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1. Inledning 

§ 26 1. Var och en har rätt till utbildning. Utbildningen skall vara kostnadsfri, åtminstone 
på de elementära och grundläggande stadierna. Den elementära utbildningen skall vara 
obligatorisk. Yrkesutbildning och teknisk utbildning skall vara tillgänglig för alla. Den 
högre utbildningen skall vara öppen för alla med hänsyn till deras förmåga. 

 
§ 27 1. Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av konst 

samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.1

Ovanstående citat, hämtade från FN: s deklaration över mänskliga rättigheter, 
fick mig att börja fundera över hur biblioteken lever upp till de mänskliga 
rättigheterna ur ett tillgänglighetsperspektiv. Bibliotekens publika kataloger är 
avsedda för användarna i allmänhet, men vad händer om inte alla användare 
kan tillgodogöra sig informationen, kan man då fortfarande säga att biblioteket 
är öppet för alla? Om bibliotekens sökkataloger inte tillgänglighetsanpassas 
utestängs en stor del av landets studenter från sin lagstadgade rätt till likvärdig 
behandling och undervisning vid universiteten och högskolorna. Det var med 
dessa tankar som arbetet med denna uppsats började. 

Det finns en rad rapporter och skrivelser som alla slår fast vikten av 
tillgänglighetsanpassning. Trots detta visar Handikappsombudsmannens 
högskoleenkät från 2005 att det är vanligare att utbildningssamordnare har sett 
över tillgängligheten gällande lokaler än att de sett över sin information och 
sina webbplatser.2 Enligt handlingsplanen för handikappolitiken Från patient 
till medborgare (proposition 1999/2000:79) skall alla offentliga verksamheter i 
Sverige vara tillgängliga för alla medborgare år 2010. Handlingsplanen betonar 
de statliga myndigheternas ansvar och att de skall vara ett föredöme i arbetet 
för tillgänglighet.3 Handlingsplanen gäller såväl fysisk som intellektuell 
tillgänglighet.  

                                                 
1 FN: s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, § 26 och § 27. 
2 HO: s högskoleenkät 2005: Handikappombudsmannens undersökning om högskolors och enskilda 
utbildningssamordnares arbete enligt likabehandlingslagen (SFS 2001:1286), Stockholm, 2005, s. 65. 
3 Proposition 1999/2000:79. 
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Även Lagen om likabehandling av studenter i högskolan slår fast kravet på 
tillgänglighet: 

En högskola får inte missgynna en student eller en sökande genom att tillämpa en 
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i 
praktiken särskilt missgynnar personer med viss könstillhörighet, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan trosuppfattning, eller sexuell läggning eller visst funktionshinder. 
Detta gäller dock inte om bestämmelsen, kriteriet eller förfaringssättet objektivt kan 
motiveras av ett berättigat mål och medlen är lämpliga och nödvändiga för att uppnå 
målet.4

Förutom detta skall högskolan, inom ramen för sin verksamhet, arbeta för att 
främja studenters lika rättigheter samt försäkra att högskolan inte missgynnar 
studenter med funktionshinder genom att behandla dessa sämre jämfört med 
andra studenter i en liknande situationer.5

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka tillgängligheten till universitetens 
och högskolebibliotekens webbaserade sökkataloger, med beaktande taget till 
användare i behov av särskilda lösningar. Undersökningen fäster särskilt 
avseende vid hur universitets- och högskolebibliotekens publika katalogers 
interaktionsdesign är utformad med hänseende till personer med behov av 
särskilda lösningar.  

1.2 Problemformulering 
Universitets- och högskolebiblioteken lyder under både bibliotekslagen och 
högskoleförordningen. Eftersom de är en del av högskolan faller verksamheten 
även under lagen om lika behandling av studenter i högskolan. Min 
övergripande forskningsfråga var: Hur efterlever högskolorna 
tillgänglighetskraven på högskolan utifrån bibliotekens publika kataloger?  

För att besvara denna frågeställning delade jag upp den i följande frågor: 

• Hur ser det ut idag på universitets- och högskolebiblioteken? 

• Vilka lösningar har biblioteken valt för att säkerställa tillgängligheten? 

• Vilka påverkansfaktorer är av betydelse för att biblioteken skall uppfylla 
tillgänglighetskraven? 

                                                 
4 Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan § 8. 
5 Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan. 
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1.3 Urval och avgränsningar 
Denna uppsats är avgränsad till att endast omfatta de bibliotek vid universitet 
och högskolor som har en statlig huvudman.6 Följaktligen har folkbibliotek på 
orter som saknar högskolebibliotek och därav har som uppgift att förse 
högskolestudenter med material inte ingått. Undersökningen har gjorts utifrån 
bibliotekens arbete i förhållande till de lagar som reglerar detta.  

1.4 Forskningsöversikt 
Jag har valt att avgränsa min redogörelse för det aktuella forskningsläget till 
forskning med anknytning till svenska förhållanden, eftersom denna uppsats 
särskilt beaktar de lagar och riktlinjer som biblioteken har att rätta sig efter. 
För den som önskar fördjupa sig den internationella forskningen inom detta 
område kan nämnas Tim Spindler, biträdande professor på James P. Adams 
bibliotek vid Rhode Island College, skriver i sin artikel ”The Accessibility of 
Web Pages for Mid-Sized College and University Libraries” om 
tillgänglighetsanpassning av bibliotekens hemsidor vid mellanstora universitet 
och högskolor (eng. Colleges) I USA med utgångspunkt i de lagar och 
riktlinjer som reglerar tillgänglighetsanpassning. Spindler slår fast att ett 
markant antal av de bibliotek som ingick i hans undersökning hade problem 
med tillgängligheten till sina webbplatser.7 Danska ”Center for Ligebehandling 
af Handicappede” har publicerat rapporten Tilgængelighed til Folkebiblioteker, 
Hovedresultater og bilag som fokuserar på tillgängligheten till danska 
folkbibliotek i såväl fysisk som intellektuell bemärkelse. Även om det 
konstateras att det finns många brister i tillgängligheten till de elektroniska 
tjänsterna så bedöms dessa inte vara omöjliga åtgärda.8  

I den tidigare forskningen av tillgänglighet på bibliotek I Sverige rör det 
mesta materialet folkbibliotek. Bland den forskning som rör högskole- och 
universitetsbibliotek finns bland annat Kungliga bibliotekets/BIBSAM: s 
undersökningar av universitets- och högskolebiblioteken.9 Isabelle Midy, 
samordnare av forskning och kunskapsuppbyggnad på Kungliga biblioteket, 
utreder i rapporten De svenska universitets- och högskolebibliotekens 

                                                 
6 Högskoleverket: 
http://www.hsv.se/densvenskahogskolan/hogskolorna/adresser.4.539a949110f3d5914ec800062390.html. 
Senast tillgänglig 2007-08-14. 
7 Spindler, Tim,”The Accessibility of Web Pages for Mid-Sized College and University Libraries”, 
Reference & User Services Quarterly, vol. 42:2, 2002. 
8 Center for Ligebehandling af Handicappede, Tilgængelighed til Folkebiblioteker, Hovedresultater og 
bilag, Köpenhamn 1999. 
9 BIBSAM är Kungliga bibliotekets avdelning för nationell samordning och utveckling. 
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tillgänglighet och service – resultat av en enkätundersökning 2006 hur de 
BIBSAM-anslutna biblioteken efterlever de riktlinjer som finns för BIBSAM-
bibliotek. Undersökningens tyngdpunkt ligger på tillgänglighet och service. 
Kungliga biblioteket har tidigare utfört liknande uppföljningsundersökningar, 
år 1998, 2001 samt 2003. Det som utmärker Midys rapport gentemot tidigare 
års undersökningar är att denna även inkluderar frågor rörande bemötande av 
funktionshindrade.  

Undersökningen riktade sig till de 38 BIBSAM-anslutna biblioteken i 
Sverige och Midy erhöll svar från 35 av dem vilket ger undersökningen en 
mycket liten felmarginal. Midy konstaterar att handlingsplanen för 
handikappolitiken med beaktande av tillgängliggörandet av samhället till år 
2010 för bibliotekens del medfört satsningar på service till personer med 
funktionshinder. Detta gällde främst synskadade och dyslektiker men även 
rörelsehindrade. Biblioteken har kommit olika långt i sitt arbete med att 
utveckla servicen för funktionshindrade och har i stort sett en positiv syn på det 
arbetet. Många av biblioteken konstateras ha en hög ambitionsnivå och 69 
procent av biblioteken följer eller kommer inom en snar framtid att följa en 
handlingsplan för tillgänglighetsarbete. Midy slår fast att en majoritet av 
biblioteken kommer att kunna tillhandahålla stödprogram och hjälpmedel på 
sina datorer till användare med funktionshinder. Dessvärre utnyttjas idag inte 
den service som finns i den grad som anses önskvärd, vilket enligt Midy beror 
på att information om dessa möjligheter inte når ut ordentligt, varken internt 
eller externt.10

Den Uppsalabaserade forskaren Else Nygren utreder i sin rapport LIMIT-
projektet – Användarundersökning av bibliotekens hemsidor hur användarna 
upplever och använder bibliotekens webbplatser. Användarundersökningens 
syfte var att få fram ny kunskap som kan generera betydande information till 
dem som skall utforma eller besluta om bibliotekens hemsidor inom en snar 
framtid. Utöver detta syftar undersökningen bland annat till att klarlägga 
interaktionen mellan användarna och funktionerna vid bibliotekens hemsidor. 
Nygren konstaterar att det var svårt för testpersonerna att finna information om 
bibliotekens tillgänglighet och service. Många av de bibliotek som ingick i 
undersökningen hade inte tillräcklig information om sin 
tillgänglighetsanpassning. Nygren lade även märke till att sökkatalogernas 

                                                 
10 Midy, Isabelle, De svenska universitets- och högskolebibliotekens tillgänglighet och service – 
resultatet av en enkätundersökning 2006, Kungliga biblioteket/BIBSAM, 2006. Tillgänglig senast 2007-
08-14 via www.kb.se. 
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layout ibland tedde sig förvirrande för användarna vilket resulterade i 
missförstånd. Nygrens rapport visar att även om biblioteken har de bästa 
avsikterna så kan det verka förvirrande för användarna om webbsidornas 
layout inte är tillräckligt tydligt utformad.11

Hjälpmedelsinstitutets publikation Surfa utan hinder – om funktionshinder 
och Internet är riktad till universitet och högskolor. Syftet är att öka kunskapen 
om hur man gör webbsidor som är tillgängliga även för personer med 
funktionshinder. Surfa utan hinder anknyter till WAI:s internationella riktlinjer 
för tillgängliga webbplatser. World Wide Web Consortium (W3C) arbetar för 
att webben skall kunna användas av människor med funktionshinder. W3Cs 
Web Accessibility Initiative (WAI) tar fram lösningar för människor med syn-, 
hörsel-, förstånds- och neurologiska handikapp.12  I avsnittet om 
funktionsnedsättningar utreds de olika behov, problem och möjligheter som 
kan uppstå kopplat till olika funktionsnedsättningar. Även hjälpmedel och hur 
de används vid webbsurfande beskrivs. Tekniken åskådliggörs ur ett 
tillgänglighetsperspektiv och metoder för att tillgänglighetstesta webbplatser 
förklaras.13

De senaste åren har det skrivits ett antal magisteruppsatser inom 
biblioteks- och informationsvetenskap som undersöker 
tillgänglighetsanpassningar gällande bibliotekens webbplatser. Däribland finns 
lundastudenterna Eva Tingbergs och Erik Åbergs magisteruppsats Webbplatser 
för alla – om tillgängligheten på folkbibliotekens webbplatser som lades fram 
vid Lunds universitet 2006. Tingberg och Åberg undersöker, med 
utgångspunkt i bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest, hur 
folkbibliotekens webbplatser motsvarar målsättningen att folkbiblioteken skall 
vara tillgängliga för alla medborgare. Särskild tyngdpunkt har lagts på 
utformningen av det grafiska gränssnittet och hur detta påverkar 
webbplatsernas tillgänglighet.14

Boråsstudenterna Bodil Henriksson och Johanna Stewarts magisteruppsats i 
biblioteks- och informationsvetenskap Om man bygger dörren för liten 
kommer ingen in – en kvalitativ studie av tillgängligheten på folkbibliotekens 
webbplatser (2006) behandlar precis som titeln antyder tillgängligheten vid 

                                                 
11 Nygren, Else, LIMIT-projektet – Användarundersökning av bibliotekens hemsidor, Uppsala Universitet 
2006. 
12  http://www.w3c.se/resources/office/translations/WAI-flyer.html, senast tillgänglig 2007-08-14. 
13 Hjälpmedelinstitutet, Surfa utan hinder – om funktionshinder och Internet, Stockholm 2004. 
14 Tingberg, Eva, Åberg, Erik, Webbplatser för alla – Om tillgängligheten på folkbibliotekens 
webbplatser, Lunds Universitet 2006. 
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folkbibliotekens webbplatser. Henriksson och Stewart utgår från den 
demokratiska aspekten av tillgänglighet till biblioteken. Deras frågeställning 
avser hur man arbetar med tillgänglighet på webbplatser vid folkbiblioteken 
samt i vilken grad folkbibliotekens webbplatser uppfyller nationella standarder 
och riktlinjer beträffande tillgänglighet. Undersökningen utfördes med hjälp av 
e-postintervjuer och webbplatsundersökningar. Henrikssons och Stewarts 
slutsats blev att bibliotekens webbplatser inte uppfyllde kraven för 
tillgänglighet trots att det på biblioteken fanns kunskap om funktionshinder och 
vilka begränsningar dessa kunde medföra vid datorinteraktion samt hur dessa 
problem kunde förhindras.15

1.4.1 Projekt 
De senaste åren har det initierats en rad intressanta projekt som behandlar 
tillgänglighetsfrågor på olika sätt. Pedagogguiden är ett webbaserat 
biblioteksstöd med fokus på tillgänglighet, användarvänlighet samt design. 
Pedagogguiden är utvecklat på Bibliotek&IT vid Malmö högskola med stöd 
från BIBSAM.16 Målgruppen är främst distanslärarstuderande men även 
campusbundna lärarstudenter, yrkesverksamma lärare samt bibliotekarier vid 
lärarutbildningar och skolbibliotek. Eftersom Bibliotek&IT arbetar för att öka 
den digitala tillgängligheten för studenter med funktionshinder, blev detta en 
naturlig förutsättning i pedagogguiden. Således är alla bilder försedda med en 
förklarande text (alt-text), och applikationer som försämrar tillgängligheten har 
undvikits. Ett projekt som ej kunnat färdigställas inom pedagogguidens ramar 
är tillgänglighetsklassning av databaser, men önskan finns att genomföra detta 
som ett framtida projekt på nationell nivå.17

Projektet LIVA (Library Information Visualization and Analysis), som 
startade år 2005, drivs av Högskolan i Borås, BTJ Sverige AB och 
Bibliotekscentrum Sverige AB och är ett forsknings- och utvecklingsprojekt 
om framtidens bibliotekssystem. Ett antal referensbibliotek är knutna till 
projektet, däribland Talboks- och punktskriftsbiblioteket. Bland LIVA:s 
övergripande mål ingår bland annat att vara till nytta för de nordiska 
biblioteken och att experiment inom projektet skall utföras enligt vetenskapliga 

                                                 
15 Henriksson, Bodil, Stewart, Johanna, Om man bygger dörren för liten kommer ingen in – en kvalitativ 
studie av tillgängligheten på folkbibliotekens webbplatser, Högskolan i Borås, 2006. 
16 Bibliotek&IT är en samorganisering mellan den gemensamma IT-verksamheten och biblioteket vid 
Malmö högskola. 
17 Pedagogguiden – rapport om tankarna bakom och arbetet med www.pedagogguiden.se, tillgänglig via 
http://www.pedagogguiden.se/bibsamrapport.pdf, senast tillgänglig 2007-05-15. 
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metoder samt leda fram till resultat som är av intresse för bibliotekssektorn 
samt medverkande företag.  

