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Inledning  

Att göra information tillgänglig för alla är ett uttalat mål i politiska dokument och 

lagstiftning som rör biblioteken. Här följer några exempel på hur tillgång och till-

gänglighet beskrivs som mål i bibliotekslagen (2013) och i propositionen till den-

samma: 

 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets ut-
veckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det all-
männa biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplys-
ning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska 
finnas tillgänglig för alla.1 

 
Biblioteken bidrar till att främja delaktighet i samhällslivet genom att fler får tillgång till 

information och bättre förutsättningar att delta i det offentliga samtalet.2 
 
Enligt 2 § i den nuvarande bibliotekslagen ska alla medborgare ha tillgång till ett folk-

bibliotek till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och ut-
bildning samt kulturell verksamhet i övrigt.3 

 

Men vad menas med tillgänglighet och hur tillgängliga är biblioteken egentligen? 

Det finns många faktorer som påverkar vilka resurser, kunskaper och möjligheter 

människor har och därmed även huruvida de får tillgång till information. Hur 

förmår biblioteket att göra information tillgänglig med hänsyn till människors 

olika förutsättningar? I den här uppsatsen vill jag undersöka vad som menas med 

begreppet ”tillgänglighet” i styrdokument och hur tillgängligheten upplevs av 

besökare på ett folkbibliotek, närmare bestämt Malmö stadsbibliotek.  

På Malmö stadsbiblioteks webbplats4 går det, under rubriken ”tillgänglighet” 

bland annat att läsa om framkomligheten med rullstol och hissar, hörslinga, dato-

rer med särskilda program eller hörslinga. Men jag menar att den information som 

ges här ligger långt ifrån målet att skapa en biblioteksverksamhet som ”finns till-

gänglig för alla”. Vilka faktorer som behöver tas hänsyn till för att göra biblio-

                                                 
1 Bibliotekslag 2013:801, 2 §.  
2 Regeringens proposition 2012/13:147, Ny bibliotekslag, s. 12. 
3 Regeringens proposition 2012/13:147, Ny bibliotekslag, s. 12. 
4 Malmö stadsbiblioteks webbplats > Om oss > Tillgänglighet. 
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teksverksamheten tillgänglig för alla oavsett funktionsförmåga vill jag undersöka i 

denna uppsats.  

Samtidigt är jag medveten om att det är många faktorer som påverkar männi-

skors möjligheter att ta del av samhällets resurser. Dessa är bland annat diskrimi-

neringsgrunderna: kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörig-

het, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning 

och ålder.  Men även klassbakgrund, så som utbildning och ekonomi, påverkar 

människors tillgång till resurser.5 I den här uppsatsen kommer dock huvudfokus 

ligga på hur människors fysiska, kognitiva och psykiska funktionsförmåga påver-

kar deras möjligheter att få tillgång till bibliotekets resurser, eller rättare sagt, hur 

biblioteket möjliggör för besökarna med alla deras olika förutsättningar att få till-

gång till material och information. Självklart är det svårt att skilja funktionsför-

måga helt från de andra faktorerna. Hur de är sammanvävda kommer att gås in på 

närmare i avsnittet kring intersektionalitet i uppsatsens teoridel. Men arbetets om-

fång är begränsat och mitt huvudsakliga intresse för den här uppsatsen ligger på 

sambandet mellan människors funktionalitet och bibliotekets tillgänglighet som 

därför kommer att utgöra uppsatsens huvudsakliga fokusområde. 

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka tillgängligheten på ett bibliotek, 

närmare bestämt Malmö stadsbibliotek. Vad menas med begreppet ”tillgänglig-

het”, vad innebär det för biblioteksverksamheten och dess besökare och hur upp-

lever de tillgängligheten på Malmö stadsbibliotek? Syftet är också att undersöka 

vilka normer som präglar biblioteksverksamheten och vilka konsekvenser detta 

har för biblioteksbesökarna i allmänhet och för gruppen ”personer med normbry-

tande funktion” i synnerhet. Uppsatsen vill ge utrymme för och röst åt personer 

med normbrytande funktion och hur de upplever tillgängligheten på ett bibliotek 

som ska vara ”tillgängligt för alla”. I detta syfte kommer den här uppsatsen att 

undersöka hur tillgänglighet framställs i styrdokument för bibliotek och hur till-

gängligheten faktiskt upplevs av besökare på Malmö stadsbibliotek. Den här upp-

satsen syfte är alltså att undersöka tillgängligheten på Malmö stadsbibliotek, att 

relatera resultaten till de krav som ställs på tillgängligheten i internationella, nat-

ionella och lokala styrdokument och att undersöka vad begreppet ”tillgänglighet” 

innebär för bibliotekets besökare. Undersökningen kommer att utgå från följande 

frågeställningar: 

 

                                                 
5 Jfr. Pettersson, Wolanik Boström & Öhlander (2017), s. 137-138. 
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Hur beskrivs ”tillgänglighet” i styrdokument för bibliotek och vad innebär det för/ 

vilka krav ställs på biblioteksverksamheten? 

 

Hur lever Malmö stadsbibliotek upp till de mål som formuleras i styrdokumenten 

och hur upplevs tillgängligheten på Malmö stadsbibliotek av dess besökare i 

allmänhet och besökare med normbrytande funktion i synnerhet? 

Tidigare forskning 

Ämnet tillgänglighet diskuteras mycket inom biblioteks- och informationsveten-

skap. En stor del av forskningen är baserad i USA. Inte så mycket forskning un-

dersöker dock tillgängligheten på enskilda bibliotek och tillgängligheten ur perso-

ner med normbrytande funktionsvariationers perspektiv. Här ges exempel på stu-

dier som undersöker tillgängligheten på bibliotek, främst från det engelsk- och 

svenskspråkiga området. 

Inom svensk forskning har två magisteruppsatser från 2007 och 2011 under-

sökt tillgänglighet på bibliotek. Charlotta Dobson Hoffman och Gunhild Grönda-

len6 fokuserar i Det upplevda rummet. En studie om tillgänglighet på bibliotek 

framförallt på det fysiska rummet och hur det påverkar användare och deras till-

gång till information. De jämför bibliotekspersonalens och arkitektens tankar 

kring tillgänglighet i det fysiska rummet med användare de intervjuat och sina 

egna upplevelser. Uppsatsen fokuserar dock inte särskilt på personer med norm-

brytande funktionsvariation. Maud Hast och Maria Normark7 däremot lägger i 

Allas bibliotek? En fallstudie om tillgänglighet utifrån exemplet Sundsvalls stads-

bibliotek fokus på styrdokument för att undersöka synen på tillgänglighet. Som 

teoretisk bakgrund använder de Michael Bucklands teori om sex hinder som 

biblioteksanvändaren måste övervinna för att få tillgång till information. De jäm-

för resultaten från styrdokumentundersökningen med deras egna observationer av 

vilka tillgängliga medier Sundsvalls stadsbibliotek erbjuder och hur det fysiska 

rummet är utformat. De genomför också intervjuer med enhetschefen och en re-

presentant för handikapprådet. Uppsatsen liknar på många sätt den här uppsatsen 

men lägger inte lika mycket fokus på besökarnas upplevelse av tillgängligheten. 

Anna Wilner8 undersökte 2005 i magisteruppsatsen Funktionshinder barriär eller 

genväg till biblioteket? En fallstudie om rörelsehindrades och synskadades biblio-

teksanvändning sex personers upplevelser av att ha en normbrytande funktionsva-

riation och att använda sitt kommunala bibliotek. Wilner använder sig av Thomas 

                                                 
6 Dobson Hoffman & Gröndalen (2007). 
7 Hast & Normark (2011). 
8 Wilner (2005). 
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D. Wilsons teori om informationssökning och genomför intervjuer och observat-

ioner för att dokumentera de sex användarnas biblioteksanvändning.  

Inom det engelska språkområdet finns mer forskning på ämnet tillgänglighet 

och bibliotek att hitta. Alana Kumbier och Julia Starkey9 betonar i sin artikel ”Ac-

cess Is Not Problem Solving: Disability Justice and Libraries” tillgänglighet som 

en grundläggande rättighet. De menar att en bredare definition av tillgänglighet 

och arbete för att säkerställa en sådan gynnar inte bara användare med normbry-

tande funktionsvariationer utan alla biblioteksbesökare. Susan K. Burke10 utvärde-

rar i ”Perceptions of Public Library Accessibility for People with Disabilities” 

data från USAs statistiska centralbyrå med 5000 hushålls svar angående bilio-

tekens tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. Heather Hill11 utfors-

kar i ”Ontario public libraries, accessibility and justice: a capability approach” hur 

bibliotek, i det här fallet i delstaten Ontario, kan utforma riktlinjer för att säker-

ställa tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Hill utforskar sär-

skilt hur till exempel tillgänglighetsinformation placeras på bibliotekets webbplats 

och hur anpassade datorer och hjälpmedel är placerade i biblioteksrummet. 

Samma författare gör också i ”Disability and accessibility in the library and in-

formation science literature: a content analysis” en undersökning av hur ämnet 

bibliotek och personer med normbrytande funktionsvariationer har behandlats i 

biblioteks- och informationsvetenskapslitteratur. Hen beskriver att huvudfokus 

ofta ligger på informationsteknologi och att litteraturen ofta handlar om de utma-

ningar tillgänglighetsfrågor skapar men att lite forskning baseras på empiriska 

undersökningar. Hen uppmärksammar också att personer med normbrytande 

funktionsvariationer ofta inte tillfrågas och inkluderas i forskningen. Den mesta 

forskningen, menar Hill, är centrerat till USA och Storbritannien. 

Som exempel på forskning från andra delar av världen kan till exempel Alicia 

Julia Todaros12 ”Library services for people with disabilities in Argentina” nämnas 

som undersöker tillgängligheten på 20 bibliotek i Argentina med hjälp av enkäter. 

Todaro har dessutom besökt 10 av dessa bibliotek och genomfört intervjuer med 

bibliotekschefer, personal och användare som befann sig på plats. Fokus i Todaros 

forskning ligger mest på tillgängligheten för synskadade och personer med fysiska 

normbrytande funktionsvariationer. Hen konstaterar ett stort utvecklingsbehov 

och föreslår åtgärder baserade på UNESCO:s Public Library Manifesto 1994.  

En större svensk studie som också kan nämnas är Dalarnas forskningsråds 

”Socialt deltagande och tillgång till service: Upplevda hinder och hur de kan re-

duceras”13. Den är inte inriktad på just bibliotek, men ger en bred bild av vad till-

                                                 
9 Kumbier & Starkey (2016). 
10 Burke (2009). 
11 Hill (2013). 
12 Todaro (2005). 
13 Dahlberg m.fl. (2012). 
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gänglighet till samhällsinstitutioner kan innebära utifrån personer med normbry-

tande funktionsvariationers egna uppfattningar.  

Teoretisk bakgrund 

Uppsatsens teoretiska bakgrund kommer i huvudsak att vila på crip-teori. Vägle-

dande inom ämnet är Robert McRuers Crip theory: cultural signs of queerness 

and disability (2006). Crip-teorin har sina rötter i de så kallade disability studies 

och queerteori14. Dessa båda inriktningar beskrivs nedan närmare för att introdu-

cera crip-teorins ursprung och huvudsakliga teser. Crip-teorin förväntas ge denna 

uppsats ett ”underifrån-perspektiv”, det vill säga ett kritiskt perspektiv som synar 

maktstrukturer gällande funktionalitet och normer.  

Alla tre nämnda perspektiv vilar på postmodernistiska idéer. Därför kommer 

ett inledande avsnitt ägnas just åt postmodernism. 

Postmodernism 

Postmodernismen, som fortfarande aktuell tanketradition, växte sig stark under 

1960-talet.15 Den riktade kritik mot modernitetens starka tro på förnuftet och dess 

förmåga att skapa objektiva sanningar om världen. Kunskap och vetenskap var i 

modernisternas mening fakta som människan med hjälp av sin rationalitet kunde 

komma fram till. Modernistisk filosofi beskrev världen som välordnad och stabil 

och denna syn gällde även den mänskliga individen och dess inneboende natur. 

Att kritik mot modernism blev högljudd efter de två världskrigen är inte för-

vånansvärt. Hur tillförlitligt är det mänskliga förnuftet om det kan åstadkomma ett 

sådant barbari, undrade filosoferna Theodore W. Adorno och Max Horkheimer. 

Postmodernistiska tänkare ansåg att strävan efter visshet och fakta hade priorite-

rats framför reflekterande och kritiskt tänkande med följden att mänsklighetens 

och världens mångfald och komplexitet försummades. Postmodernismen förnekar 

”absolut kunskap” och universella sanningar och människan ses inte som en va-

relse med en inneboende, fast kärna eller essens. Istället banade postmodernismen 

väg för socialkonstruktivismen som ser världen och vår kunskap om den som 

social konstruktion, i vilken människan är medskapare och skapas i socialt sam-

spel. Eftersom bilden av världen är medskapat av oss själva, alltså subjektiv, kon-

textberoende och värdeladdad, finns det inga universella sanningar. Individen har 

ingen inneboende essens eller kärna utan förändras ständigt i relation till det som 

omger henom. Denna syn på individen är fundamental för disability studies, que-

erteori och crip-teori. För vad är en så kallad funktionsnedsättning eller en så kal-

                                                 
14 Barounis (2010), s. 443. 
15 Jfr. Dahlberg, Moss & Pence (2014), s. 66-101. 
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lad sexuell läggning om vi är i ständig förändring, ständig konstitueras på nytt i 

relation till vår omvärld? Kategorier som ”funktionsnedsättning” och ”queer” kan 

endast existera i relation till något. Och det är där normen blir synlig och det vill 

denna uppsats bland annat undersöka. Den postmodernistiska synen på makt, 

normer och kroppar kommer att beskrivas mer ingående i anslutning till presentat-

ionen av de tre teoretiska inriktningarna: disability studies, queerteori och crip-

teori. 

Disability Studies  

Disability studies blev en disciplin under 1970- och 80-talet. Lennard J. Davis 

beskriver i antologin The Disability Studies Reader hur termen ”disability” under 

dessa år formades till en kategori för politiskt motstånd.16 Tidigare hade termen 

använts för människor med normbrytande funktion, ofta i samband med diskrimi-

nerande och förtryckande behandling. Nu började personer med funktionsnedsätt-

ning använda termen om sig själva för att skapa en gruppidentitet och kräva rät-

tigheter.17 Tidigare hade personer med olika slags funktionsnedsättningar inte 

identifierat sig med varandra, men i och med att de utsattes för liknande diskrimi-

nering, skapades också behovet av att hålla ihop som grupp för att kämpa för 

medborgerliga rättigheter. Parallellt med denna utveckling, under 90-talet, utfor-

mades också den så kallade ”sociala modellen”, som manifesterade att snarare 

barriärer i samhället än själva funktionsnedsättningen utgjorde problem, och dis-

krimineringen som personer med funktionsnedsättning utsattes för, skedde på 

grund av en social konstruktion som förknippade en funktionsnedsättning med 

något negativt.18 Hur den ”sociala modellen” vänder på perspektivet och riktar 

fokus på barriärer istället för på människors funktionsförmåga kommer att vara en 

viktig utgångspunkt för den här uppsatsen. Den är behjälplig för att synliggöra 

maktstrukturer som skapar hinder för personer med funktionsnedsättning. Den 

brittiska aktivist-gruppen Union of Physically Impaired Against Segregation 

(UPIAS) beskrev förtrycket av personer med funktionsnedsättning 1975 på föl-

jande sätt:  

In our view, it is society which disables physically impaired people. Disability is something 
imposed on top of our impairments, by the way we are unnecessarily isolated and excluded 
from full participation in society. Disabled people are therefore an oppressed group in soci-
ety.19  

                                                 
16 Davis (2010), s. 301. 
17 Davis (2010), s. 301. 
18 Davis (2010), s. 302. 
19 Shakespeare (2010), s. 267. 



 11 

Här görs en viktig distinktion mellan “funktionshinder” och “normbrytande funkt-

ionsförmåga”.20 Ett hinder uppstår endast då personer med normbrytande funkt-

ionsförmåga stöter på barriärer som samhället har skapat. Genom att inte ta hän-

syn och undanröja sådana barriärer utsätts personer med normbrytande funktions-

förmåga för förtryck, menar UPIAS, vilket förtydligas i nästa stycke:  

[…]the disadvantage or restriction of activity caused by a contemporary social organisation 
which takes little or no account of people who have physical impairments and thus excludes 
them from participation in the mainstream of social activities.21  

Den sociala modellen skiljer sig alltså, skriver Tom Shakespeare, från den så kal-

lade ”medicinska” eller ”individuella modellen”, som beskriver normbrytande 

funktionsvariationer som brister hos den enskilde individen.22 Men om den sociala 

modellen appliceras på uppsatsens undersökningsområde så innebär det att fokus 

inte bör ligga på den enskildes funktionsvariation utan på de barriärer samhället, 

eller i det här fallet biblioteket, skapar genom att inte ta hänsyn till att människor 

har olika funktionsförmåga. Detta antas ske eftersom det råder en stark norm för 

vem den genomsnittlige besökaren på biblioteket är, det vill säga, barriärer skapas 

för att den genomsnittlige besökaren antas vara ”funktionsfullkomlig”. 

Men hur definieras funktionsfullkomlighet eller normbrytande funktionsvari-

ation? Postmodernismen ifrågasatte kategoriers stabilitet, så kallad essentialism, 

som beskriver en tro på att kategorier är medfödda och statiska.23 Om vi frågar oss 

vad som egentligen definierar en normbrytande funktionsvariation så kommer vi 

få svårigheter att göra definitiva avgränsningar. Vad som definieras som normbry-

tande funktionsvariation varierar. Det kan röra sig om t.ex. dövhet, ryggradsska-

dor, dyslexi, men också om s.k. övervikt, smärta m.m. En normbrytande funkt-

ionsvariation kan variera över tid, den måste inte vara medfödd, utan kan uppstå 

senare i livet och även försvinna igen. Men vad är det då som förenar personer 

med normbrytande funktionsvariation? Hur kan kampen för rättigheter föras trots 

svårigheten att definiera ”normbrytande funktionsvariation”? Alison Kafer skriver 

att termen ”disability” egentligen kan innefatta allt ifrån inlärningssvårigheter till 

kronisk sjukdom, från rörelsehinder till HIV/Aids, från sensoriska funktionsvariat-

ioner till psykisk sjukdom. Även utmattningssyndrom, diabetes och astma disku-

teras i termer av normbrytande funktionsvariationer, menar Kafer, särskilt då de är 

tätt sammankopplade med andra sociala faktorer. Hen skriver att till exempel dia-

betes är överrepresenterat bland etniska minoriteter i USA och att astma är en 

följd av att leva i områden med starka luftföroreningar. Frågan om huruvida en 

åkomma ska definieras som normbrytande funktionsvariation behöver alltså också 

                                                 
20 För en redogörelse av begrepp i denna uppsats se avsnittet ”Begrepp”. 
21 Shakespeare (2010), s. 267. 
22 Shakespeare (2010), s. 268. 
23 Davis (2010), s. 303. 
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ta hänsyn till andra, sociala faktorer, menar Kafer.24 Det som ändå är gemensamt 

för personer med normbrytande funktionsvariationer är enligt Kafer följande: 

”People within each of these categories can all be discussed in terms of disability 

politics, not because of any essential similarities among them, but because all 

have been labeled as disabled or sick and have faced discrimination as a result.”
25

 

Och det är i den behandling personer med normbrytande funktionsvariationer ut-

sätts för frågan om funktionsvariationer blir politisk. Kafer frågar: “How is the 

category of disability used to justify the classification, supervision, segregation, 

and oppression of certain people, bodies, and practices?”26 Hen menar alltså att 

kategoriseringen av normbrytande funktionsvariationer främst sker då människor 

med normbrytande funktionsvariationer ses och behandlas som avvikande. Kafer 

skriver vidare att hen har kommit till denna insikt med hjälp av feministisk teori. 

Här blir överlappningen mellan disability studies, feministisk och queerteori och 

cripteori, av vilka de båda sistnämnda kommer att gås närmare in på i följande 

avsnitt, tydlig. Kafer menar att feministisk teori har gett hen verktyg att ifrågasätta 

antaganden om normbrytande funktionsvariationer och den normbrytande krop-

pen, som leder till ojämnlik resursfördelning och social diskriminering, precis som 

hen ifrågasätter givna antaganden om femininitet och den feminina kroppen.27 

Gemensamt har personer med normbrytande funktion att det ses och behand-

las som avvikande utifrån en rådande norm. Med frågor likt dessa, vilka normer 

som råder, hur de skapas och hur de kan ifrågasättas, befattar sig cripteorin som 

kommer att presenteras efter en introduktion till queerteorin i vilken cripteorin har 

sina rötter. 

 

Queerteori 

Precis som personer med olika normbrytande funktionsvariationer började an-

vända termen ”disability” för att sammanföra individer till en grupp och på så vis 

skapa motstånd mot diskriminering, så introducerades också termen ”queer” för 

att ena en mycket heterogen grupp av homosexuella, bisexuella, transpersoner- 

och intersexuella, asexuella m.fl. Behovet att föra en gemensam kamp blev sär-

skilt tydlig efter det så kallade ”Stonewall upproret” 1969 då polisen stormade en 

fullsatt gaybar (med namnet Stonewall) i New York. Polisrazzior mot gaybarer 

var vanligt förekommande, men denna gång valde besökarna att göra motstånd, 

vilket resulterade i tre dagars gatuprotester och kravaller. Vid denna tid använde 

motståndsrörelsen fortfarande begreppet ”gay” för att definiera sig.28 Ambjörns-

                                                 
24 Jfr. Kafer (2013), s. 11-12. 
25 Kafer (2013), s. 11. 
26 Kafer (2013), s. 9. 
27 Kafer (2013), s. 14. 
28 Ambjörnsson (2006), s. 17. 
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son29, socialantropolog och genusvetare, menar att behovet av ett nytt paraply-

begrepp uppstod bland den nya generationen som kritiserade att gayrörelsens krav 

efter tolerans var ett alltför lågt uppsatt mål. Yngre aktivister ville inte finna sig i 

att ses som ”snälla, glada” och helt vanliga medborgare30. De ville inte anpassa sig 

till normen utan snarare synliggöra och ifrågasätta den. ”Queer”, som tidigare 

hade använts som ett tämligen rått skällsord, kunde fungera som ett nytt paraply-

begrepp och ena bögar, flator, bisexuella, asexuella, transpersoner med flera för 

att föra en mer politiserad kamp mot det som låg till grund för diskriminering: 

hetero- och cis31-normen. Till etableringen av begreppet bidrog aktivistgruppen 

”Queer nations” manifest år 1990, vars rötter fanns i ACT UP-rörelsen som käm-

pade mot stigmatiseringen och för rätt vård för personer med HIV/Aids. Samma 

år myntade Teresa de Lauretis på en konferens om homosexuell forskning be-

greppet queer-teori och bidrog därmed till att queer-begreppet tog plats inom aka-

demin och kompletterade ”Lesbian and Gay studies” som redan existerade som 

akademisk disciplin.32 

Viktigt när det kommer till begreppet ”queer” menar Fanny Ambjörnsson är 

följande: ”Queer ska alltså inte betraktas som en tydlig och avgränsbar identitet. 

