skyltar i taket och äppelhyllan är utmärkt med ett stort äpple så 
att det är lätt att hitta dit. Hyllorna har lagom höjd för rullstolsburna så att de kan nå 
materialet på översta hyllplanet. Nära äppelhyllan finns en sittgrupp som är placerad så 
att den inte hindrar framkomligheten. Bibliotekets gångar är ganska breda även om det 
kan vara lite trångt att vända en rullstol vid äppelhyllan. Hyllbelysning saknas men all-
mänbelysningen i taket är ganska bra.  
 
Biblioteket har ett stort medieutbud som även omfattar talböcker för lästräning, vilka 
finns både på kassett och Daisy på svenska, engelska och till viss del på finska. I hyllan 
finns även information till barn och vuxna. 
  
På vuxenavdelningen finns läs- och skrivstugan som är avsedd för barn och vuxna med 
nedsatt syn, dyslexi eller som har andra funktionshinder som medför läs- och skrivsvå-
righeter. I läs- och skrivstugan finns scanner, punktskrivare [som överför text till punkt-
skrift, vår anm.] och vanlig skrivare, förstoringskamera, en anpassad dator med talsyn-
tes och program som förstorar text och bilder samt ger läs- och skrivträning.  Dessa 
hjälpmedel finns placerade på ett höj- och sänkbart datorbord.  
  
I äppelhyllan finns gott om informationsmaterial för barn och vuxna. Bibliotekskatalo-
gen är inte anpassad för funktionshindrade, men texten är stor och tydlig. Webbsidan, 
som inte är anpassad för funktionshindrade, har särskilda länkar för information om sin 
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verksamhet till funktionshindrade och ger bra information om tillgängligheten till bibli-
oteket. Dock har sidan bristfällig information om äppelhyllan.  
 
Bibliotek B  
Bibliotek B är ganska trångt och har utrymmesbrist. Det finns inget ledstråk, varken till 
äppelhyllan eller till informationsdisken. Äppelhyllan finns nära disken men långt ifrån 
entrén och en bokhylla skymmer delvis äppelhyllan. Små äpplen över hyllan markerar 
var den finns men ändå måste användaren gå ganska nära hyllan för att upptäcka den. 
En fåtölj hindrar framkomligheten något. En smal matta ligger intill hyllan. Över äppel-
hyllan, som är något för hög, finns takbelysning med ett acceptabelt ljus. Informationen 
på äppelhyllans knubbar är textad och saknar pictogram och bildsymboler. Informa-
tionsdisken är låg på vissa ställen och därmed anpassad för rullstolsburna. En sittgrupp 
är placerad ganska nära äppelhyllan och är till för alla barn.  Biblioteket har såväl auto-
matisk dörröppnare som hiss som dock kan vara i minsta laget för t.ex. permobiler. 
Knapparna i hissen är markerade med punktskrift. Skyltinformationen är tydlig även om 
skyltarna över respektive avdelning är ganska små. 
 
I bibliotekets äppelhylla ingår förutom standardutbudet även interfolierade7 böcker samt 
23 bok- och band. Information till barn och vuxna i anpassade former finns också till-
gängligt i äppelhyllan.   
 
Bibliotek B har en läs- och skrivhörna, placerad på vuxenavdelningen, som är till för 
både barn och vuxna och där en textförstoringsapparat också finns. Datorn har en tek-
niskt anpassad utrustning och innehåller lästräningsprogram. 
 
Bibliotekskatalogen erbjuder inga möjligheter till speciell anpassning för funktionshind-
rade. Bibliotekets webbsida, som har liten text, saknar information om bibliotekets 
miljö och tillgänglighet. I menyn finns en länk till ”talböcker” och på den sidan presen-
teras också övrig information för funktionshindrade, bl.a. lite upplysningar om materia-
let på äppelhyllan. Informationen är lättläst men inte så utförlig. 
 
Bibliotek C 
Biblioteket finns i ett kulturhus där det alltid pågår ett flertal olika aktiviteter, vilket gör 
att hyllor flyttas och trängs ihop men trots detta är det möjligt att komma fram med rull-
stolar. Äppelhyllan finns placerad en bit in i lokalen nära disken men är skyltad så att 
den är lätt att hitta. Som hjälp finns ledstråk klistrade på golvet, dock inte taktila, för att 
hitta till äppelavdelningen resp. avdelningen med faktaböcker för barn. Hyllorna är i 
högsta laget men utrymmet mellan dem är okej. För att de funktionshindrade lättare ska 
orientera sig i hyllorna är de märkta med äpplen, symboler, punktskrift eller pictogram 
på knubbar och bokryggar. Belysning saknas ovanför äppelhyllan, men det finns över 
LL-hyllan. I äppelhyllan finns information i anpassade former, riktad till barn och 
vuxna. Hyllan innehåller även bok & band samt film & bok.  
 
Läs- och skrivstuga i egentlig mening saknas, men en anpassad dator är placerad vid 
äppelhyllan.  

                                                 
7 Interfolierade böcker är en typ av bilderböcker vilka har en plastfilm med punktskrift, som ligger mellan 
bladen, dessa är till hjälp för att en synskadad förälder ska kunna läsa för sitt barn eller så att det 
synskadade barnet ska kunna läsa boken själv (Barnens bibliotek 2007). Informanten ”Ellen”, som 
beskrivs under 6.2, berättar och visar oss att i interfoliantböcker talar punktskriften även om hur bilden 
ser ut. 
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Bibliotekets katalog saknar möjlighet till personlig anpassning för funktionshindrade. 
Webbsidan möjliggör viss anpassning av teckenstorlek, kontrast och typsnitt. Viss in-
formation finns om äppelhyllan men upplysningar angående tillgänglighet saknas. Dock 
är länken till äppelhyllan inte synlig på startsidan utan användaren måste först gå in på 
barnsidan.  
 
Bibliotek D 
För att funktionshindrade lättare ska kunna ta sig in på biblioteket finns en karuselldörr 
och dörr med automatisk dörröppnare i entrén och handikapphissen har talsyntes och 
knappar med punktskrift och är anpassad för permobil. På biblioteket finns en utlå-
ningsautomat i lagom höjd för rullstolsburna.  
 
Äppelhyllan på bibliotek D står ganska nära entrén. Det finns ledstråk till informations-
disken men inte till äppelhyllan och skyltningen är otydlig. Hyllorna är något för höga 
men gångarna mellan hyllorna är tillräckligt breda så att det går att komma fram med 
rullstol och där finns inte heller några mattor. I äppelhyllan är knubbarna märkta med 
pictogram. Belysning över talbokshyllan för barn/unga finns inte direkt över hyllan men 
den är däremot bra över äppelhyllan med övriga anpassade medier. Informationsdisken 
är låg men den är placerad ganska långt ifrån äppelhyllan.  Biblioteket saknar sittgrupp i 
anslutning till äppelhyllan. Sittgruppen finns istället en bit bort på ungdomsavdelningen. 
 
Som komplement till standardutbudet innehåller äppelhyllan på biblioteket även Teck-
enhatten [datorprogram för att lära sig tecken, vår anm.], tecken som stöd vilket an-
vänds främst av intellektuellt funktionshindrade, information i anpassade former om 
olika funktionshinder samt bok & band.  
 
Inte heller bibliotek D har någon speciell läs- och skrivhörna på barnavdelningen. För 
funktionshindrade barn och ungdomar finns en dator med lästräningsprogram och olika 
spel, placerad på ett höj- och sänkbart datorbord. Någon textförstoringsapparat finns 
inte längre på barnavdelningen utan är flyttad till vuxenavdelningen. 
 
Katalogen är anpassad så att sidorna med talböcker mm har lite större text. Webbsidan 
har liten stil men ger möjlighet att anpassa teckensnitt och textstorlek. Via en länk på 
huvudsidan finns möjlighet att se information om äppelhyllan och dess material samt in-
formation för funktionshindrade, om t.ex. läs- och skrivstöd. Webbsidan ger mycket in-
formation om tillgänglighet till biblioteket och dess verksamhet.  
 
Bibliotek E 
Bibliotek E ligger i ett kulturhus och är väl anpassat för funktionshindrade. Det finns 
flera ingångar till kulturhuset varav åtminstone den ena har karuselldörr med kontrast-
markeringar och bredvid denna finns dörr med automatisk dörröppnare. Hela biblioteket 
är luftigt och rymligt med breda gångar. Ledstråk finns från kulturhusets entré till bibli-
oteket och till informationsdisken men inte in till barnavdelningen och äppelhyllan som 
står väl synlig mycket nära den låga disken på barnavdelningen. Någon hylla är låg me-
dan en annan är lite väl hög. Barnavdelningen har få möbler som är placerade så att de 
inte utgör något hinder för framkomligheten.  
 
Innehållet i äppelhyllan är varierat och här finns bl.a. information riktad till både barn 
och vuxna om funktionshinder och broschyrer om olika handikappföreningar. Äppel-
hyllan innehåller dessutom barnprogram på teckenspråk, teckenkommunikation på 
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DVD, e-böcker, popup-böcker, interfoliantböcker, kurser på teckenspråk, Kom igång 
med teckensång [orden tecknas som stöd till sången, vår anm.] samt bok & Daisy.  
 
För de som har läshandikapp finns en läs- och skrivstuga med olika hjälpmedel som 
textförstoringsapparat, förstoringskamera och dator med textförstoring, talsyntes och 
möjlighet att bränna CD för de funktionshindrade. 
 
Katalogen är inte möjlig att anpassa för funktionshindrade i annan form än att använda-
ren kan söka speciellt på talböcker eller medier för barn och ungdomar. Webbsidan är 
inte anpassningsbar och saknar information om tillgänglighet. De upplysningar som 
finns om äppelhyllan är bristfälliga.  
 

6.2 Presentation av informanterna  

Med tanke på informanternas rätt till anonymitet/konfidentialitet har vi valt att använda 
fiktiva namn, från A till E, på informanterna i intervjumaterialet. Informant A arbetar på 
bibliotek A, informant B på bibliotek B osv. Anledningen till att vi i detta avsnitt an-
vänder termen ort istället för stad är för att inte alla orterna i uppsatsen är städer och att 
vi vill försöka anonymisera dem.  
 
Bibliotek A 
Anne arbetar som bibliotekarie på huvudbibliotekets barnavdelning i en mellanstor ort. 
Bibliotekarieutbildningen avslutades 1972 och Anne har arbetat med olika uppgifter 
inom biblioteken på ortens olika områden, bl.a. var hon på barnavdelningen och höll i 
bl.a. bokprat och medverkade på föräldramöten.  Anne har även medverkat vid start av 
bokbussverksamhet och arbetsplatsutlåning. ”Det var roligt dom här åren när… när man 
fått göra lite olika saker”, säger Anne och berättar vidare att hon också var kulturansva-
rig på ett stadsdelsbibliotek, men att hon inte uppskattade det lika mycket eftersom det 
var mer andra arbetsuppgifter än biblioteksarbete. Nu är Anne ansvarig för bibliotekets 
äppelhylla för barn och ungdomar, och arbetar främst med barn och ungdomar med läs- 
och skrivsvårigheter. Hon utgår inte från några speciella riktlinjer mer än vad som 
framkommer i måldokumentet, att de ska vara till för alla och arbeta för eftersatta grup-
per. Anne säger att ”… egentligen är det ju fortfarande så att man försöker att alla ska få 
tillgång till allt material … och sen blir det ju att man får försöka och hitta det som finns 
och det som finns rättigheter på”.  
 
Anne berättar att det har förekommit en del information och vidareutbildningar om 
funktionshindrade och deras behov. Dock anser hon att de får för lite information om 
syn- och hörselskador samt ADHD och likartade funktionshinder.  
 
Bibliotek B 
Beatrice och Bella arbetar i ett bibliotek på en medelstor ort. Beatrice tog examen 1995 
och har sen dess bl.a. jobbat som barn- och skolbibliotekarie. I Beatrices uppgifter som 
ungdomsbibliotekarie ingår bland annat att ha bokprat, köpa in medier och gallra, ha an-
svar för äppelhyllan och informationstjänst. Bellas uppgift som läs- och skrivtekniker 
innebär t.ex. att arbeta med talböcker och att stå i informationsdisken. Bella och Bea-
trice vill tillgodose olika funktionshindrade grupper, även de som kan vara svåra att nå. 
Biblioteket utgår från olika kulturpolitiska mål bl.a. FN:s barnkonvention, Unescos 
folkbiblioteksmanifest och bibliotekslagen men även en handikappolitisk plan för 
kommunen. De följer styrdokumenten efter bästa förmåga men menar att allt kan bli 
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mycket bättre. Vad det gäller äppelhyllan så säger Beatrice att den fram till nu mest har 
varit inriktad på de yngre barnen. Därför ska de ordna ett projekt där de söker medel 
från kulturrådet, ta kontakt med lärare till tonåringar som har t.ex. dyslexi eller Asper-
gers syndrom för att kartlägga vad dessa elever önskar sig av biblioteket.  
 
Bibliotek C 
Christina är barn- och ungdomsbibliotekarie på biblioteket i en mellanstor ort och an-
svarar i huvudsak för skolbarnen från 6 år och upp till och med högstadiet. Hon arbetar 
till viss del tillsammans med Carola som också är bibliotekarie och vars huvudsakliga 
ansvarsområde är de nyfödda barnen upp tills de börjar skolan. Båda arbetar utåtriktat 
och uppsökande och deras uppgifter omfattar även barn med funktionshinder genom ar-
betet med äppelhyllan och dess medier. Christina och Carola har byggt upp ett kontakt-
nät med personer som jobbar i närheten av barn med funktionshinder och arbetar ganska 
nära ett specialpedagogiskt centrum som tillhandahåller bl.a. pedagogiska hjälpmedel. 
På frågan om de utgår från några speciella måldokument svarar Christina: ”Jo, det finns 
ju som ett tydligt mål i våra partipolitiska mål... att barn och ungdomar med funktions-
hinder är prioriterade grupper, ja”. 
 
Christina berättar också att det under något år i början av 2000-talet förekom mycket vi-
dareutbildning, bl.a. flera seminarier för all personal om bemötande. De båda bibliote-
karierna berättar att flera, mycket uppskattade, seminarier hade funktionshindrade före-
läsare och var, enligt Carola, mycket inriktade på intellektuellt funktionshindrade, bl.a. 
föreläste en kvinna med Downs syndrom. Christina håller med, och tillägger att semina-
rierna även omfattade fysiska funktionshinder.  
 
Bibliotek D 
Diana har jobbat som bibliotekarie sedan 1987 och är nu också bibliotekskonsulent på 
detta bibliotek som ligger i en stor ort. På hennes nuvarande arbetsplats, där hon har en 
samordnande roll, har hon jobbat sedan 1999.  I arbetet med barn- och unga ägnar hon 
sin tid åt äppelhyllan och arbetet med specialmedier. De riktlinjer som biblioteket går 
efter är bibliotekslagen, FN: s standardregler, barnkonventionen och andra styrdoku-
ment.  
 
Diana menar att man inte kan ha kunskap om allt rörande äppelhyllan och funktions-
hindrade från början men lär sig med tiden. Genom värdefulla samtal och frågor ställda 
till föräldrar som besöker avdelningen har hon fått information om hur verksamheten 
uppfattas och vad som kan förbättras. Hon säger att en del bibliotekarier kanske inte 
tycker att det är lika hög status att jobba med äppelhyllan men tillägger: ”Jag tycker det 
är jättehög status! Det har verkligen hänt mycket på den sidan.”  
 
Bibliotek E 
Ellen arbetar på ett bibliotek på en mindre ort där hon har byggt upp och ansvarar för 
äppelhyllan och dess medier och är även delaktig i vuxenavdelningens Daisy-böcker, 
Bok- och band samt storstilsböcker8. Ellen har vidareutbildat sig inom flera områden 
men är i huvudsak läs- och skrivtekniker och biblioteksassistent och arbetar med alla 
sorters läshandikappade. I utbildningen till Läs- och skrivtekniker som var ett EU- och 
pilotprojekt fick hon läsa in valda delar av assistentutbildningen, delar från biblioteka-
rieutbildningen. Hon säger: ”Sen var det mycken teknik. Datorn och de program som vi 
använde i Läs- och skrivstugan. Om olika funktionshinder läste vi också, för att förstå 

                                                 
8 Storstilsböcker är böcker med större text för synsvaga personer.  
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och bemöta dem.” Ellen arbetar inte efter några konkreta riktlinjer men menar att de 
försöker göra biblioteket tillgängligt för alla oberoende av vilket handikapp de har. Hon 
anser att det är viktigt att vara lyhörd inför användarnas önskemål.  
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7 Resultat och analys 
 
I detta kapitel genomförs analysen med utgångspunkt i frågeställningarna som ställts till 
bibliotekspersonal för att få deras perspektiv på frågorna samt från observationer. Frå-
gorna har använts för att få en uppfattning om hur bibliotekspersonalen upplever att 
bibliotekens tillgänglighet för funktionshindrade barn och ungdomar verkställs utifrån 
givna mål och riktlinjer. För att aktualisera frågeställningarna för läsaren presenteras de 
igen: 
  

• Hur ser bibliotekets material för funktionshindrade barn och ungdomar ut? 
• Vilka tjänster kan biblioteket erbjuda funktionshindrade barn och ungdomar? 
• På vilket sätt är bibliotekets fysiska miljö utformad för funktionshindrade? 
• Hur når biblioteken ut med information om sin verksamhet? 

Som verktyg vid analysen används teoretiska utgångspunkter i form av fem av Michael 
Bucklands sex barriärer: identifikation, fysisk tillgänglighet, kostnad för använda-
ren, kostnad för den som tillhandahåller information samt förståelse: kognitiv till-
gång, som tidigare presenterats i kap. 5. Med dessa avser vi att undersöka om det finns 
hinder som begränsar de fysiskt och intellektuellt funktionshindrade barnens och ung-
domarnas tillgänglighet till biblioteket, trots bibliotekens mål och riktlinjer. Barriärerna 
kommer att appliceras på de genomförda intervjuerna och observationerna. Resultatet 
kommer även att relateras till det material som presenterats i uppsatsens olika kapitel.  