Det fokuseras alltmer på användbarhet vid utveckling och utvärdering av 
datasystem. Användbarhet av datasystem definieras enligt fyra punkter: 
användarvänlighet (inklusive tillgänglighet), användaracceptans (motivation), 
användarkompetens (förståelse) samt användardialog i systemet. LIVA-
projektet slår fast att användarstyrd forskning bör komplettera forskares och 
leverantörers utvecklingsplaner. Dagens biblioteksanvändare förväntar sig ett 
flexibelt system och deras åsikter och erfarenheter bör tas till vara vid 
utveckling av nya datasystem.18 LIVA-projektet är ännu ej avslutat och det 
skall bli spännande att se vad detta resulterar i med tillgänglighetsanpassningar 
inom bibliotekens webbplatser i åtanke. 

Forskningen om tillgänglighet till webbplatser vid bibliotek är ett 
forskningsområde som ökar. Med denna uppsats vill jag bidra till ämnets 
tillväxt.   

                                                 
18 Hallén, Maivor, Kan IR-forskningen vara till hjälp vid utvecklingen av morgondagens informations- 
och bibliotekssystem?, 2006, senast tillgänglig 2007-08-14 via http://www.hb.se/bhs/liva/. 

 8



1.5 Disposition 
Disponeringen av denna uppsats är enligt följande: i kapitel 2 redogörs för de 
teoretiska utgångspunkterna med ”(re)habiliteringsteknologi och design” under 
2.1 och ”organisationsteori ur ett politiskt perspektiv” under 2.2. Under 2.2.1 
följer ett utvecklande av det politiska perspektivet.  

I kapitel 3 redogörs för uppsatsens metod, med uppdelningar för urval och 
avgränsningar under 3.1 och information om enkäten under 3.2. 

Kapitel 4 rör undersökningen och inbegriper begreppsdefinition under 4.1, 
bakgrund under 4.2 samt redovisningen av sökkatalogerna och redovisningen 
av enkätundersökningen under 4.3 respektive 4.4. 

I kapitel 5 återfinns avsnittet för analys och reflektion med underindelning 
för problemformuleringens frågeställningar. Därefter följer sammanfattningen 
under kapitel 6. 
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2. Teoretiska utgångspunkter 
Bodil Jönsson, Professor på Certec, och Peter Anderberg, doktor i teknologi, 
har skrivit rapporten (Re)habiliteringsteknologi och design – dess teorier och 
metoder som jag har haft som teoretisk utgångspunkt vid analysen av 
bibliotekens lösningar för sina webbaserade sökkataloger.19 Certec, en 
förkortning av Centrum för rehabiliteringsteknologi och design, är en 
institution vid Lunds tekniska högskola. Certecs forskning och utbildning har 
som mål att människor med funktionsnedsättningar skall få bättre 
förutsättningar med hjälp av en användarvänlig och ändamålsenlig teknik.  

Jag har dessutom använt mig av organisationsteori för analysen av 
organisationsstruktur och dess inverkan på bibliotekens handlande. 
Organisationsteorin är nödvändig för att förklara den kontext där arbetet med 
tillgänglighetsanpassning sker. 

2.1 (Re)habiliteringsteknologi och design 
(Re)habiliteringsteknologi och design är en användarecentrerad teori, 
utvecklad vid Certec i syfte att skapa en användvärd teknik genom en 
människonära design, som utgår från mänskliga behov och önskningar. 
Användarens och omgivningens upplevda tillfredställelse (nöje och nytta) är, 
enligt Jönsson och Anderberg, den viktigaste bedömningsgrunden för teorins 
evaluering.20  

(Re)habiliteringsteknologi och design inkluderar tre fält: produkterna, 
design- och brukarprocesserna samt det successivt utvecklade vetandet om 
användare, processer och produkter.  Även fältens organisatoriska kontext görs 
inom denna teoribildning till föremål för analys. För att undvika en teknisk 
prylfixering betonas istället vikten av pedagogik, HMI och 
processmedvetande.21

Vid fastställande av problem och möjligheter bör man, enligt teorin, 
analysera dessa som en del av sin kontext, för att sedan eventuellt bryta ner 
problemet till lägre nivåer. Vid bestämning av resultatets relevans och 
framgång skall en återkoppling till de egentliga sammanhangen ske. Forskaren 

                                                 
19 Anderberg, Peter, Jönsson, Bodil, (Re)habiliteringsteknologi och design – dess teorier och metoder, 
Lund, 1999. 
20 Anderberg, Jönsson, s. 1. 
21 Anderberg, Jönsson, s. 2. HMI definieras av Certec som studier av gränssnittet mellan användaren och 
tekniken. s. 14. 
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har till sin uppgift att inte bara göra sig en bild av hur verkligheten är utan 
också hur den kan bli.22

Ett viktigt begrepp inom (re)habiliteringsteknologi och design är 
tidsgeografi, vars syfte är att öka medvetenheten om de begränsningar som 
föreligger om man plockar ut ting/företeelser ur sitt sammanhang för analys. 
Om man gör detta missar man lätt de så kallade ”grannskapsrelationerna” 
(tingens närhet och samtidighet). Inom (re)habiliteringsteknologi och design 
utgör grannskapsrelationerna en god utgångspunkt vid användaranalys av 
tekniken. För att tekniken skall betraktas som adekvat krävs det att den 
fungerar med andra element i omgivningen, det vill säga att 
grannskapsrelationerna tingen emellan fungerar.23 Om grannskapsrelationerna 
inte fungerar måste antingen tekniken eller dess omgivning ändras. En teknisk 
lösning som ökar användarens oberoende – kompenserar 
funktionsnedsättningar eller liknande – ger användaren en självständighet som 
omöjligen kan uppnås om användaren tvingas förlita sig på hjälp från andra 
människor. Tekniken skall hjälpa användaren att hantera uppgifter istället för 
att bara hantera förfarandet. (Re)habiliteringsteknologi och design innebär 
således även studier av gränssnittet mellan användaren och tekniken och det 
sociala sammanhang där tekniken används. Kortfattat kan man säga att det 
handlar om att ta med verktyget till uppgiften, inte uppgiften till verktyget.24 
Designen av tekniken skall vara sådan, menar Anderberg och Jönsson, att alla 
kan använda sig av den, inte bara de med ett uttalat teknikintresse. 

Tekniken skall vara ett stöd för användaren, både praktiskt och 
kunskapsmässigt. Dessutom skall tekniken helst vara självförklarande så att 
användaren kan fokusera på uppgiften istället för att manövrera tekniken. 
Exempelvis skall en webbsida underlätta för användaren, inte försvåra, enligt 
teorins mening. Funktionerna och dess kontroller skall ha en förståelig 
förbindelse, användaren skall kunna skapa sig en klar uppfattning om hur 
tekniken fungerar. Vidare skall det inte leda till förödande konsekvenser om 
användaren gör fel.25

Det är en nödvändighet att anpassa tekniken efter människan istället för 
tvärtom, än mer betydelsefullt är det gällande människor med funktionshinder. 
Förmågan att kompensera för teknikens brister, för att på så vis uppnå ett 

                                                 
22 Anderberg, Jönsson, s. 7. 
23 Anderberg, Jönsson, s. 8. 
24 Anderberg, Jönsson, s. 8 ff. 
25 Anderberg, Jönsson, s. 15. 
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fungerande system, kan vara mindre på grund av ett funktionshinder.26 Certecs 
studier visar att teknik och metoder för personer med dyslexi och låg läs- och 
skrivhastighet även är gynnsamma för personer med lindriga dyslektiska 
problem.27 Nya tekniska lösningar tillkomna som hjälpmedel för personer med 
funktionshinder kan givetvis vara till gagn även för personer som inte har 
något funktionshinder, vilket fjärrkontrollen, dragkedjan och kulspetspennan är 
goda exempel på. 

(Re)habiliteringsteknologi och design utgår från det internationella 
designbegreppet som utöver den estetiska dimensionen även innefattar 
användbarhet, till skillnad från den svenska innebörden av begreppet som 
främst rör form och estetik. Designern har således, med utgångspunkt från 
Certecs definition av design, en skyldighet att ta hänsyn till situationen och den 
tänkta användaren.28

Med denna begreppsdefinition som utgångspunkt är det viktigt undersöka 
design ur två aspekter, dels som en process – ett upprepande och delvis 
ickesekventiellt samspel mellan människan och den framväxande artefakten – 
dels som ett resultat av hur designen påverkar brukarna under 
användningsfasen.29

Anderbergs och Jönssons definition av design föranleder en forskning som 
utgår från handlingsorienterade och situationsberoende föreställningar om 
omgivningen där det särskildas företräde får råda.30

Enligt Certec bör man istället för att prata om särskilda behov hos 
människor med funktionshinder, prata om behov av särskild teknik, metoder 
eller teorier, eftersom de grundläggande behoven är det samma.31 Gränsen 
mellan designteori och designmetod är svår att dra. Metoden skall vara teorins 
verktyg. För att underlätta vid analys av teknik har Certec delat upp sina 
metoder i tre olika modeller. Den första modellen går under namnet 
”papegojmetoden” och åsyftar tekniska lösningar som härmar tekniken för en 
icke funktionshindrad människa. Den andra modellen kallas 
”kameleontmetoden”, likt en kameleont byter tillvägagångssättet utseende, och 
syftar till att nå samma funktion som en icke funktionshindrad kan nyttja sig av 
men i en annan form. Den tredje modellen bär namnet ”pudelmetoden” och i 

                                                 
26 Anderberg, Jönsson, s. 15. 
27 Anderberg, Jönsson, s. 11. 
28 Anderberg, Jönsson, s. 2. 
29 Anderberg, Jönsson, s. 16 f. 
30 Anderberg, Jönsson, s. 17. 
31 Anderberg, Jönsson, s. 20. 
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denna modell är endast kärnan av det ursprungliga målet kvar. Den används 
främst när tekniken inte räcker till och en omvärdering av situationen är 
nödvändig för att till sist finna en annan funktion som syftar till samma mål.32 
Dessa ”djurmodeller” är viktiga i det att de illustrerar att även om en lösning 
visar sig fungera dåligt är läget inte hopplöst. Det handlar om att omvärdera 
situationen och välja en annan modell och därmed ett annat angreppssätt på 
problemet. 

Jag kommer i min analys av bibliotekens tekniska lösningar att analysera 
dessa med hjälp av Certecs teori och med stöd av de olika modeller för 
problemlösning som där innefattas. 

2.2 Organisationsteori ur ett politiskt perspektiv 
För att analysera bibliotekens förmåga, eller oförmåga, att implementera de 
juridiska besluten gällande tillgänglighet har jag tagit avstamp i 
organisationsteori. Per Øyvind Bastøe och Kjell Dahl, båda med gedigen 
erfarenhet av ledarskap inom organisationer, presenterar i 
Organisationsutveckling i offentlig verksamhet: teori och kunskap för skola, 
hälso- och sjukvård samt socialtjänst (1996) ett organisationsteoretiskt 
ramverk som syftar till att synliggöra och problematisera inomorganisatoriska 
strukturer samt klargöra hur dessa inverkar på och formar verksamheten. Jag 
har vid tillämpandet av dessa teorier valt att lägga tyngdpunkten på de delar av 
organisationsteori som behandlar genomförandet, något som starkt kan 
förknippas med det för organisationsteori centrala begreppet makt.  

En organisation utgörs förutom av den formella strukturen av en inre 
struktur bestående av individer och deras samspel och värderingar. Detta gör 
att organisationen till sin natur är en komplex och dynamisk konstruktion. 
Organisationen både påverkar och påverkas av omgivningen.33 I och med att 
det hela tiden sker förändringar är det nödvändigt att betrakta organisationens 
teori ur flera perspektiv beroende på vad man söker att analysera eftersom 
olika perspektiv kan komplettera bilden av organisationen. En 
organisationsstruktur uppvisar vid analys fördelningen av ansvar, uppgifter 
samt den hierarkiska ordningen.34  

                                                 
32 Anderberg, Jönsson, s. 21. 
33 Bastøe, Per Øyvind, Dahl, Kjell, Organisationsutveckling i offentlig verksamhet: teori och kunskap för 
skola, hälso- och sjukvård samt socialtjänst, 1996, Lund, s. 10. 
34 Bastøe, Dahl, s. 20. 
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2.2.1 Det politiska perspektivet 
Jag har använt det politiska perspektivet som utgångspunkt i 
organisationsteorin. Lee G. Bolman, oberoende chefskonsult och föreläsare 
inom pedagogik, och Terrence E. Deal, professor i pedagogik, skriver i Nya 
perspektiv på organisation och ledarskap (2005) att det politiska perspektivet 
innebär en förståelse av organisationer som koalitioner sammansatta av olika 
individer och intressegrupper (till exempel hierarkiska nivåer, avdelningar, 
specialistgrupper, kön och etniska grupper). Dock finns varaktiga skillnader 
mellan individer och grupper beträffande värderingar, preferenser, åsikter, 
information och verklighetsuppfattning. Ifall dessa skillnader förändras sker 
detta enligt teorin långsamt. Vidare anser Bolman och Deal att de flesta viktiga 
beslut i organisationer innefattar fördelning av begränsade resurser och på 
grund av resursernas begränsning och skillnaderna mellan individerna inom 
gruppen är konflikter ett centralt element i den organisatoriska dynamiken, där 
makt utgör den viktigaste resursen.35

Politik, i betydelsen styrning av en organisation, kommer av beroenden, 
motstridiga intressen, bristfälliga resurser och maktförhållanden.36 
Fördelningen av de knappa resurserna utgör huvuddelen av alla viktiga beslut 
inom organisationen. Dessa beslut växer nästan alltid fram ur förhandling och 
tävlande vilket lätt leder till konflikter.37 Meningsskiljaktigheter och konflikter 
har en central plats inom det politiska organisationsteoretiska perspektivet. 
Koalitioner uppstår främst ur ett beroendeförhållande och motsägs inte av att 
de olika koalitionsmedlemmarna kan ha motstridiga intressen.38 Om en 
organisation i enlighet med detta ses som en uppsättning hierarkiska relationer, 
så blir enligt Bolman och Deal det formella såväl som det informella 
maktspelet parterna emellan centralt för förståelsen av dess dynamik. Kampen 
om makt kan i detta sammanhang definieras som en produktiv företeelse som 
syftar till att övervinna motstånd och ändra handlingsförlopp.39  

Men makt är inte något lättidentifierat och statiskt. Det finns inom 
organisationer skilda instanser och aktörer som innehar olika former av makt 
och därmed kan inverka på de styrandes förmåga att fatta avgörande och 
beständiga beslut.40 Enligt Bolman och Deal kan dessa olika typer av makt 

                                                 
35 Bastøe, Dahl, s. 58 f. 
36 Bolman, Lee G, Deal, Terrence E, Nya perspektiv på organisation och ledarskap, 2005 Lund, s. 232. 
37 Bolman, Deal, s. 232 f. 
38 Bolman, Deal, s. 234. 
39 Bolman, Deal, s. 234, 239. 
40 Bolman, Deal, s. 243. 
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existera sida vid sida inom en organisation, vilket dock kan leda till 
motsättningar och konflikter. Enligt det politiska perspektivet är inte konflikter 
något som kan eller bör undvikas istället handlar det om att fokusera på strategi 
och taktik. Makt blir ett problem först när det sprids på så många individer att 
ingenting blir gjort.41

                                                 
41 Bolman, Deal, s. 39. 
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3. Metod 
Jag har studerat webbaserade sökkataloger vid 30 högskole- och 
universitetsbibliotek i Sverige. Den metod jag använt mig av för att utreda 
tillgänglighetsanpassningen av bibliotekens kataloger är en kombination av 
enkäter och dokumentstudier samt studier av bibliotekens elektroniska 
sökkataloger. De juridiska beslut som rör bibliotekens arbete gällande 
tillgänglighet har använts som riktlinje vid analysen av bibliotekens arbete 
medan organisationsteorin har använts till att studera de olika 
beslutsprocesserna och de tekniska lösningarna har analyserats enligt Certecs 
teorier om rehabiliteringsteknologi och design. Bibliotekens juridiska 
åliggande presenteras i kapitel 4.2.1. 