Snarare är det ett kritiskt förhållningssätt till det normativa.”33   

Queer beskrivs alltså som ett ”kritiskt förhållningssätt till det normativa”, det 

vill säga heteronormativitet. Härmed menas att heterosexualitet är det som förvän-

tas, till skillnad från homosexualitet eller queert begär som är det avvikande. 

Heterosexualitet behöver inte beskrivas och definieras utan får existera som ”ett 

naturligt tillstånd”, medan det queera beskrivs som det avvikande. Eller som Rob-

ert McRuer skriver:  

In queer studies it is a well-established critical practice to remark on heterosexuality´s sup-
posed invisibility. As the heterosexual norm congealed during the twentieth century, it was 
the “homosexual menace” that was specified and embodied; the subsequent policing and con-
tainment of that menace allowed the new heterosexual normalcy to remain unspecified and 
disembodied.34  

Queer-begreppet används just för att syna det osynliga, heteronormativiteten, som 

genom ständig upprepning i olika former, skapar och befäster normen. Judith But-

ler skriver:  

That the power regimes of heterosexism and phallogocentrism seek to augment themselves 
through a constant repetition of their logic, their metaphysics, and their naturalized ontologies 
does not imply that repetition itself ought to be stopped – as if it could be. If repetition is 

                                                 
29 Ambjörnsson (2006), s. 22. 
30 Ambjörnsson (2006), s. 23. 
31 ”Cis” betecknar till skillnad från ”trans” personer som identifierar sig med det kön de har tilldelats. 
32 Ambjörnsson (2006), s. 37. 
33 Ambjörnsson (2006), s. 27. 
34 McRuer (2006), s. 1. 
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bound to persist as the mechanism of the cultural reproduction of identities, then the crucial 
question emerges: What kind of subversive repetition might call into question the regulatory 
practice of identity itself?35  

Om heteronormativiteten upprätthålls genom ständig upprepning, vilka möjlighet-

er finns det då att skapa praktiker som synar och ifrågasätter den? Queer-

begreppet syftar till att göra just detta: att syna och ifrågasätta heteronormativite-

ten. 

 

Crip-teori 

Cripteorin vänder, precis som queerteorin, på frågan om det avvikande och undrar 

istället: vad är det som definierar normen som personer med normbrytande funkt-

ionsvariation sägs avvika ifrån? Cripteori är en sammansmältning av disability 

studies och queerteori. I likhet med queerteori använder sig cripteori av ett be-

grepp som har används i nedsättande syfte. ”Crip” är en förkortning av ordet 

”cripple”. Både ”crip” och ”queer” har, så att säga, ”tagits tillbaka” för att frånta 

orden deras pejorativa betydelse och istället ge det en ny, positiv innebörd, men 

också för att få människor att reagera. Alison Kafer skriver om effekten av att 

använda ordet ”crip”: ”This desire to make people wince suggests an urge to 

shake things up, to jolt people out of their everyday understandings of bodies and 

minds, of normalcy and deviance.”36 Hen menar att ordet sätter fokus på vanliga 

sätt av människor inom normen att bemöta personer med normbrytande funkt-

ionsvariationer, genom att stirra, ställa utmanande frågor eller att ignorera. Och i 

likhet med queerteori betraktas ”crip” som något flytande, som är svårt att defini-

era.37 Men att definiera är inte heller syftet, snarare att granska och ifrågasätta 

normen. Cripteorin ställer frågan hur det kommer sig att ”normal” funktionsför-

måga inte är en identitet och inte måste definieras. Detta fenomen är ett tecken på 

en maktobalans mellan det som konstitueras som norm och avvikande.  

Robert McRuer uppmärksammar i följande citat likheterna mellan heteronor-

mativitet och funktionalitetsnormer:  

However, despite the fact that homosexuality and disability clearly share a pathologized past, 
and despite a growing awareness of the intersection between queer theory and disability stud-
ies, little notice has been taken of the connection between heterosexuality and able-bodied 
identity. Able-bodiedness, even more than heterosexuality, still largely masquerades as a non-
identity, as the natural order of things.38  

                                                 
35 Butler (1999), s. 42. 
36 Kafer (2013), s. 15. 
37 McRuer (2006), s. 34. 
38 McRuer (2006), s. 1. 
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McRuer menar att precis som heterosexualiteten behöver normen om funktion-

alitet synas och ifrågasättas. Både heteronormativitet och funktionalitetsnormen 

skapas genom att kontrasteras mot det avvikande: ”The parallell structure of the 

definitions of ability and sexuality is quite striking: first, to be able-bodied is to be 

‘free from physical disability’, just as to be heterosexual is to be ‘the opposite of 

homosexual.’”39 McRuer beskriver likheten mellan heteronormativitet och funk-

tionalitetsnormen vidare:  

Just as the origins of heterosexual/homosexual identity are now obscured for most people so 
that compulsory heterosexuality functions as a disciplinary formation seemingly emanating 
from everywhere and nowhere, so too are the origins of able-bodied/disabled identity ob-
scured, allowing what Susan Wendell call “the disciplines of normality” […] to cohere in a 
system of compulsory able-bodiedness that similarly emanates from everywhere and no-
where.40  

Både heteronormativiteten och funktionalitetsnormen manifesterar sig i de dolda, 

det vill saga, de är svåra att sätta fingret på, men deras existens är obligato-

risk/tvångsmässig (compulsory), det vill saga de förutsätts närmast automatiskt.  

Rosemarie Garland Thomson utvecklar i syfte att syna funktionalitetsnormen 

begreppet ”normat”. Hens intention är att ifrågasätta kategorierna ”funktionalitet 

enligt normen” (able-bodiedness) och ”normbrytande funktion” (disablity) som 

självklara. Hen menar istället att  

[…] disability is a representation, a cultural interpretation of physical transformation or con-
figuration, and a comparison of bodies that structures social relations and institutions. Disa-
bility then, is the attribution of corporeal deviance – not so much a property of bodies as a 
product of cultural rules about what bodies should be or do.41 

 I likhet med “den sociala modellen” ser Garland Thomson normbrytande funkt-

ion som något som skapas och definieras i relation till samhället och kultur. Hen 

exemplifierar: trappsteg skapar ett funktionshinder för personer som använder 

rullstol, en ramp gör inte det. Eller bland personer som talar teckenspråk är dövhet 

inget funktionshinder. Normbrytande funktion är enligt denna förståelse varie-

rande i relation till omgivningens utformning och samhällets krav. Men vad är då 

normen? Normaten är en person som har full funktionalitet enligt normen. Det är 

ett ideal som skapas genom att alla attribut som förknippas med normbrytande 

funktion skalas bort. Men, påpekar Garland Tomson, det är få personer som mots-

varar detta ideal:  

Normate, then, is the constructed identity of those who, by way of the bodily configurations 
and cultural capital they assume, can step into a position of authority and wield the power it 
grants them. If one attempts to define the normate position by peeling away all the marked 

                                                 
39 McRuer (2010), s. 385. 
40 McRuer (2010), s. 385. 
41 Garland Tomson (1997), s. 6. 
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traits within the social order at this historical moment, what emerges is a very narrowly de-
fined profile that describes only a minority of actual people.42  

Begreppet “normat” kan hjälpa till att synliggöra den snäva norm som funktion-

alitetsnormen utgör och därmed ifrågasätta dess legitimitet.  

  

Intersektionalitet och kulturellt kapital 

Intersektionalitet är ett perspektiv som har sitt ursprung i den antirasistiska, femin-

istiska rörelsen i 70-talets USA.43 Svarta feminister uppmärksammade då att den 

feministiska rörelsen inte förmådde att uppmärksamma svarta kvinnors situation 

eftersom den utgick från en vit norm. De menade att svarta kvinnor utsattes för 

dubbelt förtryck då de marginaliserades både av patriarkala och rasistiska struk-

turer. Intersektionalitet är därför ett perspektiv som söker uppmärksamma olika 

identiteter, hur dessa samspelar och förhåller sig till maktstrukturer i samhället. 

Det har kommit att omfatta flera diskrimineringsgrunder, så som kön, etnicitet, 

ålder, klass och funktionalitet. Forskarna Paulina de los Reyes och Diana Mulinari 

(2005) skriver att:  

Ett intersektionalitetsperspektiv ser vi som ett sätt att utveckla en analys som förmår förankra 
maktrelationer i samhället och dess ojämlika fördelning av materiella och symboliska resur-
ser, utan att förfalla i en ontologisk rangordning om ojämlikhetens primat.44  

Ett intersektionellt perspektiv syftar alltså till att synliggöra maktstrukturer och de 

olika formerna av förtryck utan att rangordna dessa. Däremot syftar det till att visa 

att individer kan vara utsatta av flera former av förtryck. Makt, skriver de los 

Reyes och Mulinari, ”artikuleras i ojämlika materiella villkor, språkliga konstrukt-

ioner, vardagshandlingar och ideologiska fundament som varierar historiskt och 

rumsligt”.45 Makt beskrivs alltså inte som något statiskt utan som något komplext 

och rörligt.  

Forskarna Mårten Söder och Lars Grönvik (2008) menar ”att funktionsför-

måga är en dimension som inte ofta tas med när man räknar upp vad som ska in-

nefattas i intersektionella analyser”.46 Möjligtvis, skriver Söder och Grönvik, 

skulle detta kunna förklaras med att funktionsförmågan inte nödvändigtvis är kon-

stant utan kan förändras med tiden. Det är också så att alla människor kan beskri-

vas i termer av etnicitet, kön, klass och ålder medan inte alla har en normbrytande 

funktionsvariation. Begreppet ”funktionsförmåga” eller ”funktionsvariation” kan 

därför, med fördel, användas som en term för en intersektionell dimension ”då vi 

                                                 
42 Garland Tomson (1997), s. 8. 
43 Söder & Grönvik (2008), s. 11. 
44 De los Reyes & Mulinari (2005), s. 11. 
45 De los Reyes & Mulinari (2005), s. 11. 
46 Söder & Grönvik (2008), s. 17. 
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alla kan ha större eller mindre sådan förmåga”.47 Men att funktionsförmåga ofta 

inte tas med som dimension i en intersektionell maktanalys är märkligt, menar 

Söder och Grönvik vidare, med tanke på att personer med normbrytande funktion 

utesluts från arbetsmarknaden, är utsatta för att politiska beslut fattas över deras 

huvuden och representeras minimalt i det politiska systemet.48 Som vi har sett i 

avsnittet om disability studies och den ”sociala modellen” ser aktivister och funkt-

ionalitetsforskare den otillgängliga samhällsmiljön som ett förtryck ”som majori-

tetssamhället utövar gentemot vissa personer”.49 Det finns med andra ord stor an-

ledning att uppmärksamma att personer med normbrytande funktionsvariation är 

utsatta för förtryck i en maktordning och att funktionalitet ska användas som en 

dimension i en intersektionell analys.  

Söder och Grönviks antologi ämnar visa hur en intersektionell analys kan öka 

förståelsen för hur personer med normbrytande funktion utsätts för förtryck. De 

undersöker intersektionerna mellan funktionalitet och kön, sexualitet, ålder, etni-

citet och klass. När det gäller kön visar Karin Barron till exempel på att personer 

med normbrytande funktion kan ha svårt ”att få tillträde till traditionella kvinno-

roller”50 eller att de inte förväntas kunna/vilja bli föräldrar. De belyser också hur 

normer om maskulinitet skapar förväntningar på hur den ”manliga” kroppen ska 

se ut och fungera. Gällande sexualitet menar Grönvik att personer med normbry-

tande funktionsvariation ofta inte ses i termer av traditionella könsroller och där-

med inte heller förväntas ha ett sexuellt begär och ännu mindre ett ”avvikande” 

sådant. Därutöver kan det vara svårt för personer med normbrytande funktion att 

få/ta plats i hbtqia+-communitiet på grund av ”tillgänglighetsbrister, attityder och 

kroppskultur”.51 Gällande ålder beskriver Johans Tveit Sandvin gruppen ”vuxna” 

som en grupp som förväntas vara del av arbetsmarknaden, vara köpstark, alltså del 

av det kapitalistiska systemet och förväntas bilda familj, reproducera sig. Dessa 

tre aspekter, menar hen, förväntas däremot inte av personer med normbrytande 

funktionsvariation.52 De liksätts därmed med grupperna ”barn”, ”unga” och 

”äldre” som ses som ekonomiskt beroende av det samhälle som upprätthålls av 

”vuxna”. Personer med normbrytande funktion och annan etnicitet än i det här 

fallet ”svensk” utsätts också för ”dubbelt förtryck”. De marginaliseras både som 

avvikande från funktionsnormer och från vithets- och andra rasistiska normer. 

Författarna ger exempel på att gruppen personer med normbrytande funktion ho-

mogeniseras genom att till exempel barn med autism inte ges modersmålsunder-

visning eller att flyktingar med normbrytande funktion inte blir inskrivna i kom-

munens introduktionsprogram för flyktingar utan hänvisades till socialtjänsten, 

                                                 
47 Söder & Grönvik (2008), s. 9. 
48 Söder & Grönvik (2008), s. 18. 
49 Söder & Grönvik (2008), s. 19. 
50 Barron (2008), s. 33. 
51 Grönvik (2008), s. 48. 
52 Sandvin (2008), s. 75. 
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vilket ledde till de inte fick möjlighet att studera svenska som andraspråk. Slutlig-

en tar Susanne Berg upp intersektionen mellan funktionalitet och klass. Hen me-

nar både att socioekonomiska faktorer kan skapa normbrytande funktionsvariat-

ioner och att normbrytande funktionsvariationer kan skapa sämre ekonomiska 

förutsättningar.53 Personer med normbrytande funktion och låg socioekonomisk 

ställning utsätts för dubbelt förtryck då de förnekas ta del av arbetsmarknaden och 

det kapitalistiska systemet och har sämre tillgång till samhällets resurser. 

I den här uppsatsen undersöks framförallt dimensionen ”funktionalitet”. Ut-

rymme för att grundligt undersöka samspelet med andra intersektioner i förhål-

lande till maktstrukturer saknas. Ändå är det intersektionella perspektivet viktigt 

för den här uppsatsen. Analysen av materialet och undersökningen av tillgänglig-

heten på biblioteket kommer att vila på utgångspunkten att funktionalitet inte är 

en isolerad kategori utan tätt sammanvävd med kategorier som kön, sexualitet, 

ålder, etnicitet och klass. Så långt det är möjligt kommer den här uppsatsen att 

försöka ”synliggöra och problematisera de sammanlänkningar som är konstitutiva 

för maktutövandet och bevarandet av ojämlikheten.”54 

Till analysen i den här uppsatsens undersökning kommer även begreppet 

”kulturellt kapital” att vara behjälplig. Det myntades av sociologen Pierre Bour-

dieu på 60-talet. Begreppet uppkom för att beskriva socialt ojämna förutsättningar 

för människor i samhället. Bourdieu iakttog att personer som var uppväxta i en 

miljö där de var omgivna av personer med högutbildning och förtrogenhet med 

kultur, hade bättre förutsättning att tillgodogöra sig utbildning och kultur och 

uppnå en högre status i samhället. Det kulturella kapitalet, allmänbildning, förtro-

genhet med kultur och en närmast självklar strävan att uppnå hög status i arbete, 

går så att säga i arv, menar Bourdieu. För någon som inte är uppväxt med dessa 

förutsättningar krävs mycket större ansträngningar för att uppnå samma status. 

Hen äger inte ”kulturellt kapital” från början utan måste först kämpa sig till det. 

”Kulturellt kapital” innebär inte bara allmänbildning och förtrogenhet med kultu-

rella värden utan också att behärska kulturens referenssystem och kunna tala och 

röra sig i kulturella miljöer. Det är ett symboliskt kapital, tätt kopplat till klass.55 

Relevant för den här uppsatsen är framför allt förmågan, som också är del av det 

kulturella kapitalet, att tillgodogöra sig information, veta vilken information som 

är viktig och var den finns att hitta och hålla sig välinformerad. Uppsatsen kom-

mer att undersöka hur det kulturella kapitalet kan komma till uttryck i biblioteks-

sammanhang och huruvida det har betydelse för bibliotekets tillgänglighet.  

                                                 
53 Berg (2008), s. 118. 
54 De los Reyes & Mulinari (2005), s. 24. 
55 Jfr. Broady (1985), s. 51-54. 
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Begrepp 

Tidigare användes begreppet ”funktionshinder” för normbrytande funktionsför-

måga. Men som vi har sett, i enlighet med den ”sociala modellen” och även Gar-

land Thomsons teori, så är inte den normbrytande funktionsförmågan i sig ett hin-

der utan det är förutsättningar i samhället och miljön som skapar hinder för perso-

ner med normbrytande funktion. Idag används ofta begreppet ”funktionsnedsätt-

ning”, men även det begreppet är omdebatterat. Kritik riktas mot att begreppet 

delar in människor i personer med och utan ”funktionsnedsättning” och att ”ned-

sättning” kan uppfattas som ett negativt laddat ord.56 I den här uppsatsen används 

därför begreppen ”funktionsvariation” och ”normbrytande funktionsvariation” 

eller förkortat ”normbrytande funktion”. ”Funktionsvariation” beskriver personers 

fysiska, kognitiva och psykiska funktionsförmåga utan att värdera den. Som 

”normbrytande funktionsvariation” beskrivs den funktionsvariation som bryter 

mot rådande normer i samhället. Genom att använda begreppet ”normbrytande 

funktionsförmåga” sätts alltid fokus på att det existerar en rådande norm och att 

människor behandlas olika eller stöter på olika hinder på grund av den. Denna 

norm betecknas i engelskan som ”ableism” och kan översättas till ”funktion-

alitetsnorm”. För att sätta ord på den person som motsvarar denna norm, ett ideal 

om att vara fullt fungerande, adapterar jag Garland Thomsons begrepp ”normate” 

eller ”normat” i svenskan. 

 

Metod 

För att uppfylla syftet att undersöka betydelsen av begreppet ”tillgänglighet” 

kommer jag att undersöka styrdokument för bibliotek i allmänhet och Malmö 

stadsbibliotek i synnerhet. Jag vill jämföra resultatet av denna undersökning med 

insikter från en fokusgrupps-intervju och en enkätundersökning genomförd vid 

Malmö stadsbibliotek. Med hjälp av intervjun och enkäten vill jag undersöka vad 

”tillgänglighet” innebär/betyder för personer och hur de upplever tillgängligheten 

vid Malmö stadsbibliotek.    

Styrdokument 

Till analysen av styrdokument har en rad dokument på olika nivåer, som behand-

lar tillgänglighet och som är relevanta för bibliotek i allmänhet och Malmö stads-

bibliotek i synnerhet, valts ut. Det är internationella dokument från FN och EU, 

nationella kulturpolitiska dokument och svensk lagstiftning och lokala styrdoku-

                                                 
56 Jfr. Utopia – ordlista. 
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ment för Malmö och Malmö stadsbibliotek. De har valts ut i syfte att representera 

både internationell, nationell och lokala vägledande dokument när det kommer till 

bibliotekets tillgänglighet. De har lästs med fokus på tillgänglighet och hur till-

gänglighet ska uppnås. Textutdrag som behandlar tillgänglighet och hur den ska 

säkerställas presenteras i undersökningen och analyseras utifrån hur de är formu-

lerade och vad de betyder för tillgängligheten på Malmö stadsbibliotek. Resulta-

ten från denna analys kommer sedan att användas för att jämföra de mål som for-

muleras i dem med resultaten från fokusgruppintervjun och enkäter, om hur till-

gängligheten på Malmö stadsbibliotek faktiskt upplevs. 

Enkäter 

Enkäten, som är en kvalitativ undersökning, utformades med relativt få frågor för 

att öka chanserna till att respondenterna känner sig motiverade att delta. Detta 

med tanke på att en del av undersökningen genomfördes på plats på biblioteket 

och att respondenterna inte skulle känna att de behövde lägga ner för mycket tid 

om de hade ärenden att uträtta och ont om tid. Den utformades också kort för att 

den skulle upplevas som lättillgänglig. Enkäten inleds med några korta rader där 

respondenten ombeds ange sin ålder, sitt kön, sysselsättning och om den har nå-

gon funktionsnedsättning/funktionsvariation och i så fall vad för slags funktions-

variation. Sedan följer tre frågor om i vilket ärende respondenten är på biblioteket, 

om den upplever några hinder för att uträtta sitt ärende och om något hade kunnat 

underlätta för att utföra ärendet. Frågorna innehåller inte begreppet tillgänglighet 

men är inriktade på hinder och underlättande faktorer, vilket implicerar tillgäng-

lighet. För att förtydliga syftet med enkäten har den försetts med titeln ”Enkät om 

bibliotekets tillgänglighet”. Frågorna är ställda som öppna frågor, det vill säga, det 

erbjuds inga svarsalternativ. Marika Wenemark (2017) skriver att  

En fråga som inbjuder till eftertanke och berättande om något som respondenten har erfaren-
het av kan bli värdefull både för respondentens möjlighet att komma till tals och för frågestäl-
larens möjlighet att få djupare kunskap och förståelse57.   