7.1 Material   

Vår första fråga är hur materialet för funktionshindrade barn och ungdomar ser ut på 
biblioteken. Vi kopplar denna till Bucklands andra barriär om fysisk tillgänglighet, som 
en tänkbar begränsning för en användare. Om källan inte är fysiskt tillgänglig tvingas 
användaren att söka efter ett annat material. Frågan om material sätter vi också i förbin-
delse med Bucklands fjärde barriär som handlar om kostnaden för den som tillhanda-
håller informationen i form av pengar, tid och ansträngning för att t.ex. leta upp material 
eller att ordna med tjänster och projekt. Även den femte barriären om förståelse: kogni-
tiv tillgång, där källan behöver finnas tillgänglig för att användaren ska kunna tillgodo-
göra sig information, används under denna punkt. (Buckland 1991, s. 78 f.) I begreppet 
material räknar vi in alla de medier som finns att tillgå för utlåning i äppelhyllan eller 
övriga hyllor riktade till funktionshindrade, men även Daisyspelare som finns för utlån.  
 
Utbud 
Enligt Unescos folkbiblioteksmanifest ska biblioteket kunna erbjuda särskilda tjänster 
till personer med olika funktionshinder och för dem som inte har möjlighet att utnyttja 
det vanliga utbudet. Detta innebär att de funktionshindrade barnen och ungdomarna bör 
få tillgång till bibliotekets anpassade material. (2000, s. 9 f.) I IFLA: s riktlinjer fram-
kommer att barnbibliotekens material bör inkludera ett stort urval av rim och ramsor, 
lättlästa böcker, illustrerade böcker och talböcker (Nielsen & Irvall 2004, s. 14) medan 
det enligt Frii inte finns några regler för hur äppelhyllan ska utformas eller vad den ska 
innehålla utan man utgår efter bibliotekets behov, gärna i samband med funktionshind-
rade barn, föräldrar och lokala representanter för handikapprörelsen (2006, s. 18-20). 
Observationerna visar att alla biblioteken har det så kallade standardutbudet och Daisy-
spelare för utlån. I relation till Bucklands barriär om fysisk tillgänglighet finns så varie-
rat material att tillgången inte hindras nämnvärt även om observationerna visade att ut-
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budet i vissa kategorier kunde vara rikligare. De flesta informanterna är i stort sett nöjda 
med sitt material, förutom Diana som tycker att biblioteket saknar en del material för 
funktionshindrade tonåringar och att det mesta istället är riktat till yngre barn för vilka 
de har något i varje kategori. Christina säger att det möjligtvis borde finnas mer material 
på bibliotek C, trots att äppelhyllan innehåller information i anpassade former, riktad till 
barn och vuxna, Bok & band9 samt film & bok. Diana berättar att deras bibliotek vill 
visa alla möjliga alternativ till material och menar att ljudböcker kan vara en bra 
tillgång för personer med läs- och skrivsvårigheter. Vid observationerna framkommer 
att det bland medierna på bibliotek A finns talböcker för lästräning, vilka finns på 
kassett och Daisy, både på svenska och engelska samt delvis på finska. Äppelhyllan på 
bibliotek B har bland specialmedierna även interfolierade böcker. Bibliotek E har en 
äppelhylla med popup-böcker, flanosagor10 med tecken och med video, kurser på 
teckenspråk, kom igång med teckensång, e-böcker och interfoliantböcker. Biblioteken 
har alltså olika medier att erbjuda dem som har behov av att ta till sig litteratur på andra 
sätt än genom vanliga böcker. Emellertid skapar detta barriärer mot den fysiska 
tillgängligheten för användaren i och med att inte alla böcker finns i anpassad form och 
kanske inte alltid med anpassning för just den användarens funktionshinder, vilket 
medför att användaren är hänvisad till ett trots allt begränsat sortiment. Denna barriär är 
på samma sätt aktuell då Anne vid intervjun säger att lärarna utan tvekan skaffar 
talböcker för lästräning men är sämre på att köpa in talböcker för nöjes skull och tycker 
det är synd att de är så inriktade bara på nyttan. ”Det skulle vara så himla roligt … om 
de fick uppleva läsglädje” säger Anne angående de läshandikappade barnen och 
förklarar att om de får lyssna på samma böcker som sina kompisar läser så öppnar sig 
möjligheten att diskutera böckerna med varandra.  
 
Inköp av material 
Bucklands barriär om kostnad för den som tillhandahåller informationen visar sig med-
föra vissa problem på de undersökta biblioteken. Som tidigare framkommit finns det 
inga regler för äppelhyllans utformning, utan bibliotekspersonalen får utgå efter biblio-
tekets behov (Frii 2006, s.18). Nielsen och Irvall menar att ”barnbibliotekarier bör ha en 
omfattande kunskap om läsproblem och alla medier som finns för läsning på olika ni-
våer” och att bibliotekarien skall vara en del i ett större nätverk som inkluderar skolor, 
kommunala myndigheter och handikappsorganisationer. Enligt IFLA: s rekommenda-
tioner är det bra om biblioteken kan samarbeta med förskolan och erbjuda dem böcker 
med rim och ramsor som är en god grund för senare läsinlärning, speciellt för dyslek-
tiska barn. Biblioteket kan vidare tillhandahålla skolor och föräldrar lästräningsmaterial, 
t.ex. ”böcker kombinerade med talböcker, lättlästa böcker, utvalda texter på lämplig 
läsnivå samt lästräningsprogram på datorer”. (Nielsen & Irvall 2004, s. 14 f.)  
 
Vad det gäller inköp, så framkommer det under intervjuerna att de flesta bibliotek köper 
in material på efterfrågan från handikapporganisationer, pedagoger eller pratar med för-
äldrar, men sällan direkt med de funktionshindrade unga användarna själva. Hos Niel-
sen och Irvall (2004, s. 4 f.) betonas, som framkommer ovan, att bibliotekarier bör sam-
arbeta med skolans personal och erbjuda skolorna lästräningsmaterial medan det under 
intervjun med Anne framkom att lärarna köper in talböcker för lästräning men är sämre 
på att köpa in talböcker för nöjes skull. Enligt Anne köps material till äppelhyllan in så 
att de funktionshindrade ska få tillgång till samma material som andra barn och ungdo-

                                                 
9 Bok & band är talböcker på kassett för lästräning som är förpackade med den tryckta boken (TPB, 2007)  
10 Färgbilder klipps ut från plastöverdragna klippark med flanomaterial [ett slags filtmaterial som gör 
bilderna flyttbara, vår anm.] klistrat på bildernas baksida, samt textblad som återger sagan till stöd för 
återberättaren (Frii 2006, s. 30)  
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mar. Bibliotek C är det enda bibliotek som ibland använder sambindningslistorna vid 
inköp och Christina menar att det till stor del är utbudet som styr vilket material som 
främst prioriteras och att det gäller att hålla en viss bredd i beståndet är när en ny typ av 
media köps in. Anne berättar också att det finns en upphovsrätt som reglerar att hon 
ibland inte kan köpa in ett visst material på ett annat språk. Dessa exempel på mate-
rialinköp utgör barriärer mot fysisk tillgänglighet för användarna eftersom de inte har så 
stora möjligheter att själva påverka vilket material som blir tillgängligt för dem, men 
även en barriär i form av en kostnad för den som tillhandahåller information när biblio-
tekspersonalen inte kan få tag på de önskade medierna utan måste de söka efter materi-
alet på annat håll. Detta framkommer under intervjuerna då Diana berättar att hon inte 
använder sig av sambindningslistorna med motiveringen att de inte har så många speci-
almedier, utan använder sig av andra kanaler som t.ex. olika förlag, habiliteringen och 
hjälpmedelsinstitutet. Anne säger att hon hela tiden måste söka aktivt för att hitta mate-
rial som det finns rättigheter till och att hon inte alltid kan köpa in specialmedier p.g.a. 
att ett flertal av dem inte har utlåningsrättigheter. Ellen berättar att hon ofta är ute och 
letar efter medier, både på nätet och på fritiden när hon går i t.ex. leksaksaffärer. När 
hon letar efter material vill hon ”gå ut från varje människa… vi är så olika”.  
 
För de flesta bibliotek begränsar inte ekonomin inköp av material, utan de kan köpa in 
det som önskas, men Anne nämner att vissa avvägningar ibland kan behöva göras me-
dan Diana säger att ”vi har väldigt bra bokanslag… när det gäller medier och sådant har 
vi det bra”.  Enligt Beatrice utgör tidsbrist ett större hinder än ekonomin vid inköp av 
material.  Vid intervjuerna framkommer att flera av informanterna har svårigheter att 
hitta nya specialmedier eftersom många av förlagen är små och svåra att hitta, vilket 
medför en kostnad i form av tid och ansträngning för den som tillhandahåller informa-
tion.  
 
Daisy-talböcker 
Enligt Unescos folkbiblioteksmanifest ska det finnas material som ser till de funktions-
hindrades behov och detta ska omfatta passande medier, ”förmedlade genom modern 
teknologi såväl som traditionellt material” (2000, s. 9 f.). Trots att informanterna ibland 
har svårt att hitta nya specialmedier framkommer att när tillgängligheten till material ses 
i relation till Bucklands barriär som hindrar den fysiska tillgängligheten, förefaller det 
som om tillgängligheten har ökat i samband med att utbudet av anpassade medier vuxit 
och förbättrats. Ett exempel på detta är talböcker i Daisy-format som numera finns i ett 
brett utbud för både barn och vuxna. Samtliga bibliotek i vår undersökning visade sig ha 
ett acceptabelt till stort utbud av talböcker. Detta kan jämföras med den studie över 
folkbibliotek i Argentina, där utbudet av talböcker också var stort, medan förekomsten 
av litteratur i punktskriftsformatet däremot var marginell (Todaro, 2005). Övergången 
till Daisy på CD från inläsning på kassett har underlättat för såväl den funktionshind-
rade som bibliotekets personal i och med att tekniken förbättrats. Den funktionshindrade 
kan, som framkommer i Likvärdig service: Bibliotekens tjänster till äldre och funk-
tionshindrade, själv navigera mellan rader och kapitel i texten (2000, s.142). Tillgäng-
ligheten till talböcker påverkas också positivt av förbättrad tillgång till Daisyspelare och 
att skivorna även kan avlyssnas i dator vilket medför att allt fler kan lyssna på talböcker 
hemma även om bibliotekens Daisyspelare skulle vara utlånade. Det som krävs är enligt 
TPB (2005) ett kostnadsfritt läsprogram för Daisy. För biblioteken minskar kostnaden 
att tillhandahålla information genom att de kan spara tid och pengar eftersom de snabbt 
kan ladda ner och bränna skivor på biblioteken istället för att köpa flera dyra färdiga ex-
emplar. Enligt Carola och Christina har användandet av Daisy ökat även om det, enligt 
Christina, finns en ”eftersläpning” då man på många skolor inte är införstådda med att 
Daisyspelare krävs för att använda talböckerna. Här framtonar en barriär mot fysisk till-
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gänglighet då barnen inte får tillgång till talböcker i skolan. Carola berättar vidare att nu 
när det går att låna en Daisyskiva och lägga in den i dator för att sedan tanka över den 
till sin Mp3-spelare behöver inte användaren ha skivan hemma så länge. Denna utveck-
ling hindrar barriären mot fysisk tillgänglighet genom att fler användare nu får tillgång 
till mediet. En grupp användare som gynnas av denna tekniska utveckling är de begåv-
ningshandikappade som får bättre tillgång till det skrivna ordet om böckerna kan laddas 
ner till Mp3-s pelare eller dator (SOU 2006:4 s. 125).   
  
Enligt IFLA: s rekommendationer bör litteratur i talboksformat finnas för alla barn med 
lässvårigheter så att de kan känna entusiasm inför läsningen vilket många gånger leder 
till att barnet förbättrar sin läsförmåga (Nielsen & Irvall 2004, s. 14). Detta möjliggörs 
genom att användarna med bok & Daisy har möjlighet att se text och bild samtidigt som 
de lyssnar till den (Frii 2006, s. 33). Detta kan relateras till Bucklands femte barriär, för-
ståelse: kognitiv tillgång eftersom bok & band kan hjälpa användaren att tillgodogöra 
sig information.  
 
Daisy-talböcker lånas endast ut till personer med vissa funktionshinder, se. kap. 1.3, 
vilket gör att barriären mot den fysiska tillgängligheten minskar. Det blir färre använ-
dare som konkurrerar om talböckerna och därmed ökad tillgänglighet för dessa använ-
dare än om talböckerna kunde lånas av andra. Emellertid kan användaren med läs- och 
skrivsvårigheter känna sig utpekad om han/hon tillfrågas om sin behörighet till tal-
böcker. Detta medför att även den barriär som Buckland beskriver som kostnad för an-
vändaren är aktuell i detta sammanhang. 
   
Sammanfattningsvis kan nämnas att Bucklands fjärde barriär om kostnad för den som 
tillhandahåller informationen inte utgör något allvarligt hinder på de undersökta biblio-
teken, liksom den fysiska tillgängligheten angående bibliotekets material som inte heller 
förefaller vara någon större barriär då samtliga bibliotek över lag förfogar över stan-
dardutbudet och har ett brett och varierat utbud av medier för funktionshindrade barn 
och ungdomar även om utbudet skiljer sig åt i antal och utförande. Trots att biblioteks-
personalen har vissa svårigheter att hitta nya specialmedier lyckas de ändå köpa in det 
de vill ha. Tillgängligheten för funktionshindrade användare har istället till viss del ökat 
i takt med att de anpassade medierna förbättrats och blivit fler.  

7.2 Tjänster 

Frågan om vilka tjänster biblioteket har kopplar vi till Bucklands tredje barriär om kost-
naden för användaren, som inbegriper hinder i den fysiska miljön, virtuella gränssnittet 
eller en känsla av obehag vid ett bemötande eller vid känslan att inte få möjlighet att 
delta i projekt/aktiviteter. Hit räknar vi även den fjärde barriären som handlar om kost-
naden för den som tillhandahåller informationen i pengar, tid eller ansträngning. Även 
Bucklands femte barriär om förståelse: kognitiv tillgång inryms här. Den handlar om att 
användaren ska kunna förstå och tillgodogöra sig information vilket kan göras genom 
tillgång till läs- och skrivstuga samt anpassning av material och teknik. Begreppet 
tjänster låter vi omfatta all verksamhet och utrustning i läs- och skrivstugan, biblioteks-
personalens bemötande och bibliotekets övriga tjänster till funktionshindrade använ-
dare, t.ex. olika projekt och aktiviteter.  
 
Bemötande  
Bibliotekspersonalens bemötande har stor betydelse för att funktionshindrade barn och 
ungdomar ska vilja besöka biblioteket och ta del av dess tjänster. Ett gott bemötande 
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från bibliotekets personal kan minska eller helt eliminera de barriärer som hindrar de 
funktionshindrades tillgänglighet till biblioteket (Nielsen & Irvall 2004, s.14 f.). HSO 
talar om psykosocial tillgänglighet som innebär att ett olämpligt bemötande måste und-
vikas, vilket kan göras genom ökad kunskap (Handikappförbundens samarbetsorgan, a). 
En välutbildad bibliotekspersonal bör, enligt Nielsen och Irvall, ha en positiv inställning 
till människor med särskilda behov. Bibliotekarien ska också kunna svara på praktiska 
frågor om funktionshindret, t.ex. var personen kan få hjälp att förbättra sin läsning eller 
om det finns särskilda förbund som hjälper funktionshindrade i kommunen (ibid., s. 14 
f.). För att personal i offentliga miljöer ska kunna bemöta funktionshindrade barn och 
ungdomar på rätt sätt och veta när och hur de behöver hjälpa till krävs kunskap om 
funktionshindrade (SOU 2006:45, s. 205). Anna Gustafssons magisteruppsats visade att 
två av informanterna som var bibliotekarier ansåg att de skulle vilja ha mer utbildning 
om funktionshindrade i sitt arbete. De trodde att ökad kunskap om dessa grupper skulle 
leda till ett säkrare och tryggare bemötande. (Gustafsson 2005, s. 51)  
 
På frågan om huruvida bibliotekspersonalen får någon form av vidareutbildning rörande 
funktionshindrade visar det sig att ingen av informanterna har någon grundutbildning 
om funktionshinder och bemötande, men att de flesta biblioteken har haft seminarier 
och föreläsningar om denna grupp och där det ibland förekommit funktionshindrade fö-
reläsare. De som är utbildade läs- och skrivtekniker har dessutom fått viss kunskap om 
funktionshindrade i sin utbildning. Diana menar att när man jobbar med äppelhyllan så 
kan man inte alltid så mycket från början men lär sig med tiden; det blir ett naturligt en-
gagemang. Anne berättar att hon anser att de får för lite information om syn- och hörsel-
skador samt ADHD och likartade funktionshinder medan Ellen själv söker information 
om olika slags funktionshinder. Anne ansvarar inte enbart för äppelhyllan utan är verk-
sam som bibliotekarie på hela barnavdelningen, vilket kan vara orsaken till att hon av 
tidsbrist inte söker så mycket information. Här framträder Bucklands fjärde barriär om 
kostnaden för att tillhandahålla, i detta fall, tjänsten genom kostnad i såväl pengar som 
tid och ansträngning för bibliotekspersonalen då de på egen hand måste söka informa-
tion om de olika funktionshindren och att önskvärd service inte kan tillhandahållas pga. 
att erforderlig utbildning om funktionshinder inte ges åt bibliotekspersonalen. Det kan 
också uppstå en kostnad för användarna genom det obehag de kan uppleva vid ett felak-
tigt bemötande orsakat av bibliotekspersonalens bristande kunskaper om funktionshin-
der.  En konsekvens av detta kan bli att biblioteken förbiser vissa grupper av funktions-
hindrade användare (SOU 1998:16, s.43). 
 