För undersökningen av sökkatalogerna har jag använt mig av en checklista 
från webbplatsen Surfa utan hinder för utvärdering av tillgängliga webbplatser. 
Denna lista är en översatt version av W3C: s checklista för utvärdering av 
tillgängliga webbplatser. Det är en enklare granskning och inbegriper inte 
någon testgrupp.  

Granskningen utfördes enligt följande punkter, tagna från webbplatsen 
Surfa utan hinder, dock något omarbetade och anpassade till min 
undersökning. Eftersom alla webbsidor användaren måste gå igenom för att 
genomföra en central uppgift på webbplatsen bör ingå i utvärderingen, har min 
undersökning innefattat sökkatalogens startsida, sidan med sökresultat samt 
åtminstone en av sökposterna från träfflistan. 

1. De valda webbsidorna har undersökts i en webbläsare med ett grafiskt 
gränssnitt, Internet Explorer. I webbläsaren ändrades sedan följande 
inställningar: 

a. Bildvisningen stängdes av för att kontrollera att det fanns bra alternativa 
texter. 

b. Ljudet stängdes av för att kontrollera att informationen fortfarande fanns 
tillgängligt i bra alternativa texter.  

c. Webbläsarens kontroller användes för att förstora eller förminska 
teckenstorleken. Sedan kontrollerades att teckenstorleken faktiskt ändrades 
på skärmen och att innehållet fortfarande var läsligt vid stora 
teckenstorlekar. 
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d. Storleken på webbläsarens fönster ändrades för att kontrollera att 
innehållet var synligt utan att behöva skrolla horisontellt. Att skrollning 
blir nödvändig kan antingen bero på hur webbläsarens fönster fungerar 
eller på webbsidans konstruktion.  

e. Kontroll av huruvida sidans kontraster var tillräckliga utfördes genom att 
omvandla en skärmdump av webbsidan till svartvitt. 

f. Tangentbordet (tabbtangenten) användes för att flytta fokus mellan länkar 
och andra element på webbsidan. 

2. En textbaserad webbläsare, Links, användes för att läsa webbsidorna och 
besvara följande frågor: 

a. Är motsvarande innehåll tillgängligt via såväl textwebbläsaren som via de 
grafiska webbläsarna? 

b. Om innehållet läses linjärt, är det förståeligt och logiskt?42

3.1 Enkät 
I Sverige finns 36 universitet och högskolor med statlig huvudman. Jag 
skickade ut en enkät till 31 bibliotek vid dessa institutioner. De övriga fem 
högskolorna saknade uppgifter om bibliotek.43 Av de 31 som erhållit enkäten 
svarade 16. Dock var ett av dessa svar från ett bibliotek som ej förfogade över 
något bibliotekssystem och de erbjöd inte någon nätbaserad service. Därför har 
detta svar ej medräknats i statistiken. De siffror som används i statistiken är 
således 15 svar av 30 tillfrågade.  

                                                 
42 Surfa utan hinder: http://www.hi.se/surfautanhinder/testa_preliminar.htm. Senast tillgänglig 2007-08-
14. 
43 Dramatiska institutet, Kungliga konsthögskolan, Operahögskolan samt Teaterhögskolan. 
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4. Undersökning 
Min undersökning rör högskolebibliotekens webbplatser. Denna undersökning 
har som tidigare påpekats utförts genom en granskning av sökkatalogernas 
tillgänglighet enligt W3C:s riktlinjer samt med hjälp av en enkät till de 
ansvariga för sökkatalogen på respektive högskola. Resultatet av enkäten 
redovisas först och följs av den praktiska undersökningen av sökkatalogerna. 

4.1 Begreppsdefinition 
En del begrepp som frekvent förekommer i min undersökning kan tolkas på 
flera sätt. Jag har därför valt att göra en begreppsförklaring för att säkerställa 
att de uppfattas enligt min avsikt.  

4.1.1 Definition av bemötande och tillgänglighet 
En term som förekommer ofta är bemötande, som enligt Nationalencyklopedin 
beskrivs som ”Uppträdande mot ngn/ngt”, men det finns flera former av 
bemötande.44 Hur man blir bemött i den lokala mataffären är en annan sorts 
bemötande än det som sker i kontakt med en myndighet. I den nationella 
planen för mänskliga rättigheter framhålls att bemötandet av människor med 
funktionshinder är lika viktigt för ökad tillgänglighet som den fysiska 
omgivningen och tillgången på anpassad information.45 Man brukar tala om 
bemötande i tre nivåer: 

1. Det kollektiva bemötandet. Riksdag och regering ansvarar för detta. 

2. Det organisatoriska bemötandet. Exempelvis statliga myndigheter, 
landsting och kommuner. 

3. Det individuella bemötandet. Offentligt anställda svarar för det 
individuella bemötandet när de möter allmänheten.46

Det är svårt att göra denna uppdelning av bemötande annat än i ett teoretiskt 
sammanhang. I realiteten är gränserna svårare att urskilja och de olika 
institutionernas bemötande går in i varandra. Dock är det viktigt att känna till 
                                                 
44 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=O116142&i_word=bem%f6tande. 
Senast tillgänglig 2007-02-27 
45 Om bemötande av människor med funktionshinder- ett nationellt program för att öka kompetensen om 
bemötande, Sisus 2003, Stockholm, s. 7. 
46 Om bemötande av människor med funktionshinder, s. 9. 
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denna uppdelning eftersom den får konsekvenser i praktiken, det är inte alltid 
tydligt var ett problem finns. En person som inte får ett nödvändigt hjälpmedel 
kan ha hamnat i kläm mellan det individuella bemötandet och de 
organisatoriska. Det är inte säkert att två arbetsterapeuter (individuellt 
bemötande) tolkar landstingets beslut (organisatoriskt bemötande) på samma 
sätt. Frågan om bemötande hänger tätt samman med de mänskliga 
rättigheterna. Alla frågor som rör individer med funktionshinder skall 
behandlas som människorättsfrågor, oavsett på vilken nivå i samhället frågan 
befinner sig.47

Ett annat frekvent förekommande begrepp i denna uppsats är 
tillgänglighet, det vill säga möjligheten att tillägna sig information eller 
företeelser ur ett både fysisk och psykologiskt hänseende. 
Nationalencyklopedin beskriver tillgänglighet såsom följer: 

Tillgänglighet, inom geografi möjligheter att ta del av något eftersträvansvärt. För en 
bestämd person beror dessa möjligheter exempelvis på hennes fysiska rörlighet och den 
geografiska närheten till det eftersökta. Faktorer som öppethållandetider och 
tillträdesregler kan också vara betydelsefulla. De senare blir särskilt viktiga när 
efterfrågan är större än utbudet, som i planekonomier, där grupptillhörighet eller kötid 
kan bestämma köordningen mer än köpkraften.48

Begreppet tillgänglighet kommer således att användas i både fysisk och 
psykisk bemärkelse och bemötande används för alla tre nivåer av bemötande 
eftersom det inte är möjligt att göra en uppdelning av begreppet i praktiken. 

4.1.2 Definition av funktionshinder 
Begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning används ofta synonymt, 
så även i denna uppsats. Dessa begrepp används när det gäller en individs 
fysiska eller psykiska åkommor. Funktionshinder kan ha medicinska, 
neuropsykiatriska, psykiska eller fysiska orsaker. De kan vara medfödda eller 
ha uppstått senare i livet, vissa funktionshinder är kroniska medan andra är 
övergående.  

                                                 
47 Om bemötande av människor med funktionshinder, s. 9. 
48 http://www.ne.se.ezproxy.its.uu.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=327745&i_word=tillg%e4nglig. 
Senast tillgänglig 2007-02-27. 
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Webbplatsen Studera med funktionshinder definierar funktionshinder på 
följande sätt: 

Med funktionshinder menas varaktiga fysiska eller psykiska begränsningar av 
funktionsförmågan i studiesituationen; även dyslexi, neuropsykiatriska funktionshinder 
och dokumenterade psykiska besvär. 

Begreppet "varaktigt" ska tolkas i relation till begreppen tillfälligt och bestående. Det 
vill säga att det behöver inte röra sig om bestående funktionshinder, men tillfälliga och 
snart övergående skador eller tillstånd omfattas inte.49

När jag använder begreppet funktionshinder räknar jag även in den grupp 
användare som inte har någon diagnos men som ändock upplever svårigheter 
relaterat till tillgänglighetsaspekten av de webbaserade sökkatalogerna. 

Ett handikapp däremot uppstår först i mötet mellan människa med 
funktionshinder och omgivningen, och syftar på de problem som kan uppstå. 
Det är således beroende på miljön hur många människor som blir 
handikappade och det är miljön – inte funktionshindret – som avgör vilken 
grad av handikapp en individ upplever.50

                                                 
49 http://www.studeramedfunktionshinder.nu/studentinfo.htm. 
50 Om bemötande av människor med funktionshinder, s. 11. 
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4.2 Bakgrund 
Detta avsnitt behandlar fakta som är av vikt för förståelsen av undersökningen. 
Nedan kommer de juridiska riktlinjer som berör biblioteken, fakta om den 
tillgängliga högskolan, studentstatik gällande studenter med funktionshinder 
samt en redogörelse för tillgängliga webbplatser att kortfattat presenteras. 

4.2.1  Bibliotekens juridiska åligganden 
Möjligheten för studenter att nyttja högskolebibliotek slås fast i 
Bibliotekslagen (1996:1596) 6 § där det står att läsa: 

Det skall finnas tillgång till högskolebibliotek vid alla högskolor. Dessa bibliotek skall 
inom de områden som anknyter till utbildning och forskning vid högskolan svara för 
biblioteksservice inom högskolan och i samverkan med landets biblioteksväsen i övrigt ge 
biblioteksservice. 

Att biblioteket ses som en betydelsefull resurs inom utbildningen synes 
fastslaget och de är således högskolans uppgift att se till att studenterna har 
tillgång till biblioteksservice. I Lagen om likabehandling av studenter i 
högskolan (2001:1286) finner man följande text i 7 §: 

En högskola får inte missgynna en student eller en sökande genom att behandla honom 
eller henne mindre förmånligt än högskolan behandlar eller skulle ha behandlat personer 
med annan könstillhörighet, annan etnisk tillhörighet, annan sexuell läggning eller utan 
funktionshinder i en likartad situation, om inte högskolan visar att missgynnandet saknar 
samband med könstillhörigheten, den etniska tillhörigheten, den sexuella läggningen eller 
funktionshindret. 

Vidare står att läsa i 8 §: 

En högskola får inte missgynna en student eller en sökande genom att tillämpa en 
bestämmelse, ett kriterium eller ett förfaringssätt som framstår som neutralt men som i 
praktiken särskilt missgynnar personer med en viss könstillhörighet, en viss etnisk 
tillhörighet, en viss sexuell läggning eller ett visst funktionshinder.51

Bibliotekens tillgänglighet är som synes en lagstadgad rättighet för 
studenterna. 

                                                 
51 Lagen om likabehandling av studenter i högskolan (2001:1286), 7 §, 8 §. 
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4.2.2 Den tillgängliga högskolan 
Lagen om likabehandling av studenter i högskolan (2001:1286) började gälla 
den 1 mars 2002 och har som syfte att främja studenters lika rättigheter samt 
förhindra diskriminering på grund av könstillhörighet (även transexualitet), 
etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning. Det 
finns fyra förbud mot diskriminering: direkt diskriminering, indirekt 
diskriminering, trakasserier samt diskriminering som beordras eller instrueras. 

Direkt diskriminering är när en student missgynnas på grund av 
könstillhörighet, etnisk tillhörighet, funktionshinder, religion eller annan 
trosuppfattning och behandlas sämre än en annan person i en jämförbar 
situation. Detta kan exempelvis vara en rörelsehindrad student som inte 
kan komma in i föreläsningssalen. 

Indirekt diskriminering innebär att högskolan tillämpar en bestämmelse, ett 
kriterium eller förfaringssätt som trots att det framstår som neutralt ändå 
missgynnar personer med viss könstillhörighet, etnisk tillhörighet, 
funktionshinder, religion eller annan trosuppfattning. Om en student med 
läs- och skrivsvårigheter inte får den förlängda provtid hon/han är 
berättigad till vid en tentamen gör högskolan sig skyldig till indirekt 
diskriminering. 

Trakasserier är beteenden eller handlingar som kränker en student och har 
anknytning till dennes könstillhörighet, etnisk tillhörighet, funktionshinder, 
religion eller annan trosuppfattning. 

Instruktioner att diskriminera är om en högskola ger order om 
diskriminering av en student.52

Diskrimineringsförbuden gäller vid högskolans beslutande om tillträde till 
utbildning, vid examination eller annan bedömning av studieprestationer, vid 
beslut om studieuppehåll, tillgodoräknande av utbildning, byte eller indragning 
av handledare, utbildningsbidrag till doktorander eller vid ingripande åtgärd 
mot en student. En ingripande åtgärd kan vara att en lärare förvägrar en student 
att delta i undervisningen. Det är även förbjudet för högskolan att diskriminera 
en student med funktionshinder genom att underlåta tillgänglighetsanpassning 
av högskolans lokaler. Detta gäller om åtgärderna är skäliga. 
                                                 
52 Lag om likabehandling av studenter i högskolan (2001:1286). 
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Högskolan är skyldig att utreda vad som hänt om en student upplever sig 
diskriminerad. Om högskolan försummar detta kan den bli skadeståndsskyldig 
till studenten. 

För att aktivt arbeta mot diskriminering skall högskolan varje år upprätta 
en arbetsplan. Denna skall innehålla information om högskolans aktuella arbete 
för att främja likabehandling av studenter och vad som görs för att förhindra 
diskriminering samt riktlinjer för detta arbete. Det skall dessutom finnas en 
genomgång av högskolans lokaler, information och verksamhet och hur dessa 
skall bli tillgängliga för studenter med funktionshinder.53

En arbetsplan för likabehandling bör ha en tydlig organisatorisk struktur. 
Följande riktlinjer beskriver den övergripande strukturen i en 
likabehandlingsplan. 

Vision – En övergripande policy som markerar högskolans inställning i frågan. 
Denna punkt kan sedan brytas ned i delmål. 

Samverkan – Högskolan har det formella ansvaret för att det aktiva 
främjandearbetet bedrivs enligt likabehandlingslagen. Det bör finnas 
samverkan mellan högskolan och studentkåren samt studentföreningar 
eftersom främjandearbetet skall förankras hos studenterna. 

Likabehandlingsarbetets organisation och utvärdering – Den 
organisatoriska lösningen skall vara genomtänkt. Högskolans storlek är 
avgörande för hur denna ser ut. Det är viktigt att alltid ange vem som är 
ansvarig för genomförandet samt uppföljning av arbetet. 
Likabehandlingsplanen skall återkommande följas upp och vid behov 
revideras. Dessutom bör en övergripande utvärdering utföras av högskolan 
för att på så sätt klarlägga om omprioriteringar bör ske eller om arbetet är 
på rätt väg.  I de fall då enskilda institutioner vid högskolan har egna 
likabehandlingsplaner måste rutiner för avstämning med högskolan centralt 
finnas. 

Nulägesanalys eller kartläggning – Arbetet måste utgå från de lokala 
behoven och förutsättningarna. För att möjliggöra detta bör högskolan 
skaffa sig ett relevant underlag för arbetet genom nulägesanalys eller 
kartläggning. 

                                                 
53 Lag om likabehandling av studenter i högskolan (2001:1286).  
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Konkreta åtgärder – I den årliga likabehandlingsplanen skall de åtgärder som 
krävs för att motverka och förebygga trakasserier mot studenter skrivas in. 
Även om högskolan har generella åtgärder gällande samtliga 
diskrimineringsgrunder bör det finnas specifika planer på hur högskolan 
förutsätter arbeta. I högskolans budget skall det anges vilka resurser som 
kan användas för arbete med syfte att främja likabehandling. 

Kommunikationsstrategier – Personal och studenter bör informeras om 
likabehandlingslagen samt högskolans plan och policy. Det är högskolans 
ansvar att de anställda får den utbildning de behöver och har de kunskaper 
som krävs för att kunna utföra sina arbetsuppgifter inom högskolans 
åtgärdsplan. 