Syftet med de öppna frågorna är just att låta respondenterna fritt få associera till 

begreppen tillgänglighet, hinder och underlättande faktorer. Wenemark menar 

också att öppna frågor kan ”förskjuta maktbalansen från frågeställarens standardi-

serade frågor, till att ge respondenten möjlighet att uttrycka sig på sitt eget sätt 

och med sina egna ord”.58 En nackdel med öppna frågor kan vara att respondenten 

har svårt att tolka frågan och uttrycka sin åsikt, men med tanke på syftet att under-

söka vad respondenterna förknippar med begreppet ”tillgänglighet”, verkade ändå 

öppna frågor lämpa sig bäst. Enkäten spriddes även som webbenkät i sociala me-

                                                 
57 Wenemark (2017), s. 141. 
58 Wenemark (2017), s. 141. 
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dier för att nå ut till fler personer men särskilt i syfte att nå även personer som inte 

brukar besöka biblioteket. Den delades på ”facebook” i grupper som ”Queer fe-

minist Malmö”, i mitt egna nätverk, i ”DHR Skåne” (Delaktighet, Handlingskraft, 

Rörelsefrihet) och andra grupper för och av personer med normbrytande funkt-

ionsvariation och på Malmö stadsbiblioteks egen facebook-plattform. Webbenkä-

ten innehåller en särskild fråga om respondenten brukar besöka Malmö stadsbib-

liotek och om inte, varför så är fallet. Urvalet av respondentgruppen är i det här 

fallet ett så kallat ”tillgänglighetsurval”, det vill säga att undersökningen har be-

hövts begränsas till det urval som finns tillgängligt.59 Önskvärt hade naturligtvis 

varit att kunna nå ut till hela Malmös befolkning, men jag har varken tillgång till 

sådana uppgifter eller tid och utrymme att genomföra en så stor undersökning. 

Malmö stadsbiblioteks facebook-plattform har dock över 10000 följare, vilket 

ändå innebär en relativt stor spridning. När det gäller webbundersökningen finns 

dock att anmärka att den inte når ut till personer som inte har tillgång till dator och 

internet.  

Enkätundersökningen genererade 98 svar. 56 personer svarade på webbenkä-

ten och 42 personer svarade på enkäten i pappersform som delades ut i Malmö 

stadsbiblioteks entré. Enkäten riktade sig till alla besökare oavsett funktionsvariat-

ion för att inte genast begränsa vad tillgänglighet kan innebära. Enkätsvaren gav 

inte några uttömmande svar men en generell inblick i vad tillgänglighet kan inne-

bära för biblioteksbesökare. Fokusgruppintervjun däremot gav en djupare inblick i 

vad tillgänglighet innebär för personer med normbrytande funktionsvariationer. 

 

Fokusgruppintervju 

Intervjun som genomfördes till den här undersökningen, är en fokusgrupp-

intervju, det vill säga ett antal personer valdes ut att delta i en gemensam intervju. 

Fokusgruppen bestod av fem personer med vilka jag har planerat och genomfört 

”Malmö Queer Filmfestival 2017” som hade temat ”queer” och ”tillgänglighet”. 

Det visades filmer som berörde teman som ”tillgänglighet inom queer-

communityt” och filmer som representerade queera personer med normbrytande 

funktion men också själva genomförandet av festivalen var inriktad på att göra 

den så tillgänglig som möjligt. Personerna i fokusgruppen och även intervjua-

ren/jag kan alltså sägas ha en viss förförståelse av begreppet ”tillgänglighet” och 

ett tydligt aktivist-perspektiv. Deltagarna valdes ut just på grund av deras förför-

ståelse och perspektiv och för att det var lätt för mig som uppsatsförfattare att 

kontakta dem och be dem att delta i undersökningen. Att intervjupersonerna och 

jag känner varandra sedan tidigare har naturligtvis både för- och nackdelar. För-

delaktigt är att intervjun kunde ske under relativt avslappnade former och att de 

                                                 
59 Jfr. Berntson m.fl. (2016), s. 47. 
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intervjuade förhoppningsvis kände en tillit till intervjuaren som bidrog till att de 

kunde uttala sig relativt fritt. Det sistnämnda kan också beskrivas som nackdel, då 

tilliten kan ha föranlett de intervjuade att säga sådant som de kanske inte hade sagt 

till en intervjuare de inte kände sedan tidigare. De fem personerna i fokusgruppen 

befinner sig i åldersgruppen mellan 25 och 50 år. De identifierar sig med olika 

kön eller inget kön alls. Några av dem är sjukskrivna/sjukpensionär och några 

yrkesverksamma. Två personer i gruppen använder sig av rullstol, någon i grup-

pen har diagnosen ADHD, någon har generaliserad ångestsyndrom (GAD), någon 

är högkänslig, någon är rumskänslig, någon har en CP-skada och någon har en 

hjärnsynskada. Att gruppen representerar ett flertal normbrytande funktionsvariat-

ioner tyckte jag, som uppsatsförfattare, var viktigt i urvalet av intervjupersoner för 

att låta röster komma till tals, som vanligtvis inte gör det och som själva är be-

rörda och beroende av det de uttalar sig om, tillgängligheten. I intervjuns transkri-

bering förblir fokusgruppens deltagare anonyma. De betitlas med P1-P6 (P – per-

son). P1 är jag själv. 

Annika Lantz (2013) skriver om intervjun att den är ett samspel ”baserat på 

frivillighet och det är kommunikationen mellan intervjuare och den tillfrågade 

som är föremål för analys”.60 Vidare menar Lantz att intervjun skiljer sig från ett 

samtal ”genom att den endast är till för att samla information och det förutsätts att 

intervjuaren har en avsikt eller ett syfte med utfrågningen”.61 Den genomförda 

fokusgrupp-intervjun utformades i stort sett som ett samtal, men med ett tydligt 

syfte, som jag presenterade i inledningen av intervjun. Intervjuaren/jag ställde få 

frågor, oftast endast för att förtydliga något som sagts. Detta stämmer väl överens 

med Steinar Kvales beskrivning av en fokusgruppintervju, där moderatorn inte ger 

särskilt många direktiv utan mest introducerar samtalsämnen och ser till att skapa 

en atmosfär som ger deltagarna möjlighet att ge uttryck för sina åsikter. Kvale 

menar att fokusgruppsintervjun lämpar sig väl för att utforska ämnen då interakt-

ionen mellan deltagarna kan frambringa många tankar och känslor.62 Kunskapen 

som växer fram i samtalet är därmed kontextuell kunskap. Intervjun ur ett post-

modernt perspektiv är en social konstruktion, där kunskap produceras inte i den 

enskilde personen eller i världen utan i samspelet mellan personer och världen.63 I 

och med att den här uppsatsen intar ett postmodernt perspektiv ses inte den kun-

skap som produceras i intervjun som allmängiltig utan sanning som skapas där 

och då. 

Syftet med intervjun var att röra sig genom Malmö stadsbiblioteks lokaler och 

reflektera kring dess tillgänglighet. Fokusintervjuns upplägg, att röra sig i biblio-

tekets lokaler, medför ett visst fokus på den fysiska tillgängligheten. Fokusgrupp-

                                                 
60 Lantz (2013), s. 21. 
61 Lantz (2013), s. 21. 
62 Kvale & Brinkmann (2009), s. 166.  
63 Kvale & Brinkmann (2009), s. 68-69. 
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intervjun kom dock att handla även om den psykiska och kognitiva tillgänglighet-

en och klassifikationssystemets tillgänglighet och balanseras även av enkätunder-

sökningen. För att ha ett första mål i den stora byggnaden att utgå ifrån föreslog 

intervjuaren att gruppen kunde leta efter en bok som används till denna uppsats: 

Robert McRuers Crip theory. Som sagt fortskred intervjun främst som ett samtal 

mellan respondenterna och detta stämmer bra överens med det mål som Lantz 

formulerar för de öppnare intervjuformerna:  

Samtidigt ska man i de öppnare intervjuformerna låta intervjuns innehåll formas empatiskt; 
det är respondenten som utifrån sin expertis kring vad som är viktigt för honom eller henne 
[eller henom] bestämmer innehållet (i varierande grad).64  

Jag agerade vid några tillfällen som tidshållare och påminde gruppen om att 

kanske röra sig vidare i lokalerna för att hinna med att undersöka flera delar av 

lokalerna inom den utsatta tiden. Denna var uppskattad till två timmar. Efter cirka 

en och en halv timme begav sig gruppen till bibliotekets restaurang för att fika och 

samtalet fortsätta sedan cirka en halv timme i restaurangen.  

Ytterliggare en invändning som kan framföras mot att intervjuaren och de in-

tervjuade känner varandra sedan tidigare är att de involverade kan bli samtalspart-

ners. Lantz skriver:  

Det innebär att rollerna är jämställda och man talar om något som båda parter finner intres-
sant av personliga skäl. Här är problemet ofta att man gillar varandra som personer och att in-
tervjuaren glömmer sin roll och uppgift eftersom det är så trevligt att samtala med den 
andre.65  

Det skedde vid några tillfällen att jag tillät sig att yttra en egen åsikt eller att ställa 

en alltför ledande fråga. Förmodligen kan detta förklaras med att intervjuaren har 

en personlig anknytning till de intervjuade och själv ser sig som aktivist i sam-

manhanget. Hur mycket detta har påverkat samtalet är oklart, men kommer att 

diskuteras vidare i analysen av intervjun.  

Den genomförda fokusgrupp-intervjun är en kvalitativ sådan. Enligt Lantz fo-

kuseras sammanhanget i kvalitativa undersökningar ”och man vet inte i förväg 

vilka slutsaser som kan dras. Det är själva poängen, att genom utforskande av ett 

fenomen satt i ett sammanhang, få resultat om nya aspekter om fenomenet.”66 I 

den här undersökningen är syftet att få resultat om nya aspekter om fenomenet 

”tillgänglighet”. De data som framkommer i intervjun ska sedan, skriver Lantz, 

”abstraheras, reduceras och transformeras.”67 Ett första led i detta är att försöka 

reducera materialet, med andra ord att filtrera ut de mest relevanta utsagorna. 

                                                 
64 Lantz (2013), s. 115. 
65 Lantz (2013), s. 125. 
66 Lantz (2013), s. 135. 
67 Lantz (2013), s. 135. 
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Dessa abstraheras genom att hitta övergripande mönster och teman och sortera 

materialet därefter. Genom att undersöka hur dessa samverkar kan förhoppnings-

vis nya aspekter bli synliga. Slutligen appliceras det teoretiska ramverket på 

materialet för att kunna dra slutsatser.68  

Fokusgruppintervjun gav en fördjupad inblick i vad tillgänglighet innebär och 

mycket material att utgå ifrån i den kommande undersökningen.69  

                                                 
68 Jfr. Lantz (2013), s. 145-159. 
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Undersökning 

Den följande undersökningen är indelad i tre avsnitt. Först analyseras styrdoku-

ment för att se vilka krav som ställs från internationellt och nationellt politiskt håll 

på bibliotekets tillgänglighet. Sedan analyseras enkätsvaren, vilka inte gav någon 

uttömmande bild av biblioteksbesökarnas uppfattning av bibliotekets tillgänglig-

het, men en generell inblick. Slutligen fördjupas samtalet om tillgänglighet i 

undersökningen av fokusgruppintervjun, som gav en djupare inblick i hur perso-

ner med normbrytandefunktionsvariation upplever bibliotekets tillgänglighet. 

Styrdokument 

I det här avsnittet kommer ett antal dokument att undersökas med avseende på vad 

de säger om tillgänglighet på bibliotek för personer med normbrytande funktion. 

Undersökningen inleds med ett internationellt grundläggande dokument, FN:s 

konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, för att sedan gå 

in på europeiska och svenska, politiska styrdokument och lagtexter och slutligen 

lokala dokument för Malmö stad och Malmö stadsbibliotek. 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning70 

Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning underteckna-

des av den svenska staten den 30 mars 2007. Den inleds med grundläggande ställ-

ningstaganden om personer med normbrytande funktioners rättigheter som ankny-

ter till de allmänna mänskliga rättigheterna. Intressant är, att det i konventionen 

har anammats den definition av ”funktionshinder” som härrör från den så kallade 

”sociala modellen” som beskrevs i avsnittet om ”disability studies”: ”funktions-

hinder härrör från samspel mellan personer med funktionsnedsättningar och hin-

der som är betingade av attityder och miljön, vilka motverkar deras fulla och verk-

liga deltagande i samhället på lika villkor som andra.”71 ”Hinder” beskrivs alltså 

inte som något som ligger hos personer själva, vilket det tidigare använda begrep-

pet ”funktionshinder” implicerade, utan som något som existerar och skapas i mil-

                                                 
70 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. 
71 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, s. 2. 
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jön och samhället. Konventionen ger också uttryck för ett intersektionellt perspek-

tiv då det konstateras att:  

[…] personer med funktionsnedsättning […] är utsatta för flerfaldiga eller försvårade former 
av diskriminering på grund av ras, hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskåd-
ning, nationell, etnisk, ursprunglig eller social härkomst, egendom, börd, ålder eller ställning i 
övrigt72.  

Det definieras också vilka som åsyftas med beteckningen ”personer med funkt-

ionsnedsättning: ”Personer med funktionsnedsättning innefattar bl.a. personer 

med varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsätt-

ningar.”73 Intressant här är att det står ”bl.a.”. Formuleringen öppnar upp för att 

definitionen inte är uttömmande utan att det kan finnas ytterligare former av 

normbrytande funktionsvariationer som inte räknas upp här. 

Konventionen syftar till att motverka diskriminering av personer med norm-

brytande funktionsvariation och diskriminering definieras på följande sätt:  

”Diskriminering på grund av funktionsnedsättning” betyder varje åtskillnad, undantag eller 
inskränkning på grund av funktionsnedsättning som har till syfte eller verkan att inskränka el-
ler omintetgöra erkännande, åtnjutande eller utövande på lika villkor som andra av alla 
mänskliga rättigheter och grundläggande friheter på det politiska, ekonomiska, sociala, kultu-
rella och civila området eller på andra områden. Det omfattar alla former av diskriminering, 
inklusive underlåtenhet att göra skälig anpassning.74  

Vad som åsyftas med ”skälig anpassning” beskrivs vidare:  

”skälig anpassning” betyder nödvändiga och ändamålsenliga ändringar och anpassningar, 
som inte innebär en oproportionerlig eller omotiverad börda när så behövs i ett enskilt fall för 
att säkerställa att personer med funktionsnedsättning på lika villkor som andra kan åtnjuta el-
ler utöva alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter.75  

Biblioteken, som kan sägas tillhöra det kulturella området har alltså enligt kon-

ventionen skyldighet att anpassa verksamheten så att personer med normbrytande 

funktionsvariation kan nyttja dem på ”lika villkor som andra”. Att personer med 

normbrytande funktion ska kunna nyttja biblioteket på ”lika villkor som andra” 

innebär ett stort och omfattande krav på bibliotekets tillgänglighet. Formuleringen 

”som andra” kan tolkas som att personer med normbrytande funktionsvariationer 

ses som en avgränsad grupp som skiljs från resten av befolkningen. Kravet på 

tillgänglighet förtydligas ytterligare i följande utdrag, där konventionen säger att 

medlemsstaterna ska säkerställa att: ”samhällsservice och anläggningar avsedda 

för allmänheten är tillgängliga på lika villkor för personer med funktionsnedsätt-

                                                 
72 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, s. 4. 
73 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, s. 5. 
74 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, s. 6. 
75 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, s. 6. 
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ning och svarar mot deras behov”.76 Här uppmärksammas att ”anläggningar av-

sedda för allmänheten”, så som bibliotek, för att göra verksamheten tillgänglig för 

alla på lika villkor behöver ta hänsyn till personer med normbrytande funktioners 

särskilda behov. Fokus ligger alltså inte på vad samhällsinstitutioner anser att till-

gänglighet innebär utan på personer med normbrytande funktionsvariationers fak-

tiska behov. I följande utdrag som åsyftar kulturlivet är kravet på anpassning dock 

inte lika starkt formulerat:  

Konventionsstaterna erkänner rätten för personer med funktionsnedsättning att på lika villkor 
som andra delta i kulturlivet och ska vidta alla ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att 
personer med funktionsnedsättning […] bereds tillträde till platser för kulturella föreställ-
ningar eller tjänster, såsom teatrar, museer, biografer, bibliotek och turistservice…77  

Här är det endast tal om att det ska ”beredas tillträde”, vilket kan sägas vara ett 

lågt krav jämfört med föregående formulering om att personer med normbrytande 

funktion ska kunna åtnjuta sina rättigheter och friheter på det kulturella området 

på lika villkor som andra. Vad som i konventionen menas med begreppet ”till-

gänglighet” beskrivs mer utförligt i följande avsnitt:  

Konventionsstaterna ska även vidta ändamålsenliga åtgärder för att a) utveckla, utfärda och 
övervaka tillämpning av miniminormer och riktlinjer för tillgänglighet till anläggningar och 
service som är öppna för eller erbjuds allmänheten, b) säkerställa att enskilda enheter som er-
bjuder anläggningar och service dit allmänheten äger tillträde beaktar alla aspekter av till-
gänglighet för personer med funktionsnedsättning, c) erbjuda intressenter utbildning i frågor 
som gäller tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, d) utrusta byggnader och 
andra anläggningar dit allmänheten äger tillträde med anvisningar i punktskrift och i lättläst 
och lättbegriplig form, e) erbjuda former av assistans och annan personlig service, däribland 
ledsagare, lektörer och yrkesverksamma teckenspråkstolkar, för att underlätta tillgänglighet 
till byggnader och andra anläggningar som är öppna för allmänheten, f) främja andra ända-
målsenliga former av hjälp och stöd till personer med funktionsnedsättning för att säkerställa 
deras tillgång till information, g) främja tillgång för personer med funktionsnedsättning till ny 
informations- och kommunikationsteknik (IT) och nya system, däribland Internet, […]78  

Här är det inledningsvis tal om ”miniminormer och riktlinjer”, alltså väldigt 

grundläggande krav på tillgänglighet. Under punkt b) står det att läsa att ”alla 

aspekter av tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning” ska beaktas. 

Frågan är hur detta skall tolkas. Möjligtvis åsyftas här att det skall tas hänsyn till 

olika former av normbrytande funktion vilka tidigare har exemplifierats som ”bl.a. 

[…] varaktiga fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsnedsätt-

ningar”. Det ska bli intressant att i den kommande undersökningen se huruvida 

tillgängligheten på Malmö stadsbibliotek svarar mot kravet att beakta alla aspekter 

av tillgänglighet för personer med normbrytande funktionsvariationer. Ytterlig-

gare punkter när det kommer till tillgänglighet i ovanstående avsnitt är: utbildning 

                                                 
76 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, s. 17. 
77 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, s. 27. 
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i frågor som gäller tillgänglighet, anvisningar i punktskrift och i lättläst och lätt-

begriplig form, att erbjuda assistans, hjälp och stöd, tillgång till information och 

tillgång till ny informations- och kommunikationsteknik (IT) och internet. Till-

gänglighet och därmed ”identifiering och undanröjande av hinder och barriärer 

mot tillgänglighet” beskrivs som avgörande för att göra det möjligt för personer 

med normbrytande funktionsvariationer att kunna ”leva oberoende och att fullt ut 

delta på alla livets områden”.79 

 

EU:s handikappstrategi 2010–2020: Nya åtgärder för ett hinderfritt 

samhälle i EU80 och The Council of Europe Disability Strategy 2017–

202381 

Även EU antog 2011 FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning. I den så kallade ”handikappstrategin 2010-2020”, ett relativt kort 

dokument, specificerar den Europeiska kommissionen syfte och mål för dess poli-

tik när det kommer till personer med normbrytande funktion: ”Syftet med strate-

gin är att ge människor med funktionsnedsättning de redskap som de behöver för 

att kunna ta till vara sina rättigheter och bli fullt delaktiga i samhället och i EU-

ekonomin, främst genom den inre marknaden.”82 Till skillnad från FN-

konventionen läggs här fokus inte bara på människan och dennes rättigheter i stort 

utan också på dennes möjligheter att vara delaktig i ekonomi och marknad. Även i 

avsnittet kring tillgänglighet framstår ett sådant fokus.  

Med tillgänglighet menas att människor med funktionsnedsättning ska ha tillgång till den fy-
siska miljön, färdmedel, IT-system och andra resurser och tjänster på samma villkor som 
andra. […] Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet i samhället och i ekonomin, men 
EU har fortfarande långt kvar innan målet är nått.83  

Följaktigt förslår den Europeiska kommissionen åtgärder som ska förbättra till-

gången till varor och tjänster och som ska främja marknaden för hjälpmedel. EU:s 

handikappstrategi berör visserligen att förbättra tillgängligheten inom kulturen 

som ett delmål, men det specificeras inte vad som menas med det och hur det ska 

uppnås. Den kommer därför inte ha någon särskild betydelse för denna undersök-

ning.  

I Europarådets Disability Strategy 2017–2023 däremot läggs tonvikten när det 

kommer till tillgänglighet på information och kommunikation:  

                                                 
79 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, s. 12. 
80 EU:s handikappstrategi 2010–2020: Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU. 
81 Council of Europe Disability Strategy 2017-2023. 
82 EU:s handikappstrategi 2010–2020: Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU, s. 4. 
83 EU:s handikappstrategi 2010–2020: Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU, s. 5. 
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Accessibility, as defined in UNCRPD (Article 9) [UN Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities] is a precondition for persons with disabilities to be able to enjoy human 
rights actively, participate and contribute fully and equally in the society, be independent and 
make choices about all aspects of their lives. Accessibility is often viewed only as accessibil-
ity to the built environment. However, it is a much wider concept. It extends also to accessi-
bility of products and services, including the channels in which services are delivered. […] 
Access to information, as defined in the UNCRPD (Article 21) and the definitions of commu-
nication and language (Article 2) are important components of accessibility.84  

Tillgänglighet beskrivs här som en term som inte bara syftar på rumslig tillgäng-

lighet utan aven tillgång till produkter och service. För biblioteksverksamheten 

innebär det alltså att personer med normbrytande funktionsförmåga inte bara ska 

ha tillgång till lokalerna utan också till bibliotekets alla tjänster, precis som nor-

mater. Anmärkningsvärt i det här dokumentet är att kommunikation och språk 

framhålls som en viktig aspekt av tillgänglighet och att tillgänglighet inte bara ses 

som en förutsättning för att kunna delta i samhället på lika villkor utan också för 

att vara oberoende och själv kunna bestämma över sitt liv. 