På de olika biblioteken finns skilda uppfattningar om bemötande av funktionshindrade. 
Beatrice, Carola och Diana upplever inte att bemötandet är något problem även om de 
kan känna en viss osäkerhet. Carola menar att det kan vara ens egen osäkerhet som be-
gränsar. Den här osäkerheten kan ta sig uttryck i det som Anders Källén på Nässjö 
stadsbibliotek talar om. Han säger att en del människor pratar över huvudet på den 
funktionshindrade om en assistent är med, men poängterar att bibliotekspersonal i första 
hand bör vända sig till den funktionshindrade själv (Likvärdig service: bibliotekens 
tjänster till äldre och funktionshindrade 2000, s. 104). Anne berättar att personer med 
grava begåvningshandikapp möjligen kan vara svårare att bemöta men dessa har i regel 
personal eller någon anhörig med sig som bibliotekspersonalen kan kommunicera med. 
Diana säger att det kan finnas en rädsla som styr bemötande och att det är lätt att av 
misstag prata med ledsagaren/assistenten istället för den som ställer frågan.  Detta inne-
bär en barriär i form av kostnad för användaren genom det obehag denne kan uppleva 
vid ett felaktigt bemötande. Diana anser också att det kan vara svårt att veta hur man ska 
förhålla sig till någon som beter sig lite udda eller inte förstår vad man säger. Hon tror 
också att barnbibliotekarier t.o.m. kan vara bättre [än vanliga bibliotekarier, vår anm.] 
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på att bemöta dessa grupper eftersom de har för vana att möta barnen och föra dialog 
med dem. Hon berättar att de alltid försöker möta barnen på deras nivå och att de försö-
ker ha ögonkontakt med alla ”vare sig de har ett funktionshinder eller inte”. Läs- och 
skrivteknikern Ellen har en annan åsikt om hur insatta bibliotekarier är i de funktions-
hindrade och deras behov: ”De har många gånger inte den förståelsen för vad ett läs-
handikapp är.” Denna avsaknad av förståelse för läshandikappade kan leda till en barriär 
i form av en kostnad för användaren då denne kan uppleva så starkt obehag vid ett fel-
aktigt bemötande att han/hon inte vill besöka biblioteket igen.  Ellens åsikt är att det inte 
är förrän man träffar personerna som man lär sig ”Det finns ingen mall för hur du ska 
bemöta en förståndshandikappad person”. Ellen påpekar också att ”man gör sina tabbar” 
och att nysynskadade kan vara en svår grupp att bemöta eftersom de har det jobbigt 
mentalt. Hon säger att hon ofta får ”vara psykolog och bara sitta och lyssna”. Hon anser 
också att det är mycket viktigt att ha tålamod med biblioteksbesökarna. Tyvärr fanns 
ingen möjlighet att med egna ögon observera bemötande av funktionshindrade barn och 
ungdomar då inget av biblioteken uppsöktes av någon ur denna grupp vid intervjutill-
fällena.  
   
Sammanfattningsvis är det inte enbart den fysiska tillgängligheten till biblioteket och 
dess medier som är viktig för de funktionshindrade barnen och ungdomarna utan även 
bibliotekspersonalens bemötande har stor betydelse för att de funktionshindrade ska 
känna sig välkomna och delaktiga. Som framkommit tidigare i uppsatsen är det av 
största vikt att de som arbetar med barn, t.ex. på bibliotek, får fortbildning i att bemöta 
funktionshindrade barn och ungdomar för att förstå vad olika funktionshinder innebär 
även om de också lär genom erfarenhet.  
 
Projekt/aktiviteter 
Enligt Barnkonventionen har barn rätt till kultur som t.ex. konst, musik, teater, dans, 
litteratur och film och till deras rättigheter hör även ett kulturutbud speciellt för barn 
även om de har rätt att, när det är lämpligt, delta i vuxnas kulturutbud. (Barnombuds-
mannen 2003). Den i kap.3.1.1 nämnda undersökningen om funktionshindrade barn och 
ungas tillgång till kultur på samma villkor som andra barn, visade att funktionshindrade 
barn och unga sällan deltar i kulturaktiviteter (SOU 2006:45, s. 204 - 206). Undersök-
ningens resultat överensstämmer inte med denna uppsats då det under intervjuerna 
framkommer att alla biblioteken har eller har haft någon form av projekt/aktivitet där 
funktionshindrade barn och ungdomar deltagit, även om aktiviteten inte anordnats spe-
ciellt för dem. Bland aktiviteterna finns bl.a. bokklubbar, musikframträdanden, teater-
projekt, clownföreställning och sagostunder som t.ex. saga med tecken som stöd11. Såle-
des utgör inte projekt/aktiviteter någon kostnad för användaren. Bibliotek B arbetar nu 
med ett lässtimulerande utvecklingsprojekt för tonåringar med funktionshinder och 
hoppas att under projektets gång förbättra sin verksamhet. Avsikten är att de ska få fram 
tonåringarnas egna önskemål. I Äppelhyllor: möten och möjligheter i biblioteket kon-
stateras att en följd av verksamheten med äppelhyllan är att det växer fram en verksam-
het med program som inkluderar alla barn (Frii 2006, s. 51). Åsikterna om hur viktiga 
dessa projekt är varierar bland informanterna. Diana tror att denna form av aktiviteter är 
ett mycket bra sätt att locka besökare. Informanterna säger att ekonomin inte är något 
hinder för att ordna aktiviteter, men det framkommer trots det att den påverkar då pro-
jekt har fått läggas ner pga. att ekonomiska resurser saknats vilket kan ses som ett tyd-
ligt exempel på en barriär i form av en kostnad för den som tillhandahåller information. 
Ellen anser att anledningen till att det inte ordnas fler aktiviteter beror på att funktions-

                                                 
11 Vid tecken som stöd används teckenspråkets tecken som ett förtydligande till talet för t.ex. barn med 
begåvningshandikapp eller med koncentrationssvårigheter. (Frii  2006, s.24)  
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hindrade är upptagna av annat eller har svårigheter att komma dit snarare än tidsbrist 
från bibliotekspersonalens sida.  
 
Ett problem verkar vara att vissa barn kan känna sig annorlunda och utanför om de lånar 
material från äppelhyllan. Beatrice och Bella säger att Daisy inte är så populärt bland 
barnen på deras bibliotek och tycker inte heller att det verkar räcka med en klassvisning 
för att få barnen tillräckligt intresserade av att låna Daisy. De förmodar att det kan ha att 
göra med att barn vill vara som alla andra. Här framtonar det obehag en användare kan 
känna i en situation han eller hon inte kan kontrollera och kostnaden blir så hög att den 
blir en barriär mot tillgängligheten till Daisytalböckerna. Barriären kan dock undvikas. 
En möjlighet, menar Beatrice, är att barnen lånar ljudböcker istället, eftersom det är nå-
got som många andra barn gör.  
 
Läs- och skrivstuga och läs- och skrivtekniker 
I FN: s standardregler står att datoriserade informations- och servicesystem som erbjuds 
allmänheten också ska anpassas så att de blir tillgängliga för människor med funktions-
nedsättning (Axengrip 2002, s. 28).  Inga Lundqvist skriver att det inte bara är synska-
dade och dyslektiker som kan ”ha nytta utav tekniken i läs- och skrivstugan utan även 
personer med andra funktionshinder. Här öppnar sig en helt ny värld för dessa personer, 
angående möjligheten att kunna ta del av information”. Lundqvist upptäckte att det ”rå-
der en begränsad kännedom om lästeknisk utrustning på biblioteken”. (2003, s. 2) För 
att alla ska ha samma tillgång till Internet och elektroniska databaser bör biblioteket er-
bjuda datorer med talsyntes och förstorad text. Att använda datorer med bilder, ljud och 
text kombinerat är ett utmanande sätt att studera för personer med läsproblem. Markna-
den erbjuder idag flertalet stavnings- och grammatikprogram, och enligt IFLA: s re-
kommendationer kan biblioteket skaffa sådana och visa hur de fungerar för föräldrar, 
elever och lärare. (Nielsen & Irvall 2004, s. 20) Enligt IFLA bör en spelare för talböcker 
med tillhörande hörlurar finnas, så att användarna kan provlyssna böcker på biblioteket. 
Tekniska hjälpmedel såsom datorer med tillbehör ska också finnas att tillgå. (ibid, s.1 6) 
Kompensatoriska hjälpmedel, se avsnitt 1.3.7, kan fungera som komplement för att un-
derlätta för funktionshindrade personer att interagera med datorn (Skoldatateket i Bo-
den, 2005).  
 
Enligt Frii bör Läs- och skrivstugan även ha en dator med specialanpassade program 
och helst lästräningsprogram, t.ex. Greppet (2006, s. 40). Inga Lundqvists uppsats visar 
att läs- och skrivstugan har många varierande aktiviteter riktade till funktionshindrade 
och tekniken har blivit alltmer lättillgänglig (2003, s. 68 f.). Det gäller även i vår under-
sökning som åskådliggjorde att det på alla bibliotek utom C finns verksamhet med läs- 
och skrivstuga, vilken används i varierande grad, och bra tekniska hjälpmedel riktade 
till funktionshindrade. Läs- och skrivstugans anpassade datorer och program samt andra 
tekniska hjälpmedel ökar bibliotekets tillgänglighet för funktionshindrade och medför 
att barriären mot förståelse: kognitiv tillgång minskar eftersom anpassningarna gör att 
användarna bättre kan förstå och tillgodogöra sig information. De flesta informanterna 
anser att lästräningsprogrammen är viktiga medan Ellen säger att de inte har dessa pro-
gram längre och menar att det inte krävs några lästräningsprogram utan att man ska för-
söka använda det program barnet har hemma i sin dator i så stor utsträckning som möj-
ligt.  
 
För att läs- och skrivverkstadens dator ska kunna användas i lugn och ro bör den stå lite 
avsides i biblioteket, men bibliotekspersonalen ska kunna bistå användaren med hjälp 
om så behövs (Nielsen & Irvall 2004, s. 20). En annan viktig komponent för tillgänglig-
het är möjligheten att få hjälp av utbildad läs- och skrivtekniker som ytterligare kan 
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stärka de funktionshindrades tillgång till information och kunskap. Risken finns annars 
att det blir ett alltför högt pris för användaren när användandet av läs- och skrivstugan 
kräver så mycket tid och ansträngning att det utgör ett hinder. Det är betydelsefullt för 
den funktionshindrade att läs- och skrivteknikern ger pedagogisk handledning för att 
underlätta vid användandet av den tekniska utrustningen (Lundqvist 2003, s. 53). Tyvärr 
har endast tre av biblioteken i innevarande undersökning läs- och skrivtekniker, vilket 
också det kan innebära ett hinder mot användarnas förståelse och tillgodogörande av in-
formation. Observationerna visar att Läs- och skrivhörnan/datorn på några av bibliote-
ken finns så långt från informationsdisken att personalen inte har möjlighet att se om 
den funktionshindrade behöver hjälp. Detta är ett exempel på hur en kostnad kan uppstå 
för användaren eftersom denne kan uppleva obehag då han/hon inte har kontroll över 
situationen genom att inte känna sig trygg med att hjälp finns i närheten. Ett av de un-
dersökta biblioteken har sin läs- och skrivstuga placerad på vuxenavdelningen men har 
läs- och skrivtekniker tillgänglig och knuten till läs- och skrivstugan. Några bibliotek 
har läs- och skrivstugan på eller i anslutning till vuxenavdelningen. Vid placering på 
vuxenavdelningen kan barriären mot förståelse: kognitiv tillgång anas. Barriären 
uppstår när de funktionshindrade barnen och ungdomarna inte kan förstå och 
tillgodogörande av information om de inte får tillgång till läs- och skrivstugan och dess 
teknik pga. att den har en otillgänglig placering.  
 
Under intervjun framkommer att bibliotek A: s välutrustade läs- och skrivstuga inte an-
vänds så ofta. En anledning kan, enligt Anne, vara att det inte finns tid för personliga 
assistenter o dyl. att avsätta till besök där eftersom resorna tar för mycket tid. Ett bibli-
otek har inte kvar läs- och skrivteknikern p.g.a. att det kommer så få användare till läs- 
och skrivstugan, men den tekniska utrustningen finns kvar. Christina säger: ”Att vi inte 
har någon läs och skrivtekniker tror jag delvis har med vår organisation att göra, att 
ingen chefsperson drivit den frågan och inga pengar finns budgeterat.” Diana upplever 
att svårigheten med att skolelever ”har svårt att komma loss på skoltid, det är ingen som 
följer med” eleven och på eftermiddagar och kvällar kanske föräldrarna inte hinner följa 
med. Här ses några exempel på hur barriären kostnad för den som tillhandahåller infor-
mation drabbar såväl biblioteket som användaren. Biblioteket hamnar i ett ekorrhjul då 
de har dyra hjälpmedel som sällan används pga. brist på personal och pengar, vilket 
medför ekonomiska förluster medan användarna förlorar möjligheten att kunna ta sig till 
biblioteket och tillgodogöra sig information eftersom de inte kan få undervisning av läs- 
och skrivtekniker på plats.  
 
Bland informanterna har några, såväl bibliotekarier som läs- och skrivtekniker, fått 
kompetensutbildning, främst om bemötande. Detta resultat skiljer sig delvis mot Lund-
qvists uppsats där det framkommer att bibliotekspersonalen, förutom läs- och skrivtek-
nikern, saknar utbildning om olika funktionshinder (2003, s. 68 f.). I läs- och skrivtek-
nikernas utbildning ingick, enligt Ellen när hon utbildades, t.ex. att läsa in delar av assi-
stentutbildningen och vissa delar från bibliotekarieutbildningen samt teknik t.ex. dator-
program och hur man kan förstå och bemöta olika människor med funktionshinder.  
 
I lagar rörande bibliotek som studerats under uppsatsarbetet, bl.a. Unescos folkbiblio-
teksmanifest (Svenska Unescorådet 2000, s. 11) och bibliotekslagen (SFS 1996:1596), 
betonas att bibliotek ska underlätta användandet av IT och lära ut hur den används så att 
den tillgängliggörs för funktionshindrade och barn och erbjuda anpassade medier till 
dessa grupper. Läs- och skrivstugor tillhandahåller oftast dessa tjänster där det läggs 
stora resurser på ett fåtal användare. Kostnaderna, i pengar för att tillhandahålla tjäns-
terna kan utgöra barriärer för biblioteken och inverka på hur deras service prioriteras. 
För att undvika att servicen försämras bör bibliotekspersonalen vara medveten om de 



42 

funktionshindrades behov och hur betydelsefull äppelhyllan och läs- och skrivstugan är 
för dem. Om politikerna ska kunna bidra ekonomiskt till verksamheten fordras, enligt 
Inga Lundqvist, att läs- och skrivstugan har väldefinierade mål (2003, s. 65).  
 
I sina intervjuer med synskadade och dyslektiker har Herngren och Elvin Johansson sett 
att flera dyslektiker känner ett visst obehag inför att gå till biblioteket. En av deras in-
formanter som var läs- och skrivtekniker menar att unga dyslektiker inte drar sig för att 
låna t.ex. talböcker medan de äldre kan känna sig obekväma p.g.a. dåliga minnen från 
skoltiden och därför skulle vara i behov av en speciallärare på läs- och skrivstugan. 
(Herngren & Elvin Johansson 2006, s. 34)   

7.3 Fysisk miljö  

Vår tredje frågeställning handlar om bibliotekets fysiska miljö. Denna kopplar vi till 
Bucklands tredje barriär, kostnad för användaren, som innebär att bristerna i miljön kan 
ta upp tid och ansträngning för den funktionshindrade att nå fram till ett dokument eller 
en tjänst. I begreppet fysisk miljö räknar vi inredning, skyltning och andra nödvändiga 
inre och yttre funktioner. I IFLA: s riktlinjer finns en rad rekommendationer för hur den 
fysiska miljön bör vara utformad för att verka tillfredställande för dyslektiker, men vi 
har även sett att de passar för andra grupper av funktionshindrade.  
 