Det finns anvisningar vilka områden som bör behandlas i en 
likabehandlingsplan. Följande nio punkter förväntas ingå; trakasserier, 
studiesocial miljö och fysisk arbetsmiljö, rekrytering, antagning, 
introduktionen, schemaläggning, föräldraskap och studier, betyg och 
examination, praktik samt undervisning. 

Det krävs således av högskolan att den aktivt arbetar för att förhindra 
trakasserier samt att den kan uppvisa en tydlig policy angående hur detta arbete 
skall ske. Det skall även, med hänseende till varje diskrimineringsgrund, finnas 
definierat vad som räknas som trakasserier.54 I Riktlinjer för arbete med 
likabehandlingsplaner fastlås att diskriminering ofta kommer sig av 
slentriantänkande vilket leder till att man handlar efter vad man tror är 
kännetecknande för en viss grupp människor istället för att möta dem efter 
deras personliga förutsättningar. Det är därför viktigt att högskolan skapar 
förutsättningar för att både studenter och anställda skall kunna ifrågasätta dels 
sina egna åsikter men även högskolans miljö och traditioner. 

                                                 
54 Riktlinjer för arbete med likabehandlingsplaner, tillgänglig via webbplatsen för ombudsmannen mot 
etnisk diskriminering: 
http://www.do.se/upload/do/aktiva/likabehandlingsplaner_hogskolan_ogemensamt_051202.pdf. Senast 
tillgänglig 2007-08-14.    
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De statliga myndigheternas ansvar för verkställandet av handikappolitiken 
framgår av förordningen 2001:526. Exempelvis står där: 

Myndigheterna skall verka för att personer med funktionshinder ges full delaktighet i 
samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor. Myndigheterna skall särskilt verka för att 
deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med 
funktionshinder. I detta arbete skall FN: s standardregler för att tillförsäkra människor 
med funktionsnedsättning delaktighet och jämlikhet vara vägledande.55

Högskolor som har statlig huvudman är således skyldiga att inventera sin 
information, verksamhet och sina lokaler samt göra detta tillgängligt för 
personer med funktionshinder. 

4.2.3 Studentstatistik 
Sysselsättningsnivån i Sverige för personer med funktionshinder är avsevärt 
lägre jämfört med befolkningen i övrigt. I Sverige har uppskattningsvis 10-15 
procent av befolkningen svåra funktionsnedsättningar och än fler har lättare 
funktionshinder. Trots den frekventa förekomsten av funktionshinder har 
många svårt att komma in på arbetsmarknaden och en del får arbeten de är 
överkvalificerade för. Bakgrunden till detta är att många har fördomar om 
människor med funktionshinder och genom utestängning från arbetsmarknaden 
fortlever fördomarna.56

I Högskoleenkäten 2005 från Handikappsombudsmannen konstateras att 
antalet studenter med funktionshinder ökade med 28 procent mellan år 2003 
och år 2004. I och med att tillgängligheten blir allt bättre förväntas antalet 
studerande med funktionshinder öka.57 Detta visar även statistik från 
webbplatsen ”studera med funktionshinder”. Webbplatsens statistik omfattar 
de största grupperna av funktionshinder men räknar endast in de studenter som 
varit i kontakt med en samordnare för studenter med funktionshinder på någon 
av landets universitet och högskolor.  

                                                 
55 Förordning om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av handikappolitiken (2001:526), 
§ 1.  
56 http://www.paraplyprojektet.se/om-oss/equalprojekt-ett-tillgangligt-arbetsliv-for-alla/. Senast 
tillgänglig 2007-08-14. 
57 HO:s högskoleenkät 2005: Handikappombudsmannens undersökning om högskolors och enskilda 
utbildningssamordnares arbete enligt likabehandlingslagen, s. 107. 
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För år 2001 –  2006 såg statistiken ut enligt följande: 

Tabell 1. Studentstatistik åren 200 –2006 

 2006 2005 2004 2003 2002 2001 

Dyslexi/specifika läs- och skrivsvårigheter 2 379 2 239 2 041 1 456 1 076 741 

Synskadade studenter 191 180 170 162 153 134 

Studenter med rörelsehinder 430 418 445 360 294 204 

Döva/teckenspråkiga studenter (med tolk) 143 134 145 149 109 116 

Döva/teckenspråkiga studenter utan tolk (läraren 
kan teckna) 

24  14 15 15 19 8 

Hörselskadade  

(utan tolk) 

187 168 153 140 119 95 

Neuropsykiatriska funktionshinder 478 174 137 97 75 42 

Psykisk ohälsa - 212 165 141 77 54 

Övriga funktionshinder 

220 247 206 157 150 134 

Forskarstuderande 

- 17 19 21 18 17 

Summa 

4 070 3 803 3 496 2 698 2 090 1 545 

Övriga studenter som besökt samordnare för 
studieplanering m.m. 

1 104 990 1 044 1 457 918 734 

Summa 

5 174 4 793 4 540 4 155 3 008 2 279 

Källa: http://www.studeramedfunktionshinder.nu/pdfs/statistik_2006_1993.pdf  

 Det totala antalet studenter med funktionshinder har ökat från 324 (483) 
personer till 4 070 (5 174) personer mellan åren 1993 till 2006. Värdet inom 
parentes medräknar även de studenter som sökt samordnaren för 
studieplanering.58 Det verkliga antalet studenter med funktionshinder är 
troligtvis högre. 

                                                 
58 http://www.studeramedfunktionshinder.nu/pdfs/statistik_2006_1993.pdf 2007-02-26. 
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4.2.4 Tillgängliga webbplatser 
Att samhället är tillgängligt för alla är i grunden en fråga om demokrati, i ett 
demokratiskt samhälle skall alla medborgare ha samma möjligheter att 
tillgodogöra sig information, och i detta innefattas även webbplatser.59

För funktionshindrade finns det många fördelar med onlinematerial, såvida 
det är rätt designat, det vill säga att det exempelvis går att ändra teckenstorlek, 
få texten uppläst eller läsa brailleskrift (punktskrift) med hjälp av en 
punktdisplay.60 En punktdisplay är ett hjälpmedel för personer som kan läsa 
brailleskrift. Punktdisplayen består av en lång rad celler där rörliga metallstift 
sticker upp och formar braillebokstäver. Det går att använda punktdisplayen 
tillsammans med en talsyntes men den kan också användas fristående. En 
punktdisplay ger även dövblinda möjligheten att läsa vad som står på skärmen.  

Genom att använda sig av en alt-text till de bilder som finns på webbsidan 
försäkrar man sig om att även användare med nedsatt syn kan tillgodogöra sig 
bilderna. Med alt-texten blir det möjligt att ”höra” bilden istället för att se. 
Skärmläsaren uppfattar alt-texten och vidareförmedlar den informationen till 
talsyntesen eller punktdisplayen. Det är därför viktigt att tänka på vad man 
skriver i alt-texten. En grundregel är att texten skall innehålla samma 
information som bilden vill förmedla.61 Exempelvis bör man ange ordet ”tips” 
istället för ”glödlampa” som alt-text till en tipslänk föreställande en glödlampa. 
Klickbara bilder bör inte heller kräva att användaren placerar muspekaren med 
stor precision eftersom detta kan vålla problem för användare med motoriska 
handikapp.62

Användare som har kognitiva funktionshinder kan ha nytta av en översikt 
av webbplatsen, det allra bästa är om översikten uppdateras kontinuerligt 
eftersom användaren då hela tiden ser sin position på webbplatsen och hur 
hon/han kommit dit. För användare med stavningssvårigheter, dyslexi eller 
annat modersmål än svenska kan sökfunktionen bli ett stort problem om det 
krävs att sökordet har exakt stavning. För att undvika detta kan man förse 
sökfunktionen med en stavningskontroll. Utöver denna stavningsbefriade 
sökmetod kan man även implementera likhetssökning. Detta innebär att 
användaren i sökresultatet kan ange ”mer av liknande material” eller ”mindre 
av liknande material”. Parametrar i sökfunktionen ger användaren möjlighet att 
                                                 
59 Englund, Helena, Sundin, Maria, Tillgängliga webbplatser i praktiken 2004 Stockholm, s. 11. 
60 Nielsen, Jakob, Användbar webbdesign 2001, Stockholm, s. 298. 
61 Nielsen s. 305. 
62 Nielsen s. 309. 
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fokusera sökningen utan att ange några termer, inriktningen sker istället via 
skjutreglage som anger olika värden exempelvis tid, pris och liknande.63

För att en webbplats skall betraktas som tillgänglig skall den uppfylla vissa 
kriterier. Web Accessibility Initiatives (WAI) har författat internationella 
riktlinjer för att skapa tillgängliga webbplatser. WAI: s riktlinjer utgörs av 14 
punkter. Dessa är: 

1. Tillhandahåll motsvarande, alternativ information för både auditivt och 
visuellt innehåll. 

2. Använd inte färger i betydelseskiljande funktion. 

3. Använd stilmallar för att styra layouten och presentationen. 

4. Ange vilket språk som används i texten. 

5. Skapa tabeller som kan omvandlas till begriplig text. 

6. Se till att sidor som använder nya tekniker kan visas hjälpligt med äldre 
teknik. 

7. Se till att användaren kan stänga av allt som flimrar, blinkar, poppar upp 
eller uppdateras utan att användaren själv begärt det. 

8. Se till att andra skärmobjekt, såsom pdf: er, flash och appletprogram är lika 
tillgängliga som webbsidorna. 

9. Utforma webbsidorna så att de kan visas med olika utrustning, såsom 
handdatorer och punktdisplay. 

10. Använd tillfälliga lösningar i väntan på att användarna uppdaterar sin 
utrustning för nya tekniker. 

11. Använd w3c: s tekniker och riktlinjer. 

12. Ge läsarhjälp och orienteringshjälp som hjälper besökaren att förstå var i 
dokumentet hon är. 

13. Se till att det framgår tydligt hur man navigerar på webbplatsen. 

14. Använd ett språk som är så enkelt som möjligt och ge sidorna en enhetlig 
layout.64

                                                 
63 Nielsen s. 310 f. 
64 Englund s. 171. 
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Det finns ingen design som passar alla människor. Vilka strukturer som av en 
användare uppfattas som logiska är beroende av dennes personliga 
erfarenheter. Men de flesta har lättare att orientera sig på konsekventa och 
tydliga webbplatser.65 Ungefär hälften av alla användare på Internet har någon 
form av funktionsnedsättning.66 Om man betänker detta faktum så torde 
tillgänglighetsanpassning av webben vara något självklart, dessvärre är det inte 
det. Vilken den bästa tekniska lösningen är varierar dessutom beroende på 
vilket sorts funktionshinder användaren har. 

Idag uppskattar man att ungefär 25 procent av Sveriges befolkning har 
läsproblem. Orsaken till läshinder kan variera – medicinska orsaker är till 
exempel afasi, dyslexi, synskada eller adhd. Men lässvårigheter kan även bero 
på bristande läsvana eller uppstå då läsaren möter en text skriven på sitt andra- 
eller tredje språk. Ytterligare anledningar till läshinder kan vara depression, 
koncentrationssvårigheter och trötthet.67

För synskadade och lindrigt synskadade samt för personer med dyslexi kan 
en talsyntes (ett program som omvandlar text till konstgjort tal) vara ett bra 
hjälpmedel. För att talsyntesen skall fungera behövs en skärmläsare, det vill 
säga ett program som läser av bildskärmens text. En talsyntes är inte detsamma 
som webbens ”lyssnafunktion”, utan finns istället i användarens egen dator. 
Lyssnafunktionen är dock till stor nytta för många som har lässvårigheter men 
inte har någon diagnos för sitt funktionshinder eller inte har tillgång till 
hjälpmedel.  Skärmläsaren används även vid nyttjandet av punktdisplay.  

För att skärmläsaren skall fungera så bra som möjligt krävs det att 
webbplatsens konstruktion är genomtänkt. Exempelvis kan information i 
tabellform bli svårförståelig eftersom den linjäriseras. Detta går delvis att 
avhjälpa genom att ange tydliga tabellrubriker och på så vis underlätta för 
användaren som då kan välja att endast läsa rubriken.68

                                                 
65 Englund s. 102. 
66 Englund s. 19. 
67 Englund s. 41. 
68 Englund s. 112. 

 29



4.3 Redovisning av granskningen av sökkatalogerna 
Jag har i granskningen av sökkatalogerna använt mig av den tidigare nämnda 
checklistan. De sidor som undersökts i bibliotekens sökkataloger är startsidan, 
sidan med sökresultat samt åtminstone en av sökposterna från träfflistan. 
Därefter sammanställdes resultaten och redovisas nedan med belysande 
exempel. Att redovisa alla katalogernas samtliga resultat skulle bli en alltför 
katalogartad sammanställning. 

 För att utvärdera förekomsten av automatiskt stavningskontroll sökte jag 
på termen ”dyslexi” och två snarlika stavningar: ”dyselexi” och ”dysleksi”. 
Alla söktermer är stavade med endast gemener. Resultatet för rättstavningen 
var minst sagt nedslående, ingen sökkatalog klarade av att tolka ”dyselexi” 
som ”dyslexi”. Vid en jämförande sökning på Internet med sökmotorn google 
genererar söktermen ”dyslexi” ungefär 2 870 träffar, dysleksi ger 117 000 
träffar men de flesta resultaten var till synes på norska, vid avgränsning av 
sökningen till endast svenska resultat blir siffran 2 240 träffar. Dyslexi ger 
förvisso 363 000 träffar, men resultatet visar ändock på att många stavar 
dyslexi fel.69 Några bibliotek gav tips på andra söktermer (exempelvis 
”Dyskalkyli”, ”Dyrssen”), erbjöd möjligheten att söka i andra databaser eller 
gav en instruktion om hur man trunkerar sin sökning. De flesta biblioteken 
använder och informerar om trunkering, vilket förvisso är mycket bra. Dock 
torde det underlätta ytterligare för användarna om det fanns automatisk 
rättstavning. 

 

Bild 1: Sökning på ”dyselexi” i katalogen för biblioteket vid Blekinge tekniska högskola. 
Bilden är beskuren. Senast tillgänglig 2007-08-14. 

                                                 
69 Sökning via www.google.se 2007-06-28. 

 30

http://www.google.se/


De första punkterna i min utvärderingslista, 1a och 1b, behandlade 
förekomsten av alt-texter. En alt-text är den text som visas för användaren ifall 
en bild inte fungerar. En användare som nyttjar talsyntes får således bildens 
alt-text uppläst för sig. Av de bibliotek jag har studerat var det endast 5 av 30 
som genomgående hade bra alt-texter. De övriga 25 hade förvisso alt-texter 
men de passerade inte utan anmärkningar. Dessa resultat var det samma oavsett 
om datorns ljud var på eller av. Exempel på alt-texter som jag bedömde vara 
otillräckliga eller icke adekvata var exempelvis texten ”little_picture” till en 
bild föreställande en öppen bok eller i de fall då alt-texterna ibland var på 
svenska och ibland på engelska. Att byta språk på det sättet torde uppfattas 
som störande för de flesta användare.  

Punkt 1c i listan var att ändra teckenstorlek på webbsidan med hjälp av 
webbläsarens kontroller. Detta fungerar utan problem på 17 av de 30 sidorna. 
Av de övriga 13 sidorna så fungerar det inte alls på sex stycken och endast 
partiellt på sju sidor. Vid de sistnämnda är det oftast så att endast menyn 
ändras vilket torde tyda på att webbsidan är uppdelad i olika block som inte 
fungerar likadant på webbläsarens kommando.  

Ett positivt resultat är att 25 av 30 webbplatser klarade 
utvärderingsmomentet 1d, anpassning av webbsidans storlek. Det var endast 
fem webbsidor som krävde att användarna skrollade i sidled för att se hela 
webbsidan, de övriga sidorna anpassades automatiskt.  