 

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 – 

201685 och KULTUR FÖR ALLA – INGET HINDER Slutredovisning 

av Kulturrådets arbete med delmålen inom funktionshinderspolitiken 

år 2011–2016 86 

”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 – 2016” är rege-

ringens strategi för att jobba med så kallad ”funktionshinderpolitik” under åren 

2011 till 2016. Övergripande beskrivs målet för denna strategi på följande sätt:  

Inriktningen på arbetet är även i fortsättningen att identifiera och undanröja hinder för full 
delaktighet i samhället för flickor, pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning, att fö-
rebygga och bekämpa diskriminering samt att skapa förutsättningar för självständighet och 
självbestämmande.87  

Utöver delaktighet och diskrimineringsfrihet benämns här alltså självständighet 

och självbestämmande som eftersträvansvärda. Det fasthålls också att FN-

konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ligger till 

grund för regeringens strategi. När det gäller den fysiska tillgängligheten står det 

så här:  

Den fysiska tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning ska förbättras, bl.a. ge-
nom att enkelt avhjälpta hinder undanröjs. […] Samhället ska utformas så att personer med 

                                                 
84 Council of Europe Disability Strategy 2017-2023, s. 22. 
85En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 – 2016. 
86 Kultur för alla – inget hinder. Slutredovisning av Kulturrådets arbete med delmålen inom funktionshin-

derspolitiken år 2011–2016. 
87 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 – 2016, s. 4. 
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funktionsnedsättning i ökad utsträckning ges förutsättningar att leva självständigt och göra 
egna val. För att de insatser som syftar till att ge människor med funktionsnedsättning stöd 
ska leda till full delaktighet i samhället måste arbetet präglas av att förbättra den fysiska till-
gängligheten för människor.88  

Med tillgänglighet avses här alltså att kunna leva självständigt, att göra egna val 

och att vara fullt delaktig i samhället. Som faktiska åtgärder för att åstadkomma 

en bättre fysisk tillgänglighet föreslås bland annat att byggnadsnämnden ska pröva 

en byggnads tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- 

eller orienteringsförmåga i samband med bygglovsprövningen och en förbättrad 

tillämpning av bestämmelserna om enkelt avhjälpta hinder som ska undanröjas på 

allmänna platser och till lokaler dit allmänheten har tillträde.89 

När det kommer till strategier inom kultursektorn föreslås det i planen bland 

annat att:  

Möjligheten för personer med funktionsnedsättning att delta i kultur- och idrottslivet ska för-
bättras. Funktionshindersperspektivet ska vara integrerat i den ordinarie bidragsgivningen 
inom kulturområdet och idrottsområdet. Medietjänster och film ska i högre utsträckning ut-
formas på ett sätt som gör dem tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. […] Till-
gänglighetsperspektivet bör finnas med från början när verksamhet, information och lokaler 
planeras. De regionala biblioteksverksamheterna bör kunna utveckla kompetens och sam-
ordna sina ansträngningar för att utjämna eventuella skillnader mellan kommunerna och följa 
upp hur bibliotekslagen tillämpas. De tekniska framstegen har fört med sig helt nya möjlig-
heter när det gäller att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning. Kulturli-
vets aktörer bör i samverkan använda sig av och vidareutveckla dessa möjligheter. Den tek-
niska utvecklingen på film- och medieområdet ger stora möjligheter att öka tillgängligheten. 
Förutsättningarna kan ytterligare förbättras genom ökad samverkan mellan olika aktörer.90  

Fokus sätts alltså här på att öka tillgängligheten genom att integrera ett tillgäng-

lighetsperspektiv i verksamheter. Det specificeras inte närmare vad det ska inne-

bära. Det uppmärksammas att det finns stora skillnader mellan olika kommuner, 

hur de jobbar med tillgänglighetsfrågor och hur stora resurser de lägger på att er-

bjuda medier för alla, till exempel e-böcker. Fokus sätts också på att tillhandahålla 

tekniska hjälpmedel. I den efterföljande texten benämns framför allt anpassade 

datorer som sådana hjälpmedel. I texten beskrivs vad som menas med tillgänglig-

het ytterligare:  

Kulturens värden ska vara tillgängliga för alla – genom bildningsarbete, genom möjligheter 
till eget skapande och genom möjligheter att ta del av professionellt konstnärligt skapande. 
Att ha tillgång till mångfalden av medier i samhället är också en grundläggande rättighet och 
en viktig förutsättning för att kunna utöva sin grundlagsskyddade yttrandefrihet.91  

                                                 
88 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 – 2016, s. 38. 
89 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 – 2016, s. 39-40. 
90 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 – 2016, s. 48. 
91 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 – 2016, s. 48. 
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Tillgänglighet framstår i textutdraget som möjligheten till eget skapande, att 

kunna ta del av professionellt konstnärligt skapande och att ha tillgång till mång-

falden av medier i samhället för att kunna utöva sin grundlagsskyddade yttrande-

frihet. Det blir inte riktigt tydligt hur tillgången till medier och möjligheten att 

utöva yttrandefrihet står i samband till varandra.  

De mål som beskrivs i regeringens strategidokument gavs i uppdrag till bland 

annat Boverket, Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet att jobba vidare med. Hur 

Kulturrådet, som är en myndighet under kulturdepartementet och som fördelar 

och följer upp statliga bidrag till bland annat läsfrämjande och bibliotek, arbetat 

med de mål som framgår ur regeringens strategi för funktionshinderpolitik sam-

manfattas i rapporten ” Kultur för alla – inget hinder. Slutredovisning av Kultur-

rådets arbete med delmålen inom funktionshinderspolitiken år 2011–2016”.  In-

ledningsvis beskrivs uppdraget med följande ord: ”Kulturrådet har som strategiskt 

ansvarig myndighet inom kulturområdet i uppdrag att stödja, samordna och driva 

på utvecklingen så att personer med funktionsnedsättning blir fullt delaktiga i kul-

turlivet.”92 För att uppnå detta mål anges följande punkter som delmål:  

De tre delmål som Kulturrådet har arbetat med under perioden handlar om att kulturinstitut-
ioner och andra mottagare som tar emot statlig finansiering direkt från Kulturrådet eller från 
regioner och landsting inom den så kallade kultursamverkansmodellen ska se till att: • ha 
handlingsplaner för ökad tillgänglighet • inte verka i lokaler där enkelt avhjälpta hinder finns 
• ha tillgängliga webbplatser och e-tjänster. De nationella inriktningsmål för kulturområdet 
och som är tillämpliga för Kulturrådets verksamhetsområde är att: • Möjligheten för personer 
med funktionsnedsättning att delta i kulturlivet ska förbättras • Funktionshindersperspektivet 
ska vara integrerat i den ordinarie bidragsgivningen inom kulturområdet.93  

För att förbättra tillgängligheten och därmed möjligheten för personer med norm-

brytande funktion att delta i kulturlivet fastslås att det finns ett behov av hand-

lingsplaner för kulturinstitutioner, att kulturinstitutioner inte ska verka i lokaler 

där enkelt avhjälpta hinder finns, att webbplatser och e-tjänster ska vara tillgäng-

liga och att bidragsgivningen ska ha ett integrerat funktionshinderperspektiv. In-

tressant skulle vara att få veta vad som här avses med funktionshinderperspektiv 

och vad handlingsplanerna ska innehålla. Men i ett informationsblad som Kultur-

rådet har gett ut beskrivs det mer detaljerat, vad som menas med enkelt avhjälpta 

hinder: ”Till enkelt avhjälpta hinder räknas bland annat: • höga trösklar • tunga 

dörrar • dålig belysning • bristfällig skyltning • bullrig ljudmiljö • avsaknad av 

ledstänger.”94 Kulturrådet skriver att det för att uppnå målsättningen har kopplat 

krav på ökad tillgänglighet till bidragsgivningen. Därför ombads folkbiblioteken i 

Sverige att skicka in sina handlingsplaner för ökad tillgänglighet. Men:  

                                                 
92 Kultur för alla – inget hinder. Slutredovisning av Kulturrådets arbete med delmålen inom funktionshin-

derspolitiken år 2011–2016, s. 4. 
93 Kultur för alla – inget hinder. Slutredovisning av Kulturrådets arbete med delmålen inom funktionshin-

derspolitiken år 2011–2016, s. 4. 
94 Kultur för alla – inget hinder, 2012, s. 3. 
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När Kulturrådet under 2014 undersökte hur folkbiblioteksverksamheter arbetar med hand-
lingsplaner för tillgänglighet visade det sig att endast 38 procent av de 200 svarande huvud-
biblioteken angav att samtliga biblioteksenheter i kommunen har en handlingsplan för till-
gänglighet. 30 procent angav att handlingsplaner hade påbörjats, vilket kunde betyda att vissa 
bibliotekenheter i kommunen hade handlingsplaner, och andra inte. De övriga angav att en 
handlingsplan saknas.95 

 Till det uppger myndigheten att den under perioden 2011-2016 har spridit in-

formation om tillgänglighet genom webben, sociala medier, tryckt material och 

utskick, konferenser och seminarier. Kulturrådet ingår också i Kungliga biblio-

tekets referensgrupp för arbetet med en nationell biblioteksstrategi som gavs i 

uppdrag år 2015. 

Det saknas ännu en ny strategi för funktionshinderspolitik. Men under maj 

2017 lade regeringen fram en proposition som innehöll förslag på ett nytt nation-

ellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken96. Framför allt föreslås i pro-

positionen en starkare betoning av de mänskliga rättigheterna och nya målformu-

leringar med utgångspunkt i FN-konventionen om rättigheter för personer med 

funktionsnedsättning. Propositionen föreslår också en ny inriktning för arbetet 

som formuleras på följande sätt:  

Regeringens förslag: För att nå det nationella målet ska genomförandet av funktionshin-
derspolitiken inriktas mot de fyra områdena: – principen om universell utformning, – befint-
liga brister i tillgängligheten, – individuella stöd och lösningar för individens självständighet, 
och – att förebygga och motverka diskriminering.97  

Om tillgänglighet skriver regeringen följande:  

Tillgänglighet innebär tillträde och tillgång till samhället och kan ses som grunden för ge-
nomförandet av funktionshinderspolitiken. Det är en grundläggande förutsättning för personer 
med funktionsnedsättning att kunna åtnjuta sina mänskliga rättigheter och ha möjlighet att 
vara delaktig i samhället på jämlika villkor som andra i samhället. Tillgänglighet innefattar 
inte enbart den fysiska miljön. Begreppet handlar om bland annat möjligheten att personer 
med funktionsnedsättning ska kunna använda och ta del av verksamheter, miljöer, tjänster, 
produkter och system samt övriga program och riktlinjer.98  

Tillgänglighet innebär enligt propositionen att ha tillträde och tillgång till sam-

hället och ses också som en förutsättning för att kunna åtnjuta sina mänskliga rät-

tigheter och för att vara delaktig i samhället på lika villkor som andra. Det upp-

märksammas även att inte enbart den fysiska tillgängligheten åsyftas utan också 

möjligheten att kunna ta del av verksamheter, miljöer, tjänster, produkter och sy-

stem. Principen om universell utformning, som nämns som ett av fyra områden 

som funktionshinderspolitiken ska inriktas på, är en princip om att verksamheter, 

                                                 
95 Kultur för alla – inget hinder. Slutredovisning av Kulturrådets arbete med delmålen inom funktionshin-

derspolitiken år 2011–2016, s. 15. 
96 Regeringens proposition 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken. 
97 Regeringens proposition 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, s. 26. 
98 Regeringens proposition 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, s. 27. 
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institutioner, lokaler och platser ska utformas med hänsyn till den variation som 

finns i befolkningen, så att så många som möjligt ska kunna få tillträde och till-

gång.99 

 

Utkast till den nationella biblioteksstrategin 

I utkastet till den nya nationella biblioteksstrategin, ”Från ord till handling”, som 

presenterades den 8 maj 2018 och ska slutredovisas i mars 2019 är en av huvudpe-

larna ”tillgänglighet” jämte demokrati, utbildning, läsning, digitalisering och in-

frastruktur.100 Det skrivs i inledningen till avsnittet om tillgänglighet: 

Att alla människor har självklar tillgång till bibliotek är väsentligt. Tillgängligheten till biblio-
teksverksamheternas innehåll och tjänster ska vara god och jämlik. Begreppet Tillgänglighet 
är centralt och biblioteksverksamheternas legitimitet grundar sig i detta begrepp. Tillgänglig-
het ska här förstås i vid bemärkelse. Bästa tillgänglighet ur alla aspekter ska gälla biblioteks-
verksamheternas innehåll, tjänster och lokaler. Alla människor har rätt till att få ta del av den 
biblioteksverksamhet de har behov av vid just den tidpunkt då behovet finns. […] Det är nöd-
vändigt att biblioteken utvecklar metoder för att nå de som idag inte känner till vad biblio-
teken kan erbjuda och som har en föråldrad syn på biblioteksverksamhet eller är förhindrade 
av praktiska skäl att använda bibliotek. Ökad digitalisering av tjänster och utbud är också en 
väg mot ökad tillgänglighet. 

Här beskrivs ett tillgänglighetsbegrepp som innefattar god och jämlik tillgång till 

biblioteksverksamhetens innehåll och tjänster och som även ska omfatta lokaler. 

Det tillgänglighetsbegrepp som presenteras här utgår tydligt från användarnas 

behov. Men de åtgärder som föreslås är framför allt inriktade på att bättre tillgäng-

liggöra e-böcker, ljudböcker, talböcker, e-tjänster och e-medier. I utkastet till den 

nya nationella biblioteksstrategin ligger fokus alltså helt på tillgången till medier 

och digitala tjänster, medan övrig tillgänglighet (bortsett från en kort diskussion 

kring biblioteksrummets syfte och bibliotekets öppetider) inte uppmärksammas 

vidare. 

Diskrimineringslagen 

I diskrimineringslagen101 tas bristande tillgänglighet upp som en diskriminerings-

fråga, men lagen är främst inriktad på arbete, arbetspolitiska åtgärder och utbild-

ningsområdet. När det kommer till verksamheter som tillhandahåller varor och 

tjänster hänvisas det till plan- och bygglagen. Tillgänglighetsfrågor som går utö-

ver det som regleras i plan- och bygglagen betraktas inte som diskrimineringsfrå-

gor.102 

                                                 
99 Jfr. Regeringens proposition 2016/17:188 Nationellt mål och inriktning för funktionshinderspolitiken, s. 28. 
100 Från ord till handling. Utkast till den nationella biblioteksstrategin. 
101 Diskrimineringslagen. 
102 Diskrimineringslagen 12 c §. 



 34 

Bibliotekslagen 

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det 
allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upp-
lysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet 
ska finnas tillgänglig för alla. 

4 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt per-
soner med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förut-
sättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.103  

I bibliotekslagen 2§ statueras att biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för 

alla. Detta är en stor och omfattande formulering. Det specificeras inte närmare i 

paragrafen vad som menas med tillgänglighet, men om biblioteksverksamheten 

verkligen ska vara tillgänglig för alla ställer det stora krav på verksamheten. Den 

vidare undersökningen kommer att gå närmare in på vad det kan innebära. I 4§ 

däremot, där personer med normbrytande funktionsvariationer och deras behov 

uppmärksammas särskilt är formuleringen mer blygsam. Här är det endast littera-

turutbudet och tillhandahållandet av tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av 

information som räknas upp som särskilt eftersträvansvärda mål. De nämns inget 

om till exempel tillgänglighet och behov av anpassning när det gäller den fysiska 

utformningen av lokaler. 

 

Malmö stadsbibliotek – Biblioteksplan 

I Malmö stadsbiblioteks biblioteksplan fastslås det att: ”Tillgänglighet och likvär-

diga villkor för funktionsnedsatta är en viktig prioritering som tydligt fastställts i 

en ny version av diskrimineringslagen (sedan 1/1 2015).”104, att: ”Bibliotekslagen 

ger folkbiblioteken ett särskilt ansvar för: - personer med funktionsnedsättning.”105 

och att: ”Ökad tillgänglighet för individer med funktionshinder är en hög priori-

tet.”106 Men utöver hänvisningarna till diskrimineringslagen och bibliotekslagen 

och konstaterandet att ökad tillgänglighet är en hög prioritet skrivs det inget om 

hur en ökad tillgänglighet ska åstadkommas eller hur biblioteket ska jobba för lika 

villkor för personer med normbrytande funktionsvariationer. 

 

Malmö stads tillgänglighetsguide  

Malmö stad tillhandahåller en tillgänglighetsguide i vilken det främst med hjälp 

av symboler ges information om tillgängligheten till stadens offentliga lokaler. 

                                                 
103 Bibliotekslag 2013:801, s. 801. 
104 Malmö stadsbibliotek biblioteksplan 2016-2020, s. 4. 
105 Malmö stadsbibliotek biblioteksplan 2016-2020, s. 6. 
106 Malmö stadsbibliotek biblioteksplan 2016-2020, s. 11. 
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För Malmö stadsbibliotek anges det i den att det finns en så kallad ”handikapps-

anpassad” entré, entrédörr, toalett och hiss. Det anges också mått på dörrens 

bredd, utrymmet bredvid toaletten och på hissen. För synskadade anges det att det 

finns hissknappar och ”böcker m.m.”. För hörselskadade uppges det finnas en 

teleslinga. Och under symbolerna finns ytterligare kortfattad information som 

lyder: ”Entrédörrar: Roterdörr samt slagdörr. Dator på höj- och sänkbart bord i 

entrén. Talböcker samt dator med specialanpassningar 2 våningen.”107 Vad avses 

då med begreppet ”tillgänglighet”? Främst verkar det handla om framkomligheten 

och möjligheten att använda toalett. Begreppet inkluderar förutom personer som 

använder rullstol också syn- och hörselskadade för vilka det anges om det finns 

teleslinga, hissknappar försedd med blindskrift och att det finns böcker för syn-

skadade. Troligen avses talböcker eller böcker i punktskrift. Slutligen inkluderas i 

tillgänglighetsbegreppet också tillgång till dator på höj- och sänkbart bord och till 

dator med specialanpassning. Det är anmärkningsvärt och förvånande att begrep-

pet ”handikapp” fortfarande används. I tillgänglighetsguiden tas endast de mest 

basala förutsättningarna för tillgänglighet upp, främst när det gäller fysisk till-

gänglighet. 

 

Malmö stadsbibliotek – Tillgänglighet (webbplats) 

På Malmö stadsbiblioteks webbplats finns det under rubriken ”Om oss” ett avsnitt 

om tillgänglighet. Där går det att hitta information om så kallad ”handikapparke-

ring”, ingång och dörrar, entré och informationsdisken, ”handikapptoaletter”, his-

sar, hörhjälpmedel och datorer.108 Likt tillgänglighetsguiden är även här fokus in-

riktad på framkomlighet och den fysiska tillgängligheten. Det finns också inform-

ation om datorer som är anpassade på olika sätt: på ett höj- och sänkbart bord i 

entrén, med särskilda program för personer med synskada eller läs- och skrivsvå-

righeter (på många av datorerna i biblioteket) och med punktskrivare och punkt-

display (på våning två i det så kallade ”slottet”, den östra delen av biblioteket). 

Hörslinga finns endast i det så kallade ”Röda rummet” som främst används vid 

evenemang. På webbplatsen informeras det också om att det finns två utrymmen 

på våning fyra som inte går att nå med hiss. Informationen åtföljs av uppmaningen 

att gärna be personalen om hjälp. Och även under informationen om informat-

ionsdisken uppmärksammas det att det här finns möjlighet att ställa frågor om 

biblioteket.  

 

                                                 
107 Malmö stads tillgänglighetsguide 2012, s. 18. 
108 Malmö stadsbiblioteks webbplats > Om oss > Tillgänglighet. 
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Sammanfattningsvis 

Vi har kunnat se att FN:s konvention om rättigheter för personer med funktions-

nedsättning, som undertecknades av Sverige 2007, anammar både den ”sociala 

modellen” när det kommer till definitionen av ”funktionshinder” och ett intersekt-

ionellt perspektiv. Den inkluderar fysiska, psykiska, intellektuella och sensoriska 

funktionsvariationer i sin definition av normbrytande funktionsvariationer. Kon-

ventionen ställer stora krav på tillgänglighet. Som diskriminering beskrivs varje 

åtskillnad som görs på grund av normbrytande funktion och personer med perso-

ner med normbrytande funktionsvariation ska kunna åtnjuta sina friheter på det 

kulturella området, dit biblioteken hör, på lika villkor som andra. Som diskrimine-

ring ses också underlåtenhet att göra skälig anpassning. Enligt konventionen har 

biblioteket därmed skyldighet att anpassa sin verksamhet till personer med norm-

brytande funktionsvariationers behov, både när det kommer till fysiska, psykiska, 

intellektuella och sensoriska sådana. Några aspekter som särskilt tas upp i fråga 

om tillgänglighet är utbildning i frågor om tillgänglighet, anvisningar i punktskrift 

och i lättläst och lättbegriplig form, erbjuden hjälp och stöd, tillgång till informat-

ion, till ny informations- och kommunikationsteknik och internet. 