Alla ska ha tillgång till bibliotekets tjänster och information och funktionshindrade ska 
kunna erbjudas särskilda tjänster. Förutsättningen är att ”biblioteken är centralt place-
rade och lokalerna försedda med den tekniska utrustning som är bäst lämpad för ända-
målet”. (Svenska Unescorådet 2000, s. 5, 13). Vi tolkar innebörden i detta som att den 
fysiska miljön inte får utgöra ett hinder för funktionshindrade personer om de fullt ut 
ska kunna ta del av bibliotekens information och tjänster. För att folkbibliotekets infor-
mation och tjänster ska vara tillgängliga för alla måste den fysiska miljön också vara 
rätt anpassad, men våra intervjuer visar att ingen av informanterna är helt nöjda med 
den fysiska miljön. De använder t.ex. uttrycken ”den är en katastrof” och ”det finns 
alltid saker som går att förbättra”. Bibliotek C och D har redan tidigare fått sitt bibliotek 
undersökt ur en tillgänglighetsaspekt medan personalen på bibliotek A, B och D hoppas 
att den fysiska miljön ska bli förbättrad inom de närmsta åren då de har eventuella 
planer på att bygga om eller bygga till sina bibliotek. Anne berättar att de har jobbat 
ganska mycket med tillgänglighet men de har inte lyckats få ledstråk trots att det finns 
önskemål. Flera informanter medger att det är trångt mellan hyllorna. Enligt Frii bör 
hyllan placeras synligt och så att den kan nås av de minsta barnen och av personer som 
sitter i rullstol (Frii 2006, s. 20). Tvärtom mot Friis rekommendationer är äppelhyllan på 
de flesta av biblioteken för hög. Beatrice och Bella säger att deras hyllor är ”jättehöga” 
medan Carola och Christina tycker att deras hylla är i högsta laget och att det alltid blir 
kompromisser med utrymmet. Christina menar att det är fantastiskt att det har blivit en 
hörna och utrymme kring hyllan men att det blir trångt eftersom det är så mycket som 
ska få plats i huset. Diana menar att biblioteksbyggnaden har sina begränsningar då det 
är ett gammalt hus men det blev bättre sedan entrén byggdes om för ett antal år sedan då 
ledstråk tillkom och hissar installerades. Hissarna har både punktinformation och tal. 
Biblioteket har också haft besök av en person som undersökt tillgängligheten för funk-
tionshindrade och givit förslag på hur det skulle kunna förbättras. Diana säger att bris-
terna med barnavdelningen bl.a. är att det är lite trångt mellan hyllorna och att ledstrå-
ken inte når hela vägen fram, vilket har att göra med att man ofta flyttar om hyllorna. 
Men nu planeras en utbyggnad med ny entré och då ska barn- och ungdomsavdelningen 
få ännu större utrymme. Ellen anser att de flesta användarna är nöjda med den fysiska 
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miljön men att det alltid finns något att ”fixa till”. Hon berättar att det förekommer kla-
gomål på ledstråket från människor som inte är funktionshindrade men anser, liksom 
många synskadade, att det fungerar mycket bra.  
I vår observation av den yttre miljön har vi undersökt om det finns någon form av auto-
matisk dörröppning som är lättåtkomlig för rörelsehindrade och synskadade. Ramp och 
hiss med plats för den funktionshindrade och medföljande stödperson ska förekomma 
där det behövs. Handikapparkering bör finnas, skyltad och nära lokalen.  Gällande den 
inre fysiska miljön har observation skett av utrymmet mellan hyllorna, ledstråk till hyl-
lan, att belysningen är tillräcklig, att höj- och sänkbara stolar fanns samt om informa-
tionsdisken är tillräckligt låg och därmed anpassad för rullstolar. (Regionbibliotek 
Västra Götalandsregionen 2004) Information på skyltar ska vara lätt att förstå och ska 
inte vara abstrakt eller ha långa ord och meningar. Typsnittet på skyltarna ska vara en-
kelt, ha en viss storlek och gärna vara försedda med pictogram. (Nielsen & Irvall 2004, 
s. 16) Dessutom ska skyltarna helst ha svarta bokstäver mot en ljus bakgrund (Heery 
1996). Skyltar inom samma grupp ska ha homogen utformning och får inte ha ljusre-
flekterande ytor. (Färgelanda Kommunbibliotek 2006, s. 12) Vi har också observerat 
äppelhyllans höjd och om äppelhyllan har information riktad till barn och vuxna i an-
passade former. Dessutom har iakttagelser gjorts rörande avstånd till informationsdis-
ken och entrén samt om det finns symboler och pictogram på knubbarna. 
Efter intervjuer och observationer kan konstateras att Bucklands tredje barriär, kostnad 
för användaren, som innebär att bristerna i miljön kan ta upp tid och ansträngning för 
den funktionshindrade, utgör ett hinder på flera av biblioteken.  Vid observationerna har 
vi sett att fyra av fem bibliotek har för höga hyllor. Bara ett av biblioteken har ledstråk 
till äppelhyllan, men det är inte taktilt. Ett färgat ledstråk i golvbeläggningen är väsent-
ligt för personer med lässvårigheter liksom för de med synnedsättningar, så att de enk-
lare ska kunna hitta fram till hyllan, enligt IFLA (Nielsen & Irvall 2004, s. 16). Det 
bästa är om ledstråket är taktilt så att det går att känna av med ledkäppen (Synskadades 
riksförbund 2003). Under observationen framkom att bibliotek A har en god miljö utan 
onödiga hinder som trösklar och mattor och att äppelhyllan varken är särskilt hög eller 
svår att lokalisera från disken. Det negativa är att det kan vara svårt att vända med rull-
stol vid äppelhyllan och att den inte ligger särskilt nära entrén.  
 
Enligt Färgelandas kommunbiblioteks handlingsplan för ökad tillgänglighet till biblio-
teksservice för personer med funktionshinder, är en av anledningarna till att deras bibli-
otek var svårt att få överblick över de höga bokhyllorna. Genom att ta bort böcker från 
översta och nedersta hyllan vill de göra det enklare för rullstolsburna eller personer med 
balansproblem att nå böckerna på egen hand. Detta leder till ett ”luftigare intryck” och 
användaren får lättare att orientera sig i hyllan. (Färgelanda kommunbibliotek 2006, s. 
15) Endast bibliotek A har alltså en acceptabel höjd på sin äppelhylla medan de övriga 
biblioteken har så höga äppelhyllor att ett barn eller en rullstolsbunden person troligtvis 
skulle ha svårigheter med att nå upp till översta hyllan.  Miljön på bibliotek B verkade 
vid observationen vara, i likhet med informanternas utsagor, otillgänglig på flera sätt 
med bl.a. höga hyllor och en äppelhylla belägen långt ifrån entrén. Även på bibliotek C 
observerade vi att hyllorna var i högsta laget och på långt avstånd ifrån entrén. Positivt 
är att hyllan är tydligt skyltad och att ett ledstråk, som dock ej är taktilt, leder fram till 
äppelhyllan.  På bibliotek D är däremot äppelhyllan relativt nära entrén. Till skillnad 
från informantens svar observerade vi inte att det var trångt mellan hyllorna, men där-
emot att skyltningen till hyllan är något otydlig och att den är i högsta laget. Informa-
tionsdisken är också placerad långt ifrån hyllan och sittgrupp finns inte i anslutning till 
den. Bibliotek E upplevdes vid observationen, i likhet med informantens utsaga, som 
tillfredställande. Det är mycket rymligt och luftigt med breda gångar och en äppelhylla 
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som var lätt att hitta nära informationsdisken. Den ena äppelhyllan var dock i högsta la-
get. Vid observation framkom att en matta låg på golvet vid äppelhyllan på ett av bibli-
oteken, vilket är något som inte bör finnas eftersom mattor innebär en snubbelrisk (Re-
gion Västra Götaland 2004, s. 39). Äppelhyllorna på samtliga bibliotek har tillfredstäl-
lande belysning, bibliotek C har dock inte belysning över sin hylla utan endast över de 
lättlästa böckerna och D har inte tillräcklig belysning över sina talböcker. Bibliotek som 
saknar hyllbelysning har i regel takbelysning över hyllan. Hyllbelysning är betydelse-
fullt för dem som har synnedsättning men en god allmänbelysning är även viktigt för 
personer med hörselskada så att ansiktsuttryck och läpprörelser kan uppfattas på ett rik-
tigt sätt. (Eskilstuna stads- och länsbibliotek 2002, s. 3) 
 
På samtliga bibliotek var informationsdisken i låg höjd vilket underlättar för t.ex. rull-
stolsburna. Att biblioteken har sin låne- och/eller informationsdisk nära äppelhyllan har 
betydelse för att dem som har svårt att ta sig fram, t.ex. synskadade eller rullstolsburna, 
snabbt ska kunna få hjälp. Det är dessutom en fördel om hyllan är nära entrén. På Fär-
gelanda kommunbibliotek upplevdes svårigheter med äppelhyllan eftersom den var be-
lägen för långt in i bibliotekets barnavdelning och inte kunde ses från disken (Färge-
landa kommunbibliotek 2006, s. 13). I likhet med Färgelandas bibliotek så har bibliotek 
B och D i vår undersökning äppelhyllan på långt avstånd från informationsdisken, vilket 
innebär att personalen inte har någon möjlighet att iaktta om någon vid hyllan behöver 
hjälp. Till skillnad från bibliotek B och D så har A, C och E äppelhyllan nära informa-
tionsdisken.  
Att funktionshindrade personer möts av en tilltalande inredning där en sittgrupp ingår är 
betydelsefullt, påpekar IFLA. Det behöver inte vara så kostsamt att anordna en läshörna 
i lugn miljö utan går att göra med ganska enkla medel. Det är viktigt att personer med 
t.ex. ett läshandikapp känner sig välkomna.  (Nielsen & Irvall 2004, s. 16) Bibliotek D 
saknar sittgrupp i anslutning till äppelhyllan, den är istället en bit bort och tillhör ung-
domsavdelningen. Övriga bibliotek har en sittgrupp i närheten av äppelhyllan. Det är 
visserligen viktigt att ett funktionshindrat barn inte ska känna sig tvingat att vistas i sitt-
gruppen nära äppelhyllan utan att de som vill ska ha möjlighet att vara bland andra barn, 
men alternativet till en avskild sittgrupp bör ändå finnas. När det gäller den yttre miljön 
har alla bibliotek överlag en tillfredställande miljö med automatisk dörröppning i entré-
dörren. Alla bibliotek har också ramp och hiss så att t.ex. rullstolsburna kan ta sig fram. 
Handikapparkeringar finns vid alla bibliotek, och är belägna som mest 100 meter från 
entrén.  
Sammanfattningsvis kan konstateras att Bucklands tredje barriär, kostnad för använda-
ren, utgör ett relativt stort hinder på många av biblioteken. Intervjuer med informanter 
och våra egna observationer pekar på flera brister i miljön som troligtvis upptar onödig 
tid och ansträngning för de funktionshindrade. 
 

7.4 Hur biblioteken når ut med information   

Med begreppet ”hur biblioteken når ut med information” avser vi hur biblioteken mark-
nadsför sina tjänster och de kanaler de använder för att kommunicera om sin verksam-
het. För användarna är det väsentligt att få upplysningar om bibliotekens egen verksam-
het för att fullt ut kunna ta del av den. Vi kopplar vår fjärde frågeställning om hur bibli-
oteken når ut med information till Bucklands första barriär som handlar om att identifi-
era information. Det kan innebära svårigheter att använda bibliotekskatalogen om den 
inte är utformad för funktionshindrades behov. Både bibliotekslagen och FN: s stan-
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dardregler framhåller att information bör göras tillgänglig för personer med funktions-
hinder. Bibliotekslagen säger att biblioteken ska ”tillgängliggöra databaserad informa-
tion för alla” (SFS 1996:1596). Detta innefattar också folkbibliotekens information och 
upplysning om sin egen verksamhet, så att varje individ förstår vad biblioteken har att 
erbjuda. Likaså är en webbsida ett sätt för biblioteken att nå ut och informera om bibli-
otekets olika tjänster och medier. Även Bucklands femte barriär kopplas till vår fråga. 
Barriären handlar om att inte kunna förstå eller tillgodogöra sig innehållet i informatio-
nen eller att tekniken är dåligt anpassad för funktionshindrade. Det är viktigt att en 
funktionshindrad kan få information genom webbsidorna men också genom att bibliote-
ket tillhandahåller anpassade broschyrer. 
 
På frågan om det är några grupper som är svåra att nå skiljer biblioteken sig åt. Bella 
anser att dyslektiker är svåra att nå ut till och att funktionshindrade över huvudtaget är 
en grupp som inte gör så mycket väsen av sig medan Ellen menar att den svåraste grup-
pen att nå är de som inte är dyslektiker utan ”bara svaga”. Carola säger i samband med 
en annan fråga att det är många grupper av funktionshindrade som är osynliga och att 
det är svårt att se deras funktionshinder. Anne berättar att efter en teaterföreställning för 
barn med läs- och skrivsvårigheter för några år sedan fick barnen gå och titta på läs- och 
skrivhörnan, något som var mycket uppskattat. Genom detta initiativ fick biblioteket en 
chans att nå ut med information till dem.  
 
De granskade biblioteken har i regel god tillgång till lättläst information till skillnad 
från Borängs undersökning där biblioteken sällan hade detta. Hon konstaterade att det är 
svårt att nå ut med information till dyslektiker eftersom man inte vet vilka de är (2003, 
s. 51). I likhet med Borängs informanter har flera i våran undersökning också upplevt 
att det kan vara svårt att nå ut med information till denna relativt osynliga grupp.  
 
Diana var tidigare med i en nätverksgrupp där de arbetade med att förbättra tillgänglig-
heten för funktionshindrade, genom att bl.a. ordna konferenser och skriva artiklar för 
tidningar. Detta sätt är även enligt IFLA: s rekommendationer ett bra sätt att nå ut. Även 
om en dyslektiker inte har läst en viss tidning med information om bibliotekets service, 
så kan personen bli tipsad från någon närstående som läst denna. (Nielsen & Irvall 
2004, s. 21) Informanterna på både bibliotek B och D nämner att de marknadsför sina 
tjänster via hemsidan och genom samtal med pedagoger medan man på bibliotek A, B 
och D pratar med föräldrar och på B även berättar om äppelhyllan när de har olika 
grupper på besök. Informanterna har ofta kontakt med organisationer eller handikapp-
förbund och menar att detta är ett av de mest effektiva sätten att nå ut till funktionshind-
rade. Genom personal inom organisationen får de information om vad de funktionshind-
rade eftertraktar för material, dock nämner ingen av våra informanter att de vänder sig 
direkt till den funktionshindrade.  

 
Enligt IFLA bör en lättläst broschyr med information om bibliotekets service till läs-
handikappade inte bara finnas på biblioteket utan också på andra offentliga platser till 
exempel ”stadshuset, skolor, läkarmottagningar och lokala affärer” (2004, s. 21). Endast 
Diana nämner att de har information utlagd på andra ställen än biblioteket. I IFLA: s 
riktlinjer framgår det också att det är lämpligt att broschyren ger upplysningar om mö-
ten där föräldrar och lärare kan ställa frågor om service och specialmedier till funk-
tionshindrade. De föräldrar som har deltagit i sådana möten tycker ofta att de får mycket 
värdefull information samt att det är givande att möta andra människor med samma 
problem. (Nielsen & Irvall 2004, s.1 5) Alla biblioteken har information i form av fold-
rar och broschyrer i sitt bibliotek. Ellen tycker inte att det är lönsamt att skicka ut bro-
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schyrer till användarna, eftersom hon tror att de snabbt glömmer bort vad som står i 
dem:  
 

För utskick och sånt det funkar inte. Det åker längst ned i lå-
dan. De får en lapp och tittar på den ’jätteintressant’ och så 
lägger de åt sidan och sen glömmer de av den och den kommer 
längre och längre ned i den där lådan. 
 

Gällande bibliotekens webbsidor säger Anne att bibliotekarierna själva har klagat på att 
biblioteket inte har haft möjlighet att anpassa hemsidan för funktionshindrade. Detta 
menar hon kommer sig av att bibliotekets program för att konstruera hemsidor inte har 
haft möjligheten att skapa funktioner som t.ex. storstil. Carola berättar att kommunen 
har planer på att göra om deras hemsida så att den ska bli mer anpassad för funktions-
hindrade ur tillgänglighetssynpunkt, medan Diana säger att personalen på hennes bibli-
otek har jobbat på att försöka få katalogen mer anpassad för funktionshindrade och att 
texten numera är lite större än tidigare. 
 
Anpassade broschyrer är viktigt att biblioteket tillhandahåller för att kunna nå ut till alla 
användare (Nielsen & Irvall 2004, s. 15). Vid vår observation noterar vi att samtliga 
bibliotek har ett bra utbud av anpassat informationsmaterial i hyllorna, även om vi inte 
har möjlighet att undersöka vilka som har broschyrer utlagda på andra ställen än biblio-
teken. 
 
För att alla ska ha samma tillgång till Internet och elektroniska databaser bör biblioteket 
erbjuda datorer med talsyntes och förstorad text. Då en felfri stavning ofta är nödvändig 
för att hitta den eftertraktade informationen kan katalogerna, andra sökverktyg och da-
taprogram ibland vara problematiska att använda. (Nielsen och Irvall 2004, s. 20) Inte 
något av biblioteken har en katalog som är fullt anpassad för funktionshindrade. Bibli-
otek A: s katalog är inte alls anpassad medan bibliotek B, D och E erbjuder användaren 
att gå in och söka speciellt bara på talböcker och på media för barn och ungdomar. Vid 
observation framkommer att katalogen på bibliotek C dessutom ger barn och ungdomar 
möjlighet att söka på vissa genrer. Bibliotekens bristfälliga anpassning av katalogen ut-
gör ett hinder för användaren med avseende på Bucklands första och femte barriärer; 
identifikation, där användaren får svårt att kunna identifiera informationen och förstå-
else: kognitiv tillgång, där den funktionshindrade måste kunna förstå tekniken. Att 
kunna stava felfritt eller förstå hur en sökning går till är inte alla förunnat och de riske-
rar då att inte kunna tillgodogöra sig informationen eller hitta det material som söks.  
  
Svårigheter att använda bibliotekskatalogen eller webbplatsen om de inte är utformade 
för de funktionshindrades behov ser vi som ett hinder för användning och kopplar sam-
man med den första av Bucklands barriärer som handlar om problem med att identifiera 
informationen samt den femte barriären där användaren inte kan förstå informationen. 
Brister vad det gäller t.ex. otydlig och för liten stil eller rörig navigering på webbsidorna 
kan göra det svårt att ta till sig innehållet. 
 