I utvärdering av 1e, kontraster, i checklistan hade 19 av biblioteken 
webbsidor vars kontraster var tydliga vid en omvandling av sidan från färg till 
svartvit. De övriga 11 hade brister men var trots detta relativt brukbara. Bland 
de brister som upptäcktes var det mest frekvent förekommande att texten var 
för ljus mot bakgrunden. Användandet av röd, grå eller ljusblå text lämpar sig 
inte. Lärarhögskolans biblioteks webbsida var ordentligt genomarbetad i 
kontrasthänseende. Det var till och med möjligt att se skillnad på de gröna och 
röda punkterna som angav relevansen av träfflistans poster. Dock gick det inte 
att markera dessa om man använde sig av tangentbordet för att flytta fokus 
bland webbsidans element. De övriga webbplatserna klarade sig utan 
anmärkning på punkt 1f. 
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4.3.1 Undersökning av sökkatalogerna med webbläsaren Links 
Jag har inte specifikt undersökt hur det fungerar att komma till sökkatalogen 
från bibliotekets hemsida vid användandet av Links. Dock lade jag i min 
undersökning märke till att det ibland inte var möjligt att komma till 
sökkatalogen via länkar på bibliotekens hemsidor. Jag var tvungen att skriva in 
den korrekta adressen i webbläsarens adressfält. 

När jag med hjälp av den textbaserade webbläsaren Links studerade 
sökkatalogerna vid de olika biblioteken som ingick i undersökningen märkte 
jag att i stort sett alla sökkataloger hade [IMG]-taggar samt en del 
”kodläckage” på sidorna även och att detta inte förekom vid användning av 
webbläsaren Internet Explorer.70 Eftersom detta var så vanligt förekommande 
valde jag att inte fokusera på detta närmare, det skulle komma att bli onödigt 
upprepande. 

I sökkatalogen för biblioteket vid Blekinge tekniska högskola upptäckte 
jag att länken till instruktionsfilmen för hur man söker och reserverar i 
katalogen gick till till en tom sida utan någon förklarande text. Sökkatalogen 
fungerade förutom detta bra i Links. 

Även Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek hade en i stort sett 
fungerande sökkatalog, dock saknades medietypsikonerna i Links trots att 
dessa är fullt synliga vid användandet av Internet Explorer. Dessutom gick det 
inte att klicka på pilen som anger sortering efter fallande eller stigande årtal i 
träfflistan. I Links gick det överhuvudtaget inte att se att det var en pil. Men 
när jag klickade på en [IMG]-tagg som fanns på samma plats som pilen fanns 
på i Internet Explorer, fick jag istället ett felmeddelande. 

Samma problem fann jag i sökkatalogen till Göteborgs 
universitetsbibliotek, medieikonerna saknades i träfflistan. En bra applikation 
däremot var rubriken ”tekniska tips” där användaren ges en möjlighet att direkt 
gå till en annan version av sidan med enbart textinnehåll. 

I sökkatalogen för biblioteket vid Dalarnas högskola var det första jag lade 
märke till att frasen ”Add to my list” upprepades i träfflistan, fyra gånger i 
början av varje post och sen ytterligare två gånger i slutet av varje post. Detta 
är något som inte förekommer vid användandet av Internet Explorer. Det är 
viktigt att komma ihåg att ett tekniskt fel som tillsynes kan verka som ett litet 
problem torde bli tröttsamt för den användare som får lyssna till dessa 
upprepningar vid sökning av information. Även andra ord och meningar 
                                                 
70 En [IMG]-tagg styr hur webbläsaren ska presentera bildinformationen för användaren. 
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upprepas vid användandet av Links. Ett allvarligt problem som jag stötte på i 
sökkatalogen var att vissa länkar inte gick att klicka vidare på eftersom 
JavaScript krävdes. Detta leder till att användningen av sidan begränsas. Detta 
fel återkommer vid flera biblioteks sökkataloger. Det bör tilläggas att denna 
applikation inte krävs när man använder sidan i Internet Explorer. 

Även Borås högskolas bibliotekskatalog har en lång rad kod i början av 
sidan, närmare bestämt 12 rader. I denna kod fanns också ett meddelande om 
att storleken på ”IFrames” justeras automatiskt men att detta inte fungerar i 
Internet Explorer. Detta meddelande syntes ej vid användandet av just Internet 
Explorer. I Links hände ingenting när jag klickade på länkarna för lånestatus 
och webbkarta. Utöver detta fungerar sidan bra. 

I Higgins, sökkatalogen för Gävles högskolas bibliotek, fanns en del 
ovidkommande bildtexter som störde, så som “little_picture”, “logo” och 
“start_image”. Det gick inte att reservera titlar i Links eller att använda 
funktionen ”göm info” för texten till en sökhjälp, trots att det fungerade i 
Internet Explorer. 

I Hulda, sökkatalogen för Halmstads högskolas bibliotek, fungerade inte 
bokstaven ö på alla ställen i texten, utan ersattes av en asterisk. I övrigt var 
sidan bra och lättläst, dessutom fanns det fanns en tydlig webbkarta. 

I Kalmar högskolas bibliotekskatalog blev bristen på alt-texter tydlig. Allt 
för mycket ovidkommande text kan skapa förvirring. 

Sökkatalogen på biblioteket vid Skövdes högskola fungerade bra, utan 
några större anmärkningar. Det fanns lite IMG-taggar här och var men det var 
inte mycket mer än det. 

Högskolan i Kristianstads biblioteks sökkatalog fungerade när jag 
genomförde sökningarna, dessvärre var det inte möjligt att klicka sig vidare i 
träfflistorna på grund av att JavaScript krävdes.  Därtill syntes/angavs ej 
medieikonerna vid användandet av Links. 

Inte heller i sökkatalogen för Biblioteket vid Gotlands högskola kunde jag 
komma längre i sökningen än till träfflistan, problemet var än en gång att 
JavaScript krävdes. 

I Sofia, sökkatalogen för högskolan Västs bibliotek var problemet att det ej 
var möjligt att klicka på titeln i träfflistan eftersom denna inte var någon länk i 
Links. Det är den dock i Internet Explorer. Trots detta tekniska missöde gick 
det att komma åt informationen ändå tack vare att siffran framför varje post i 
träfflistan var klickbar. Emellertid fungerade det inte att klicka på 
författarnamnet i sökposten på grund av att JavaScript krävdes. 
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I Karlstad universitetsbiblioteks katalog krävdes JavaScript för att använda 
deras sökhistorik. Ikoner för vissa medietyper saknades samt vissa länkar.  

Bibliotekskatalogen för Karolinska Institutet fungerade bra, dock blir 
onödiga alt-texter extra tydliga vid användandet av Links. Exempelvis alt-
texten ”pictures of students” känns onödig att få uppläst. 

Att komma åt bibliotekets sökkatalog på Konstfack var inte det lättaste. I 
Links krävs det att användaren klickar på ordet ”[IMG] IFrame:articleframe 
[IMG]” vilket inte känns helt självklart. Det hela försvårades ytterligare av att 
en sökning i katalogen genererade en hel del [IMG]-taggar i träfflistan samt att 
funktionen för att ändra sorteringen i listan efter stigande eller fallande årtal ej 
fungerade. Dessa funktioner fungerade i Internet Explorer. 

Kungliga tekniska högskolans bibliotekskatalog hade högst upp på 
startsidan en länk till en textversion av sidan, vilket jag vill framhålla som 
mycket bra. Dessvärre blandade sidan text på svenska och engelska, vilket kan 
upplevas som förvirrande. 

I Linköpings universitetsbiblioteks sökkatalog utmärkte sig några 
felstavningar såsom ”inlogga in” samt att bokstäverna å, ä och ö inte alltid 
fungerade. Frasen ”Lägg till i min lista” upprepades ett flertal gånger vid varje 
sökträff vilket inte är motiverat. På grund av att JavaScript fordrades gick det 
inte att komma längre i sökningen än till träfflistan. Vid användning av Internet 
Explorer var det möjligt att klicka på sökpostens titel i träfflistan. 

Sökkatalogen vid Luleå tekniska högskolas bibliotek, Lucia, hade en del 
bildadresser som syntes. Under rubriken ”UN(?)” fanns en rörig text som ej 
syntes i Internet Explorer. Jag upplevde sidan som en aning otydlig angående 
sökfunktionen som inte var helt lätt att lokalisera. Sökningen gick för övrigt 
inte att nyttja helt på grund av att JavaScript krävdes för vissa sidor. 

I Lovisa, sökkatalogen för Lunds universitet, förekom en mängd 
ovidkommande text innan startsidan började. Detta är jämfört med hur 
startsidan visades i Internet Explorer. 

Lärarhögskolans bibliotek hade en sökkatalog som i stort sätt fungerade 
bra vid min undersökning, det enda var att de små prickarna, gröna eller röda, 
vars funktions är att ange dokumentens relevans i träfflistan, endast blir 
asterisker i Links. Det hade varit önskvärt att dessa förslagsvis omvandlades 
till en siffra för att på så vis fortfarande fungera särskiljande. I varande 
situation blir denna funktion meningslös för en användare som inte har 
möjlighet att tillgodogöra sig den visuella informationen. 

I Vega, som är Malmö högskolas biblioteks sökkatalog, fungerade inte 
bokstaven Ö i titellistan utan blev istället ”{232}”. Menyn gav ett kompakt 
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intryck, mellanrummen mellan bokstäverna var mindre än vanligt, men jag är 
osäker huruvida detta påverkar läsbarheten av sidan vid nyttjande av en 
skärmläsare. 

Även i sökkatalogen för Mittuniversitetets bibliotek krävdes JavaScript för 
att katalogen skulle fungera bra. Detta innebar att det inte var möjligt att 
komma vidare via sökposternas länkar. I övrigt fungerade katalogen bra. 

På Mälardalens högskola hade bibliotekets sökkatalog samma problem, det 
krävdes JavaScript för att kunna begagna katalogen till fullo. I sökningens 
träfflista var det inte möjligt att komma vidare via titeln och därtill gick det inte 
att klicka på placering etc. Länken ”Till sidans topp” ersattes i Links med 
”Pilupp.gif”. I övrigt såg sidan bra ut. 

Stockholms universitetsbibliotek hade i sin sökkatalog, Substansen, en 
länk med benämningen ”klicka for att se lånestatus/karta” vilken ej fanns i 
Links. Bortsett från detta fungerade sökkatalogen väl. 

Lukas är sökkatalogen till biblioteket vid SLU, Sveriges lantbruks 
universitet. Trots att jag kunde se bibliotekets sida via länkarna från SLU: s 
hemsida kunde jag inte se Lukas. När jag tittade på samma sida i Internet 
Explorer syntes Lukas däremot. För att komma åt Lukas via Links var jag 
tvungen att kopiera Lukas webbadress i Internet Explorer för att på så vis 
kunna gå direkt dit i Links. På grund av JavaScript gick det ej att klicka på 
titeln i sökposterna efter en sökning. I övrigt fungerade katalogen bra. 

Från startsidan för biblioteket på Södertörns högskola var det svårt att hitta 
vägen till sökkatalogen eftersom länken inte var synlig i Links såvida man inte 
klickar på ”IFrames”. Efter det dök större delen av bibliotekets sida upp. Vid 
sökning i katalogen försvann ibland knapparna ”föregående post” och ”nästa 
post”. Dessa blev då ersatta med ”[IMG]”. Under rubriken ”Dina sidor” var det 
tomt sånär på en mening, ”IFrames”. I Internet Explorer däremot framgick det 
att låntagaren förväntas fylla i namn och lånekortsnummer. Först efter att ha 
klickat på ”IFrame” kom denna information fram även i Links. 

Album är Umeå universitetsbiblioteks sökkatalog. Sidan fungerar bra 
bortsett från att det ej går att klicka på titeln i träfflistan eftersom den inte är 
någon länk i Links samt att länken ”Refresh” som fanns högst upp på sidan inte 
fungerade. När jag klickade på den blev sidan helt svart istället för att 
uppdateras. 

I Uppsala universitetsbiblioteks sökkatalog Disa fungerade det att använda 
”Refresh” länken. Däremot syntes inte medieikonerna i träfflistan efter en 
sökning, dessa ersattes endast med ”IMG”. En bättre lösning hade varit att 
ersätta dem med en beskrivning exempelvis bok, musik eller liknande. Detta 
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eftersom det är den funktionen som medieikonerna är tänkta att fylla. Det var 
inte heller möjligt att följa länken ”ansök om lånekort”. I Internet Explorer 
skickas användaren vidare till en sida med ett formulär för att fylla i 
personuppgifter men i Links hände ingenting. Uppsala universitets logga som i 
Internet Explorer är en länk till universitetets startsida blev i Links till en länk 
med benämningen ”[usemap]”. När jag klickade på den fick jag upp två 
alternativa länkar: antingen startsidan för Disa eller universitetets startsida. 
Detta är en valmöjlighet som tyvärr ej fanns i Internet Explorer. 

Växjö universitetsbiblioteks sökkatalog fungerade mycket bra, jag fann 
inget att anmärka på. 

Sökkatalogen för biblioteket vid Örebro universitet hade ett allvarligt 
problem, det var inte möjligt att söka i katalogen vid användandet av Links. Ett 
meddelande om att sessionen avslutats på grund av för lång väntetid erhölls vid 
varje försök. Sökningen fungerade utan problem i Internet Explorer. 
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4.4 Redovisning av enkätundersökning 
Av de 30 bibliotek jag skickade ut enkäten till var det 15 bibliotek som 
svarade. Det skall tilläggas att två bibliotek meddelade att de ej hade möjlighet 
att besvara enkäten. Svarsfrekvensen var således 50 procent, vilket kan anses 
acceptabelt. Dock finner jag det intressant att så många ändå avstod från att 
besvara. Anledningarna till detta går endast att spekulera i och jag har därför 
avstått från att vidare kommentera detta. Alla frågor i enkäten lämpade sig ej 
för redovisning i diagramform varför redovisningsformen för svaren ser olika 
ut. 

Den första frågan i enkäten gällde huruvida biblioteken 
tillgänglighetsanpassat sin sökkatalog. Statistiken fördelade sig enligt följande: 

Diagram 1: Svar på enkätfråga 1a. 

Har ni tillgänglighetsanpassat er 
sökkatalog?

Ja
20%

Nej
30%

Har ej 
svarat
50%

Ja

Nej

Har ej svarat

 

Källa: Enkätsvar från 15 universitets- och högskolebibliotek. 

Av de nio bibliotek som uppgav att de ej anpassat sökkatalogen tillade tre att 
de ändå hade gjort vissa anpassningar. Malmö högskolas bibliotek underströk i 
sitt svar att de tekniska lösningarna låg utanför deras behörighetsområde, men 
att de arbetade med att anpassa de delar av systemet de hade förfogande över 
såsom ordval, gränssnitt, tilltal och liknande. Uppsala universitetsbibliotek 
framhöll att universitetets hemsidor har talsyntes och att datorerna på 
biblioteken inom universitetet var utrustade med Supernova 
(talsyntesprogram). Biblioteket vid Södertörns högskola pekade även de på 
anpassningar som gjorts inom det fysiska biblioteksområdet, nämligen att vissa 
datorer var utrustade med förstoringsprogram. Det är givetvis positivt att 
biblioteken satsar på de datorer som finns i lokalerna. Dessvärre förutsätter det 
att användarna befinner sig i biblioteket för att få tillgång till dessa 
specialprogram. Detta kan bli svårt för distansstudenter eller studenter som av 
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olika anledningar inte kan ta sig till biblioteket utan är beroende av deras 
webbplatser. 

Av de bibliotek som uppgav att de anpassat sin sökkatalog varierade både 
metoderna och i vilken utsträckning anpassningen skett. Lunds 
universitetsbibliotek anger att man följt de riktlinjer som är uppsatta av WAI 
beträffande tillgänglighet samt att man följt de webbstandarder som finns för 
möjligheten att förstora via webbläsaren. Enligt deras svar på enkäten fungerar 
denna funktion dessvärre inte med Internet Explorer eftersom den inte följer 
standarden. Men vid bruk av andra webbläsare går det att förstora sökskärmen. 
Hela Lunds universitets webbplats är certifierad enligt Funka nu:s (ett 
konsultföretaget för Internettillgänglighet) tillgänglighetscertifiering  och 
biblioteket följer i hög grad de råd och den policy universitetet angett.71 I 
Lovisa, sökkatalogen, finns dock inte alla de anpassningar som är tillgängliga 
på universitetets webbplats. 