EU formulerar i den så kallade ”handikappstrategin 2010-2020” full delaktig-

het i samhället för personer med normbrytande funktionsvariationer som mål. De 

ska även ha tillgång till tjänster på samma villkor som andra. Även här ställs stora 

krav på bibliotekets tillgänglighet. Både i FN:s konvention och EU:s strategi an-

vänds formuleringen ”på lika/samma villkor som andra”. Om en tar denna formu-

lering ordagrant betyder det alltså att personer med normbrytande funktionsvariat-

ion inte ska behöva stöta på några som helst hinder som inte personer utan norm-

brytande funktionsvariation heller stöter på. 

Europarådets ”Disability strategy 2017-2023” betonar jämte den fysiska till-

gängligheten av lokaler även tillgången till information och service som en till-

gänglighetsfråga. 

I de svenska politiska och kulturpolitiska dokumenten fastslås full delaktighet 

och diskrimineringsfrihet som mål. I fråga om biblioteksverksamhet eftersträvas 

att verksamhet, information och lokaler utformas utifrån ett tillgänglighetsper-

spektiv och att kompetensutveckling sker på området. Krav ställs också på till-

gången till tekniska hjälpmedel och tillgång till mångfalden av medier i samhället. 

I kulturrådets dokument återkommer formuleringen om fulldelaktighet. Personer 

med normbrytande funktion ska ha full delaktighet i kulturlivet. Som specifika 

mål nämns bland annat att undanröja enkelt avhjälpta hinder och att webbplatser 

och e-tjänster ska vara tillgängliga. 

I propositionen från 2017 för en ny strategi för funktionshinderpolitik yttras 

ambitionen att ännu mer tillämpa FN-konventionen om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. Det är tal om pricipen om universell utformning som 

syftar till att utforma verksamheter så att det är tillgängliga för alla. Målsättningen 
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är bland annat att personer med normbrytande funktionsvariationer ska kunna vara 

delaktiga i samhället på jämlika villkor som andra. Med tillgänglighet avses inte 

bara fysisk tillgänglighet utan även möjligheten att använda och ta del av verk-

samheter, miljöer, tjänster, produkter och system.  

I bibliotekslagen statueras att biblioteksverksamheten ska finnas tillgänglig 

för alla. Återigen ställer detta höga krav på bibliotekets tillgänglighet om målet 

ska efterlevas. Tillgänglighetsanpassningarna som beskrivs i Malmö stads till-

gänglighetsguide och på Malmö stadsbiblioteks webbplats är dock förhållandevis 

blygsamma i förhållande till internationella och nationella styrdokuments högt 

uppsatta mål. Även om vissa anpassningar i den fysiska miljön har gjorts och en 

del hjälpmedel erbjuds, säkerställer det knappast att verksamheten är tillgänglig 

för alla. Men det får visa sig i den fortsatta undersökningen.  
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Enkäter 

Enkätundersökningen genomfördes både som webbenkät och i pappersform. Den 

webbaserade undersökningen spreds i sociala medier, främst facebook och på 

Malmö stadsbiblioteks egen facebook-plattform. Den pappersbaserade undersök-

ningen genomfördes under en förmiddag i bibliotekets entré. På webbenkäten 

svarade 56 personer och pappersenkäten fylldes i av 42 personer. Av de 98 perso-

ner som svarade på enkäterna angav 17 personer att de har någon form av norm-

brytande funktionsvariation, alltså 17,4 % av de svarande. Bland de som svarade 

på webbenkäten var andelen personer som angav att de har en normbrytande 

funktionsvariation något högre än hos dem som svarade på pappersenkäten, 19,6 

% jämfört med 14,3 %. Det kan förklaras med att webbenkäten medvetet spreds i 

facebook-grupper för och av personer med normbrytande funktion, men skillna-

den är ändå förhållandevis liten. 

Som normbrytande funktionsvariationer angav de svarande ADHD, Kroniska 

ryggsmärtor, PTSD, depression, cp-skada, lättare rörelsehinder, hjärntrötthet, ut-

mattningsdepression, kronisk tarmsjukdom, dyslexi, hörselnedsättning, synned-

sättning, sensorisk hyperaktivitet/att inte tåla dofter och annan ospecificerad psy-

kisk sjukdom. Svaren omfattar alltså både psykiska och fysiska funktionsvariat-

ioner, neuropsykiatriska och sensoriska funktionsvariationer. Den här breda föstå-

elsen av normbrytande funktionsvariationer stämmer väl överens med den post-

moderna icke- essentialistiska synen på funktionsvariationer och Alison Kafers 

resonemang. Svaren varierar mellan kroniska och tillfälliga sjukdomar och kan 

endast sägas ha gemensamt att de på något sätt påverkar individers funktionsför-

måga. På frågorna om vilka hinder respondenterna har stött på vid biblioteksbesö-

ket och vad som hade kunnat underlätta för dem handlar svaren om allt från fysisk 

tillgänglighet till kognitiv tillgänglighet, utbud och service. Någon har svårt att 

hitta tidskrifter och önskar att det var placerade i bokhyllorna istället för i tid-

skriftssamlare i fönsterkarmar. Någon önskar sig längre lånetider och möjlighet att 

dela upp betalningen av förseningsavgifter för att hen har svårt att återlämna 

material på grund av hens psykiska mående. Flera uttrycker önskemål om mer 

tillgänglig personal och ett förstående bemötande av personalen. Möjligheten att 

parkera utanför biblioteket tas också upp som en aspekt som hade underlättat för 

biblioteksbesöket. När det kommer till utbudet så önskar sig en respondent ett 

större urval av inlästa böcker och även inlästa böcker på engelska. I regeringen 

strategi för genomförande av funktionshinderpolitiken 2011-2016 är ”tillgång till 

mångfalden i samhället ett uttalat mål.109 Användningen av ordet ”mångfald” im-

plicerar att det inte bara ska finnas ett utbud utan ett brett sådant. En annan re-

spondent upplever ljudnivån i lokalerna som ett hinder och önskar sig en bättre 

                                                 
109 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 – 2016, s. 48. 
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planering för personer med neuropsykiatrisk normbrytande funktionsvariation. En 

person med synnedsättning upplever att texten på bokhyllorna är för liten. Både 

en bullrig ljudnivå och bristfällig skyltning är aspekter som tas upp i Boverkets 

föreskrifter om avhjälpande av enkelt avhjälpta hinder110, alltså sådant som relativt 

lätt kan åtgärdas. Starka dofter är något som försvårar biblioteksvistelsen för en av 

respondenterna och ytterligare en uttrycker behov av fler tysta rum och bättre 

ljusinsläpp i dessa. Att vara känslig för starka dofter kan betraktas som en senso-

risk funktionsvariation i enlighet med FN:s konvention om rättigheter för personer 

med funktionsnedsättning. För att denna person ska kunna åtnjuta bibliotekets 

tjänster fullt ut, skulle det kunna vara lämpligt att uppmärksamma besökare på att 

inte använda sig av strakt doftande parfymer och dylikt. Det kan dock vara svårt 

att nå ut med sådan information, vilket brukar vara ett problem i offentliga mil-

jöer. Än så länge är det främst inom vården som en princip om att undvika starka 

dofter har etablerat sig. 

En person anger att en hiss hade underlättat hens besök, men de framgår ty-

värr inte om hen ser behov av det på något särskilt ställe. Det finns ju ett större 

antal hissar på Malmö stadsbibliotek.  

En respondent påtalar att frågeställningen i enkäten är missvisande. Frågorna 

är inriktade på vad som försvårar eller underlättar ärendet respondenterna har 

samma dag de fyller i blanketten eller senast de besökte biblioteket. Respondenten 

menar att det kan finnas hinder som inte upplevs vid just det besöket eller i utfö-

randet av just det ärendet. Och det är ju en viktig synpunkt. Anledningen till var-

för frågorna har inriktats på ett särskilt besökstillfälle är för att underlätta för re-

spondenterna att komma ihåg och att göra frågan mer konkret. Jag utgick ifrån att 

det är svårare att komma på försvårande eller underlättande faktorer i allmänhet, 

men så måste ju inte vara fallet. Men trots att frågornas utformning kanske har lett 

till ett smalare svarsutbud har de ändå genererat relativt många svar på vad biblio-

teksbesökarna upplever som försvårande eller underlättande faktorer.  

Och det är inte endast de som har angett att de har en normbrytande funktion 

som har svarat på frågorna om försvårande eller underlättande faktorer i fråga om 

bibliotekets tillgänglighet. Även de respondenter som har svarat nej på frågan om 

de har någon normbrytande funktionsvariation har beskrivit omständigheter som 

de anser utgör hinder eller underlättar. En respondent nämner till exempel behovet 

av bättre kartor och skyltning för att hen inte har kunnat hitta och har behövt fråga 

om nästan allt, som hen skriver. Det är flera som påtalar att de har behov av bättre 

skyltning för att kunna hitta på biblioteket och att det tar mycket energi att leta 

upp personal och be om hjälp. Någon önskar sig mer tillgänglig personal medan 

någon annan är mycket nöjd med personalens närvaro och service. Flera anger 

längre öppettider som något som förbättrar tillgängligheten för dem och flera 

                                                 
110 Boverkets Författningssamling BFS 2011:13 HIN 2. 
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anger att de har svårt att hitta tysta platser på biblioteket och önskar sig mer såd-

ana. Någon beskriver den stora entréhallen som tom och anger den som försvå-

rande aspekt för hens besök. Någon önskar sig ett större bokutbud generellt och 

någon ett bredare utbud av storstilsböcker. En av respondenterna uttrycker behov 

av mer information på engelska och någon önskar sig att få meddelanden, som 

påminnelser eller hämtmeddelanden, som sms istället för e-post eller brev som det 

är nu. Tillgången till dator och internet är förstås en tillgänglighetsaspekt men 

biblioteket erbjuder också fortfarande möjligheten att få brev hemskickade per 

post. Att även de besökare som inte säger sig ha någon normbrytande funktions-

variation har synpunkter på tillgängligheten talar för att en universell utformning 

som den föreslås i regeringens proposition 2016/17:188 skulle vara till nytta för 

många, inte bara dem som har normbrytande funktionsvariationer. 

 

Sammanfattningsvis 

Generellt sett kan sägas att svaren mellan de som har angett att de har en norm-

brytande funktion och de som har svarat att de inte har det, skiljer sig något åt. 

Svaren från dem som inte säger sig ha någon normbrytande funktion handlar 

framför allt om bibliotekets service och utbud, medan svaren från dem som säger 

sig ha en normbrytande funktion också handlar om bristande anpassning av 

bibliotekets utformning och funktion till olika fysiska och psykiska behov. Ändå 

har de båda grupperna mycket gemensamt, främst när det kommer till den kogni-

tiva och psykiska tillgängligheten. Båda grupper uttrycker behov av ett klassifi-

kationssystem som är lättare att förstå, bättre skyltning och bättre kartor för att 

hitta till olika avdelningar. Båda grupper uttrycker också behov av mer platser i 

lokalen som är tysta och lugna. Tyvärr var svaren på enkäterna inte alls lika ut-

tömmande som fokusgruppintervjuns. Detta beror förmodligen främst på de till-

frågades tid och ork att fylla i enkäten och frågeställningarnas utformning. Men 

enkäten har ändå kunnat visa på vilka hinder och underlättande faktorer biblio-

teksbesökarna främst upplever när det kommer till bibliotekets tillgänglighet och 

vilka skillnader och likheter som går att se mellan gruppen som säger sig ha en 

normbrytande funktion och gruppen som inte säger sig ha det.  

Tillgänglighet utifrån enkätundersökningens resultat innebär framför allt att 

kunna hitta i bibliotekets lokaler och klassifikationssystem. Det innebär väl ut-

formade skyltar och kartor och ett klassifikationssystem som är lätt att förstå. Re-

sultaten visar också på att både gruppen med och utan normbrytande funktion har 

behov av tysta/lugna platser där en inte utsätts för alltför mycket ljud och kan vila 

eller där en kan koncentrera sig på sitt arbete. Men enkätundersökningen visar 

också att tillgänglighet ”för alla” handlar om tillgänglig, kunnig och förstående 

personal och ett brett utbud av material, även anpassat sådant som storstilta och 

inlästa böcker eller böcker på till exempel engelska. ”Tillgänglighet för alla” in-
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nebär enligt enkätundersökningen också att till exempel inte behöva utsättas för 

starka dofter, att kunna parkera nära biblioteket eller att ha möjligheten till längre 

lånetid och flexibilitet när det kommer till att betala förseningsavgifter. Enkätun-

dersökningens svar visar på en förståelse av ”tillgänglighet” enligt den ”sociala 

modellen”, då hinder inte ses som tillhörande individen utan svaren pekar främst 

på hinder i bibliotekets miljö och verksamhetens utformning. 
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Fokusgruppintervju 

Här följer en analys av fokusgrupp-intervjun. Materialet har abstraherats, det vill 

säga, de viktigaste utsagorna har filtrerats ut och sorterats efter olika teman. Dessa 

är: fysisk tillgänglighet, kognitiv tillgänglighet eller att förstå och hitta, psykisk 

tillgänglighet och klassifikation. 

 

Fysisk tillgänglighet 

Fokusgruppen träffas och börjar sin rundvandring i Malmö stadsbiblioteks entré.111 

Den kan beskrivas som en stor hall med högt i tak, två ingångar och tre informat-

ionsdiskar. Här finns också ett antal datorer för kortare ärenden, återlämnings- och 

låneautomater och ett litet avskärmat rum för reserverat material. Till höger och 

vänster leder stora trappor upp till andra våningen.  

Det första gruppen reflekterar kring är hur en person med synskada skulle 

kunna orientera sig i entrén. Det finns markeringar i golvet som kan uppfattas med 

hjälp av en käpp och som leder fram till informationsdisken. Däremot skulle per-

sonen nog behöva hjälp för att t.ex. använda sig av återlämnings- och låneautoma-

terna, datorerna eller för att hämta reserverat material.  

Därefter styr samtalet in på temat ”skyltning”. En person uppmärksammar att 

det finns en toalettskylt men ifrågasätter att den är lätt att upptäcka. Den är relativt 

liten och sitter långt upp.  

Gruppen får förslaget att leta efter boken Crip theory av Robert McRuer för 

att ha ett mål att utgå ifrån. När de ska börja röra sig in i lokalen för att börja leta 

är det en person som säger att den inte har en aning vart den ska gå. En annan sä-

ger att det hade varit önskvärt med skyltar med en hänvisning till till exempel 

skön- och facklitteratur. Fokusgruppen upptäcker en karta längre in i entrén. På 

den visas en översikt över de olika våningarna och de olika avdelningarna är upp-

listade och framställs med olika färger.112 Detta uppskattas av P2 men hen säger 

också att hen har svårt att läsa en karta, att ”översätta” ritningen till verkligheten. 

P2 uppmärksammar också att en person med synskada inte har någon nytta av 

kartan. P3 uttrycker önskemål om att de olika avdelningarna också utmärks med 

hjälp av de olika färgerna på själva kartan.  

Fokusgruppen bestämmer sig för att åka upp till våning tre. De hittar en hiss, 

som dock visar sig vara relativt liten. De två rullstolarna får precis plats om de 

ställs på tvären. På en skylt står det dock att åtta personer ska få plats i hissen.  

På våning tre upptäcker gruppen en till karta. Den är mindre än den i entrén 

och illustrerad i olika gråtoner. Flera i gruppen tycker att den är svår att läsa. Både 

                                                 
111 Se bilaga 5 – foto nr.2. 
112 Se bilaga 5 – foto nr.1. 
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för att kartan och texten på den är väldigt liten och för att den inte innehåller några 

andra färger än svart och grått, men P2 tycker också att den är svår att ”översätta” 

till ”verkligheten”.  

Gruppen står nu vid en ballustrad ovanför entrén. P3 anmärker att miljön är 

väldigt öppen och ljus och att detta kan innebära svårigheter för någon som är 

rumskänslig och inte känner sig trygg i en så öppen miljö. P5 instämmer och me-

nar att hen upplevde samma sak i entrén: att rummets storlek är överväldigande 

och får hen att känna sig utsatt. P2 säger att hen upplever avstånden i biblioteket 

som stora, vilket kan innebära svårigheter för någon som har svårt att gå. P2 vill 

se om det finns tillräckligt med möjligheter att sätta sig ner och vila. 

Härefter följer en längre diskussion om åt vilket håll gruppen ska gå. Delta-

garna i gruppen tolkar kartan olika och vill gå åt olika håll. De bestämmer sig till 

slut för en riktning och hittar till avdelningen för facklitteratur och ”samhällsve-

tenskap”. Att de hamnar på rätt avdelning sker mest av en slump. P3 påpekar att 

det inte fanns någon skylt som visade de in på avdelningen för samhällsveten-

skap.113 Inne på avdelningen finns större soffor, vilket gruppen tycker är positiv. 

Det saknas dock handtag eller räcken som skulle kunna underlätta för att sätta sig 

ner och att ställa sig upp.  

Gruppen vill nu fortsätta leta efter boken och hittar efter en stund en sökdator. 

Den sitter på väggen och en deltagare i gruppen som sitter i rullstol har svårt att se 

vad som står på bildskärmen. Hen måste böja nacken mycket för att försöka se. P2 

tycker också att textstorleken är för liten för att lätt kunna läsas. Gruppen funderar 

på om det går att förstora upp texten eller att få den uppläst men de vet inte hur de 

ska kunna göra det. En i gruppen säger också att hen hade önskat att datorn hade 

markerats med färg eller en stor skylt för att lättare kunna hitta den. 

På en av hyllorna upptäcker gruppen en skylt där det står vilka ämnen som 

finns i hyllan. En i gruppen påpekar att texten är väldigt tät och att det för en per-

son med hjärnsynskada är svårt att läsa den. Hen hade önskat större avstånd eller 

linjer mellan raderna.  

Gruppen undersöker och kommenterar höjden på bokhyllorna. De är så höga 

att en person i rullstol har stora svårigheter att se vad som står på de övre hyllpla-

nen. Personen har heller ingen möjlighet att själv nå dessa böcker.  

Nu har gruppen lämnat avdelningen för samhällsvetenskap och börjar röra sig 

mot den andra delen av byggnaden. De passerar trappor och en i gruppen kom-

menterar att hen upplever de som jobbiga eftersom det går att se emellan trappste-

gen. En annan person utrycker att hen hade önskat markeringar på trappstegen så 

att det är lättare att se var de börjar och slutar. P3 menar att färgmarkeringar på 

golven också hade varit ett jättebra hjälpmedel för att hitta till de olika avdelning-

arna. P4 upptäcker en hylla med bok-nyheter som är uppsatt på väggen. Den sitter 

                                                 
113 Se bilaga 5 – foto nr. 4. 
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så högt att även de inte kan nås från en rullstol. Fokusgruppen passerar nu ett rum 

med datorer och uppmärksammar att det inte här heller finns någon skylt som 

visar in dit och som talar om att det finns datorer där inne.  

P6 frågar efter anpassade, stora toalettrum och låne-automater. P1 har skrivit 

ut tillgänglighets-informationen från bibliotekets webbplats och läser att det ska 

finnas anpassade toaletter på varje våningsplan. Det står däremot inget om var 

låneautomaterna befinner sig.  

Gruppen reflekterar vid flera tillfällen över att det verkar som att en vid ut-

formningen av lokalerna och dess arkitektur har tagit mer hänsyn till estetiken än 

till funktionaliteten. Deltagarna kommenterar återigen avsaknaden av skyltar och 

pilar. De stannar framför en hylla med tv-spel. Deltagarna i rullstol kan varken se 

titlarna på de övre hyllorna eller nå dem. Däremot noterar gruppen att det finns 

sittmöjligheter i avdelningen för serier som de befinner sig i. En del av stolarna är 

dock nedsänkta eller saknar handtag vilket gör det svårt att sätta sig i dem och 

ställa sig upp igen. 

Fokusgruppen har nu kommit till en avdelning som heter KRUT och riktar sig 

till personer mellan 14 och 25 år. På väggen finns en hylla uppsatt på vilken böck-

er står frontade. Även dessa är svåra att nå om en sitter i rullstol. Avdelningen är 

möblerad med många bord och stolar. Stolarna är stabila och enligt gruppen lät-

tare att använda, även om en har svårigheter att röra sig. Däremot konstaterar 

gruppen, att det skulle det vara nästintill omöjligt för en synskadad person att röra 

sig i rummet eftersom det finns så många hinder och det saknas markeringar i 

golvet. Även för en person i rullstol är det svårt att ta sig fram mellan möblerna. 

Avdelningen KRUT skiljs från omgivande lokaler genom en stor glasvägg. Det 

finns gula markeringar på rutan, men gruppen menar ändå att det finns en risk för 

personer med nedsatt syn att gå in i väggen, då det åter saknas markeringar i gol-

vet.  

 Fokusgruppen beger sig till hissen för att ta sig ner till plan två. En lapp in-

formerar om att hissen endast går just till plan två, alltså inte till entré-plan, men 

en synskadad person som inte kan läsa lappen, kan inte ta del av denna informat-

ion. Väl på plan två rör sig gruppen först till avdelningen ”Balagan” för barn mel-

lan 9 och 13 år.114 Avdelningen är inte avsedd för vuxna och kräver att en tar av 

sig skorna, varav gruppen endast betraktar avdelningen utifrån. Men deltagarna är 

väldigt positiva till de olika sittmöjligheterna, där en kan sätta eller lägga sig ner 

och vila, och krypin, där en kan vara lite avskild. Några i gruppen yttrar att de 

önskar att det fanns samma möjligheter i avdelningarna för vuxna.  

Fokusgruppen är nu i den delen av byggnaden som kallas ”ljusets kalender”, 

avdelningen för skönlitteratur. Rummet kan beskrivas som en väldigt stor glas-
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kub.115 På ena sidan av rummet finns det balkonger på motsvarande tredje och 

fjärde våningen som är öppna mot rummet och mot utsidan. P3 kommenterar att 

hen upplever de som skrämmande för personer med rumskänslighet. Det är inte 

heller möjligt att ta sig med hiss till balkongen på fjärde våningen. Dit kan endast 

gående personer ta sig. Gruppen står i mellanrummet mellan den stora trappan till 

entrén och ljusets kalender. Några i gruppen upplever ljuset från spotlighten ovan-

för som störande. Även ljudnivån här upplevs av gruppen som påfrestande. Det 

finns inget som dämpar ljudet, som mattor eller väggar och gruppen uttrycker 

önskemål om mindre rum där en kan dra sig undan och vila från intryck och ljud. 