Hur bibliotekens webbsidor är anpassade för funktionshindrade skiljer sig markant 
mellan de olika biblioteken. Enligt IFLA: s riktlinjer ska bibliotekens hemsidor vara 
lätta att läsa, med en tydlig design, som är tillgänglig för alla grupper av användare. 
Kognitivt funktionshindrade och synskadade kan vara i behov av ett gränssnitt där me-
nyer, ramar, länkar och knappar är lätta och tydliga att se. Den förstnämnda gruppen 
behöver dessutom ofta en lättläst version av hemsidan medan gruppen rörelsehindrade 
ibland har behov av länkar med stora träffytor. (Nielsen & Irvall 2004, s. 20, Hjälpme-
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delsinstitutet 2004) Detta uppfylls inte av biblioteken i denna undersökning eftersom de 
flesta av de undersökta webbsidorna inte är anpassade för funktionshindrade användare 
vad det gäller t.ex. storlek på text och enkel navigering. Alla bibliotekens webbsidor har 
liten text och endast ett par av dem ger möjlighet till viss anpassning av webbsidan. Si-
dor om äppelhyllans service är, hos flera av biblioteken, skrivna på ett sätt som är lätt 
att förstå. Informanterna på både bibliotek B och D nämner särskilt att de marknadsför 
sina tjänster via hemsidan medan övriga inte tar upp denna som en möjlig informations-
kanal. Webbsidan på bibliotek A har inte anpassning för funktionshindrade, vilket bibli-
otekarierna själva har klagat på. Den upplevs vid observationen som något svårnavige-
rad men erbjuder särskilda länkar med utförlig information om verksamheten. På dessa 
sidor är informationen presenterad med lättläst text, tydlig kontrast och information om 
alla specialmedier som biblioteket tillhandahåller. På bibliotek B: s hemsida är navige-
ringen enklare och informationen lätt att ta till sig. I menyn finns en länk till ”talböcker” 
och på den sidan presenteras också övrig information. På denna sida finns en länk där 
användaren direkt kan komma till katalogen och söka på talböcker. Beskrivning om 
verksamheten saknas dock. Bibliotek C har viss information om äppelhyllan men upp-
lysningar angående tillgänglighet saknas, webbsidan möjliggör viss anpassning av teck-
enstorlek, kontrast och typsnitt. Via en länk från barnbibliotekets sida finns en länk till 
äppelhyllan. Där finns översiktlig men inte utförlig information om äppelhyllans me-
dier. Bibliotek D har en sida med liten stil men möjlighet ges att anpassa teckensnitt och 
–storlek. Via en länk på huvudsidan finns möjlighet att se information om äppelhyllan 
och dess material samt information för funktionshindrade, om t.ex. läs- och skrivstöd. 
Webbsidan ger utförlig information om både bibliotekets verksamhet för funktionshind-
rade och hur uppgifter om bibliotekets tillgänglighet. Webbsidan för bibliotek E är inte 
anpassningsbar och saknar information om tillgänglighet. De upplysningar som finns 
om äppelhyllan är bristfälliga utan någon specifik information om äppelhyllans utbud 
eller bibliotekets verksamhet riktat till funktionshindrade.  
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8 Diskussion och slutsatser 
 
Är det viktigt att fokusera på bibliotekens tillgänglighet för funktionshindrade barn och 
ungdomar inom Biblioteks- och informationsvetenskap? Är de funktionshindrade bar-
nen betydelsefulla användare? Såväl Eriksson et al. (2004, s. 72) som Jensen (2003, s. 
17) betonar att bibliotekspersonalen ska visa god serviceanda och vara behjälplig åt alla. 
Detta anser vi naturligtvis också ska gälla funktionshindrade även om denna grupp inte 
nämns särskilt i texterna. Vi ser det dock som positivt att de i detta fall räknas på samma 
sätt som icke funktionshindrade och inte särskiljs genom speciella omnämnanden.    
 
Vårt övergripande syfte med uppsatsen har varit att belysa på vilket sätt biblioteken un-
derlättar tillgängligheten, genom att följa lagar och riktlinjer, för funktionshindrade barn 
och ungdomar samt om det finns hinder som begränsar deras tillgänglighet till bibliote-
ket. Bibliotekens fysiska miljö är något konkret och vi har därför ansett det vara motive-
rat att bege oss ut i de funktionshindrade barnens och ungdomarnas verkliga fysiska 
miljö och genomföra intervjuer och observationer för att bättre kunna sätta oss in i hur 
tillgängliga biblioteken är för dem. I detta kapitel redogörs i för de slutsatser vi kommit 
fram till i uppsatsen genom intervjuer och observationer på fem folkbibliotek. Vi dis-
kuterar och jämför våra observationer mot det som informanterna har berättat, samt ger 
förslag till vidare forskning.  

8.1 Bibliotekens tillgänglighet 

I denna uppsats har vi försökt besvara följande frågor och diskutera bibliotekens till-
gänglighet i relation till dem.  

8.1.1 Hur ser bibliotekets material för funktionshindrade barn och 
ungdomar ut? 

Vi kopplade denna fråga till Bucklands barriärer om fysisk tillgänglighet, kostnad för 
användaren, kostnad för den som tillhandahåller information och barriären om förstå-
else: kognitiv tillgång. Enligt Unescos Folkbiblioteksmanifest ska det finnas material 
som tillgodoser funktionshindrades behov och detta ska omfatta lämpliga medier, såväl 
traditionellt material som modern teknologi (2000, s.9-12). Gällande bibliotekens mate-
rial så föreslår IFLA att barnbibliotekarier ska ha väsentlig insikt i det material som 
”finns för läsning på olika nivåer” (Nielsen & Irvall 2004, s. 14).   
 
Utbud 
Då det genom litteraturen framkommit att det inte finns några regler, utan snarare re-
kommendationer, för äppelhyllans design och innehåll finns variationer i bibliotekens 
sortiment. Vi har sett att alla bibliotek har haft ett brett utbud av material och att det inte 
verkar vara några ekonomiska svårigheter att köpa in dessa utan att problemet snarare 
kan vara att hitta materialet. Vi kan konstatera att det finns fler vägar än handikappor-
ganisationer, pedagoger och sambindningslistorna att gå för att hitta material till äppel-
hyllan. På bibliotek E fick vi en ingående genomgång av äppelhyllans medier vilket gav 
oss större insikt i det otal medier som finns att tillgå för funktionshindrade barn och 
ungdomar. Informanten Ellen har vidgat sitt sökande och använder lite mer okonventio-
nella metoder genom att leta i t.ex. leksaksaffärer. Att detta är en stor fördel ser vi i äp-
pelhyllans breda utbud där även popup-böcker och taktila pekböcker, för icke funk-
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tionshindrade barn, finns. Det ger de funktionshindrade barnen en möjlighet att använda 
likadana böcker som de icke funktionshindrade och därmed slippa känna sig utpekade.  
 
Vår intervju på bibliotek D visade att Diana anser att biblioteket saknar en del material 
för funktionshindrade tonåringar och att det mesta istället är riktat till yngre barn. Detta 
är en uppfattning som vi inte delar efter observationerna, då vår uppfattning är att för-
hållandet snarare är det motsatta. Vi kan konstatera att biblioteken över lag har ett brett 
och varierat utbud av medier för funktionshindrade barn och ungdomar även om det 
skiljer sig åt i antal och utförande. Under intervjuerna framkom att informanterna inte 
delade in barn och ungdomar lika strikt som vi gör i denna uppsats utan mer efter vilka 
behov individen har. Detta märktes genom att Ellen berättade att om det kommer en 
vuxen till biblioteket som aldrig har läst en bok så kanske den personen behöver ha en 
lättare bok [från barnavdelningen, vår anm.]. Vidare berättar Ellen att vissa vuxna 
”kommer bara till Emil” och då får hon acceptera det och försöka hitta olika varianter 
på det material som finns om Emil i Lönneberga på barnavdelningen och äppelhyllan. 
 
Som framkommit tidigare förefaller det som om tillgängligheten har ökat i samband 
med att utbudet av anpassade medier vuxit och förbättrats, trots att bibliotekspersonalen 
har svårt att hitta dessa nya specialmedier som ofta begränsas av utlåningsrättigheter. Vi 
anser att dessa specialmedier borde marknadsföras bättre av utgivarna för att biblioteks-
personalen snabbare och lättare ska kunna få kännedom om det. Bättre marknadsföring 
skulle gynna de funktionshindrade användarna då bibliotekspersonalen kunde lägga ti-
den på dem istället för att söka efter medier. 
 
Inköp av material 
Efter intervjuer och observation av de olika bibliotekens äppelhyllor har vi att fått upp-
fattningen att bibliotekets utrymme har stor betydelse för utformningen av äppelhyllan. 
Detta kan medföra inskränkningar i utbudet vilket medför att vissa användargrupper 
kanske prioriteras högre vid anskaffning av material. Vi kan konstatera att bibliotekens 
utbud av talböcker och lättlästa böcker till barn och unga är relativt stort. Det är också 
möjligt att det generellt sett finns ett större utbud av talböcker på biblioteket än med öv-
riga specialmedier, vilka endast vissa grupper av funktionshindrade barn och ungdomar 
har tillgång till. Vi tror att utbudet hade sett annorlunda ut om de funktionshindrade 
barnen och ungdomarna fått vara med och bestämma vad som skulle köpas in. Ett sätt 
att lösa problemet är kanske att göra som bibliotek B som med skolans hjälp ska an-
ordna ett projekt för att ta reda på vad de funktionshindrade ungdomarna vill låna för 
medier, eftersom denna grupp så sällan kommer med egna synpunkter.                
 
BTJ styr till stor del bibliotekens inköp vilket påverkar användarnas tillgång till medier. 
Vår åsikt är att användaren har rätt att få sina önskemål tillgodosedda och inköpta av 
biblioteket oavsett om materialet finns tillgängligt hos BTJ eller inte. Att biblioteksper-
sonalen köper in från andra källor anser vi vara bra då detta ökar användarnas tillgäng-
lighet till material, men vi anser att det borde ske i samråd med funktionshindrade barn 
och ungdomar. På så vis får de möjlighet att påverka utbudet så att de känner sig delak-
tiga och hinder mot bibliotekets fysiska tillgänglighet, med avseende på material, und-
viks. 
 
I vår undersökning med informanterna har det kommit fram att biblioteken ofta har 
kontakter eller samarbete med handikappförbunden i högre grad än med förskolorna.  
Under intervjun med Anne berättade hon, se kap. 7.1, att lärarna köper in talböcker för 
lästräning i högre grad än för nöjes skull. Detta tror vi till stor del kan bero på skolornas 
begränsade budget och att eleverna först måste lära sig läsa ordentligt innan de nöjeslä-
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ser. Vi menar att det också kan vara så att skolpersonalen anser att talböcker för nöjes 
skull kan läsas på fritiden. Utan att vara närmare insatta i hur lästräningsböcker ser ut 
innehållsmässigt kommer tanken på att de skulle kunna göras intressantare, mer i stil 
med kapitelböcker för nöjesläsning för att eleverna ska ta dem till sig. Carola och 
Christina påpekade att skolpersonalen ofta inte är medvetna om att Daisyspelare krävs 
för att utnyttja talböckerna, vilket medför sämre fysisk tillgänglighet till talböcker i 
skolan för barnen med funktionshinder. Vi vill här framhålla vikten av ett väl funge-
rande samarbete mellan skol- och bibliotekspersonal för att barnen ska få tillgång till ef-
fektiva hjälpmedel även i skolan.  
 
Under våra besök på biblioteken förvånades vi över att endast en informant, i förbigå-
ende, nämnde 8 sidor, en lättläst nyhetstidning som ges ut en gång i veckan och som vi 
inte såg på mer än ett bibliotek. Tidningen tillhör visserligen inte äppelhyllan men vår 
åsikt är att den kunde vara en bra metod för att locka funktionshindrade äldre barn och 
ungdomar till biblioteket och göra dem delaktiga genom att de då har möjlighet att läsa 
nyheter på biblioteket. 8 sidor används ibland av särskolor där eleverna då får möjlighet 
till såväl lästräning som nutidsorientering vilket kan göra att de känner sig mer delaktiga 
i samhällslivet.  
 
Daisy-talböcker 
Bibliotekarien skall vara en del i ett större nätverk som inkluderar skolor, kommunala 
myndigheter och handikappsorganisationer (Nielsen & Irvall 2004, s. 14 f.). Vi anser att 
samarbete mellan bibliotek och skola skulle kunna leda till ökad tillgänglighet till 
Daisy-talböcker, framför allt för intellektuellt funktionshindrade barn och ungdomar 
och förbättra deras läsförmåga. Detta eftersom lärarna då kunde informeras av biblio-
tekspersonalen om vikten av att barnen får tillgång till Daisy-talböcker. Genom bok & 
Daisy har användarna fått möjlighet att underlätta lästräningen eftersom de kan lyssna 
till och se texten samtidigt. Att Daisy-talböcker endast lånas ut till personer med vissa 
funktionshinder är till både för- och nackdelar för användarna då färre användare kon-
kurrerar om talböckerna och därmed ökad tillgänglighet för dessa användare än om tal-
böckerna kunde lånas av andra men kan medföra att användaren kan känna sig utpekad 
pga. sitt funktionshinder.  
 
Sammanfattningsvis har vi sett att de undersökta biblioteken följer Unescos folkbiblio-
teksmanifest på den punkt som säger att ”biblioteken ska ha material som tillgodoser 
funktionshindrades behov och detta ska omfatta lämpliga medier, såväl traditionellt 
material som modern teknologi” (2000, s.9-12). Även bibliotekslagen anser vi bibliote-
ken efterföljer enligt § 8 och 9: ”särskild uppmärksamhet skall ägnas åt bl.a. funktions-
hindrade och barn som har rätt till anpassade medier genom att de erbjuds böcker, IT 
och andra medier som är anpassade till deras behov för att främja barnens språkutveck-
ling och inspirera dem till att läsa (SFS 1996:1596)”. Även FN: s standardregler som 
skriver att ”punktskrift, kassetter, stor stil och annan lämplig teknik bör användas för att 
ge människor med synskador tillgång till skriven information och dokumentation” efter-
följs.  

8.1.2 Vilka tjänster kan biblioteket erbjuda funktionshindrade barn 
och ungdomar? 

Vi kopplade frågan om tjänster till Bucklands tredje barriär om kostnad för användaren. 
Angående bemötandet av funktionshindrade användare rådde delade meningar; några av 
informanterna upplevde inga problem med bemötande medan några av dem ibland 
kunde känna sig lite osäkra. Trots detta uppfattar vi inte denna barriär som något större 
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problem. För att få ett fullständigt svar på denna fråga krävs dock en undersökning ur 
användarperspektiv. 
 
Frågan om bibliotekets tjänster kan även relateras till den fjärde barriären om kostnad 
för den som tillhandahåller information. En barriär mot detta kan vara att det är kost-
samt att arrangera aktiviteter/projekt i såväl ansträngning som pengar och tid, vilket kan 
leda till att planerade projekt läggs ner. Det har visat sig att alla biblioteken har eller har 
haft projekt eller aktiviteter för funktionshindrade barn och ungdomar, de tyckte att det 
var ett bra sätt att locka dit barn eftersom biblioteket ska vara till för alla.  
 
Den femte barriären, om förståelse: kognitiv tillgång, sätter vi i förbindelse med att de 
flesta bibliotek har en läs- och skrivstuga och ett par av dem har läs- och skrivtekniker 
knuten till denna. Dessa bibliotek hade också acceptabel till fullgod teknisk utrustning 
och av den anledningen anser vi att det inte är någon barriär på de flesta biblioteken. 
 
Bemötande 
I uppsatsens kap 2 och 3 framkommer att olika lagar och riktlinjer fastställer att alla 
människor ska vara delaktiga och jämlika i samhället och inte diskrimineras pga. tex. 
ålder eller funktionshinder och att biblioteken ska anpassas för personer med olika 
funktionshinder.  
 
Vi anser att man från bibliotekens sida ska sträva efter att lära sig urskilja och få ökad 
kunskap om de olika funktionshindren för att kunna tillgodose dessa riktlinjer och på 
bästa sätt bemöta personer med dessa funktionshinder. Hur bemötandet av funktions-
hindrade ser ut på biblioteken förefaller vara förenat med hur väl insatt personalen är i 
de olika funktionshindren. Vi tror att det krävs mycket tid och ansträngning av perso-
nalen för att lära sig känna igen olika typer av funktionshinder och funktionshindrades 
behov för att kunna bemöta dem på ett lämpligt sätt. Genom att tillägna sig kunskap kan 
bibliotekspersonalen bli medveten om de funktionshindrades behov vid såväl bemö-
tande som inköp och planering av verksamhet. Dock finns risken att utbildning om 
funktionshinder för personalen inte får någon hög prioritet eftersom det innebär en 
kostnad i tid och pengar för biblioteken som medför att vissa grupper av de funktions-
hindrade användarna missgynnas.  
 
Angående bemötandet av funktionshindrade användare rådde delade meningar bland 
våra informanter. Ingen av dem är någon nybörjare inom området men ändå visar det 
sig att två av de mer rutinerade säger att de ibland inte känner sig helt säkra vid bemö-
tandet av en del grupper. Vi är förvånade över att inte fler av våra informanter upplevde 
några problem vid bemötandet av funktionshindrade barn och ungdomar utan däremot 
genomgående var positiva till de funktionshindrade. Att informanternas åsikter skiljer 
sig från varandra kan kanske bero på att de rutinerade bibliotekarierna är avslappnade i 
sina yrkesroller och därför inte har några problem med att prata om sin eventuella osä-
kerhet. Kanske är det helt enkelt så att de pga. sin positiva attityd valt att arbeta med äp-
pelhyllan och funktionshindrade. En annan orsak till det kan vara att informanterna inte 
vill visa sin osäkerhet i en intervju och bemötande kan vara en känslig fråga att disku-
tera när de blir inspelade. Vi tror att bemötande är något som man kan lära sig i takt 
med att erfarenheten och kunskapen om funktionshindrade ökar. Vi uppfattar inte barri-
ären om kostnad för användaren som något större problem. För att få ett fullständigt 
svar på frågan om bemötandet av funktionshindrade fordras dock en undersökning som 
även visar användarnas perspektiv. Det är tänkbart att vi vid en enkätundersökning hade 
fått ett annat resultat då informanterna varit mer anonyma och haft mer tid, lugn och ro 
till att tänka över och besvara frågorna. 
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Under intervjuerna framkom att de flesta bibliotek gör inköp på efterfrågan från organi-
sationer eller pratar med föräldrar men sällan direkt med de funktionshindrade barnen 
själva. Vad beror detta på? En orsak kan vara den osäkerhet som finns i bemötandet av 
funktionshindrade barn och ungdomar eftersom vi oftast inte är vana vid att tala med 
funktionshindrade om vi inte har någon i vår närhet. Tyvärr kan det medföra att vi 
ibland undviker att tala med dessa personer eftersom vi inte vet hur vi ska bete oss gent-
emot dem.  Diana tror att barnbibliotekarier kan vara bättre på att bemöta dessa grupper 
eftersom de är vana vid att träffa barn och kommunicera med dem. Hon berättar att 
barnbibliotekarierna alltid försöker möta barnen på deras nivå. Vi tror att det ligger 
mycket i det när det gäller intellektuellt funktionshindrade eftersom de ligger på en 
kognitivt lägre nivå som kräver ett mer konkret språk. Dock måste bibliotekspersonal 
vara medvetna om att fysiska funktionshinder inte alltid medför kognitiva svårigheter 
och att dessa barn följaktligen inte alltid behöver ett konkret språk.  
 