Karolinska Institutets bibliotek uppgav i sitt enkätsvar att arbetet med att 
tillgänglighetsanpassa sökkatalogen pågår, det som är gjort hittills är att 
möjliggöra läsandet av katalogen med talsyntes samt att användaren kan 
navigera i katalogen med hjälp av tangentbordet som alternativ till 
datormusen.72

Växjös universitetsbibliotek angav i sitt enkätsvar att man endast anpassat 
lite, detta gällande att kunna ändra textstorlek och bakgrundsfärg. Men som jag 
tidigare visat i granskningen av sökkatalogerna klarar sig bibliotekets katalog 
mycket bra.73

Även gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek angav i sitt enkätsvar att 
de bara delvis anpassat sökkatalogen, de anpassningar som tillämpats är 
möjlighet till val av textstorlek, alt-texter vid behov samt tab-navigering.74 
Biblioteket vid Mittuniversitetet uppgav att de gjort några enklare åtgärder vad 
gäller utformning i sökkatalogen, de har även en sida som särskilt riktar sig till 
dem som lånar talböcker.  Denna sida är anpassad så att synsvaga lättare skall 
kunna läsa den.75 Biblioteket vid Mälardalens högskola uppger även de att 
arbetet med att tillgänglighetsanpassa sökkatalogen pågår. Hittills har arbetet 
kommit såpass långt att det går att använda skärmförstoring i katalogen, på den 
övriga webben fungerar talsyntes men tyvärr inte i katalogen fullt ut. Axiell 

                                                 
71 Enkätsvar från biblioteket vid Lunds universitet, 2007-01-28, i uppsatsförfattarens ägo.  
72 Enkätsvar från biblioteket vid Karolinska institutet, 2007-02-19, i uppsatsförfattarens ägo. 
73 Enkätsvar från biblioteket vid Växjö universitet, 2007-03-01, i uppsatsförfattarens ägo. 
74 Enkätsvar från biblioteket vid Gymnastik- och idrottshögskolan, 2007-02-20, i uppsatsförfattarens ägo. 
75 Enkätsvar från biblioteket vid Mittuniversitetet, 2007-02-08, i uppsatsförfattarens ägo. 
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som ansvarar för katalogens utformning arbetar för fullt med att finna olika 
lösningar, de verktyg som, enligt biblioteket, finns att ladda ner täcker inte alla 
behov.76 De flesta av de tillfrågade biblioteken svarade att de själva utformar 
katalogen men inom de ramar som det upphandlade systemet tillåter. 
Biblioteket vid Mälardalenshögskola har ett system som uppgraderas och 
förändras av leverantören, dock har de själva viss möjlighet att påverka genom 
dialog med leverantören. Några bibliotek uppgav att de har särskilda IT- och 
systembibliotekarier som ansvarar för utformningen, dock framgår det ej 
huruvida de är låsta av ett upphandlat system.77 Med tanke på att många 
bibliotek har system från en utomstående leverantör torde det vara möjligt att 
få till stånd förändringar i systemet med gemensam kraft. 

Den andra frågan i enkäten behandlade huruvida biblioteken fört en 
diskussion om att tillgänglighetsanpassa katalogen. Av de bibliotek som 
besvarade enkäten hade ungefär hälften fört en diskussion kring detta. 

Diagram 2: Svar på enkätfråga 2. 

Har ni fört en diskussion om att 
tillgänglighetsanpassa katalogen?

Ja
27%

Nej
23%

Har ej 
svarat
50%

Ja

Nej

Har ej svarat

 

Källa: Enkätsvar från 15 universitets- och högskolebibliotek. 

Biblioteket vid Mälardalens högskola svarade att de ej diskuterat katalogen 
specifikt men att de hade en pågående diskussion om anpassning av 
webbsidan.78 Även Uppsala universitetsbibliotek förtydligar sitt nej-svar med 
att diskussionen inte innefattat mer än allmän användarvänlighet i designen.79  
Karlstads universitetsbibliotek har hittills inte diskuterat sökkatalogen men 
uppgav att nu när frågan var väckt hade de för avsikt att ta upp frågan inom 
bibliotekssystemets användargrupp.80

                                                 
76 Enkätsvar från biblioteket vid Mälardalens högskola, 2007-02-20, i uppsatsförfattarens ägo. 
77 Enkätsvar från biblioteken som deltog i undersökningen. 
78 Enkätsvar från biblioteket vid Mälardalens högskola. 
79 Enkätsvar från biblioteket vid Uppsala universitet. 
80 Enkätsvar från biblioteket vid Karlstad universitet, 2007-02-21, i uppsatsförfattarens ägo. 
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Av de bibliotek som svarade ja på frågan huruvida det förts en diskussion kring 
tillgänglighetsanpassning av katalogen varierade graden av utförlighet. Ett par 
bibliotek valde att besvara frågan med något vaga antydningar så som ”i någon 
mån” eller ”Diskussionen pågår” medan andra svarade mer utförligt. 
Mittuniversitetets bibliotek svarade att webb-gruppen vid universitetet tagit ett 
principbeslut att anpassa efter W3C nivå 2, dock har detta beslut inte 
genomgående kunnat verkställas på grund av tidsbrist.81

Biblioteket vid Malmö högskola pekade i sitt svar på en viktig aspekt av 
arbetet med tillgänglighetsanpassning, nämligen att de är medvetna om 
katalogens svårigheter och att dessa svårigheter ställer till det även för de 
användare som inte har läs- och skrivhinder. Detta är ett påstående i enlighet 
med Certecs teorier, som redovisats tidigare i denna uppsats. Tekniker och 
metoder som är till gagn för personer med funktionshinder är även till nytta för 
dem som inte har ett funktionshinder.82

Umeå universitetsbibliotek uppgav i sitt enkätsvar att 
tillgänglighetsanpassning ingår i förändringen av deras webbplats. Detta tyder 
på att frågan om tillgänglighet är något som väckts nyligen. I svaret från Lunds 
universitetsbibliotek poängterades att det är först på senare tid som man 
överhuvudtaget börjat diskutera tillgänglighetsanpassning av sitt system. Att 
det inte tidigare förts någon diskussion kring detta beror enligt Lunds 
universitetsbiblioteks svar inte på budgeten utan på att frågan inte varit 
medvetandegjord tidigare. Katalogen specifikt har ännu inte varit mål för 
någon särskild satsning. Södertörns högskolas bibliotek framhöll att det har 
förts en diskussion kring katalogens anpassning men att detta är en större fråga 
eftersom biblioteket är en del av högskolan. Detta kan ses som en konsekvens 
av otydlig maktstruktur, att inte veta vem som ytterst bär ansvar för åtgärder.  

                                                 
81 Enkätsvar från biblioteket vid Mittuniversitetet. 
82 Anderberg Peter, Jönsson, Bodil, (Re)habiliteringsteknologi och design – dess teorier och metoder, s. 
14. 
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Biblioteket vid högskolan i Kalmar har tidigare anpassat katalogens utseende 
men detta försvann vid en uppgradering av systemet. Dock har högskolan 
fastställt en handlingsplan rörande tillgänglighetsanpassning: 

Åtgärder avseende information och kommunikation: 

* Ta fram riktlinjer för framställning och distribution av information i tillgänglig form. 

* Fortlöpande utarbeta och uppdatera informationsmaterial som riktar sig till studenter 
med funktionshinder. 

* I arbetet med att utveckla ny studentportal beakta Handikappsombudsmannens riktlinjer 
för tillgänglighet. 

* Bevaka att det webbmaterial som produceras vid Högskolan uppfyller kraven på 
tillgänglighet enligt Högskolans interna riktlinjer, vilka utarbetas under 2007.83

Kalmar högskolas bibliotek poängterade i sitt svar att biblioteket finns 
representerat i de arbetsgrupper som arbetar med webbsidor och portaler och 
att bibliotekskatalogen kommer att anpassas till gällande riktlinjer vad gäller 
tillgänglighet i den mån systemet tillåter.84 Detta kan ses som ett exempel på 
hur systemet får gå före människan. Tanken med tillgänglighetsanpassningen 
är god, det är inte fråga om det, utan det handlar om att systemet får styra vilka 
anpassningar som kan göras istället för att söka ett nytt system som fungerar 
med de anpassningar man önskar göra. Som jag tidigare påpekat i teoridelen i 
avsnittet gällande Certecs teorier är det viktigt att anpassa tekniken efter 
människan och inte tvärtom. 

Den tredje frågan i enkäten rörde budgetens betydelse för biblioteken 
ifråga om tillgänglighetsanpassning av sökkatalogerna. Av de nio bibliotek 
som ej tillgänglighetsanpassat sin sökkatalog svarade åtta av dem att budgeten 
inte hade någon betydelse för deras beslut. Biblioteket vid Malmö högskola 
förtydligade sitt svar med att tillgänglighetsanpassningen av katalogen låg 
utanför deras möjligheter att påverka och Umeå universitetsbibliotek svarade 
att budgetens betydelse var ”ganska liten”. Av dessa nio svarade sex att 
tillgänglighetsarbete inte fanns med i deras budget, dock valde några bibliotek 
att tillägga ett ”inte uttryckligen” eller liknande kommentar vilket torde tyda på 
att visst arbete med tillgänglighetsfrågor ändå förekom. Av de tre bibliotek 

                                                 
83 Enkätsvar från biblioteket vid Kalmar högskola. 
84 Enkätsvar från biblioteket vid Kalmar högskola. 
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som uppgav att tillgänglighetsarbete fanns med i budgeten valde två att 
utveckla svaret, Karlstads universitetsbibliotek uppgav att de arbetar en hel del 
med stöd till funktionshindrade i biblioteket men inte beträffande katalogen, 
och Malmö högskolas bibliotek arbetar mycket med tillgänglighetsfrågor både 
på biblioteks- och IT-sidan, framförallt gäller det uppdateringar och 
programvaror till deras tillgänglighetsanpassade datorer. I dessa svar tyckte jag 
mig kunna skönja ett visst förbiseende av katalogen. 

Bland de sex bibliotek som tillgänglighetsanpassat sökkatalogen uppgav 
endast två att budgeten ej hade haft någon betydelse för deras beslut, de övriga 
menade att besluten tas med hänsyn till budgeten. Mittuniversitetets bibliotek 
pekar på att kombinationen av knappa resurser och att det saknas påtryckningar 
och krav gällande den här typen av anpassningar bidrar till att ärendet hamnat 
en bit ned i prioriteringarna.85  

På fråga fyra, huruvida tillgänglighetsarbete finns med i budgeten, svarar 
fyra bibliotek nej. Karolinska Institutets bibliotek förtydligar sitt svar med att 
tillgänglighetsprincipen genomsyrar deras verksamhet överlag. Biblioteket vid 
Mälardalens högskola är det enda som helt sonika svarar ja på frågan. Lunds 
universitetsbibliotek ger inget rakt svar på frågan men förklarar att de bedriver 
tillgänglighetsarbete ”gällande kompetensutveckling av personalen – 
bemötande, talböcker och vårt arbete med Arkiv för lokala inläsningar”. 
Kostnaderna för fysisk tillgänglighet ligger hos respektive fakultet.86

                                                 
85 Enkätsvar från biblioteket vid Mittuniversitetet. 
86 Enkätsvar från biblioteket vid Lunds universitet. 
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Den sjunde frågan avsåg bibliotekens samarbete med tillgänglighetsgrupper 
och handikappsorganisationer, något som var väl förankrat i min 
undersökningsgrupp. Endast fyra bibliotek uppgav att de ej hade något 
samarbete av denna typ. 

Diagram 3: Svar på enkätfråga 7a. 

Samarbetar ni med någon 
handikappsorganisation, 
tillgänglighetsgrupp eller 

liknande?

Ja
37%

Nej
13%

Har ej 
svarat
50%

Ja
Nej
Har ej svarat

 

Källa: Enkätsvar från 15 universitets- och högskolebibliotek. 

Biblioteket vid högskolan i Kalmar var ett av de bibliotek som uppgav att de ej 
har något likartat samarbete, men att ett systematiskt tillgänglighetsarbete 
kommer att inledas med andra delar av högskolan med anledning av en ny 
handlingsplan som antagits.87 Detta svar visar på betydelsen av riktlinjer och 
styrdokument.  

Av de bibliotek som svarade ja på ovanstående fråga har många ett 
samarbete med TPB (Tal- och punktskriftsbiblioteket). Även studenthälsan är 
en ofta förekommande samarbetspartner. Karolinska institutets bibliotek har en 
funktionshindersgrupp i biblioteket som testar webbsidorna med de hjälpmedel 
som finns tillgängliga i biblioteket, sedan lämnas rekommendationer till de 
webbansvariga om hur webbsidorna kan förbättras.88 Malmö högskolas 
bibliotek har varje termin informationsträffar och workshops i högskolans 
studieverkstad tillsammans med högskolans samordnare för studenter med 
funktionshinder. Under dessa sammankomster får högskolans nya studenter 
bekanta sig med den service biblioteket erbjuder. Biblioteket deltar även i den 
högskolepedagogiska kursen för lärare och presenterar sina stödinsatser för 
studenter med funktionshinder.89 Uppsala universitetsbibliotek uppger att de 
bland annat deltar i kurser och konferenser som anordnas av TPB samt att 

                                                 
87 Enkätsvar från biblioteket vid Kalmar högskola. 
88 Enkätsvar från biblioteket vid Karolinska institutet. 
89 Enkätsvar från biblioteket vid Malmö högskola. 
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bibliotekets samordnare har regelbundna träffar med universitetets samordnare 
för studenter med funktionshinder. Vidare har biblioteket en representant i 
språkverkstadens referensgrupp och har haft samröre med syncentralen 
gällande utbildning ibland annat Supernova.90 Biblioteket uppgav i sitt svar att 
de vänder sig till TPB när frågor eller problem uppstår i arbetet att förse 
studenter med anpassad kurslitteratur.91

Precis som Uppsala universitetsbibliotek är många bibliotek inriktade på 
tillhandahållande av anpassad kurslitteratur, vilket givetvis är en mycket viktig 
fråga. Men jag tycker mig märka att de webbaserade resurserna som 
biblioteken tillhandahåller ofta hamnar i skuggan av de frågor som i högre grad 
är knutna till det fysiska biblioteket så som kurslitteratur och fysisk 
tillgänglighet. 

Enligt svaren på den åttonde frågan i enkäten kände de flesta biblioteken 
sig inkluderade i tillgänglighetsarbetet som bedrevs vid 
högskolan/universitetet. Statistiken fördelar sig enligt följande: 

Diagram 4: Svar på enkätfråga 8. 

Känner ni att biblioteket inkluderas i 
högskolan/universitetets 

tillgänglighetsarbete?

Ja
40%

Osäker
10%

Har ej 
svarat
50%

Ja

Osäker

Har ej svarat

 
 

Källa: Enkätsvar från 15 universitets- och högskolebibliotek. 

 

Biblioteket vid Kungliga tekniska högskolan är ett av de bibliotek som inte 
kände att de inkluderades i tillgänglighetsarbetet fullt ut. Inga initiativ från 
högskolan utöver frågor gällande lokaler har inkommit till biblioteket. 

                                                 
90 Språkverkstaden är en verksamhet vid Uppsala universitet där studenter kan få kostnadsfri rådgivning i 
konsten att hantera språket i tal och skrift. Distansstudenter kan få rådgivning via telefon eller e-post. 
91 Enkätsvar från biblioteket vid Uppsala universitet. 
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Samarbetet med samordnaren vid högskolan fungerar mycket bra men det är ett 
resultat av ett initiativ från biblioteket.92

Fråga fem i enkäten rörde hur biblioteken ser på sin verksamhet framöver 
med tanke på tillgängliggörandet av samhället till år 2010. Av svaren från de 
bibliotek som besvarat denna fråga framgår att biblioteken är medvetna om att 
det återstår en del arbete för att uppnå detta. Många nämner som sagt att de har 
saker att arbeta med, men förvånansvärt få nämner hur de tänker utforma detta 
arbete. 