P6 vill testa en låneautomat, som också finns i detta utrymme, och konstaterar att 

det finns vissa svårigheter att se bildskärmen när en sitter i rullstol.116 Skärmen är 

vinklad snett uppåt, så att en egentligen måste stå upp för att se skärmen ur rätt 

vinkel. Även kortläsaren för lånekortet sitter för långt upp för att enkelt kunna nå 

den ur sittande position. Gruppen letar nu efter en möjlighet att ta sig ner till en-

tréplan, eftersom den närmaste hissen inte går dit och flera i gruppen inte kan ta 

trappan. De skymtar andra hissar längre bort men det saknas helt skyltar som visar 

vägen dit. På vägen passerar några i gruppen en så kallad ”regnbågshylla” som är 

markerad med ett regnbågsfärgat band runt hyllan. P2 påpekar att personer som 

inte kan se färgerna inte kan se att det rör sig om en regnbågshylla. Det borde 

även finnas en skylt där det står ”hbtqia+-litteratur” eller liknande och informat-

ion.  

P2 blir i gången ovanför entrén alltmer störd av ljudnivån. Hen håller för öro-

nen. Sedan börjar hen plocka fram sina öronproppar ur väskan. Hen yttrar att hen 

är orolig för hur ljudnivån kommer att vara på fiket, dit vi är på väg. Väl där 

kommer frågan om medhavd mat upp. Det är inte tillåtet att äta medhavd mat på 

biblioteket, med undantag för barnavdelningen Kanini. Gruppen är kritisk till 

detta och påpekar att det ju finns personer, till exempel de som har diabetes eller 

hög förbränning, som har behov av att regelbundet äta något.  

Under fikat berättar P2 hur trött hen känner sig och att hen är väldigt ljud-

känslig. Hen verkar uppgiven och säger att det inte känns som att biblioteket är till 

för att personer som är ljud- eller intryckskänsliga ska kunna uppehålla sig där en 

längre tid. Även P4 har tankar kring detta och reflekterar kring hur omständigt och 

tidskrävande det kan vara för en person som till exempel inte själv kan nå det 

material hen önskar låna, att behöva söka upp personal och be om hjälp.  

Sammanfattningsvis 

Fokusgruppens deltagare uppmärksammar en rad faktorer i utformningen av den 

fysiska miljön som skulle behöva åtgärdas. Först och främst handlar det om kartor 
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och skyltning, något som enligt Boverkets föreskrifter är enkelt avhjälpta hin-

der.117 Däri fastställs att skyltning bör vara lättbegriplig och lättläst och att en ska 

kunna komma tätt intill. Det sägs även att textstorleken bör vara anpassad och att 

skylten ska kompletteras med punktskrift och elektronisk skyltning som kan lyss-

nas på. Skyltningen på Malmö stadsbibliotek är främst anpassad för personer som 

inte har någon nedsatt syn. Men även för normater saknas det skyltning på många 

ställen. 

Hissen som gruppen använder är så liten att två rullstolar precis får plats om 

de står på tvären. Ändå står det på skylten att åtta personer ska rymmas i hissen. 

Detta ger uttryck för en tydlig norm att personer förväntas vara gående. 

I EU:s handikappstrategi 2010–2020 konstateras det att personer med norm-

brytande funktionsvariationer ska ha samma tillgång till den fysiska miljön, IT-

system, resurser och tjänster, på samma villkor som andra. 118 Men en fokusgrupp-

delatagare som använder rullstol har stora svårigheter att se det som står på skär-

men av en ”sökdator” med bibliotekets katalog, eftersom den sitter så högt upp på 

väggen. Hen har heller inte möjlighet att se eller nå böcker eller annat material 

som står på de översta hyllplanen i bokhyllorna. Detta rimmar dåligt med målet 

om självständighet och självbestämmande som statueras i ”En strategi för genom-

förande av funktionshinderspolitiken 2011 – 2016”.119 En person som sitter i rull-

stol eller av andra skäl inte når till samma nivå som normater är alltså tvungen att 

be om hjälp. Här kan det inte vara tal om att tillgängligheten är på samma villkor 

för personer med normbrytande funktionsvariation och dem utan. Fokusgruppdel-

tagaren som använder rullstol upplever även problem att använda låneautomaterna 

på husets andra våning.  

Markeringar på trappstegen är också en aspekt som räknas som enkelt av-

hjälpt hinder enligt Boverkets föreskrifter.120 Trappan har mellanrum som är 

öppna, vilket uppmärksammas av fokusgruppdeltagare som en svårighet för per-

soner med rumskänslighet. Detsamma gäller för de öppna lokalerna, gångar som 

är belägna högt upp och försedda med balustrader över vilka en kan se ner i loka-

len och högt belägna lokaler. Detta är försvårande med personer med normbry-

tande sensorisk funktionsvariation, vilket innebär att dessa kanske inte kan åtnjuta 

biblioteksverksamheten på lika villkor som andra, som det fordras i FN:s konvent-

ion om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.121 

Den otillräckliga skyltningen av hyllan med litteratur på temat hbtqia+ kan 

tolkas som att den har utformats utan tankar på att en queer person också kan ha 

en normbrytande funktionsvariation eller att en person med normbrytande funkt-

                                                 
117 Boverkets Författningssamling BFS 2011:13 HIN 2, s. 4. 
118 EU:s handikappstrategi 2010–2020: Nya åtgärder för ett hinderfritt samhälle i EU, s. 5. 
119 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 – 2016, s. 4. 
120 Boverkets Författningssamling BFS 2011:13 HIN 2, s. 4. 
121 Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, s. 6. 
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ionsvariation också kan vara queer. Det ger uttryck för att det utgås ifrån en norm 

om att personer inte är normbrytande på flera sätt. Ett intersektionellt saknas 

också när det gäller frågan om medhavd mat. Personer som har behov av att äta 

regelbundet på grund av låg energinivå, högförbränning eller diabetes är förvisade 

till bibliotekets restaurang som är förhållandevis dyr. Här samspelar normer om 

funktionalitet och klass, då det verkar finnas en norm som inte tar hänsyn till att 

personer med normbrytande funktionsvariation också kan ha dålig ekonomi.  

Avslutningsvis sätter P2 ord på att hen är väldigt trött och att hen upplever att 

biblioteket inte är utformat för personer som är ljud- eller intryckskänsliga. Hen 

kan alltså inte åtnjuta biblioteket på samma villkor som andra, trots att även bull-

rig ljudnivå är ett hinder som enligt Boverkets föreskrifter är enkelt avhjälpt.122  

Fokusgruppen anmärkte också på att bibliotekets storlek och långa avstånd 

mellan de olika avdelningar kräver många anpassade sittmöjligheter för personer 

som har svårigheter att röra sig. Men det saknades sittmöjligheter på en del ställen 

och sittmöbler var inte alltid anpassade. 

I fokusgruppens undersökning av bibliotekets fysiska miljö har en rad försvå-

rande omständigheter och hinder visat sig. Det kan inte sägas att biblioteket är 

tillgängligt för alla. Snarare är det anpassat för normater, som förväntas kunna gå, 

se och röra sig utan problem och inte är ljud- eller intryckskänsliga. Undersök-

ningen visar alltså både på en utformning efter en norm, som skulle kunna avhjäl-

pas genom en normkritisk granskning, men visar också att upplevda hinder, i en-

lighet med den ”sociala modellen” inte ligger hos individen själv utan i miljön. 

 

Kognitiv tillgänglighet eller att förstå och hitta 

Att röra sig inom biblioteket, att förstå dess uppbyggnad och hitta i den kräver 

inte bara fysiska förmågor utan också kognitiva, eller med andra ord tanke- och 

kunskapsmässiga förmågor. Här kommer det att ges några exempel på vilka krav 

som ställs på vår kognitiva förmåga som togs upp i fokusgruppens samtal. Som 

tidigare beskrivet finns det i stadsbibliotekets entré en stor karta som ska ge en 

överblick över bibliotekets olika avdelningar. Gruppen uppmärksammade att det 

krävs en särskild förmåga för att tolka en sådan karta och ”översätta” den till verk-

ligheten. När fokusgruppen står inför den mindre kartan på våning tre har de en 

lång diskussion om åt vilket håll de ska gå, eftersom kartan är så pass svårtolkad. 

När gruppen bestämmer sig för att leta efter boken Crip theory blir en första 

utmaning att lista ut under vilken avdelning och därmed i vilken del av huset den 

skulle kunna befinna sig. Kartan med dess avdelnings-beteckningar kräver en för-

kunskap om vilket ämne det eftersökta materialet kan tänkas tillhöra. Bara skill-

naden mellan facklitteratur och skönlitteratur är förmodligen inte självklar för 
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alla. Gruppen gissar först på ämnet ”genusvetenskap” men bestämmer sig sedan 

för att leta på avdelningen för samhällsvetenskap. 

Utanför det lilla rummet för reserverat material hittade P4 en skylt med tips på 

hur en kan söka efter material. Den påminde till exempel om att det kan vara till 

hjälp att söka på alla efternamn om en har flera. P4 uttryckte att hen uppskattade 

skylten mycket på grund av dess tydlighet. Hen menar att hen kanske annars inte 

hade tänkt på det.  

I hissen upptäcker gruppen symboler som de inte kan tolka. Gissningsvis rör 

det sig om bland annat en symbol för ljudslinga som finns i evenemangsrummet 

”Röda rummet”. Symboler kan vara ett bra sätt att ge information till de som har 

svårigheter att ta till sig text, men kan också kräva information om vad de betyder 

för personer som inte är bekanta med dem.  

När några i gruppen söker efter boken Crip theory på en av bibliotekets sök-

datorer uppstår det en osäkerhet om boken finns eller inte (Den finns som ned-

laddningsbar talbok, men en måste för att kunna ladda ner den skaffa ett konto i 

”legimus” MTM:s (Myndigheten för tillgängliga medier) talboksservice.) Det 

krävs en vana för att tolka sökresultaten i bibliotekskatalogen. Några i gruppen 

tycker att detta är svårt. De anmärker också på att det ovanför datorn står ”sökka-

talog” och menar att det hade varit lättare att förstå vad det rör sig om, om det till 

exempel hade stått ”här kan du leta efter böcker” eller något liknande. 

Fokusgruppen funderar kring var tillgängliga medier, så som talböcker eller 

böcker i punktskrift finns att hitta. De återkommer till att informationen inled-

ningsvis måste vara bättre så att en lätt finner sig tillrätta i biblioteket så fort en 

kommer in i det. Detta ter sig särskilt viktigt med tanke på bibliotekets storlek. 

Även systemet enligt vilket bibliotekets material är sorterat efter siffror (Dewey 

decimalklassifikation) behöver förklaringar och information, menar gruppen. De 

uppger att de inte förstår vad siffrorna står för. 

Ytterligare en aspekt som kräver vana och förkunskaper är sökprocessen i ka-

talogen, det vill säga hur en använder sig av sökord och hur en lättast får det 

sökresultat en önskar. En i gruppen säger till exempel att hen sökte på orden ”kul-

tur” och ”funktion” men att det inte gav det resultat hen önskade. Det gäller alltså 

att använda de ”rätta” sökorden för att hitta det en söker. Kunskap om det kräver 

vana och förkunskaper. 

Både på kartor och på skyltar betecknas bibliotekets två stora avdelningar 

(som ligger på varsin sida av entrén) som ”ljusets kalender” och ”slottet”. Mitten-

delen där entrén ligger kallas för ”cylindern”. Ur ett tillgänglighetsperspektiv är 

dessa beteckningar inte till någon hjälp utan snarare förvirrande. Gruppen anmär-

ker till exempel på att de inte vet vad som menas med ”ljusets kalender”. Även 

här behövs det bättre och klargörande information. 

”Regnbågshyllan” som några i gruppen uppmärksammade är försedd med ett 

regnbågsfärgat band. Det är dock inte säkert att alla vet vad regnbågsfärgerna står 
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för och hyllan skulle därför kunna förses med en skylt som förklarar vad som 

finns att hitta där, till exempel ”hbtqia+-litteratur”.  

Någon i fokusgruppen som har besökt biblioteket tidigare berättar att hen flera 

gånger har upplevt att avdelningar har flyttats om. Det skulle vara önskvärt om det 

fanns skyltar som beskrev vart material har flyttats för de som är vana vid att leta 

det de söker på ett särskilt ställe. 

 

Sammanfattningsvis 

Fokusgruppens undersökning visar också på vilka krav bibliotekets utformning 

ställer på den kognitiva förmågan. Det krävs dels att en ska kunna läsa en karta 

och en kunskap om vilket ämne det en söker tillhör. Sistnämnda kan beskrivas i 

termer av kulturellt kapital. Det vill säga någon som är bekant med ämnesindel-

ningen i vetenskaplig forskning och i litteraturvetenskap kommer att ha mycket 

lättare att hitta sig tillrätta i bibliotekets lokaler och hitta den information hen sö-

ker. På så vis är den kognitiva tillgängligheten inte på samma villkor för alla, ef-

tersom besökarna har olika förkunskaper och är olika vana vid vetenskaplig äm-

nesindelning. Också att veta att material är sorterat i bokstavsordning, oftast efter 

upphovspersonens efternamn är inte alls någon självklarhet, eller att känna igen 

symboler. Detsamma gäller för att använda ”rätt” sökstrategier vid sökning i bib-

liotekskatalogen och att tolka sökresultaten i bibliotekskatalogen och sifferkoder-

na i Dewey decimalsystem.  Biblioteket är med fokus på den kognitiva tillgäng-

ligheten inte tillgänglig för alla på samma villkor. Det krävs mycket förkunskaper, 

kulturellt kapital, och vana att förstå sig på och hitta i lokalerna och bibliotekssy-

stemet. Det kulturella kapitaler är enligt Bourdieu beroende av omständigheter i 

personers livsbakgrund, som klasstillhörighet och kunskapsresurser i uppväxt – 

och omgivande miljö. Bibliotekets utformning, som utgår ifrån en norm, där be-

sökarna redan besitter en viss kapital, skapar orättvisa förhållanden för personer 

som inte har/hade tillgång till kulturella resurser i sin uppväxt/omgivning. 

 

Psykisk tillgänglighet 

Fokusgruppen sätter inte bara ord på hur de upplever den fysiska tillgängligheten 

och vad de tycker är svårt att förstå när de rör sig i Malmö stadsbiblioteks lokaler. 

De uppmärksammar också psykiska faktorer som kan upplevas som hinder för 

besök på biblioteket. Här följer några exempel på sådana upplevda hinder. 

Malmö stadsbiblioteks lokaler är väldigt stora och öppna. Redan i entrén är 

det väldigt högt i tak och gångarna mellan avdelningarna på andra och tredje vå-

ning är försedda med balustrader, men ändå så att en kan se ned i entrén.123 Några i 
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gruppen yttrar att de upplever den öppna miljön som otrygg och att de kan känna 

en känsla av utsatthet i entrén där även informationsdiskarna befinner sig. De me-

nar att de hellre besöker mindre bibliotek och uttrycker önskemål på mindre rum 

där en kan vila från alla intryck och inte känner sig så ”uttittade”124. De upplever 

att de stöter på så många människor som påfrestande.  

Serierummet upplever några i gruppen som ”halvfärdigt”125 och de önskar sig 

en ”mysigare” miljö med mer attraktiva sittytor. Det får samma intryck på avdel-

ningen KRUT och önskar sig information om att lokalen håller på att byggas om 

om så är fallet. De är osäkra på om de får sitta på stolarna längst in på avdelningen 

för att de menar att ”det ser lite privat ut”126. De undrar vem avdelningen är tänkt 

för, vem som får uppehålla sig där.  

Avdelningen för barn från 9 till 13 år uppskattar de mycket på grund av dess 

olika sittmöjligheter och avskilda hörn. De uttrycker önskemål på att få uppehålla 

sig där för att det finns möjligheter att dra sig undan. 

Även i den stora avdelningen för skönlitteratur saknar gruppen möjligheter att 

skärma av sig. Det saknas väggar och mindre rum och gruppen önskar sig möjlig-

heter att vila från alla intryck. De upplever lokalerna som svårtillgängliga både 

när det kommer till ljudkänslighet och till intryckskänslighet. De menar att det 

nog är många som inte kan ta sig till dessa lokaler för att det tar så mycket energi 

att vistas i dem.  

Ingen i fokusgruppen har under vistelsen på biblioteket valt att ställa en fråga 

till bibliotekspersonalen. Det kan så klart ha att göra med att deltagarna just befin-

ner sig i grupp men jag ställer ändå frågan om det finns någon särskild anledning 

till att de inte frågat personal. Redan inledningsvis avvägde gruppen att fråga men 

bestämde sig för att inte göra det. P4 säger att hen aldrig brukar fråga. Främst för 

att hen ”vill kunna själv”127. Hen önskar också att det fanns skyltar/information 

som en kunde läsa utan att bli iakttagen i det. Hen upplever att det är jobbigt att 

stå ”där offentligt och leta i tio minuter.”128 P2 däremot säger att hen hade varit 

tvungen att fråga om hen hade vistats på biblioteket själv. Hen menar att det hade 

tagit alldeles för mycket energi för henom att försöka navigera i lokalerna. Men 

P2 säger också att hen helst inte hade velat fråga. Hen antar att personalen inte 

skulle ha tid med eller kanske inte förstått hens behov av att inte bara få en vägbe-

skrivning utan även hjälp med att gå med och visa vägen och att hitta i hyllorna. 

Hen tycker att det tar emot att fråga.129 P2 anmärker också att hen tycker att hen 

inte ska behöva fråga hela tiden utan att det är ett tecken på att biblioteket inte är 

gjort för alla. P6 invänder att hen tror att personalen ändå finns där av en anled-
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ning och att hen hade mött väldigt kompetent och tillmötesgående personal.130 P2 

påpekar att det även finns personer som inte är bekväma med att fråga eller med 

social interaktion överhuvudtaget. Och P6 lägger till att hen tycker att även om det 

finns personal som en kan fråga att det ändå ska vara möjligt att ta sig runt i 

biblioteket på egen hand och att komma åt det material en önskar. P6 säger lite 

uppgivet att hen anser att biblioteket är väldigt otillgängligt för personer som är 

ljud- och/eller intryckskänsliga och/eller inte hittar. Hen säger att det tar mycket 

kraft och att hen tror att många inte kan gå till biblioteket på grund av dessa an-

ledningar. Hen uttrycker frustration över att alltid behöva ha någon med sig som 

kan hjälpa till.131 Till P6:s senaste kommentar behöver tilläggas att jag ställde en 

ledande fråga, när jag undrade om deltagarna blev upprörda på grund av tillgäng-

ligheten med tanke på att det rör sig om en skattefinansierad verksamhet som ska 

vara öppen för alla. Jag lät här mina egna känslor spela in och P6 uttalande kan ha 

påverkats av detta. Detsamma kan gälla deltagarnas följande kommentarer. P4 

uttrycker att hen blir upprörd över att en del personer inte kan nå material som är 

placerad högt upp och att det för dessa personer kostar mycket tid att leta upp per-

sonal som kan hjälpa dem.132 P3 yttrar att hen tror att fler personer i framtiden 

kommer vara känsliga för intryck och för mycket människor omkring dem. Här 

tänker hen kanske på stigande siffror i statistik kring människors psykiska hälsa. 

P5 berättar att hen känner frustration varje gång hen besöker stadsbiblioteket för 

att material har flyttats och hen inte hittar och måste be om hjälp, för att det är så 

många besökare och lokalerna är så ljusa och öppna. P2 påtalar åter att det är ut-

mattande att en måste klara så många steg för att hitta det en ska och att orken 

kanske inte räcker till det. Och både P5 och P6 menar på att en ju inte ska behöva 

undvika till mindre bibliotek eftersom det ändå är på stadsbiblioteket det finns 

störst urval. 

P4 berättar om en app, Legimus, som innehåller upplästa böcker särskilt av-

sedda för personer med läs- och skrivsvårigheter. Hen säger att det tog hen flera år 

att upptäcka att den fanns och att hen till slut var tvungen att be sin partner att 

följa med till biblioteket för att skaffa ett konto till appen. En är tvungen att göra 

detta på plats. Och alla har ju inte någon att följa med, anmärker P2.133 P3 kom-

menterar också att just ens diagnos eller normbrytande funktion, som är den som 

berättigar en att få använda appen, också kan vara det som avhåller en från att 

komma till biblioteket för att skaffa ett konto. Det innebär ju också att en måste 

”outa” sig. Gruppen uttrycker önskemål på att en sådan app borde vara tillgänglig 

för alla utan att behöva gå till biblioteket för att skaffa ett konto, utan att det skulle 

kunna göras till exempel hemifrån. 

                                                 
130 Fokusgruppintervju – transkribering s. 28. 
131 Fokusgruppintervju – transkribering s. 29. 
132 Fokusgruppintervju – transkribering s. 30. 
133 Fokusgruppintervju – transkribering s. 37. 
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Sammanfattningsvis 

Fokusgruppen sätter under sin undersökning även ord på psysiska faktorer som 

påverkar bibliotekets tillgänglighet. De uppmärksammar att de stora lokalerna kan 

skapa en känsla av otrygghet och önskar sig mindre rum där en kan vila från alla 

intryck. Några i gruppen uttrycker uppskattning för Barnavdelningen ”Balagans” 

utformning som erbjuder platser att vila och dra sig undan. Här synliggörs en 

norm om att vuxna inte ska ha samma behov som barn, att de ska tåla och orka 

mer. En stor del av samtalet kring psykisk tillgänglighet handlar också om att be 

om hjälp. Dels kan det vara svårt för personer med till exempel social fobi att 

vända sig till personalen, men gruppen pratar också om behovet av att 

”göra/kunna själv”. Självständighet är som vi har sett tidigare ett mål som besk-

rivs i ”En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 – 

2016”.
134

 Att vara tvungen att be om hjälp för att biblioteket inte är anpassat till 

ens behov och förutsättningar innebär inte att kunna åtnjuta biblioteket på samma 

villkor som andra. Det strider också mot det ål som formuleras i styrdokument, att 

besökare ska kunna använda verksamheten självständigt. Gruppen samtalar också 

om den energi/kraft det tar att utsätta sig för bibliotekets miljö om en är intrycks-

känslig. I fråga om appen ”Legimus” och om att en behöver ta sig till biblioteket 

och be personal om hjälp för att skapa ett användarkonto, konstaterar gruppen 

även här att det är viktigt att kunna känna att en klarar sig själv. Att ta sig till 

biblioteket innebär för en del personer kanske att de måste ta med sig någon som 

kan hjälpa dem, vilket inte motsvarar gruppens egen förståelse av självständighet 

eller målet i ” En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 – 

2016”. Undersökningen av tillgänglighetens psykiska aspekter visar att biblio-

teksmiljön är utformad enligt en norm om att vara psykiskt ”normalfungerande”. 