Vi anser, liksom informanterna i Gustafssons uppsats i kap. 3.1.2, att det är viktigt att de 
som arbetar med barn t.ex. på bibliotek, inom barnomsorgen och i skolan får fortbild-
ning i att bemöta funktionshindrade barn och ungdomar för att förstå vad olika funk-
tionshinder innebär. Förståelse är nödvändig för att bättre kunna väga in funktionshind-
rades behov vid planering av verksamhet och inköp, och för att garantera ett gott be-
mötande. Av stor betydelse är också att det finns tillräckligt många bibliotekarier och 
läs- och skrivtekniker på biblioteken för att de ska ha möjlighet att fortbilda sig och se-
dan ha tillräckligt med tid för de funktionshindrade. I vår undersökning framkom att de 
flesta informanterna har varit på seminarier och kortare kurser om funktionshindrade. 
Informanterna anser att de även lär genom erfarenhet. Emellertid är den fortbildning 
som finns våra informanter genomgått inte tillräcklig utan det finns brister eftersom en-
dast vissa funktionshinder behandlats under denna vidareutbildning. Vi anser att en kon-
sekvens av detta skulle kunna bli att bibliotekspersonalen visar mer uppmärksamhet åt 
användare med de funktionshinder som diskuterats under utbildningen pga. att de kän-
ner sig säkrare vid en viss sorts funktionshinder. Vi tycker att det är av största vikt att 
ekonomiska resurser satsas så att utbildning om flera grupper funktionshindrade kan 
genomföras. I samband med informanternas svar uppstod hos oss tankar om varför inte 
undervisning om bemötandet av funktionshindrade ges under bibliotekarieutbildningen? 
Vi anser att sådan kunskap hade varit mycket nyttig att ha i bagaget som nyutbildad 
bibliotekarie.  
 
Läs- och skrivstuga och läs- och skrivtekniker 
För att kunna förstå och tillgodogöra sig den information som omger oss krävs att käl-
lan, t.ex. en bok eller en webbsida, finns fysiskt tillgänglig och att användaren har de 
kunskaper som krävs för att tyda och förstå innehållet. För att hindra att användaren, 
pga. funktionshinder, upplever barriärer mot detta kan bibliotekspersonalen antingen 
förklara innehållet genom lättfattliga sammanfattningar, medverka till att informationen 
finns i anpassad form eller genom att undervisa användaren. Att hjälpa användaren till 
ökad förståelse kan ske med hjälp av läs- och skrivtekniker och/eller läs- och skrivstuga. 
 
De flesta bibliotek i vår undersökning har en läs- och skrivstuga och till denna har ett 
par av dem även en läs- och skrivtekniker ansluten. Dessa bibliotek är också, liksom i 
Inga Lundqvists undersökning (2003, s.68 f.), tillfredsställande tekniskt utrustade, har 
ett stort utbud av program riktade till funktionshindrade och en mer och mer lättillgäng-
lig teknik. Av den anledningen anser vi att det inte är någon barriär på de flesta biblio-
teken. Dock hade vi gärna sett att tekniken var mer lättillgänglig för alla. Det hade varit 
en fördel om barn och ungdomar slapp gå till vuxenavdelningen för att använda läs- och 
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skrivstugan eftersom de, pga. sina funktionshinder, kan uppleva obehag vid att gå till 
den. I vår undersökning hade en informant begränsad kännedom om vilka kategorier av 
funktionshindrade som använde biblioteket och kunde ha behov av läs- och skrivstugan 
och den lästekniska utrustningen. Vi uppfattade att en annan informant inte verkade så 
angelägen om att sprida information om läs- och skrivstugan. Att läs- och skrivstugan 
inte används så mycket skulle kunna bero på hur engagerad läs- och skrivteknikern är 
eller huruvida personliga assistenter har möjlighet att följa med till biblioteket.  
 
Vi upplever att läs- och skrivstugeverksamheten medverkar till att svårigheter med att 
förstå och tillgodogöra sig information minskar så att det inte utgör något hinder för de 
funktionshindrade barnen och ungdomarna på de flesta biblioteken. De flesta infor-
manterna anser att lästräningsprogrammen är viktiga medan Ellen säger att de inte har 
dessa program längre utan menar att man ska försöka använda det program barnet har 
hemma i sin dator i så stor utsträckning som möjligt. Påståendet kan uppfattas som om 
Ellen menar att läs- och skrivtekniker kanske inte behövs om barnet kan sitta hemma 
och lära sig. Det kan te sig som om Ellen rationaliserar bort sig själv genom att inte un-
derstryka hur viktig läs- och skrivteknikern är för de funktionshindrades tillgänglighet 
till biblioteket och dess information.  Senare under intervjun framkommer dock att bib-
liotek E har lästräningsprogrammet Greppet. Genom detta skulle informantens trovär-
dighet kunna ifrågasättas, men vi uppfattade att denna energiska kvinna av allt att döma 
menar att barnen ska kunna använda vanliga program i första hand eftersom de inne-
håller flera funktioner, om än begränsade, som även finns hos lästräningsprogrammen. 
Detta för att barnen ska kunna träna hemma som komplement till läs- och skrivstugan. 
Vår åsikt grundar sig på att vi uppfattade Ellen som en människa som verkligen ”brin-
ner” för sitt arbete som hon utför på sitt eget sätt och som gärna går utanför gängse ra-
mar och får tag i material på udda platser, allt för barnens bästa. Vi bedömer att läs- och 
skrivteknikerns kompetens är en tillgång för hela biblioteket och för de funktionshind-
rade användarna och en resurs väl värd att satsa på. 
 
Inga Lundqvist har i sin magisteruppsats kommit fram till att om politikerna ska kunna 
bidra ekonomiskt till verksamheten fordras att läs- och skrivstugan har väldefinierade 
mål (2003, s.  65). Dessa mål anser vi redan finns genom Unescos folkbiblioteksmani-
fest, se kap.2.3.2, och till viss del följs på de undersökta biblioteken. Emellertid påver-
kas detta av ekonomin och användarnas nyttjande av utrustningen. Vi anser emellertid 
att det vid anpassning av teknik för funktionshindrade är viktigt att tänka på att de för-
ändringar som görs inte enbart skapar nya möjligheter till större tillgänglighet och del-
aktighet utan att det tyvärr även kan bli en barriär som kan verka utestängande för funk-
tionshindrade. Detta genom att den nya tekniken ställer krav på nya kunskaper för 
denna grupp och att de ofta också måste ha tillgång till dator och Internet. Biblioteken 
har vissa datoriserade tjänster för funktionshindrade men vi tror att dessa kan och bör 
utökas så att de också lever upp till FN: s standardregler om att datoriserade 
informations- och servicesystem anpassas så att de tillgängliggörs för alla, även 
funktionshindrade (Axengrip 2002, s. 28). För att detta ska kunna ske bör biblioteken 
bli ännu bättre på att marknadsföra sina tjänster och stå till tjänst med anpassade 
datorer.  
 
Projekt 
Vid våra intervjuer framkom att alla biblioteken har eller har haft projekt eller aktivite-
ter för funktionshindrade barn och ungdomar och till skillnad mot undersökningen i 
SOU 2006:45, se kap. 3.1.1, där det konstaterades att funktionshindrade barn och ung-
domar oftast inte deltar eftersom utbudet inte är tillgängligt för dem. Vi kan konstatera 
att ovanstående inte gäller i vår undersökning där det visar sig att funktionshindrade 
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deltar i de aktiviteter som anordnas. I åtminstone ett av fallen satsar kommunen dess-
utom på ett projekt som ska öka tillgängligheten. Vi anser att det borde ordnas fler pro-
jekt/aktiviteter för funktionshindrade barn och ungdomar eftersom det är av största vikt 
att alla barn har möjlighet att känna sig delaktiga i verksamheten eftersom det lätt kan 
bli så att funktionshindrade barn och ungdomar känner utanförskap. Det är bra för barn 
både med och utan funktionshinder att få möjlighet att umgås med varandra. Det kan 
vara utvecklande för den förstnämnda gruppen, såväl socialt som kognitivt, att delta i 
aktiviteter. Enligt vår informant Diana är det ett av de bästa sätten att locka de funk-
tionshindrade användarna till biblioteket. Om de kommer dit för att uppleva något trev-
ligt, som t.ex. en teaterföreställning eller sångstund, är det troligt att den förknippas med 
något lustfyllt och lockar till fler besök.  
 
Det har framkommit att biblioteken har svårare att nå vissa grupper. Bibliotek B:s pro-
jekt som syftar till att genom skolorna försöka ta reda på vad eleverna vill ha, tror vi kan 
vara ett bra sätt att nå fler funktionshindrade, ett sätt som vi tycker att fler kunde ta ef-
ter. Det är ju också en möjlighet att samtidigt informera om bibliotekets olika möjlig-
heter för funktionshindrade. Ett annat sätt kanske skulle kunna vara att samarbeta med 
olika communities på Internet, där barn och ungdomar håller till, för att på så vis nå ut 
med sin information. Åsikterna om hur viktiga dessa projekt är varierar bland infor-
manterna. De säger att ekonomin inte är något hinder för att ordna aktiviteter men likväl 
framkommer det att den påverkar då en, med biblioteket, samarbetande organisation 
drog sig ur ett planerat projekt och projektet fick läggas ner pga. att ekonomiska resur-
ser saknats.  
 
Sammanfattningsvis anser vi att regeringsformen (SFS 1974:152) som fastställer att alla 
människor ska vara delaktiga och jämlika i samhället samt inte diskrimineras pga. tex. 
ålder eller funktionshinder, efterföljs, trots att biblioteken inte alltid har råd med projekt 
p.g.a. tids- eller ekonomisk brist. Även Unescos biblioteksmanifest (Svenska Unescorå-
det 2000, s. 9) som betonar att biblioteken ska erbjuda särskilda tjänster till dem som 
inte har möjlighet att ta del av det vanliga utbudet bedömer vi till stor del efterföljs i 
denna fråga.  
 

8.1.3 På vilket sätt är bibliotekets fysiska miljö utformad för funk-
tionshindrade? 

Denna fråga sattes i samband med Bucklands tredje barriär kostnad för användaren, där 
vi främst fokuserade på den fysiska miljön och bemötande.  
 
Fysisk miljö 
Vi har sett att den fysiska miljöns utformning kan vara avgörande för de funktionshind-
rade användarnas tillgänglighet till biblioteket. Överlag så har biblioteken flera brister i 
miljön, t.ex. så är hyllorna generellt sett för höga vilket innebär att böckerna på de 
översta hyllorna är svåra att nå för rullstolsburna. En sådan biblioteksmiljö strider mot 
FN: s standardregler där det står att ”staterna bör främja tillgängligheten för personer 
med funktionsnedsättning till lokaler för kulturutbud som teatrar, museer, biografer och 
bibliotek (Axengrip 2002, s. 34) Tillgång till folkbibliotekets information och tjänster, 
se avsnitt 2.3.2, borde i högsta grad även gälla den fysiska tillgängligheten och fram-
komligheten till själva dokumenten. Att det finns ledstråk som leder fram till äppelhyl-
lan borde också vara självklart ur tillgänglighetssynpunkt, men detta saknades på de 
flesta bibliotek.  Biblioteket är ju till även för synskadade. Ett par av biblioteken hade 
ganska dålig framkomlighet medan ett utav dem tvärtom var mycket rymligt. Det är 
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tydligt att utrymmesbristen på biblioteken får negativa konsekvenser för arbetet med att 
förbättra den fysiska miljön. Bibliotekarierna själva har också medvetenhet om bibliote-
kens brister i den fysiska miljön och menar att den alltid kan bli bättre. 
  
Bibliotek A har en tillgänglighet som vi överlag uppfattar som bra. Vi upplever att det 
negativa är att entrén befinner sig ganska långt ifrån äppelhyllan och att ledstråk saknas. 
Höjden på hyllorna är acceptabel och framkomligheten med rullstol anser vi vara god.  
 
Tillgängligheten är inte helt tillfredställande på bibliotek B där äppelhyllan är lite 
skymd av andra hyllor, ligger långt från entrén och det verkar trångt att ta sig fram. Till-
gänglighetsproblemen på detta bibliotek kan till viss del förstås eftersom biblioteket inte 
är så stort till ytan och informanterna själva menar att de har utrymmesbrist. Mest nega-
tivt är att avdelningen ligger långt ifrån entrén och att det verkar trångt att ta sig fram. 
Informanterna på bibliotek B är inte heller nöjda med hur biblioteksmiljön ser ut och då 
nämner de bl.a. att hyllorna är för höga. Vi anser att biblioteket kunde placera äppel-
hyllan närmare informationsdisken och entrén samt att skyltningen kan förbättras något 
och att biblioteket borde ordna med ledstråk fram till äppelhyllan.  Positivt är att det 
finns en läshörna i närheten av äppelhyllan och att den yttre miljön verkar bra. Den 
bristande tillgängligheten och utrymmesbristen tror vi kan komma att förbättras i och 
med att biblioteket planerar en ombyggnad i framtiden.  
 
Tillgängligheten på bibliotek C tycker vi överlag är bra, även om äppelhyllan är place-
rad något för långt ifrån entrén. Vi anser att skyltningen är tydlig och hyllan, som är 
placerad nära informationsdisken, kan ses på avstånd eftersom ett stort äpple i tyg 
hänger över den. Tyvärr är det inte någon belysning över äppelhyllan vilket gör att lju-
set över den är något sämre och kan försvåra för vissa användare att hitta de medier de 
söker. Vi upplever att miljön är inbjudande – väggarna har trivsamma färger och inred-
ningen är barnvänlig med många trevliga och finurliga dekorationer. För funktionshind-
rade barn som vill ha lugn och ro för att kunna läsa finns flera sittmöjligheter i närheten 
av äppelhyllan.  En nackdel är att det befintliga ledstråket inte helt fyller sin funktion 
fullt ut eftersom det inte är taktilt och då inte kan användas av personer med stora syn-
nedsättningar.  
 
Vi upplever att bibliotek D har vissa brister i den fysiska miljön. Diana säger att ut-
rymmet mellan hyllorna är för trångt medan vi främst uppfattar att bristerna består i 
otillräcklig skyltning, att hyllan är på relativt långt avstånd från informationsdisken och 
att ledstråk saknas till äppelhyllan. När äppelhyllan placeras på stort avstånd från infor-
mationsdisken har inte personalen någon möjlighet att se om någon av äppelhyllans be-
sökare behöver hjälp t.ex. vid ett epilepsianfall då dyrbara minuter kan gå till spillo om 
detta inte uppmärksammas av personalen. På barnavdelningen finns flera sittmöjligheter 
men vi tycker att biblioteket skulle kunna ha en sittgrupp ännu närmare äppelhyllan, lite 
mer i avskildhet.  En del av bristerna på bibliotek D tror vi försvinner inom ett par år 
eftersom biblioteket då kommer att byggas om.  
Vi uppfattar bibliotek E som väldigt rymligt och att det har en bra miljö med stort ut-
rymme, breda gångar och där det framstår som ganska lätt att ta sig fram med rullstol. 
Det är en stor fördel att äppelhyllan är placerad nära informationsdisken vilket är bra då 
personalen kan ha uppsikt över de funktionshindrade barnen. Barn som har svårt att ta 
sig fram slipper röra sig längre sträckor och barn som känner sig osäkra och utlämnade 
kan istället känna trygghet i bibliotekariens närhet då denne kan uppmärksamma om 
barn inte vågar be om hjälp. 

I Fahlbecks magisteruppsats om barn med lässvårigheter framkommer det att flera av de 
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intervjuade barnen upplever att biblioteket är en resurs där de har möjlighet att aktivt 
förbättra sin läsning eller använda olika hjälpmedel, t.ex. talböcker (Fahlbeck 2003, s. 
87 f.). I likhet med Fahlbeck, se mer kap.3.1.4, tror vi att många barn har ett behov av 
en miljö som stimulerar dem till att förbättra deras läsning. För vissa barn kan bibliote-
ket dessutom vara ett av få ställen där de kan sitta i lugn och ro och läsa, därför tror vi 
det är viktigt för dem att det finns sittplatser placerade i avskildhet och att det på dessa 
platser inte är så högljutt. Vi tycker att de flesta bibliotek i vår undersökning har tagit 
fasta på detta och att biblioteken därmed följer Unescos folkbiblioteksmanifest som 
framhäver vikten av att ha anpassade bibliotekslokaler för läsning och studier (Svenska 
Unescorådet 2000, s. 12).  
Den fysiska miljön på många av biblioteken tror vi kan innebära stora hinder främst för 
de rörelsehindrade och synskadade grupperna. Detta kan i praktiken innebära att flera 
användare med dessa funktionshinder undviker biblioteken, vilket också bekräftas i Sa-
lomonssons, se kap 3.1.2, undersökning där hon efter intervjuer med dessa grupper in-
tygar att den fysiska miljön är av stor betydelse. Till skillnad från våran studie visade 
det sig i forskningsundersökningen som beskrivs i artikeln South Carolinian public lib-
raries' ADA accommodations to persons with disabilities, att den fysiska miljön på de 
flesta av biblioteken som ingick i studien, var tillfredställande för personer med olika 
funktionshinder (Khailova 2005). Att det skiljer sig åt har knappast geografiska orsaker 
utan skulle kunna bero på ekonomi, lagstiftning och utrymmesbrist.  
 
Det är anmärkningsvärt att de flesta av de undersökta biblioteken saknar ordentliga led-
stråk och är trångt möblerade. Bibliotek C var det enda som hade markeringar i golvet 
men detta var dock inte taktilt.  
 