Kungliga tekniska högskolans bibliotek svarade att de nyligen haft en 
genomgång av byggnaden för ytterligare tillgänglighetsanpassning. I svaret 
nämns dock ingenting om arbete med de virtuella verksamhetsområdena.93

Umeå universitetsbibliotek svarade att de sannolikt kommer vara ikapp till 
år 2010, vilket visar att de är medvetna om att det idag finns brister i 
tillgängligheten. Dock redogör de inte för hur de planerar att komma ikapp 
eller inom vilka områden detta gäller.94

Biblioteket vid Högskolan Dalarna svarade att detta bör ses över, och är 
således medvetet om att deras nuvarande system inte uppfyller alla krav på 
tillgänglighet.95

Kalmar högskolas bibliotek är medvetet om att tillgänglighetsanpassning 
kommer alla till gagn, inte bara de studenter som har någon form av 
funktionshinder. Biblioteket vill att dess service, både fysisk och virtuell, skall 
vara så tillgänglig som möjligt.  Tio procent av högskolans studenter studerar 
på distans och ökad tillgänglighet och ökad interaktivitet kommer komma alla 
studenter till nytta. Biblioteket ser således till både den fysiska och virtuella 
tillgängligheten och dess inställning knyter an till Certecs teorier som jag 
tidigare nämnt om att det särskildas företräde även gynnar personer utan 
funktionshinder.96

Växjös universitetsbibliotek svarade att deras diskussioner i första hand 
gällt tillgängligheten inom deras nya lokaler. Även om de angav ”tillgänglighet 
i alla dess former” fick jag känslan av att detta främst gällde det fysiska 
biblioteket eftersom diskussionerna kretsat kring det nya biblioteket i fysisk 
bemärkelse.97

                                                 
92 Enkätsvar från biblioteket vid Kungliga tekniska högskolan. 
93 Enkätsvar från biblioteket vid Kungliga tekniska högskolan. 
94 Enkätsvar från biblioteket vid Umeå universitet. 
95 Enkätsvar från biblioteket vid Högskolan i Dalarna. 
96 Enkätsvar från biblioteket vid Kalmar högskola. 
97 Enkätsvar från biblioteket vid Växjö universitet. 
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Uppsala universitetsbibliotek förklarade att målen skall vara uppfyllda till år 
2010 men ingen vidare specifikation av vilka mål detta gäller eller hur de tänkt 
sig gå tillväga framgick.98

Biblioteket vid Malmö högskola underströk att detta är en viktig fråga. 
Sedan flera år tillbaka har biblioteket jobbat aktivt med bemötandefrågor 
gentemot studenter med läs- och skrivhinder. I enkätsvaret uppgavs även att 
det inom biblioteket finns en hög grad av medvetenhet i frågan, jämfört med 
exempelvis lärarkollektivet. Frågan om tillgänglighetsarbete är av allt att döma 
ett ämne som fått stark resursinriktning.99

Karolinska institutets bibliotek svarade att det är en ständig medveten 
process att bli mer tillgänglig för sina kunder. Detta svar ger ingen tydlig 
antydan om hur arbetet skall ske eller vad som inbegrips.100  

Svaren från biblioteket vid Södertörns högskola visade att de har ett 
praktiskt förhållningssätt till tillgänglighetsanpassningen. I sitt svar bifogade 
de ett utdrag ur sin tillgänglighetsplan, vilken sträcker sig fram till år 2010. 
Detta visar hur biblioteket redan nu ser framåt och planerar. I 
tillgänglighetsplanen fanns följande att läsa under kapitel 5.5 ”Högskolans 
bibliotek”: 

Målet är tillgänglighet för alla vad avser både lokaler, information och verksamhet, för 
högskolans bibliotek som för högskolan i stort. I högskolans biblioteks ansvar fokuseras 
särskilt på personer/studenter med lässvårigheter. Målsättningen för all elektroniskt 
distribuerad information i högskolans bibliotek är tillgänglighet för personer med 
lässvårigheter. Detta gäller Internet generellt, bibliotekets katalog, elektroniskt 
abonnerade resurser, adressfältet, allmän information om biblioteket samt böcker. 
Bibliotekets målsättning är att allmän information om biblioteket ska finnas tillgänglig via 
bibliotekets hemsida och via telefon även då biblioteket är stängt. 

Vidare kan man i kapitel 6.6 ”Upphandling av varor och tjänster” läsa: 

Tillgänglighetsaspekten ska integreras i Södertörns högskolas upphandlingsarbete. 
Underlåter man detta finns risk att nya hinder skapas när otillgängliga varor och tjänster 
köps in. Att åtgärda sådana brister i efterhand riskerar att bli både dyrt och dåligt.101

Utöver detta skall kompetensutveckling av bibliotekets personal ske i form av 
föreläsningar och utbildning beträffande studenter med lässvårigheter. 

                                                 
98 Enkätsvar från biblioteket vid Uppsala universitet. 
99 Enkätsvar från biblioteket vid Malmö högskola. 
100 Enkätsvar från biblioteket vid Karolinska institutet. 
101 Enkätsvar från biblioteket vid Södertörns högskola. 
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Anpassningar som är förenliga med likabehandlingslagen och ej faller under 
lokalplanering/husservice bekostas av avdelningen för studieadministration.102

Bibliotekets svar var ovanligt bland enkätsvaren i och med sin tydliga 
planering och förankring i både bibliotekets arbete och gällande lagstiftning. 

Mälardalens högskolas bibliotek uppgav att de fortlöpande arbetar med 
dessa frågor men angav inget svar på hur detta sker eller vilka frågor som 
prioriterats.103

Biblioteket vid Gymnastik- och idrottshögskolan framhöll sina 
lokalproblem som centrala, eftersom lokalerna inte är tillgänglighetsanpassade. 
Men det betonades i enkätsvaret även att bibliotekets webbplats och övriga e-
tjänster skulle behövas ses över. Vid utformningen av webbplatsen togs hänsyn 
till grundläggande tillgänglighetsanpassningar, till exempel tydliga länktexter. 
Övriga e-tjänster utanför bibliotekets webbplats har vi inte beaktats. 
Gymnastik- och idrottshögskolans bibliotek uppgav tydligt att man är 
medveten om de återstående problemen och vet att detta behöver ses över. 
Dock presenterades ingen plan för hur detta skall ske.104

Även svaret från Karlstads universitetsbibliotek uppvisade medvetenhet 
om det arbete som krävs av biblioteket för tillgängliggörandet av samhället till 
år 2010 och redan nu avsätter de resurser både gällande utrustning och 
personal. 

Biblioteket vid Blekinge tekniska högskola uppgav att högskolan ser över 
tillgängligheten och att biblioteket inkluderas i processen.105

Lunds universitetsbibliotek pekade på att det är mycket mer än katalogen 
som är i behov av tillgänglighetsanpassning, till exempel andra e-resurser som 
tidskrifter och e-böcker. Införlivandet av tillgänglighetsanpassningar i 
bibliotekets datasystem ligger dels på leverantören men även på biblioteket i 
och med de tjänster biblioteket utvecklar för att förmedla dessa e-resurser. 
Enligt enkätsvaret är lokalerna fysiskt tillgängliga men brister antagligen 
gällande skyltning, belysning, och liknande. Lunds universitetsbibliotek har 
medverkat i universitetets handlingsplan och rapporterar in hur de efterföljer 
denna.106 Lunds universitetsbibliotek synes vara väl medvetet om vilka 
anpassningar som kommer att krävas i framtiden och hur detta skall 
färdigställas. 

                                                 
102 Enkätsvar från biblioteket vid Södertörns högskola. 
103 Enkätsvar från biblioteket vid Mälardalens högskola. 
104 Enkätsvar från biblioteket vid Gymnastik- och idrottshögskolan. 
105 Enkätsvar från biblioteket vid Blekinge tekniska högskola. 
106 Enkätsvar från biblioteket vid Lunds universitet. 
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5. Analys och reflektion 
I föregående kapitel har jag redogjort för mina resultat av undersökningen av 
bibliotekens webbaserade kataloger samt redovisat enkätsvaren. Jag har även 
beskrivit högskolebibliotekens juridiska åliggande. I detta kapitel presenteras 
analys och reflektion samt en redovisning av de slutsatser jag kommit fram till 
med utgångspunkt i de frågeställningar som redovisades i början av kapitel 1.2.  

Jag har i min analys endast i undantagsfall gått in på enskilda bibliotek, då 
i syfte att illustrera ett särskilt tillvägagångssätt. Jag är medveten om alla de bra 
anpassningar som gjorts av biblioteken. Emellertid finns det alltid saker som 
kan bli bättre. Med beaktande av detta är inga bibliotek namngivna, då det inte 
handlar om att peka ut enskilda bibliotek utan istället om att rikta 
uppmärksamheten mot hämmande teknikföreteelser. 

5.1 Hur ser det ut idag på universitets- och högskolebiblioteken? 
Min första fråga var hur det ser ut idag på universitets- och 
högskolebiblioteken gällande tillgängligheten. Av de bibliotek som besvarade 
enkäten uppgav 20 procent att de tillgänglighetsanpassat katalogen. Av de 30 
procent som uppgav att de ej anpassat sökkatalogen var det ett par bibliotek 
som trots detta gjort vissa anpassningar. Dessa anpassningar var som jag 
tidigare beskrivit bland annat anpassningar som gällde det fysiska biblioteket. 
Det är som jag tidigare påpekat positivt att biblioteken satsar på de datorer som 
finns i lokalerna. För att detta skall komma användarna till gagn krävs dock att 
användarna befinner sig i bibliotekets lokaler vilket kan bli svårt för 
distansstudenter eller studenter som av olika anledningar inte kan ta sig till 
biblioteket. Det är därför viktigt att inte glömma de webbaserade tjänsterna. 

Inget av biblioteken klarar testet med den automatiska stavningskontrollen. 
Detta är en tjänst som jag anser bör införlivas snarast i katalogerna, inte minst 
med tanke på att de tekniska lösningarna redan finns.  

De flesta av bibliotekswebbplatserna fungerar relativt bra, dock inte utan 
anmärkningar. Det har gjorts en hel del anpassningar för att säkerställa 
tillgängligheten men av undersökningen att döma finns mer att göra. Ett vanligt 
problem vid användandet av webbläsaren Links var att katalogerna fordrade 
applikationen JavaScript. Detta är något som riskerar att utestänga studenter. 
Några bibliotek hade särskilda datorer med specialprogram, såsom program för 
talsyntes, förstoringsprogram och liknande. Dessa initiativ från biblioteken är 
välkomna, men risken finns att många studenter, exempelvis distansstudenter 

 48



eller studenter som av olika anledningar inte har möjlighet att besöka 
biblioteken, ändå stängs ute. Även små saker som inte fungerar på webbsidorna 
kan få stora konsekvenser. Otydligt märkta länkar till viktiga funktioner kan 
lätt missas, då hjälper det inte att allt annat på webbplatsen är 
tillgänglighetsanpassat. 

Många av biblioteken uppgav att de samarbetade med någon samordnare 
för studenter med funktionshinder eller tillgänglighetsgrupp vid lärosätet. 
Dessutom var det många bibliotek som nämnde Tal- och 
punktskriftsbiblioteket (TPB) som samarbetspartner. 

Certecs teorier om det särskildas företräde, att tillgänglighetsanpassningar 
kommer flera till nytta inte bara för dem som har någon form av 
funktionshinder, får stöd i enkätundersökningens svar. Ett bibliotek uppgav att 
man är medveten om att tillgänglighetsanpassning kommer alla till gagn, inte 
bara de studenter som har någon form av funktionshinder. Detta bibliotek ser 
till både den fysiska och den virtuella tillgängligheten och intar därmed en 
hållning i frågan som är förenlig med Certecs teorier om de särskildas 
företräde. 

Det faktum att ungefär hälften av de bibliotek som svarade på enkäten 
uppgav att det diskuterat tillgänglighetsanpassning av katalogen samt att de 
flesta bibliotek uppger att det på något sätt har anpassat katalogen visar att 
viljan till tillgängliggörande av katalogerna finns. 

5.2 Vilka lösningar har biblioteken valt för att säkerställa tillgängligheten? 
Av de bibliotek som anpassat katalogen varierade metoderna och graden av 
anpassningen som skett. Dock var det vissa tillgänglighetsanpassningar som 
var frekvent förekommande. Alt-texter nyttjades av alla biblioteken i 
undersökningen, men det var endast 5 av 30 bibliotek som passerade utan 
anmärkningar. En otillräcklig alt-text fyller i själva verket ingen funktion för 
användaren. Vad bristerna i appliceringen av alt-texter beror på är svårt att 
säga, men med tanke på att kunskapen om, och tekniken för alt-texter finns, 
torde det ej bero på bristande resurser i form av tid eller pengar. Det är mer 
troligt att den bakomliggande orsaken är okunskap. En alt-text kan ses som en 
anpassning som anknyter till Certecs kameleontmodell. Användaren som 
använder en text- eller röstbaserad webbläsare får via en korrekt utformad alt-
text samma information som en användare som nyttjar en grafisk webbläsare.   
Möjligheten att med hjälp av webbläsaren förstora teckenstorleken på 
webbsidan fungerade utan anmärkning på hela 17 av 30 bibliotek. Detta är en 
typisk papegojmetod såtillvida att tekniken härmar förfarandet hos en icke 
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funktionshindrad person, men utan att därmed byta form. Teorin 
(re)habiliteringsteknologi och design pekar på att tekniken skall vara 
lättanvänd det skall inte bara vara de som har ett uttalat teknikintresse som 
skall kunna tillgodogöra sig de tekniska lösningarna. I undersökningen av de 
webbaserade bibliotekskatalogerna fanns det tillfällen då den lättförståliga 
tekniken gick förlorad vid användandet av webbläsaren Links. Som exempel 
kan nämnas den webbsida där bibliotekskatalogens länk ersattes med texten 
”[IMG] IFrame:articleframe [IMG]”. Enligt Certecs teori skall tekniken vara 
självförklarande för att användaren skall kunna fokusera på uppgiften, inte 
tekniken. En webbsida skall underlätta, inte försvåra, för användaren. Ett sätt 
att säkerställa att användaren kan tillgodogöra sig webbsidan och dess 
funktioner i största möjliga utsträckning är att ha särskilda hjälpavsnitt. Det 
kan handla om tips efter en sökning som inte genererade några träffar, 
information om hur användaren använder webbplatsens alla funktioner eller 
direktlänkar som användaren kan välja för att se sidan i ett särskilt gränssnitt.  

Gällande det första exemplet med sökträffar så var automatisk 
stavningskontroll något som ej förekom i någon av bibliotekskatalogernas 
sökfunktioner. Stavningskontroll är en anpassning som kan kopplas till den så 
kallade kameleontmetoden. Det är samma kunnande, att stava rätt, som 
eftersträvas men med en annan teknik. Det fanns vid några av de bibliotek som 
ingår i undersökningen tendenser till denna typ av anpassning, exempelvis 
förslag av söktermer eller förklaringar om hur användaren nyttjar trunkering i 
sin sökning. Detta kan ses som ett exempel på hur biblioteken försökt sig på att 
uppnå samma mål, en så adekvat sökning som möjligt, men inte lyckats. 
Sannolikt hade man lyckats bättre om man istället skalat av problemet intill 
dess kärna (pudelns kärna) för att sedan med hjälp av annan teknik förverkliga 
samma funktion. 