Miljön skapar hinder för personer med psykiska normbrytande funktionsvariat-

ioner och skulle kunna åtgärdas genom en normkritisk granskning. 

 

Klassifikation 

Vid flera tillfällen under fokusgrupp-intervjun framkommer det klassifikationssy-

stemet utgör ett hinder för att finna sig tillrätta på biblioteket och att hitta det 

material en söker. Här ges några exempel på vilka svårigheter det skapar.  

Inledningsvis ska gruppen bestämma sig var det kan hitta boken ”Crip theory” 

som innehåller queer- och cripteori. De förmodar först att den räknas till kategorin 

genusvetenskap135, men en sådan står inte utmärkt på kartan, vilket gör att gruppen 

                                                 
134 En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 – 2016, s. 4. 
135 Fokusgruppintervju – transkribering s. 3. 
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bestämmer sig för ämnet samhällsvetenskap, som de hittar på kartan. Redan här 

krävs alltså att biblioteksbesökaren vet till vilken kategori det material hen söker 

hör för att kunna hitta i byggnaden. En måste alltså vara bekant med grundläg-

gande klassifikationskategorier som skön- och facklitteratur och olika underkate-

gorier som till exempel prosa, lyrik och drama under skönlitteratur och de olika 

vetenskapsgrenarna under facklitteratur.  

På Malmö stadsbibliotek började Dewey decimalklassifikation införas år 2015 

och processen med att ommärka och flytta om material är så gott som avslutad. 

Deltagarna i gruppen påpekar vid flera tillfällen att de har svårt att förstå vad siff-

rorna betyder och står för.136 När det går förbi informationsdisken på tredje våning 

upptäcker de dock en papperslapp som ger en översikt över vad de olika hundrata-

len i decimalklassifikationen står för.137 De önskar att det fanns skyltar med denna 

information på många ställen på biblioteket, samtidigt som de inte tycker att in-

delningen i ämnen verkar helt logiskt. De undrar till exempel vad som menas med 

”allmän kunskap” eller varför ”litteraturvetenskap” utgör en hel avdelning138. Men 

det rör sig ju ändå om ett bibliotek invänder de. 

En aspekt som väcker mycket känslor hos deltagarna är klassificeringen av 

ämnet ”funktionsnedsättning”.139 De hittar ämnet ”Personer med psykiska sjukdo-

mar/funktionsnedsättning” på en skylt där det står ”Sociala problem” och ”Sociala 

tjänster” tillsammans med drogmissbruk och alkohol. De reagerar mot rubriken 

”sociala problem” (P6 skämtar om att hen alltid har sagt att hen är ett problem!140) 

och tycker också att det är konstigt att ämnet hamnar i samma kategori som drog-

missbruk och alkohol. De uttrycker starkt att det finns ett stort behov av att dels 

ändra på klassificeringen och dels av att uppdatera sig kring användningen av be-

grepp. De menar att det finns många som inte längre använder sig av begreppet 

”funktionsnedsättning” men medger också att det finns en viss diskussion kring 

vad som ska användas istället. P2 menar på att de som har utformat rubrikerna på 

skyltarna förmodligen inte har någon normbrytande funktion själva. Gruppen rea-

gerar också på att det på en annan skylt står ”utvecklingsnedsättning”. Detta är 

inget vedertaget begrepp. P3 uttrycker en önskan att det precis som det finns en 

hbtq-certifiering också borde finnas en sådan certifiering för ”funkis-frågor”.141 

Jag tillåter mig här att också uttrycka mig kritiskt mot klassifikationssystemet, 

men det sker efter deltagarnas yttringar. P3 påpekar att vikten av att uppdatera 

begrepp också spelar roll för huruvida biblioteksbesökaren kan hitta det hen söker. 

Idag ger till exempel termen ”funktionsvariation” endast en träff i stadsbiblio-

tekets katalog ”Malin”. 

                                                 
136 Fokusgruppintervju – transkribering s. 11, 15, 18, 22. 
137 Se bilaga 5 – foto nr. 3. 
138 Fokusgruppintervju – transkribering s. 18. 
139 Fokusgruppintervju – transkribering s. 12, 16-17. 
140 Fokusgruppintervju – transkribering s. 12. 
141 Fokusgruppintervju – transkribering s. 17. 
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Sammanfattningsvis 

Klassifikationssystemet kräver inte bara förkunskaper och vana för att hitta i det. 

Även om en vet vad en letar efter, som till exempel litteratur om funktionsvariat-

ioner, så är det inte sagt att en hittar något med sökordet ”funktionsvariation” ef-

tersom systemet är utformat och försett med ämnesord av systemets upphovsper-

son, Dewey, och personal som jobbar med detta. Som Mai skriver: ”In other 

words, a particular classification is not given by the things classified, it is not 

enough to analyze the things for their essences and discover the true nature of 

things. Classifications are built by humans, for specific purposes, in specific con-

texts, and the whole system is intuited, not hacked out characteristic by character-

istic.”
142

 Men detta är, som Mai skriver, inte bara sant för Dewey decimalklassifi-

kation. Inget klassifikationssystem är objektivt eller värdeneutralt. Varje klassifi-

kationssystem kräver att de som jobbar med det uppdaterar den kunskap de har 

om ämnet. Som vi har sett har ämnen som rör normbrytande funktionsvariationer 

klassificerats under ”sociala problem och sociala tjänster”. Vilken känsla inger det 

att se att ens normbrytande funktionsvariation klassificeras som ”socialt pro-

blem”? Det blir även svårt att hitta material som berör flera ämnen, som till ex-

empel ”normbrytande funktionsvariationer” och ”genus” eller ”normbrytande 

funktionsvariationer” och ”etnicitet”. Olson skriver: “Books embodying multiple 

marginalizations are either ghettoized in an obscure corner of the catalog (all 

women African Americans lumped together) or dispersed in a diaspora ghettos. 

Separated from mainstream subject classifications, where they pushed to the mar-

gins, they will not disturb library users looking for on "real" topics. Yet the failure 

of vocabularies such as LCSH and achieve uniformity of application is the result 

of the undeniable presence of diversity that defines universality by being what 

universality is not.”
143

 Att marginaliseras så i klassifikationssystemet försvårar 

tillgången till information, då det dels är svårt att veta var i systemet en ska leta 

efter information och dels hur det en söker klassificeras. Att kunna hitta sig till-

rätta i klassifikationssystemet kräver förkunskaper som Bourdieu kallar för ”kul-

turellt kapital”, som varierar hos individer beroende på deras uppväxtmiljö och 

klassbakgrund. En otillgänglig biblioteksmiljö, det vill säga ett klassifikationssy-

stem som kräver vissa förkunskaper för att finna sig tillrätta i det, skapar orättvi-

sor med tanke på att människor har olika förutsättningar. 

 

 

                                                 
142 Mai (2010), s. 632. 
143 Olson (2001), s. 659. 
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Slutdiskussion 

Den här undersökningens syfte har varit att se vilka krav som ställs på bibliotekets 

tillgänglighet i styrdokument och hur tillgängligheten på Malmö stadsbibliotek 

faktiskt är i relation till dessa krav och ur biblioteksbesökarnas perspektiv. Den 

har särskilt velat ge röst åt personer med normbrytande funktionsvariationers per-

spektiv på tillgängligheten. 

Undersökningen av styrdokument har visat att det ställs omfattande krav på 

bibliotekets tillgänglighet. Det fordras till exempel att personer med normbrytande 

fysiska, psykiska, intellektuella och sensoriska funktionsvariationer ska kunna 

åtnjuta bibliotekets tjänster på samma villkor som personer utan normbrytande 

funktionsvariationer. Underlåtenhet att göra skälig anpassning ses som diskrimi-

nerande. Personer med normbrytande funktionsvariationer ska inte bara ha till-

gång till den fysiska miljön utan också till bibliotekets service och tjänster. De ska 

ha tillgång till tekniska hjälpmedel och mångfalden av medier. Det ska finnas in-

formation och anvisningar i punktskrift och i lättläst och lättbegriplig form. Även 

webbplatser och e-tjänster ska vara tillgängliga. Det ställs också krav på att biblio-

tekspersonal och ledning har kunskap som rör frågor om normbrytande funktions-

variationer. Personer med normbrytande funktionsvariationer ska kunna vara fullt 

delaktiga i kulturlivet. Tillgängligheten ska vara utformad så att den möjliggör att 

personer med normbrytande funktionsvariationer självständigt ska kunna nyttja 

bibliotekets tjänster. Enkelt avhjälpta hinder ska åtgärdas. Biblioteket ska vara 

tillgängligt för alla. 

Fokusgruppintervjun och enkäterna har visat på brister i Malmö stadsbiblio-

teks tillgänglighet. Bibliotekets tillgänglighetsinformation visar att viss anpass-

ning har gjorts, men dessa anpassningar syftar främst till att i viss mån underlätta 

den fysiska tillgängligheten och erbjuda tekniska hjälpmedel.  

Enkätundersökningen har visat att det finns behov av anpassning utöver de åt-

gärder som stadsbiblioteket har utfört. Oavsett om de har en normbrytande funkt-

ion eller inte har respondenterna uttryckt önskemål om bättre och med lättförståe-

lig skyltning och guidning i bibliotekets klassifikationssystem. Både gruppen med 

och gruppen utan normbrytande funktionsvariationer har uttryckt behov av lugna 

och tysta platser på biblioteket för att kunna avskärma sig från ljud och intryck. 

Här snuddar undersökningen vid frågan om huruvida biblioteket ska vara en tyst 

plats för arbete och informationssökning eller en livlig mötesplats. Den diskuteras 
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intensivt i biblioteks- och informationsvetenskapsrelaterade facktidningar. Ur en 

tillgänglighetssynpunkt är svaret på denna fråga att det åtminstone behövs vissa 

utrymmen som är lugna och tysta. Enkätundersökningen har visat att besökarna 

inte bara ser utformningen av den fysiska miljön som en tillgänglighetsfråga utan 

att begreppet för dem även innefattar den psykiska, sensoriska och kognitiva till-

gängligheten. Det har också visat sig att respondenterna ser bibliotekets utbud och 

service som en tillgänglighetsfråga. 

Även fokusgruppintervjun har visat att tillgänglighetsbegreppet inte kan be-

gränsas till endast den fysiska miljön. I intervjun tas aspekter upp som talar om att 

tillgänglighet även rör den psykiska, sensoriska och kognitiva tillgängligheten. 

Även utformningen av klassifikationssystemet väcker frågor som rör tillgänglig-

het. 

När det kommer till den fysiska miljön har deltagarna visat på omständigheter 

som till exempel bristfällig skyltning, avsaknad av skyltning, skyltar med för liten 

eller för tätt skriven text, avsaknad av skyltning för synskadade/blinda, kartor som 

är visuellt utformade på ett otillräckligt sätt och en bullrig ljudmiljö. Dessa räknas 

som enkelt avhjälpta hinder som skulle kunna, och borde, åtgärdas relativt snabbt 

och enkelt. Grundläggande aspekter i den fysiska tillgängligheten är också att 

kunna ta sig överallt och att kunna nå det material en söker. Bokhyllorna på 

Malmö stadsbibliotek har visat sig vara utformade för gående personer så att alla 

inte kan nå material som är placerat högt upp och därmed inte kan nyttja biblio-

teket självständigt. Vi har också kunnat se att deltagarna har saknat markeringar 

på trappsteg, sittmöjligheter, att de upplever de öppna lokalerna som svårtillgäng-

liga för rumskänsliga. De iakttar också att sökdatorer är för högt placerade och en 

del låneautomater svåra att använda från sittande position. Gruppen har också 

uppmärksammat att förbudet att äta medhavd mat kan skapa svårigheter för en del 

besökare som har behov av att fylla på med energi. Alla dessa aspekter innebär att 

en del av bibliotekets besökare inte kan åtnjuta biblioteket på samma villkor som 

andra, att de inte kan nyttja biblioteket självständigt, att biblioteket inte är till-

gängligt för alla. 

När det kommer till den kognitiva tillgängligheten är det grundläggande att 

kunna hitta i lokalerna, vilket ställer krav på väl utformade kartor och skyltar som 

är lättlästa och lätta att förstå. Det har också framkommit behov av en bättre guid-

ning i bibliotekets klassifikationssystem för att underlätta för att kunna hitta 

material på biblioteket. Undersökningen har pekat på att sökning i bibliotekskata-

logen kräver förkunskaper och vana. Utformningen av klassifikationssystemet bör 

ur ett tillgänglighetsperspektiv vara lättillgänglig och lättförståelig. För att hitta i 

klassifikationssystemet krävs också att det är uppdaterat enligt aktuell terminologi 

och att det granskas utifrån hur det representerar olika ämnen, särskilt ämnen som 

rör marginaliserade grupper. Utformningen av klassifikationssystemet är inte an-
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passat till människors olika förutsättningar och förkunskaper. Det är inte tillgäng-

ligt för alla på samma villkor. 

Bibliotekets psykiska tillgänglighet ställer krav på människors möjligheter att 

klara mycket ljud och många intryck. Fokusgruppdeltagarna vittnar om att vistel-

sen på biblioteket kräver mycket energi och är uttröttande. De uttrycker behov av 

rum för vila och avskärmining, något som också har visat sig i enkätundersök-

ningen. I detta avseende är biblioteket inte tillgängligt för alla på samma villkor 

med tanke på att människor har olika mycket ork och förmåga att klara av att vis-

tas i bullriga och röriga miljöer. Deltagarnas samtal handlar också om vikten av 

att ”kunna själv”.  Inte alla vill eller kan utsätta sig för social interaktion, att till 

exempel be om hjälp, och biblioteksverksamheten bör därför vara utformad så att 

alla kan klara sig självständigt i den. Detta mål framkommer även i styrdokumen-

ten.  

Den sammanlagda undersökningen visar att att anpassa biblioteksverksamhet-

en för alla på samma villkor både när det kommer till den fysiska, den kognitiva, 

den sensoriska och den psykiska tillgängligheten skulle kräva en rad åtgärder. 

Styrdokumenten betonar både grundläggande rättigheter för personer med norm-

brytande funktionsvariationer och frihet från diskriminering. Malmö stadsbiblio-

tek har en hel del att uträtta för att uppnå målen som framkommer i de olika styr-

dokumenten. Att anpassa verksamheten efter personer med normbrytande funkt-

ionsvariationers behov skulle inte bara innebära att säkerställa grundläggande rät-

tigheter för dessa personer utan också förbättra tillgängligheten för alla eftersom 

det har visat sig att personer med och utan normbrytande funktionsvariation delvis 

har samma behov. Normen som biblioteket är utformad efter är snäv. Den som 

ska klara sig på egen hand på biblioteket behöver kunna gå, ha en viss längd, 

kunna röra sig fritt, kunna se bra, ha ork och energi, inte vara rums-, ljud, eller 

intryckskänslig, veta vad hen letar efter, under vilket ämne det klassificeras, förstå 

skyltningen och kartor, vara datorvan, kunna tolka katalogposter och veta vilken 

terminologi som är aktuell respektive används i bibliotekskatalogen. Men hur 

många är det som faktiskt motsvarar denna norm? Visserligen finns det kunnig 

personal som kan tas till hjälp, men inte alla vill/kan fråga om hjälp och en mål-

sättning i styrdokumenten är att möjliggöra för självständigt agerande. En kan 

säga att biblioteket inte är utformat för majoriteten av befolkningen utan snarare 

för en minoritet/ett ideal/en norm. Få individer kan sägas motsvara normen om att 

vara fullt fungerande fysiskt och psykiskt och dessutom ha med sig ett omfattande 

kulturellt kapital. Biblioteksverksamheten skulle därför gynnas av en normkritisk 

granskning i enlighet med den ”sociala modellen” som inte lägger fokus på indi-

viders särskilda behov utan på hinder i miljö och verksamhet. Samtliga besökare 

skulle gynnas av det.  

Undersökningen har också visat på att det i fråga om tillgängligheten också 

behövs anläggas ett intersektionellt perspektiv för att uppmärksamma hur olika 



 58 

normer samspelar och försvårar tillgängligheten för besökare ytterligare. I under-

sökningen har det visat sig att till exempel normer om funktionalitet och klass 

och/eller queer samspelar. Det kan handla om att erbjuda dyr förtäring samtidigt 

som det är förbjudet att äta medhavd mat, trots att en del besökare kanske har be-

hov att äta regelbundet. Det kan också handla om att en så kallad regnbågshylla 

inte tillgänglighetsanpassas för att personer med normbrytande funktionsvariat-

ioner inte förväntas vara queera eller queera personer inte förväntas ha en norm-

brytande funktionsvariation. Normer om funktionsvariationer och ålder blir syn-

liga när avdelningar för barn och vuxna utformas olika, som om de båda grupper-

na förväntas ha helt olika behov.  

I styrdokumenten framställs personer med normbrytande funktionsvariationer 

som en sammanhållen grupp. Men funktionsvariationer kan te sig otroligt olika 

och variera över tid. Vad är då egentligen en normbrytande funktionsvariation? 

Den sociala modellen vänder på frågan och belyser hur den fysiska och psykiska 

utformningen av miljön skapar normbrytande funktionsvariationer. En person i 

rullstol upplever kanske inte alls några hinder förrän den försöker komma åt 

material som är placerat på de översta hyllorna i bokhyllorna. En person med syn-

skada upplever kanske inte alls några svårigheter förrän hen ställs inför utmaning-

en att hitta i biblioteket utan elektronisk skyltning. En person med utmattnings-

syndrom upplever kanske inte alls några inskränkningar förrän hen har vistats en 

stund i bibliotekets bullriga miljö. Normbrytande funktionsvariationer blir till/görs 

i biblioteksrummet. Det är hinder och otillgänglighet i biblioteksverksamheten 

som skapas när verksamheten är utformad efter en snäv norm. I enlighet med den 

”sociala modellen” behöver fokus inte ligga på ”personer med normbrytande 

funktionsvariationers särskilda behov”, eftersom frågan är om det ens finns såd-

ana utan snarare på vilken norm som återspeglas i bibliotekets rum och verksam-

het. Samtliga besökare skulle gynnas av en normkritisk granskning av verksam-

heten. 

Biblioteket är inte tillgängligt för alla. Det är utformat för en liten majoritet. 

För vem är det utformat? Vem är medborgare? Vem får ta del av skattefinansierad 

verksamhet? Vem får ta del av det offentliga rummet? Biblioteksverksamheten 

skulle vinna mycket på att utformas efter universella tillgänglighetsprinciper. 

Många skulle gynnas av det, inte bara de som sägs ha normbrytande funktionsva-

riationer. Biblioteket ska vara tillgängligt för alla. Det är en rättighetsfråga. 

Den här uppsatsen har gett en liten inblick i vad tillgänglighet kan innebära. 

Vad tillgänglighet är utifrån styrdokument och hur tillgängligheten faktiskt upp-

levs av biblioteksbesökare. Uppsatsen har visat att det behövs en mycket bredare 

förståelse och tillämpning av tillgänglighetsbegreppet för att göra biblioteket till-

gängligt för alla. Det verkar finnas en stor diskrepans mellan hur tillgänglighet 

beskrivs i teorin och hur den faktiskt tillämpas i praktiken. Mer forskning och mer 

omfattande studier av användarnas behov skulle behövas för att ge en än mer 
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noggrann och bredare bild av vilka behov biblioteksanvändarna har och hur bibli-

oteksverksamheten behöver utformas för att göra den tillgänglig för alla. För-

hoppningsvis kommer mycket mer forskning ske på området i framtiden.  
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen syfte har varit att undersöka tillgängligheten på Malmö stads-

bibliotek, att relatera resultaten till de krav som ställs på tillgängligheten i inter-

nationella, nationella och lokala styrdokument och att undersöka vad begreppet 

”tillgänglighet” innebär för bibliotekets besökare. Den teoretiska utgångspunkten 

är ett postmodernt perspektiv som ifrågasätter essentialistiska förståelser av 

normbrytande funktioner, queer- och cripteori som söker synliggöra och ifråga-

sätta normen istället för ”det avvikande” och den ”sociala modellen”, hämtat från 

vetenskapsgrenen ”disability studies”, som ser funktionshinder i miljön och sam-

hället snarare än hos individer med normbrytande funktionsvariationer. 

För att uppfylla mitt syfte har jag granskat internationella, nationella och lo-

kala styrdokument, genomfört enkätundersökningar på plats på biblioteket och på 

webben och genomfört en fokusgruppintervju med fem deltagare med olika 

normbrytande funktionsvariationer. Fokusgruppintervjun ägde rum i bibliotekets 

lokaler.  

Granskningen av styrdokument har visat att det ställs stora krav på biblio-

tekets tillgänglighet. Det fodras att personer med normbrytande funktionsvariat-

ioner ska kunna ta del av bibliotekets verksamhet, det vill säga utbud och tjänster, 

på samma villkor som personer utan normbrytande funktionsvariation. Personer 

med normbrytande funktionsvariationer ska ha tillgång till tekniska hjälpmedel 

och mångfalden av medier, till lättläst och lättbegriplig information, till webbplat-

ser och e-tjänster och kunna nyttja bibliotekets utbud självständigt. Att inte göra 

själiga anpassningar och att inte undanröja enkelt avhjälpta hinder ses som dis-

kriminering. 