Inget av biblioteken hade pictogram på sina skyltar, däremot förekom det på knubbarna 
i hyllan. För att göra det enklare för de funktionshindrade barnen att själva hitta i hyl-
lorna föreslår vi att hyllorna eller knubbarna vara märkta med lättolkade symbolbilder 
och lättläst text som överensstämmer med hyllornas innehåll, samt att skyltarna ska ha 
pictogram. Enligt IFLA: s rekommendationer ska personer med läs- och skrivsvårighe-
ter inte behöva be personalen om hjälp och då visa att de har ett funktionshinder. Vi tror 
att detta även gäller personer med t.ex. nedsatt kognitiv förmåga samt en del användare 
med fysiska funktionshinder. Vi föreslår också att biblioteken skulle kunna ha äppel-
hyllan närmare entrén. Vår bedömning är att biblioteken överlag hade en tillfredstäl-
lande yttre miljö med automatiska dörröppnare och ramp där det behövdes.  
 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att de flesta bibliotek i undersökningen har brister 
i den fysiska miljön, inte minst p.g.a. för höga hyllor. Vi anser därför inte att biblioteken 
följer den del av FN: s standardregler som säger att den fysiska miljön bör vara anpas-
sad för funktionshindrade så att de får tillgång till information.  
 

8.1.4 Hur når biblioteken ut med information om sin verksamhet? 

Vi relaterade denna fråga till Bucklands första och femte barriärer om identifikation 
resp. förståelse: kognitiv tillgång. Barriärerna uttrycker att en felaktigt utformad kata-
log, webbsida eller klassifikationssystem kan utgöra en barriär för användaren som gör 
det svårt att förstå och tillgodogöra sig informationen. 
 
Enligt IFLA: s rekommendationer är det bra om artiklar och annonser i lokala tidningar 
kombineras med en lättläst broschyr om bibliotekets service till funktionshindrade. Bro-
schyren bör vara utplacerad på biblioteken men även finnas tillgänglig på andra all-
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männa platser. (Nielsen & Irvall 2004, s. 21) De flesta av biblioteken hade i enlighet 
med dessa rekommendationer broschyrer utplacerade på biblioteken men vi har inte un-
dersökt om de även funnits på andra ställen. Biblioteken hade olika typer av anpassat 
material t.ex. i form av broschyrer med enklare text eller cd-skivor med information om 
verksamheten. Flera av dem hade samarbete med handikapporganisationer och pedago-
ger. Det finns dock en risk att flertalet personer med funktionshinder inte får informa-
tion om vilka hjälpmedel biblioteket kan erbjuda. Vi fick intrycket av att personalen på 
biblioteken inte verkar vara så intresserade av att marknadsföra sina tjänster. Kanske 
kommer det sig av att de inte har tid eller kunskap för hur detta kan göras eller, som en 
informant nämner, så glömmer mottagarna snabbt att de har fått ett utskick. Detta 
stämmer inte överens med Unescos folkbiblioteksmanifest som framhåller att folkbibli-
otekets tjänster och information skall vara åtkomliga för alla (Svenska Unescorådet 
2000, s. 5, 13).  Till bibliotekens information hör även upplysningar om bibliotekens 
egen verksamhet.  
 
Ett par av informanterna menar att det finns grupper som är svåra att nå, Ellen nämner 
t.ex. ”svaga” eller dyslektiker och Carola säger att det finns många grupper av funk-
tionshindrade som är osynliga. Vi förstår om vissa grupper är svåra att upptäcka efter-
som funktionshindret ibland inte syns utanpå.  För att fånga upp dessa individer tror vi 
det är av yttersta vikt att biblioteken kan ge dem bra upplysningar i form av tydlig och 
utförlig information om utbud och tjänster på hemsidan men också genom att det exem-
pelvis finns information i form av broschyrer på biblioteken och på andra offentliga 
platser. Vi anser även att det är väsentligt att funktionshindrade användare som av en 
eller annan anledning kan ha svårt att ta sig till biblioteket, får ett utskick eller lätt kan 
läsa sig till information på bibliotekets hemsida. När en person inte ges möjlighet att få 
ta del av anpassad information som han eller hon förstår, är chansen uppenbart mindre 
att personen ska kunna ta del av det utbud av tjänster och material som förekommer. Vi 
upptäckte i slutfasen av uppsatsen att vi kanske borde ha frågat informanterna om och 
hur de marknadsförde äppelhyllan när den var ny, om de hade invigning av hyllan samt 
vilka som då eventuellt var inbjudna, t.ex. de funktionshindrade, handikappföreningar 
samt särskole- och specialpedagogiska enheter så att de blev medvetna om att äppel-
hyllan fanns tillgänglig för funktionshindrade. Ett nära samarbete med skolor och vux-
enundervisning är viktigt när biblioteket utrustar sina program för användare med läs 
och skrivsvårigheter. I vår studie har det dock inte framkommit att biblioteken har så 
mycket samarbete med skolor i samband med läs- och skrivstugeverksamheten.  
 
Enligt IFLA: s rekommendationer är det en fördel om biblioteket samarbetar med för-
skolan och förser dem med böcker med rim och ramsor så att barn med läsproblem får 
ett lämpligt övningsmaterial för lästräning. Biblioteket kan dessutom erbjuda skolor och 
föräldrar litteratur för att träna barnen i att läsa, materialet kan t.ex. bestå av lättlästa 
böcker eller särskilt utvalda texter på passande läsnivå och dataprogram för att träna 
barnen i att läsa (Nielsen & Irvall 2004, s. 14). I jämförelse med dessa rekommendatio-
ner så har vi i vår undersökning sett att biblioteken ofta har kontakter eller samarbete 
med handikappförbunden i högre grad än med förskolorna. Att många av biblioteken 
inte verkar nå ut till alla funktionshindrade barn och ungdomar med sin verksamhet, 
tycker vi dock inte enbart är bibliotekets ansvar. Vi anser att även skolan borde bidra till 
detta samarbete genom att i högre grad informera sina elever om bibliotekets tjänster. 
Det är inte säkert att alla funktionshindrade vet att de är berättigade till att låna special-
medier och de kanske inte heller känner till att det finns material som de skulle kunna 
ha hjälp av.  De vanliga skolorna är troligtvis inte lika bra på att informera eleverna om 
specialmedier. En anledning kan vara att lärarna inte är insatta i funktionshinder och an-
passade medier medan personalen på särskolorna har kunskap om detta. Det visar sig att 
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särskolan gör besök på flera av de undersökta biblioteken. Under våra observationer på 
biblioteken såg vi dock inte en enda funktionshindrad person vid äppelhyllorna. Det är 
förvånande att inte elever och personal frän särskolorna visar sig under våra besök efter-
som kommunerna enligt LSS ska tillgängliggöra fritids- och kulturutbudet för funk-
tionshindrade (1993:387, s. 79). Vi anser att biblioteksbesök är utmärkta för att de 
funktionshindrade ska känna sig delaktiga i samhället på samma villkor som andra. Vi 
förmodar att anledningen till att funktionshindrade besökare saknas beror på att de flesta 
som kommer dit är föräldrar som inte kommer dit så tidigt på dagen, vilket även flera av 
våra informanter nämnt.  
 
Salomonsson menar i sin magisteruppsats att de synskadade tycker att det finns fördelar 
med det virtuella biblioteket eftersom de inte använder det vanliga biblioteket som mö-
tesplats på samma sätt som andra människor (Salomonsson 2000, s. 43). För dessa per-
soner tror vi att det är viktigt att de kan urskilja informationen på webbsidorna genom 
att de har stor stil och att kontrasterna mellan text och bakgrund är tydliga. Vi upplevde 
att många av de observerade bibliotekens hemsidor och kataloger lämnar mycket i öv-
rigt att önska, många av dem saknar t.ex. information om tillgängligheten och utförli-
gare information om äppelhyllans innehåll. Endast ett par av biblioteken i vår undersök-
ning har möjlighet till viss anpassning av katalogen och webbsidan i form av tecken-
storlek, kontrast och typsnitt. Detta, liksom bristande information om tillgänglighet, för-
svårar för användaren att veta vilka tjänster biblioteken tillhandahåller. De berörda bib-
lioteken kan därför inte sägas följa riktlinjerna i Unescos folkbiblioteksmanifest, vilket 
fastställer att alla ska ha tillgänglighet till databaserad information. Inte heller biblio-
tekslagen som skriver att modern teknologi ska tillgängliggöras för alla, efterföljs här 
(Svenska Unescorådet 2000, s. 10). Enligt Diana har man från bibliotekets sida försökt 
få katalogen bättre anpassad för funktionshindrade, vilket har resulterat i att texten har 
blivit större. Personal på bibliotek A har klagat på att de inte har haft möjlighet att an-
passa hemsidan. Generellt sett så upplevde vi att navigeringen på sidorna var svår och 
rörig, att texten är för liten och att det inte funnits möjlighet till syntetiskt tal. Inte heller 
kan man ändra färg eller kontrast. Informationen om bibliotekens verksamhet för funk-
tionshindrade har skiljt sig åt på de olika biblioteken. Bibliotek A och D har utförlig in-
formation om äppelhyllans medier och tjänster och D: s hemsida har även tydlig navige-
ring, vi anser den därför vara ett föredöme för andra bibliotek. Bibliotek A och D har ut-
förlig information om äppelhyllans medier och tjänster, medan B, C och E har mindre 
information på sina sidor. De bibliotek vars webbsidor ger information om tillgänglig-
het för funktionshindrade har utförliga beskrivningar. Bibliotek A har särskilda länkar 
för information om sin verksamhet till funktionshindrade och det finns också en sida 
med praktisk information om hur tillgängligheten ser ut på biblioteket, det ser vi som 
positivt.  På dessa sidor är informationen också föredömligt presenterad med lättläst text 
och utförlig information om alla specialmedier som biblioteket tillhandahåller. Endast 
två av biblioteken vi besökt har en speciell sida om tillgängligheten för funktionshind-
rade i bibliotekets fysiska miljö, vilket vi anser är en brist hos de andra. Att informatio-
nen inte når ut till alla ser vi som en brist hos många av biblioteken. Den tekniska ut-
vecklingen går framåt och datorer och programvaror anpassas, vilket innebär att möjlig-
heterna potentiellt sett är stora för funktionshindrade att ta till sig information (Nielsen 
& Irvall 2004, s. 20). Men för att kunna nyttja dessa möjligheter, som förmodligen blir 
ännu fler i framtiden, måste biblioteken avsätta tillräckligt med tid och pengar för att 
satsa på dessa resurser.  
 
När det gäller den tryckta informationen nämner endast Diana av våra informanter att de 
lagt ut informationsbroschyrer på andra platser än biblioteket. Vi antar att en anledning 
till att informationen inte placeras ut kan vara att en del offentliga institutioner inte vill 
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ha denna information utlagd, kanske p.g.a. att den inte behandlar alla grupper av funk-
tionshindrade och man inte vill särbehandla någon grupp. Detta strider mot det HSO 
kallar informativ tillgänglighet och som går ut på att information måste vara tillgänglig 
för alla (Handikappförbundens samarbetsorgan a). Liksom Boräng (2003, s. 51) upp-
levde vi att våra informanter verkade tycka att det var svårt att nå ut med information 
till dyslektiker eftersom deras handikapp upplevs som osynligt av många, däremot 
uppfattade vi inte att tidsbrist för verksamhet till dyslektiker skulle vara en barriär för 
informanterna i denna fråga. Problemet med att nå ut till ”osynliga” grupper av 
funktionshindrade är något som biblioteken bör jobba med, kanske genom att informera 
i skolorna om att det finns hjälpmedel på biblioteken för dessa grupper av 
funktionshindrade. För att underlätta för funktionshindrade personer att navigera på 
bibliotekens webbsidor skulle en särskild rubrik, t.ex. Funktionshindrade, kunna finnas 
på startsidan istället för de nuvarande rubrikerna (t.ex. boken kommer, läs- och 
skrivstuga, talböcker) som ofta kan utgöra en barriär för vissa funktionshindrade när de 
måste lista ut var informationen de söker kan finnas. Under samlingsrubriken skulle all 
information om tillgänglighet till lokaler, material och service riktad till 
funktionshindrade kunna samlas.  
 
Sammanfattningsvis anser vi inte att biblioteken marknadsför sin verksamhet i sådan ut-
sträckning som skulle vara önskvärt, bristen på tillgänglighet gäller främst den digitala 
informationen. De följer därmed inte till fullo bibliotekslagen på den punkt som nämner 
att biblioteken ska tillgängliggöra databaserad information för alla (SFS 1996:1596) och 
inte heller den punkt i FN:s standardregel som säger att ”datoriserade informations- och 
servicesystem som erbjuds allmänheten är tillgängliga eller anpassas så att de blir till-
gängliga för människor med funktionsnedsättning” (Axengrip 2002).  
 

8.1.5 Slutsatser 

I denna uppsats har vi med utgångspunkt i den övergripande frågan ”Hur ser bibliote-
kens tillgänglighet ut för funktionshindrade barn och ungdomar utifrån givna mål och 
riktlinjer?” försökt besvara följande frågor: 
 
Hur ser bibliotekets material för funktionshindrade barn och ungdomar ut?  
Vi har sett att alla bibliotek har haft ett brett utbud av material och att det inte verkar 
vara några ekonomiska svårigheter att köpa in dessa utan att problemet snarare kan vara 
att hitta materialet. Informanterna berättar att de vid inköp av material ofta går på efter-
frågan från handikapporganisationer och pedagoger. Problemet kan vara att hitta medier 
som inte begränsas av utlåningsrättigheter. Genom ökad tillgång till Bok & Daisy har 
användarna fått möjlighet att förbättra läsningen. De undersökta biblioteken efterföljer 
flera lagar och riktlinjer då de tillgodoser funktionshindrade barn och ungdomars behov 
genom att de erbjuder såväl tryckt som digitalt material som t.ex. kan främja barnens 
språkutveckling.  
 
Vilka tjänster kan biblioteket erbjuda funktionshindrade barn och ungdomar? 
Till tjänster räknade vi även in bibliotekspersonalens bemötande av funktionshindrade. 
Kring denna fråga hade informanterna delade uppfattningar. Några av dem upplevde 
inte några problem i bemötandet medan andra stundtals kände sig lite osäkra. För att få 
ett fullständigt svar på denna fråga krävs dock en undersökning ur användarperspektiv. 
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Alla biblioteken har haft projekt eller aktiviteter för funktionshindrade barn och ungdo-
mar vilket de ansåg var ett bra sätt att locka barnen till biblioteket. Våra informanter 
upplevde inte att det var några större problem eller hinder för att anordna projekt.  
 
De flesta bibliotek visade sig ha en läs- och skrivstuga och ett par av dem hade en läs- 
och skrivtekniker knuten till denna. Dessa bibliotek hade också anpassat material i form 
av godtagbar till mycket bra teknisk utrustning, även om ett bibliotek saknade anpassad 
dator. Överlag anser vi dock att de flesta bibliotek tillhandahöll information i anpassade 
former för människor med skilda funktionshinder.  
 
På vilket sätt är bibliotekets fysiska miljö utformad för funktionshindrade? 
Överlag så hade biblioteken vissa brister i miljön. Hyllorna var t.ex. generellt sett för 
höga och ledstråk saknades på de flesta bibliotek. Ett par av biblioteken hade ganska 
dålig framkomlighet medan ett utav dem tvärtom var mycket rymligt. Det är tydligt att 
bristen på utrymme på biblioteken får negativa konsekvenser för arbetet med att för-
bättra den fysiska miljön. Bibliotekarierna själva påtalade också sitt biblioteks brister i 
den fysiska miljön och menade att den alltid kan bli bättre.   

 
Hur når biblioteken ut med information om sin verksamhet? 
De flesta av biblioteken hade anpassat material t.ex. i form av broschyrer med enklare 
text eller cd-skivor med information om verksamheten. Flera av dem hade samarbete 
med handikapporganisationer och pedagoger. Däremot lämnar många av bibliotekens 
hemsidor och kataloger mycket i övrigt att önska, många av dem saknar t.ex. informa-
tion om tillgängligheten och utförligare information om äppelhyllans innehåll. Flera är 
dem är svårnavigerade och man kan inte anpassa textens storlek och kontrast.    
Det har varit intressant att få en inblick i vad som faktiskt görs för de funktionshindrade 
unga idag och glädjande att verksamheten för dem och projektet med äppelhyllan sta-
digt växer. Vi anser att större insatser bör göras från bibliotekens sida för att locka de 
funktionshindrade barnen och ungdomarna till biblioteken, kanske genom att i högre 
grad marknadsföra sin verksamhet på bibliotekens hemsidor, inom särskolor, barna-
vårdscentraler och handikappförbund och därigenom leva upp till de rekommendationer 
och målsättningar som finns formulerade för biblioteken.  

8.2 Uppsatsens genomförande och resultat 

Vid genomförandet av intervjuerna användes snöbollsurval. För att få ett mångsidigt 
och relevant dataunderlag bör informanterna vara ganska olika men de bör ändå ha nå-
got gemensamt som är betydande för frågeställningen, t.ex. ett liknande yrke. I övrigt 
bör de skilja sig åt vad det gäller t.ex. ålder och kön. Vid intervjutillfällena lade vi 
märke till att enbart kvinnliga informanter, med ett åldersspann på ca 30 år, deltog. Vi 
anser att det hade varit intressant att även få åsikter från män vid intervjuerna för att se 
om svaren hade skiljt sig från varandra på ett annat sätt än de gör nu. En möjlig orsak 
till att endast kvinnor deltog skulle kunna vara att det inte finns några män som arbetar 
med äppelhyllorna på de undersökta biblioteken, då detta inte nämndes av någon av 
våra informanter. En annan anledning skulle kunna vara att metoden med snöbollsurval 
medförde att könsfördelningen blev orättvis då bibliotekspersonalen fick utse vem som 
skulle delta i intervjun. Vi är trots sned könsfördelning nöjda med informanterna och 
deras svar vid intervjuerna. Snöbollsurval kan också medföra att folk rekommenderar 
personer med samma åsikter som de själva. Hur detta överensstämmer vid arbetet med 
denna uppsats är svårt att säga. Det är möjligt att åsikterna är de samma men vi fick re-
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kommenderat informanter vars arbetsuppgifter överensstämmer med uppsatsens syfte 
och frågeställningar, vilket var vår avsikt med snöbollsurvalet.  