Möjligheten för användaren att få instruktioner för användandet av 
webbplatsen fanns i olika former. Ett mindre lyckat exempel var den 
webbkatalog där det fanns en instruktionsfilm för användarna. Dock fanns 
denna inte tillgänglig vid användandet av Links. Som jag tidigare nämnt har 
grannskapsrelationerna en betydande position inom (re)habiliteringsteknologi 
och design vid användaranalys av tekniken. För att tekniken skall betraktas 
som adekvat krävs det att den fungerar med andra element i omgivningen Om 
grannskapsrelationerna inte fungerar måste antingen tekniken eller dess 
omgivning ändras. Här har lösningen tyvärr blivit att instruktionsfilmen inte 
finns att tillgå. Ett liknande exempel är det bibliotek som uppgav att de följt 
WAI:s riktlinjer beträffande tillgänglighet samt webbstandarder för 
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möjligheten att med hjälp av webbläsaren förstora webbsidan. Dock fanns det 
ett problem, denna applikation fungerade inte med webbläsaren Internet 
Explorer eftersom denna inte var applicerbar med den teknik som biblioteket 
använt sig av, Internet Explorer följde inte standarden. Här låter biblioteket 
systemet styra istället för att anpassa systemet så att det fungerar även om 
användaren väljer att nyttja Internet Explorer. Detta med att låta det tekniska 
systemet styra vilka anpassningar som utfördes var ofta förekommande, 
biblioteken svarade att de gjorde så gott de kunde inom systemets ramar och 
jobbade med de anpassningar som stod till buds. Men som det påpekas tidigare 
i uppsatsen är det tekniken som bör anpassa efter människan istället för 
tvärtom och särskilt betydelsefullt är det gällande människor med 
funktionshinder eftersom möjligheten att själv kompensera för teknikens 
brister kan förhindras av funktionsnedsättningar.  Om ett bibliotek endast gör 
anpassningar som dess system klarar av istället för att byta system och låta de 
nödvändiga anpassningarna vara det centrala i tillgänglighetsarbetet, befarar 
jag att utvecklingen så småningom kommer att stagnera. 

Ett par bibliotek erbjöd användarna att direkt gå till en textversion av 
webbsidan vilket är ett bra initiativ från bibliotekens sida. På detta sätt slipper 
förhoppningsvis användaren som föredrar sidan i textversion förvirrande alt-
texter och länkar som saknar benämning.  

Av bibliotekskatalogerna som undersöktes hade 19 av 30 tillräckliga 
kontraster på webbsidorna vid invertering från färg till svartvit. Den mest 
förekommande företeelsen vilken föranledde otillräckliga kontraster var alltför 
ljus textfärg i förhållande till bakgrundsfärgen. Den andra punkten i WAI: s 
riktlinjer för att skapa tillgängliga webbplatser förordar att färg inte skall 
användas i betydelseskiljande funktion. Detta torde även vara rimligt att ha i 
åtanke när det gäller text. Förutom problemet med att texten var för ljus 
uppstod även bekymmer med urskiljandet av färger i funktionerna för grafisk 
särskiljning av sökresultatens relevans. Dessa var förekommande på många 
bibliotek, ibland i form av ett visst antal punkter eller liknande symboler, och 
ibland angavs resultatets relevans med hjälp av färg på dessa 
punkter/symboler. Detta var en funktion som även hade vissa problem vid 
användandet av Links eftersom dessa markeringar ibland saknade adekvat 
ersättningstext eller alt-text. En lösning att föredra vore att använda ett 
siffersystem istället.  
Med endast enstaka undantag fungerade alternativnavigering i alla kataloger i 
undersökningen. Navigering med hjälp av tangentbordet var även något som 
återkom i enkätsvaren. Även denna funktion kan sägas tillhöra 
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kameleontmetoden. Att denna metod är den mest frekvent använda bland 
bibliotekens webbkataloger rör antagligen dess utformning. Med hjälp av 
Internet är det lätt att med anpassningar uppnå samma funktion men med en 
annan lösning. Papegojmetoden, vilken innebär ett härmande, kräver i många 
fall ett fysiskt ting som överbryggar svårigheten. Pudelmetoden däremot är den 
funktion som fordrar mest eftertanke i och med att den kräver att funktionen 
analyseras och ifrågasätts, till skillnad fån de två andra modellerna som 
grundar sig i att man bygger på samma tankebana. 

En önskan vore att alla biblioteken följde WAI: s riktlinjer men ur ett 
(re)habiliteringsteknologiskt och designperspektiv. För om tillämpningarna 
sker utan eftertanke föreligger en risk att utgångspunkten blir den befintliga 
teknikens kapacitet istället för användarnas behov. En anpassning som varken 
är genomtänkt eller fungerar felfritt är förspilld ansträngning. Att redan innan 
skapandet av tillgänglighetsanpassningar fundera över grannskapsrelationerna 
torde reducera risken för fruktlösa applikationer.  

5.3 Vilka påverkansfaktorer är av betydelse för att biblioteken skall 
uppfylla tillgänglighetskraven? 

I brist på riktlinjer kan en situation bli otydlig ur ansvarshänseende. Som jag 
tidigare redogjorde för i kapitlet 2.2.1 rörande organisationsteori ur det 
politiska perspektivet så uppstår konflikter, eller kraftmätningar, på grund av 
knappa resurser. Eftersom fördelningen av dessa resurser utgör merparten av 
besluten inom en organisation blir maktfördelning en avgörande faktor. Vid 
otydliga riktlinjer gällande fördelning av ansvar är risken överhängande att 
ansvaret för prekära ärenden flyttas runt inom organisationen. Ett bibliotek 
som saknar tydliga direktiv för tillgänglighetsanpassning av verksamheten 
saknar således även en fördel, eller mer precist ett maktmedel, i förhandlingar 
gällande de ofta knappa resurser som står till buds. Likaså kan bristen på 
skyldigheter erbjuda en möjlighet för biblioteket att flytta över det ekonomiska 
ansvaret på någon annan. Problemet uppstår när dessa möjligheter till 
överlämpanden finns hos alla de inblandade instanserna, eftersom detta leder 
till en rundgång som genererar otydliga maktstrukturer. Ingen vet längre vad 
som skall göras och vems ansvar det är att så sker, vilket kan åskådliggöras 
med exempel ur undersökningen. En av enkätfrågorna rörde huruvida 
bibliotekens budget påverkade besluten gällande tillgänglighetsanpassning. Av 
de sex bibliotek som tillgänglighetsanpassat sin katalog menade fyra bibliotek 
att besluten tas med hänsyn till budgeten. På samma fråga uppgav ett bibliotek 
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att det faktum att de har knappa resurser och att det saknas krav och 
påstötningar för denna typ av anpassningar bidrog till att arbetet med 
tillgänglighetsanpassning inte högprioriterades. 

Riktlinjernas betydelse var något som påpekades av ett flertal bibliotek. Ett 
bibliotek arbetade för närvarande med anpassningar för katalogen, och detta 
arbete kommer att följa de riktlinjer gällande tillgänglighet som finns. Dock 
kommer detta att ske i den mån systemet tillåter. Även detta är vanligt 
förekommande, tekniken får så att säga sista ordet i arbetet. Det kan ses som 
symptomatiskt att nyss nämnda biblioteks tidigare anpassningar av katalogens 
utseende försvann i uppgraderingen av systemet.  

Enligt den organisationsteoretiska modellen ur det politiska perspektivet 
är, som tidigare nämnts, konflikter något som man varken kan eller bör 
undvika; det handlar istället om att fokusera på strategi och taktik. Med detta i 
åtanke anser jag att tydligare riktlinjer och krav, med tydlig mottagare gällande 
ansvarsuppgiften, skulle avhjälpa många problem. Detta skulle även ge 
biblioteken en viss förhandlingsfördel gentemot systemleverantörerna. 
Biblioteken skulle på så vis, förutsatt att de krav som ställs och de riktlinjer 
som skapas för biblioteken är riksomfattande, kunna hävda sig i upphandlingar 
av de tekniska systemen. 

En högskola skall varje år upprätta en likabehandlingsplan med en tydlig 
organisatorisk struktur, det betonas att det är viktigt att det tydligt framgår vem 
som är ansvarig för genomförandet samt uppföljning av arbetet. Jag anser att 
högskolan bör ta sitt ansvar och inbegripa biblioteken i sitt arbete med 
tillgänglighetsanpassningar. Eftersom bibliotekets behov särskiljer sig från 
resten av verksamheten är en tydlig dialog av största vikt. De flesta bibliotek 
kände sig delaktiga i högskolornas arbete i dessa frågor, dock anser jag att 
detta samarbete skulle kunna vidareutvecklas. Ett bibliotek framhöll i ett 
enkätsvar att anpassningen av sökkatalogen är en fråga som de själva inte råder 
helt över eftersom de är en del av högskolan. Detta kan ses som ett resultat av 
otydliga maktstrukturer och riktlinjer. Då olika fraktioner inom organisationen 
interfererar, uppstår oklarheter kring vem eller vilka som ytterst bär ansvar för 
att åtgärder utförs.  

Högskolor som har en statlighuvudman är, som tidigare fastlagts i 
uppsatsen, skyldiga att inventera sin information och verksamhet samt sina 
lokaler för att göra detta tillgängligt för personer med funktionshinder. Det 
faktum att detta arbete hamnar i skymundan ser jag som ett utslag av oklarheter 
i maktstrukturer och vid ansvarsfördelningen. Med hjälp av tydliga direktiv 
och riktlinjer för arbete med tillgänglighetsfrågor samt en dialog mellan 
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högskolorna och biblioteken tillsammans med en förståelse för hur 
maktfördelning inom organisationer skapar både formella och informella 
strukturer, tror jag att detta går att lösa. 
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6. Sammanfattning 
Avsikten med denna uppsats var att undersöka tillgängligheten till universitets- 
och högskolebibliotekens webbaserade sökkataloger, med hänseende till 
användare i behov av särskilda lösningar. Särskilt vikt fästes vid hur 
universitets- och högskolebibliotekens publika katalogers interaktionsdesign 
var utformad.  

Min övergripande forskningsfråga var: Hur efterlever högskolorna kraven 
på tillgänglighet utifrån bibliotekens publika kataloger? Denna fråga delades 
upp i följande tre delfrågor: 

• Hur ser det ut idag på universitets- och högskolebiblioteken i detta 
avseende? 

• Vilka lösningar har biblioteken valt för att säkerställa tillgängligheten? 

• Vilka påverkansfaktorer är av betydelse för att biblioteken skall uppfylla 
tillgänglighetskraven? 

I de inledande kapitlen redogjordes för tidigare forskning inom ämnet för att på 
så vis teckna en övergripande bild av dagens forskningsläge. Därefter följde en 
genomgång av de teoretiska utgångspunkterna: (re)habiliteringsteknologi och 
design och organisationsteori ur ett politiskt perspektiv. I metodkapitlet 
redogjordes för Surfa utan hinders checklista för utvärdering av webbplatser 
som användes för undersökningen. Uppsatsens undersökning omfattade 
webbaserade sökkataloger vid 30 högskole- och universitetsbibliotek i Sverige. 
Undersökningen inbegrep även en enkät som skickats till de berörda 
biblioteken samt dokumentstudier av de juridiska beslut som styr bibliotekens 
verksamhet. I kapitlet för undersökningens bakgrund presenterades de juridiska 
riktlinjer som berör biblioteken, fakta om den tillgängliga högskolan, 
studentstatik gällande studenter med funktionshinder samt en förklaring av vad 
tillgängliga webbplatser är.  

Undersökningen som genomfördes enligt den omarbetade checklistan från 
Surfa utan hinder visade att arbetet med tillgänglighetsanpassning är något 
som biblioteken arbetar aktivt med. Detta bekräftades av de enkätsvar som 
inkommit. Dessvärre klarade ingen webbaserade sökkatalog testet av 
automatisk stavningskontroll. 
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I analysdelen sammankopplades de teoretiska utgångspunkterna med resultaten 
av undersökningen. De juridiska beslut som rör bibliotekens arbete gällande 
tillgänglighet har använts som riktlinje vid analysen av bibliotekens arbete, 
medan organisationsteori ur ett politiskt perspektiv har använts till att studera 
de olika beslutsprocesserna och de tekniska lösningarna har analyserats enligt 
Certecs teorier om rehabiliteringsteknologi och design.  

De olika analysmodellerna från (re)habiliteringsteknologi och design- 
teorin visade sig vara tillämpbara på bibliotekens lösningar. Mest frekvent 
förekommande var ”kameleontmodellen” medan ”pudelmodellen” var sällsynt. 
I analysen konstaterades att även om mycket görs idag finns det aspekter 
gällande arbetet med tillgänglighetsanpassning som kan förbättras. Detta gäller 
i synnerhet de krav och riktlinjer som finns, dessa bör bli tydligare ur ett 
ansvarshänseende. 
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 http://www.bth.se/bibliotek/
Biblioteket vid Borås högskola: 
 http://www.hb.se/blr/
Biblioteket vid Högskolan Dalarna: 
 http://www3.du.se/templates/CorePage____1472.aspx
Biblioteket vid Gotlands högskola: 
 http://mainweb.hgo.se/Bibliotek/almedalen.nsf/dokument?OpenView&Res

trictToCategory=1
Biblioteket vid Gymnastik- och idrottshögskolan: 
 http://www.ihs.se/templates/ihsNormalPage.aspx?id=107
Biblioteket vid Gävle högskola:  
 http://www.hig.se/bibl/
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Biblioteket vid Göteborgs universitet:  
 http://www.ub.gu.se/
Biblioteket vid Halmstad högskola:  
 http://bibweb.hh.se/bibliotek/
Biblioteket vid Högskolan Väst:  
 http://www.bibliotek.hv.se/extra/pod/
Biblioteket vid Kalmar högskola:  
 http://www.hik.se/bibliotek/
Biblioteket vid Karlstad universitet:  
 http://www.bib.kau.se/
Biblioteket vid Karolinska Institutet: 
 http://ki.se/ki/jsp/polopoly.jsp?d=167&l=sv
Biblioteket vid Konstfack: 
 http://www.konstfack.se/konstfack/jsp/polopoly.jsp?d=10&t=1
Biblioteket vid Kristianstads högskola: 
 http://www.hkr.se/default____925.aspx
Biblioteket vid Kungliga tekniska högskolan: 
 http://www.lib.kth.se/main/
Biblioteket vid Linköpings universitet: 
 http://www.bibl.liu.se/
Biblioteket vid Luleå tekniska högskola: 
 http://www.ltu.se/depts/lib/
Biblioteket vid Lunds universitet: 
 http://www.lub.lu.se/
Biblioteket vid Lärarhögskolan: 
 http://www.lhs.se/LHS/Templates/Page____3606.aspx
Biblioteket vid Malmös högskola: 
 http://www.mah.se/default____58219.aspx
Biblioteket vid Mittuniversitetet: 
 http://www.bib.miun.se/
Biblioteket vid Mälardalens högskola:  
 http://www.mdh.se/bib/
Biblioteket vid Sveriges lantbruksuniversitet: 
 http://www.slu.se/?ID=48
Biblioteket vid Skövde högskola: 

http://www.his.se/templates/portalsida3.aspx?id=2337
Biblioteket vid Södertörns högskola: 
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 http://webappo.web.sh.se/C1256C8A0066623D/tmt.view/946B94BE2F95
0CA9C1256C8B00159F1A

Biblioteket vid Stockholms universitet: 
 http://www.sub.su.se/
Biblioteket vid Umeå universitet: 
 http://www.ub.umu.se/
Biblioteket vid Växjö universitet: 
 http://www.vxu.se/bib/
Biblioteket vid Örebro universitet: 
 http://www.ub.oru.se/start____42493.aspx

 61

http://webappo.web.sh.se/C1256C8A0066623D/tmt.view/946B94BE2F950CA9C1256C8B00159F1A
http://webappo.web.sh.se/C1256C8A0066623D/tmt.view/946B94BE2F950CA9C1256C8B00159F1A
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http://www.ub.oru.se/start____42493.aspx


Bilaga 1. Enkätfrågor 
 
1 a. Har ni tillgänglighetsanpassat er sökkatalog? 
 
b. Om ja, hur? 
 
2. Har ni fört en diskussion om att tillgänglighetsanpassa katalogen? 
 
3. Vilken betydelse har bibliotekets budget för ert beslut? 
 
4. Är tillgänglighetsarbete något som finns med i er budget? 
 
5. Hur ser ni på er verksamhet med tanke på tillgängliggörandet av samhället 
till år 2010? 
 
6. Vem ansvarar för utformningen av bibliotekets katalog? 
 
7 a. Samarbetar ni med någon handikappsorganisation, tillgänglighetsgrupp 
eller liknande? 
 
b. Om ja, hur? 
 
8. Känner ni att biblioteket inkluderas i högskolan/universitetets 
tillgänglighetsarbete? 
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