Enkäter och fokusgruppintervjun har visat att det behövs en bredare förståelse 

av begreppet ”tillgänglighet”. Begreppet kan inte enbart begränsas till den fysiska 

tillgängligheten utan hänsyn behöver också tas till den kognitiva och psykiska 

tillgängligheten och i arbetet med klassifikationssystemets tillgänglighet för besö-

karna. Undersökningen har kunnat visa på brister i tillgängligheten som rör allt 

från för höga bokhyllor till avsaknad av ljuddämpning och avskilda rum till brist-

fällig skyltning och vägledning i bibliotekets klassifikationssystem. Undersök-

ningen har också visat att inte enbart personer med normbrytande funktionsvariat-

ioner utan samtliga besökare skulle gynnas av en bättre tillgänglighet. 
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Käll- och litteraturförteckning  
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Bilaga 1 - Enkät, pappersformat 

 

Enkät om bibliotekets tillgänglighet 

Kort om dig 

Ålder _________________________________________________________ 

Kön __________________________________________________________ 

Sysselsättning/ Utbildning ________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Har du en funktionsnedsättning/funktionsvariation? Om ja, vilken? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Frågor 

Vad var dit ärende på biblioteket idag? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Fanns det något som försvårade för dig att utföra ditt ärende? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Finns det något som hade underlättat för dig att utföra ditt ärende? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 - Enkät, pappersformat, engelska 

 

Survey about the library’s accessibility 

About you 

Age __________________________________________________________ 

Gender________________________________________________________ 

Occupation/Education____________________________________________ 

______________________________________________________________ 

Do you have any disabilities? If so, what kind of disability?______________ 

______________________________________________________________ 

 

 

Questionnaire 

What was your errand at the library today? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

Was there anything that made it difficult to accomplish your errand? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

What would have made your errand easier? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 - Enkätsvar webbenkät 

Din 
ål-
der/y
our 
age 

Kön/gen
der 

Sysselsätt-
ning/utbildnin
g - occupat-
ion/education 

Har du en funkt-
ionsnedsätt-
ning/funktionsvaria
tion? Om ja, vad 
för slags funktions-
nedsätt-
ning/variation? Do 
you have any disa-
bilities? If so, what 
kind of disability? 

Brukar du besöka 
Malmö stadsbiblio-
tek? Om inte, varför? 
Do you normally visit 
Malmö public li-
brary? If not, why? 

Vad var ditt senaste 
ärende på Malmö 
stadsbibliotek? What 
was your latest errand 
at Malmö public li-
brary? 

Fanns det något som 
försvårade för dig att 
utföra ditt ärende? Was 
there anything that 
made it difficult to ac-
complish your errand? 

Finns det något som 
hade underlättat för 
dig att utföra ditt 
ärende? What 
would have made 
your errand easier? 

30 Kvinna Stu-
dent/deltidsar
betare (lärare) 

nej ja Sitta i kaféet, tror jag Nej Gratis toabesök! 

64 Kvinna Översättare  Ja Jag beställde en dvd-
film 

Nej  
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19 Kvinna Jobbar Nej Ja det brukar jag Förr förra veckan Jag hittar inte så bra, så 
har svårt att hitta böck-
erna jag söker. Sen 
tycker jag att de har ett 
dåligt utbud av ung-
domsböcker men det 
kan vara för att jag inte 
hittar så bra så har bara 
inte hittat rätt ställe. 

En karta på var de 
olika bokhyllorna 
finns. Bättre skyltat 
och märkt. Svårt för 
mig som är ganska 
ny att hitta något 
alls. Har behövt 
fråga om i princip 
allt för att jag inte 
hittat 

41 Kvinna Journa-
list/lärare 

ADHD Ja Lämna böcker och 
låna nya 

Nej Det är bra som det 
är. 
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33 - Student Nej Sällan. Förr pluggade 
jag där ibland men 
nu har de förbjudit 
att äta medhavd mat 
och hänvisar istället 
till ett dyrt café. De 
tre gånger jag ändå 
haft matlåda med 
har jag blivit tillsagd 
och en gång utkas-
tad. Jag trivs också 
generellt mycket 
bättre på Garaget 
som både är trevli-
gare och närmre 
hemmet, så när jag  t 
ex reserverar böcker 
brukar jag beställa 
dem dit. 

Grupparbete med 
skolan 

Nej Nej 

64 Kvinna Underskö-
terska 

Nej Inte så ofta. Ett möte Nej Nej 



 70 

28 Agender Teacher ADHD Yes Picking up some mag-
azines and books 

I didn't understand 
where the magazines 
were 

If the magazines 
weren't in the win-
dowsill but part of 
the shelving system 
instead 

35 F Architect No Yes, but not very 
often 

Visiting the kids-
section 

No  



 71 

33 född 
kvinna 

Sjukskriven Kronsika ryggsmär-
tor pga scolio-
soperationer och 
följdsjukdomar 
samt depression, 
PTSD och en del 
andra psykiska 
besvär. 

Ja ibland Nu har jag fått påmin-
nelser om att lämna 
tillbaka böcker 

Ibland kan jag inte 
lämna tillbaka böckerna 
i tid pga mina psykiska 
besvär och att dagarna 
flyter ihop och ibland 
mår jag så dåligt att jag 
inte orkar gå till bibblan 
för att lämna böckerna 
och sedan blir det en 
ångesthög som blir job-
bigare och jobbigare att 
ta i eftersom jag inte 
har råd att betala avgif-
terna osv och vissa i 
personalen kan vara 
ganska nonchalanta. 
Samt att en måste be-
tala all skuld på en gång 
och man får inte dela 
upp det. Vilket försvårar 
allt ytterligare för att jag 
inte har så mycket 
pengar. 

Ja, om de var mer 
förstående för folk 
med psykiska besvär 
som är sjukskrivna. 
Kanske längre tids-
frist för att lämna 
tillbaka böckerna. 
Kanske också att en 
faktiskt fick dela upp 
betalningen. Osv. 
Och ett bättre be-
mötande när en 
berättar om sina 
besvär 
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27 kvinna Masterstudent 
i genusveten-
skap 

Nej Inte så ofta, då jag 
plugga har jag ej tid 
och då besöker jag 
universitetsbiblio-
teken. 

Skulle testa photoshop 
i medielabbet. 

Nej, jag hade glömt mitt 
bibliotekskort, men det 
gick att fixa fram de 
uppgifterna i servicedis-
ken, så jag kunde logga 
in. 

De finns guider osv 
osv för att lära sig 
photoshoo och an-
vända datorerna. 
Det som hade un-
derlättat för mig är 
mer tid, men det är 
inget biblioteket kan 
ändra. Då jag var 
där var den endast 
en medielabbsper-
sonal och många 
behövde hjälp. Men 
annars jättebra. 

75 Kvinna Pensionär Nej Ja Boklån Nej Nej 

42 kvinna Student Nej Ja Återlämning och lån 
av böcker 

Nej Inte vad jag kan 
komma på 

69 Man Pensionerad 
universitets-
lektor 

Nej Ja Hämtade en film som 
hade skickats från 
stadsbiblioteket till 
Garaget 

Nej Bra service redan 

34 Kvinna Arkitekt Nej Nej. Har inte tid Låna en bok Nej  

35 Oklart Bibliotekarie Nej Nej, det är för stort 
och opersonligt. 

Träffa vän som jobbar 
där. 

Nej Nej 

47 man sjukpensionär c p - skada ibland 2017 dåligt med parkningen om jag hade haft 
parkningstlllstånd 
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33 x journalist nej ja låna böcker nej nej 

34 Kvinna Journalist Nej Ja Lämna böcker och 
vara på barnavdel-
ningen 

Nej, inte mer än att det 
är väldigt tajt (litet ut-
rymmet) i kapprummet 
vid Kanini och flera skåp 
som inte fungerar. Det 
känns som en plats 
(själva kapprummet) jag 
bara orkar gå till (och då 
i förlängningen Kanini) 
när jag verkligen mår 
psykiskt bra och har ork. 

Fler skåp, större 
utrymme vid Kanini. 
+ (Plus, vid andra 
tillfällen: Bättre 
information kring 
vad som finns på de 
olika våningsplanen, 
det gör också att jag 
bara går till biblio-
teket när jag har 
psykisk ork pga har 
ej energi att leta och 
fråga flera bibliote-
karier). 

32 Kvinna Jurist Nej Ja Låna barnböcker Nej  

57 Kvinna Arbetslös aka-
demiker 

Lättare rörelsehin-
der , hjärntrötthet 

Ja Låna böcker Nej Mer tillgänglig per-
sonal vid frågor. 
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24 Kvinna Sjukskriven Utmattningsde-
pression 

Ibland, föredrar Ga-
raget pga ligger 
närmre och är 
mindre. Men det är 
ett väldigt fint biblio-
tek som jag önskar 
att jag orkade gå till 
oftare 

Skriva ut något   

29 Kvinna Arbetar Nej Ja Plugga Nej, möjligtvis svårt att 
hitta plats ibland 

 

42 Kvinna Biio-
log/projektled
are 

Nwj Ja Låna böcker med bar-
nen 

Nej Nej 

32 kvinna projektledare nej ja. Besöka Kanini 
med min dotter eller 
för att studera/göra 
saker på min dator 
ostört 

Arbeta på datorn i 
ostörd miljö 

nej nej 

25 Kvinna Utbildar mig 
till socionom 

Ja. Kronisk tarms-
jukdom som påver-
kar energinivåer 
och det kan krävas 
omedelbar tillgång 
till toalett. 

Nej. Brukar normalt 
sett inte besöka då 
jag inte brukar låna 
böcker. 

Var på en konstut-
ställning. En utställ-
ning i foajén av min 
systers designklass 
som hade öppningse-
vent. 

Nej Nej 
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27 kvinna Sista terminen 
på statsveten-
skapligt kandi-
datprogram 

nej ja att låna studentlittera-
tur 

nej inget 

26 Kvinna Dan-
sare/elevassist
ent 

Nej Ja Lämna tillbaka bok åt 
förälder 

Nej Nej 

32 Kvinna Arkitekt Nej Ja, men inte så ofta 
längre 

Sitta och skriva på 
examensarbete. 

Svårt att hitta platser 
där det är tyst. Ofta 
någon som pratar även 
om 90% är tysta. Borde 
vara ett tydligare upp-
delat var man kan sitta 
och plugga ihop med 
någon, och var det ska 
vara tyst. 

Se svar ovan. 

67 Kvinna Pensionär Nej Ja Kolla information Nej Nej 

28 Kvinna Studerar mas-
ter på 50% och 
är arbetsfri 50 
% 

Nja, Dyslexi. Ja Låna böcker, fika och 
plugga 

 Att fler böcker fanns 
inlästa. Att biblio-
teket hade även 
engelskspråkiga 
böcker i sin bank. 

43 kvinna anställd nej ja låna barnböcker nej nej 
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31 cis-
kvinna 

student ADHD ja lämna tillbaka bok att lämna tillbaka böck-
er går bra men tycker 
frågan du ställer är 
missvisande, kan ju vara 
andra ärenden som är 
förhindrande och då 
kan denna frågan samt 
sista göra din studie 
metodologiskt svårtyd-
lig. Personligen handlar 
det om ljudnivån, även 
de tysta läsesalarna är 
för högljudda. 

att lämna tillbaka 
böcker går bra men 
tycker frågan du 
ställer är missvi-
sande, kan ju vara 
andra ärenden som 
är förhindrande och 
då kan denna frågan 
samt föregående 
frågan göra din stu-
die metodologiskt 
svårtydlig. Personli-
gen handlar det om 
ljudnivån, även de 
tysta läsesalarna är 
för högljudda.  öns-
kar mer ljudisolering 
och planering för 
oss med neuropsy-
kiatriska funktions-
hinder. 

41 Kvinna Guide/ miljö-
vetare 

Nej Ja Låna bok Bara att boken var utlå-
nad 

Fler böcker då :) 

38 Kvinna Student Dyslexi Ibland, lånar mest på 
malmö universitet 

Låna bok Parkering Parkering 

        

35 Kvinna Översättare No Ja Författarscenen Nej  
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51 Male Product Ma-
nager 

 Ja Barnavdelningen Svårt att parkera Om jag hade hittat 
mitt lånekort 

22 Kvinna Student, kan-
didatnivå 

nej Jag besöker Malmö 
stadsbibliotek då och 
då 

Jag  lämnade tillbaka 
böcker jag lånat 

Nej - 

29 kvinna Bibliotekarie nej ja återlämna bok att det var så tomt i 
entré- hallen 

längre och mer kon-
sekventa öppettider 
på filialen nära mig. 
Bellevuegården. 

31 kvinna studerar mil-
jövetenskap 

nej ja jag var där på serie-
marknad 

nej inte vad jag kan 
komma på 

45 kvinna lärare nej ja ca 1 månad sen nej nej 

33 Kvinna Arbetslös Nej Ja Låna bok Jag tycker att det är 
ganska svårt att hitta. 

Ännu tydligare kar-
tor, med exempel 
på olika kategorier. 

71 Kvinna Pensionär  Ja Författarkväll Nej Nej, ni har så vänlig 
och hjälpsam per-
sonal son alltid finns 
där om man behö-
ver hjälp 

27 Kvinna Arbete Hörselnedsättning Ja Lämnade igen böcker Nej Nej 

41 Kvinna Specialistsjuk-
sköterska 

Nej Ja Låna bok och film Hade svårt att hitta 
fantasyfilmer, men an-
nars ok 

Nej, fick hjälp 
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32 kvinna skolsekrete-
rare 

nej ja låna bok nej nej 

28 - Arbetande Nej Ja Studiebesök - - 

29 Kvinna Anställd Nej Ja Lämna tillbaka bok Nej Nej 

53 kvinna student nej ja låna böcker nej nej 

28 Kvinna Studerande Nej Ibland Återlämning Nej Att jag hade ett nytt 
bibliotekskort 

29 Kvinna Student Nej Ja Låna kurslitteratur Nej Ja hiss 

16 Kvinna Gymnasieskola  Yes Lånade en bok   

57 Kvinna  Nej Ja Föreläsning Nej Nej 

30 Kvinna Arbetande Nej Ja Lämnade tillbaka bok Nej Nej 

37 Kvinna Socionom Nej Ja Lämna tillbaka böcker Nej Nej 

30 Kvinna Leg psykolog Nej Ja ofta! Under hela 
mitt liv och nu myck-
et med mitt barn. 

I förrgår, lämnade 
tillbaka böcker 

Nej Allt var bra som 
vanligt. Min bästa 
plats! Rekommen-
derar alltid turister 
att gå dit och kolla 

16 Kvinna Natur och 
äventyr 

Nej Ja Låna en bok. Att man inte kunde låna 
med hjälp av per-
sonummer 

nej 
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Bilaga 4 - Enkätsvar pappersenkät 

 

Ål-
der 

Kön Sysselsätt-
ning/ Ut-
bildning 

Har du en 
funktionsned-
sätt-
ning/funktions
variation? Om 
ja, vilken? 

Vad var ditt 
ärende på bil-
bioteket idag? 

Fanns det något 
som försvårade 
för dig att utföra 
ditt ärende? 

Finns det nå-
got som hade 
underlättat 
för dig att 
utföra ditt 
ärende? 

25 Ma
n 

Studerande Nej Studiero Nej Nej 

42 Mal
e 

Civil engi-
neer 

No Reading and 
studying 

No The library 
materials are 
accessible for 
me. 

53 Ma
n 

IT-konsult Nej Låna böcker 
tillsammans 
med min son för 
skolarbete och 
högläsning 

Nej --- 

50+ Hen Pensionär --- Sitta vid datorn Nej Nej 

38 Kvin
na 

Lärare 1-3 Nej Lämna och låna 
barnböcker 

Nej (Tycker det är 
toppen att 
kunna lämna 
böcker utan-
för biblio-
tekets öppet-
tider) 

64 Ma
n 

HR-chef Synnedsättning Låna en bok Fick hjälp, svårt 
med liten text 
ibland på hyllor 

Se ovan 

35 Kvin
na 

Förskollä-
rare 

--- Återlämna & 
låna nya barn-
böcker med min 
dotter 

Vi är morgon-
pigga, så öppetti-
derna. 

--- 

67 Kvin
na 

Terapeut --- Återlämna lå-
nade böcker 

Nej En person 
som var snäll 
o hjälpte mig 

46 Ma
n 

Biblioteka-
rie 

Nej Låna en bok --- Allting fun-
kade utmärkt 

84 Kvin
na 

Fil.kand. --- Byta låneböcker Nej Önskemål: 
Bredare utbud 
på storstils-
böcker 

36 Kvin Arbetssö- Nej Låna böcker till Nä. Nä, jag fick 
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na kande & 
student 

skolan hjälp att hitta 
bok jag sökte. 

75 Ma
n 

Pensionär Nej Läste tidningar, 
kommer varje 
dag 

Tidsfråga Tidigare öp-
peettider på 
lö o sö 

27 Kvin
na 

Anställd i 
tech (?) 

Nej Tidsför-
driv/värme 

Inte direkt. Men 
ibland finns det 
ingenstans där jag 
trivs att sitta 

Eventuellt fler 
sitt/läs/studie
platser 

70 Ma
n 

Pension-
är/journalis
t 

Nej Hämta beställd 
bok 

Nej Bra med sms-
meddelande 

65 Kvin
na 

Numera 
pensionär 

 Titta i datorn på 
mina beställ-
ningar 

Nej Nej 

   Nej Låna bok Man kan inte 
hitta något, uru-
selt 

 

69 Ma
n 

Pensionär Nej Läsa tidningar. 
Kolla om hitta 
någon intres-
sant bok 

Nej Någon form 
av bättre in-
delningssy-
stem av böck-
er 

50 Ma
n 

Violinist, 
tonsättare, 
högskola 

Nedsatt hörsel Låna en bok Nej Nej 

41 Kvin
na 

Studerar, 
jurist 

--- Låna böcker --- Nöjd 

71 Ma
n 

Pensionär Nej Lämna/låna 
böcker 

Nej Nej 

50 Kvin
na 

Systemve-
tenskap 

Nej Lämna & låna 
böcker 

Nej Nej 

42 Ma
n 

Sektions-
chef, stats-
vetare 

Nej Höll föredrag för 
en grupp 

Nej Nej 

19 Ma
n 

Gymnasiet 
+ jobbar 
med en 
förening 

Nej Jag hra en ut-
bildning om 
demokrati. 

Nej Ja, skyltar och 
att det finns 
hiss 

74 Kvin
na 

Högskola. 
Yrkesut-
bildning 3 
år. Jobbar 
fortfarande. 
Medicinsk 
sekreterare. 

Nej Kopiering. 
Printa ut från 
USB 45 ex. 

Öppettiderna 
morgontid – vore 
klart bättre med 
öppet kl.9 

Kopp fika med 
fralla kl.9 

68 Ma
n 

Pensionär Nej Hämta reserve-
rade böcker 

Nej Nej – behövde 
inte 

75 Kvin Lärare --- Hämta beställd Nej  Nej 
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na  bok 

78 M Pension-
är/civ.ing. 

Nej Återlämning, 
nylån 

För liten avställ-
ningsyta vid 
automaterna för 
återlämning 

 

21 Ma
n 

Studerar Nej Med lä-
rare/klass 

--- Jättefint, bra 
personal 

78 Kvin
na 

Arbetande 
pensionär, 
2 högskole-
utb., 
arb.f.n. som 
sjukskö-
terska 

Inget som jag 
känner av 

Kontr. Om nå-
gon intressant 
bok finns + da-
tor-ärende 

Nej ? 

33 Ma
n 

Heltidsan-
ställd ingen-
jör 

Nej Fika och besöka 
Kanini med min 
son 

Nej Nej 

46 Kvin
na 

--- Psykisk Låna böcker Nej Ja, hiss 

23 Mal
e 

Student – 
Computer 
Engineer-
ing, Job – 
Software 
developer 

No I was looking for 
computer sci-
ence books 

No, it was easy to 
find the books 

More infor-
mation in 
English 

25 Kvin
na 

Littera-
turveten-
skap 

--- Skriva tenta Nej Läshörnor 

20 Kvin
na 

Laser 
ekonomi-
program-
met I Lund 

Nej Jag är här för att 
plugga 

Nej Nej 

82 Ma
n 

Pensionär Läser talböcker Låna nya tal-
böcker 

Snön --- 

82 Kvin
na 

Pensionär, 
akademisk 
utb. 

Nej Lämna igen + 
låna 

Ja, halkan Ja, hela biblio-
teket är ett 
lyft för Malmö 
stad 

33 Kvin
na 

Egen före-
tagare 

Nej Skriva ut 
material till min 
yoga studio 

Nej Bra öppetider, 
lätt o snabbt 
att använda 
datorer och 
skrivare 

75 Kvin
na 

Biblioteka-
rie 

Nej Låna o lämna Nej ? 

68 Kvin
na 

Hushållslä-
rare, pens-
ionär 

Sensorisk hy-
peraktiv, tål 
inte dofter 

Lämna och låna 
böcker 

Nej Det är svårt 
att få ”lånta-
gare” att 
slopa parfym. 
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Ibland kan det 
dofta mycket 
på skönlittera-
tur. 

45 Ma
n 

Lärare, dok-
tor 

Nej Återlämna & 
låna böcker, fika 
och läsa 

Nej Nej 

59 Kvin
na 

Ämneslä-
rare 

Nej Att med barn 
besöka barnavd. 

Nej Nej 

25 Kvin
na 

Arkitekt Dysleksi Tenta plugg Mycket ljud svårt 
att koncentrera 
sig i ljusets kalen-
der 

Fler tysta rum 
med bättre 
ljusinsläpp än 
det som finns 
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Bilaga 5 - Foton, några impressioner från Malmö stadsbibliotek 

Foto nr.1    Foto nr.2 

           

Foto nr.3    Foto nr.4  
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Foto nr.5     Foto nr.6 

      

Foto nr.7     Foto nr.8 

    