Vi valde att först genomföra en pilotintervju. Eftersom vi ansåg att informanten dels var 
insatt i ämnet, intresserad av att berätta och gav relevant information samt besvarade 
våra frågor på ett tillfredsställande sätt beslöt vi oss för att använda resultatet, på samma 
sätt som de andra intervjuerna, i vår undersökning.  

Vår ursprungliga avsikt var att intervjua en informant åt gången men då urvalet skedde 
genom andra personers rekommendationer fick vi ibland två informanter som medver-
kade under en intervju. I sådana fall fanns risk att de skulle påverka varandras svar eller 
att den mest talföra informanten dominerade samtalet och lät sin åsikt framträda. Vi 
upplevde emellertid att informanterna kompletterade varandras uttalanden och funge-
rade som stöd för minnet åt varandra. Däremot uppstod problem vid vissa tillfällen un-
der transkriberingen då det var nästan omöjligt att uppfatta vem som uttalade sig, sär-
skilt om informanterna talade tyst eller hade röster som liknade varandras. Detta hade 
kunnat undvikas om endast en informant deltagit, men vi anser ändå inte att det vållade 
oss några större problem med två deltagande informanter vid intervjutillfället.  
Den intervjuguide vi skapade följdes inte alltid eftersom informanterna ibland i sitt be-
rättande gav svar på kommande frågor och eftersom vi ibland sköt in framtida frågor ti-
digare när vi ansåg det lämpligt. Till största delen användes de frågor vi formulerat i 
intervjuerna men vi upptäckte även att vi missat att ställa vissa frågor. Detta kunde 
emellertid åtgärdas genom att vi i efterhand skickade den aktuella frågan via mail till in-
formanten för komplettering. På frågorna om användarundervisning och vad som är po-
pulärt att göra på biblioteken för funktionshindrade barn och ungdomar gavs svävande 
svar som inte tillförde vår undersökning något. De har därför inte tagits upp i uppsatsen. 
 
Vi anser att det har fungerat bra att analysera bibliotekens tillgänglighet för funktions-
hindrade barn och ungdomar med utgångspunkt i Bucklands barriärer. Dessa har, efter 
att ha anpassats till vårt tema, varit ett användbart verktyg i analysen av de hinder funk-
tionshindrade barn och ungdomar kan möta vid biblioteksbesök.  
Vår förförståelse var att de fysiskt funktionshindrade främst är beroende av en bra fy-
sisk miljö medan gruppen intellektuellt funktionshindrade i hög grad är beroende av ett 
rätt anpassat material och bemötande. Under uppsatsarbetets gång inser vi även att an-
vändare med t.ex. lässvårigheter är beroende av att den fysiska miljön är tillfredstäl-
lande vilket bl.a. innebär att skyltningen måste vara tydlig. Eftersom materialet är be-
gränsat och inte åskådliggör användarnas åsikter kan det inte ge en helt rättvis bild av 
bibliotekens tillgänglighet. Undersökningen i denna magisteruppsats gör inte heller an-
språk på att vara generaliserande. Hur bemötandet fungerar i praktiken kan vi inte med 
säkerhet fastställa då vi tyvärr inte fick möjlighet att observera det med egna ögon. 
Detta hade kanske visat på ett annat resultat av bemötandet av funktionshindrade barn 
och ungdomar än som framkom vid intervjuerna. Samtidigt hade det varit lärorikt för 
oss att se hur ett bemötande mot denna grupp bör eller inte bör se ut. Det hade varit in-
tressant att få användarnas synpunkter för att få en helhetsbild av bibliotekens tillgäng-
lighet som bekräftelse eller motsägelse av informationen i uppsatsen. Emellertid ser vi 
en tendens till att biblioteken allt mer riktar in sig på att funktionshindrade ska få ökad 
tillgänglighet till bibliotekets material och tjänster, men… det kan alltid bli bättre.  
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8.3 Förslag till vidare forskning 

Funktionshindrade, och då framför allt intellektuellt funktionshindrade, har inte möjlig-
het att själva forska om sin tillgänglighet till kulturella aktiviteter och är av den anled-
ningen beroende av att andra gör det. Vi har genomfört vår undersökning ur ett biblio-
teksperspektiv men det skulle vara intressant att se synen på tillgänglighet för funk-
tionshindrade barn och ungdomar samtidigt ur såväl biblioteks- som användarperspektiv 
med undersökningar som gjorts på samma bibliotek. Hade resultatet blivit detsamma? 
Vi rekommenderar därför en djupgående forskning inom detta ämnesområde där även 
de funktionshindrade barnens och ungdomarnas åsikter undersöks genom intervjuer. 
Även mer djupgående undersökningar än vår är tänkbara eftersom ganska många under-
sökningar har gjorts om bibliotekens service till vissa funktionshindrade, t.ex. dyslekti-
ker, medan djupgående undersökningar om intellektuellt funktionshindrades möjligheter 
att ta del av det utbud biblioteken tillhandahåller är i minoritet. Här borde resurser satsas 
på att undersöka detta eftersom intresset för att erbjuda dem samma service i form av 
litteratur och samhällsinformation som samhällets övriga invånare har ökat.  

Vidare är en kvantitativ undersökning tänkbar, där man undersöker tillgängligheten ge-
nom att mäta om det är skillnad i besöksfrekvens bland funktionshindrade vuxna re-
spektive barn och ungdomar och vari denna eventuella skillnad består. Kan det bero på 
hur biblioteken marknadsför sig själva? 
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9 Sammanfattning 
 
I denna uppsats undersökte vi hur tillgängligheten för fysiskt och intellektuellt funk-
tionshindrade barn och ungdomar såg ut på biblioteken, och om det fanns hinder som 
begränsade denna. Detta gjorde vi genom att ta reda på om biblioteken uppfyllde de 
föreskrivna kraven på tillgänglighet för fysiskt och intellektuellt funktionshindrade barn 
och ungdomar, samt om bibliotekspersonalen hade den kunskap som fordras för att nå 
ut om sin verksamhet till dessa barn och ungdomar och hur de gått tillväga för att till-
fredsställa gruppens behov. Ämnet valde vi då vi uppfattar att funktionshindrade är en 
grupp som är eftersatta i dagens samhälle och att tillgänglighet är ett angeläget område 
att undersöka. De tidigare studier som gjorts har inte i någon större omfattning inklude-
rat forskning om bibliotekens verksamhet för både fysiskt och intellektuellt funktions-
hindrade barn och ungdomar och relativt få undersökningar har gjorts utifrån ett biblio-
teksperspektiv.  

Vi ville se hur bibliotekarier resonerar kring och genomför bibliotekens verksamhet, ut-
ifrån de föreskrivna kraven på tillgänglighet, för dessa grupper, eftersom det till viss del 
är bibliotekspersonalen själv som slutligen väljer i vilken utsträckning biblioteket är 
tillgängligt. Vidare ville vi själva observera bibliotekens miljö för få en uppfattning om 
hur tillgängligheten för de funktionshindrade ser ut.  

Syftet med denna magisteruppsats var att få en uppfattning om huruvida det finns hinder 
som begränsar de funktionshindrade barnens och ungdomarnas tillgänglighet till bibli-
oteket. Vi formulerade nedanstående övergripande fråga för att uppnå vårt syfte: 
Hur ser bibliotekens tillgänglighet ut för funktionshindrade barn och ungdomar utifrån 
givna mål och riktlinjer? För att besvara denna frågeställning utformades fyra underfrå-
gor: 

• Hur ser bibliotekets material för funktionshindrade barn och ungdomar ut? 

• Vilka tjänster kan biblioteket erbjuda funktionshindrade barn och ungdomar? 

• På vilket sätt är bibliotekets fysiska miljö utformad för funktionshindrade? 

• Hur når biblioteken ut med information om sin verksamhet? 

För att få en bakgrund till vår undersökning studerade vi bl.a. magisteruppsatser, av-
handlingar, böcker och utredningar samt handikappförbundens hemsidor. Vi intervjuade 
sju personer varav fem bibliotekarier och två läs- och skrivtekniker på fem olika biblio-
tek för att få ett empiriskt material vilket vi sedan bearbetade och analyserade kvalita-
tivt. Som teoretisk utgångspunkt utgick vi ifrån fem av Bucklands barriärer om hinder 
mot tillgänglighet till information.  
Bucklands första barriär – identifikation - handlar om hur man identifierar information 
och i denna barriär inbegriper vi t.ex. om katalogerna och webbsidorna är utformade för 
funktionshindrade grupper och hur biblioteken når ut med sin information.  
 
Den andra barriären – fysisk tillgänglighet - går ut på att det kan finnas brist på infor-
mation och material men även att det finns svårigheter med att ta sig fram i miljön och 
leta bland hyllorna för att finna material.  
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Priset för användaren är den tredje barriären som innebär kostnad i tid och ansträngning 
som det kan medföra att ta sig fram och hitta i den fysiska miljön men även den känsla 
av obehag som en användare kan känna i exempelvis bemötandet av bibliotekspersonal. 
 
Den fjärde barriären om kostnad för den som tillhandahåller informationen innebär är 
den tid, pengar och ansträngning som det kan innebära för personalen att ordna med 
tjänster, projekt och inköp av material.  
 
Den femte barriären, förståelse: kognitiv tillgång, innebär att användaren ska kunna till-
godogöra sig informationen så att den förstår materialets innehåll men även att tekniken 
är rätt anpassad och att personen är medveten om bibliotekets olika möjligheter.  
 
Den första frågan, hur bibliotekets material för funktionshindrade barn och ungdomar 
ser ut, kopplade vi till Bucklands barriär om fysisk tillgänglighet, till barriären som 
handlar om kostnaden för den som tillhandahåller information samt barriären om förstå-
else: kognitiv tillgång. Dessa tre barriärer visade sig inte utgöra några större hinder vid 
inköp av material utan alla bibliotek har haft ett brett utbud av material. I denna fråga 
följer biblioteken Unescos folkbiblioteksmanifest på den punkt som säger att bibliote-
ken ska ha material som tillgodoser de funktionshindrades behov samt även biblioteks-
lagen och FN: s standardregler. 
Frågan om vilka tjänster biblioteken kan erbjuda funktionshindrade barn och ungdomar, 
kopplade vi till barriären om kostnad för användaren och till barriären om kostnad för 
den som tillhandahåller information, t.ex. i form av projekt och aktiviteter. Den första 
barriären verkade inte utgöra något större hinder och inte heller den sistnämnda då det 
visade sig att alla biblioteken anordnar aktiviteter. Inte heller barriären om förståelse: 
kognitiv tillgång, som sattes i samband med denna fråga, utgjorde ett hinder eftersom 
flera av biblioteken hade en läs- och skrivtekniker eller anpassad teknik. Vi anser att 
biblioteken på vår andra fråga efterföljer regeringsformen och Unescos biblioteksmani-
fest.  

Frågan om hur bibliotekets fysiska miljö är utformad för funktionshindrade sattes i 
samband med barriären om kostnad för användaren. Vi uppfattade att biblioteken över-
lag hade brister i den fysiska miljön, t.ex. att hyllorna på flera av biblioteken var för 
höga. Vi anser därför inte att biblioteken rättar sig efter FN: s standardregler som bl.a. 
säger att den fysiska miljön ska göras tillgänglig för funktionshindrade.  

Vi kopplade vår fjärde fråga – hur når biblioteken ut med information om sin verksam-
het – till barriärerna om identifikation respektive förståelse: kognitiv tillgång. Resultat 
och analys visade att identifikation av information och material kan vara en barriär då 
bibliotekens hemsidor och kataloger inte har varit tillräckligt anpassade och att vissa 
bibliotek inte lägger ned så mycket tid på marknadsföring. Förståelse: kognitiv tillgång 
kan vara ett tänkbart hinder på de två bibliotek som inte har en läs- och skrivtekniker. 
Flera av bibliotekens hemsidor och kataloger är dessutom inte rätt anpassade för funk-
tionshindrade. Av denna orsak anser vi inte att alla biblioteken efterföljer biblioteksla-
gen där det står att ”biblioteken ska tillgängliggöra databaserad information för alla”. 
Inte heller FN: s standardregel som säger att datoriserade informationssystem bör an-
passas så att de blir tillgängliga för människor med funktionsnedsättning, efterföljs helt 
och hållet. 
Våra förslag till vidare forskning består av fördjupning av vår uppsats med inriktning på 
begåvningshandikappades tillgänglighet till bibliotek, men vi anser även att synen på 
tillgänglighet för funktionshindrade barn och ungdomar ur både biblioteks- och använ-
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darperspektiv bör utgöra underlag för forskning, liksom tillgänglighet bland funktions-
hindrade vuxna respektive barn och ungdomar sett ur mätning av besöksfrekvens. 
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Bilaga 1 

Intervjuschema bibliotekspersonal 

Bakgrund, Arbetsuppgifter, Yrkeserfarenhet 
                                                                                                      
 
Hur ser bibliotekets material för funktionshindrade ut? 
 
• Vilka anpassade medier finns på biblioteket för denna grupp?  
 
• Har de funktionshindrade haft möjlighet att påverka materialutbud och/eller 

hjälpmedel som ska finnas på biblioteket? I sådana fall, på vilket sätt? 
 
• Hur är den virtuella tillgängligheten i förhållande till de funktionshindrades behov? I 

vilken utsträckning har man IT-hjälpmedel och hur fungerar de? 
 
• Vilka kriterier styr inköp av material för funktionshindrade? Ser kriterierna annor-

lunda ut för fysiskt resp. intellektuellt funktionshindrade? 
 
 
Vilka tjänster kan biblioteket erbjuda funktionshindrade barn och ungdomar? 
 
• Har de funktionshindrade haft möjlighet att påverka vilka tjänster som ska finnas på 

biblioteket? I sådana fall, på vilket sätt? 
 
• Bedrivs någon form av användarundervisning? 
 
• Var gör biblioteket för att funktionshindrade barn/ungdomar ska komma dit på 

fritiden? Arrangeras speciella aktiviteter för dem?  
 
• Har det ordnats någon speciell satsning/speciella projekt till förmån för  

funktionshindrade? 
 
• Vad är populärt att göra på biblioteket för barn/ungdomar i denna grupp? Lån? 

Teater? Musikaktiviteter? Högläsning? 
 
• Vilket arbetssätt har bibliotekspersonalen mot funktionshindrade? Skiljer sig be-

mötandet åt mellan fysiskt och intellektuellt handikappade? På vilket sätt?  
 
• Har biblioteket måldokument/styrdokument för verksamheten? 
 
• Är man nytänkande och håller sig uppdaterad angående funktionshindrade? Hur? 
 
• Behövs förbättringar och vilka eventuella hinder finns i så fall mot genomförandet 

av önskade förbättringar?  
 
• Om behov finns, hur kan biblioteket bli bättre på att bemöta intellektuellt och fysiskt 

funktionshindrade? 
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• Har någon grupp av de intellektuellt eller fysiskt handikappade prioriterats högre än 

den andra när det gäller tjänster/utbud/hjälpmedel? 
 
 
På vilket sätt är bibliotekets miljö utformad för funktionshindrade? 
 
• Hur är den fysiska miljön utformad avseende tillgänglighet i förhållande till de 

funktionshindrades behov? Hur är skyltningen på varje bibliotek? 
 
• Har de funktionshindrade haft möjlighet att påverka miljön på biblioteket? I sådana 

fall, på vilket sätt? 
 
 
Hur når biblioteken ut med information om sin verksamhet? 
 
• Hur når biblioteket ut med information till funktionshindrade om den verksamhet 

och de tjänster som är speciellt anpassade till dem? I vilken form förekommer den 
informationen? 
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Bilaga 2 

Observationsschema 

För att få en tydligare bakgrundsbild av den fysiska inre och yttre miljön.  
 
• Automatisk dörröppning: lättåtkomlig och ramp där det behövs. 
 
• Belysning: bländskydd, tillräcklig, ev. hyllbelysning. 
 
• Datorer: anpassade och med lästräningsprogram. 
 
• Disken: höj- och sänkbar eller lägre på vissa ställen. Pall framför minskar framkom-

ligheten. 
 
• Förstoringskamera: gärna kopplad till dator.  
 
• Gångar: tillräckligt breda för rullstolar, mattor – snubbelrisk. 
 
• Handikapphiss  
 
• Handikapparkering: nära biblioteket. Reserverad, skyltad och markerad.  
 
• Hyllor: inte för höga eller otillgängligt placerade 
 
• Information: riktad till besökare (barn och vuxna) i anpassade former (lättläst, 

punktskrift, diskett/CD-rom).  
 
• Katalogen: möjlighet att välja stor stil. Information i lättläst text eller med ljud. 

Länk till biblioteksinformation (på teckenspråk). Möjlighet att ställa in kontrast eller 
byta färger för att underlätta urskiljande av texten. Text med enkelt och inte för ab-
strakt språk, samt korta meningar och stycken. Logiskt uppställd meny. 

 
• Ledstråk: taktilt. 
 
• Möblering: sittgrupp (soffa/bord och stolar). Möbler placerade så att de inte hindrar 

framkomligheten. 
 
• Skyltar och tavlor: information i text och piktogram/bildsymbol. Lättförståelig 

skyltinformation, inte abstrakt eller med långa ord och meningar. Enkelt typsnitt. Ej 
för liten text. Alla skyltar inom samma skyltgrupp ska ha enhetlig utformning. 
Skyltar ska inte täckas av blanka ytor som reflekterar ljus. Orienteringskarta. Skylt 
med öppettider. 

 
• Spelare: för talböcker.  
 
• Trösklar: kan hindra framkomligheten.  
 
• Webbsidor: möjlighet att välja stor stil, färg och kontrast. Text med enkelt och inte 
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för abstrakt språk och korta stycken och meningar. 
 
• Äppelhyllan: placering (nära disken), skyltad så att den är lätt att hitta.  
 
• Äppelhyllans bestånd: böcker med många illustrationer, böcker på bliss, datorpro-

gram, flanosagor, lättlästa böcker, musik, böcker med pictogram, punktskriftsböcker 
(ev. med upphöjda taktila bilder), rim & ramsor, taktila böcker, talböcker i Daisy-
format som kan spelas med olika hastigheter, teckenböcker och video på tecken-
språk för hörselskadade. 

 
 


