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Title 
Who has the strength to be at the library? A study of whether public libraries are 

paying special attention to people with exhaustion syndrome, a mental disability. 

 

Abstract 
A section of the Swedish library act stipulates that libraries are to pay specific 

attention to people with disability. Exhaustion syndrome is a mental disability that in 

recent years has started to grow rapidly in numbers. This master thesis is mainly 

aiming to study whether public libraries are welcoming and functional places for 

people with exhaustion syndrome but it also has a wider scope studying the 

availability of public libraries for people with mental disabilities in general.  

 

The study is based on three different questions that concerns the use of public 

libraries by people with exhaustion syndrome. I first discuss the needs of public 

library visitors with exhaustion syndrome, how these needs differ from the needs of 

other library users and how they overlap. The answer to this question is an important 

part of the rest of the study. Out of the result from the first question a second question 

is put: What services do public libraries provide that are appropriate for people with 

exhaustion syndrome? And if there are no appropriate services, what stands in the 

way? The third question concerns how my study contributes to the development of 

the theoretical framework used in this thesis. The main theory used for answering my 

two first questions is Critical disability theory and methods to get the empirical result 

has been through a research study, interviews and site observations. Interviews and 

observations were performed at four public libraries of different sizes in Scania. 

Chosen methods and theory have also been supported by two expert interviews that 

were performed to help answer my first research question. 

 

The results show that people with exhaustion syndrome need public libraries that 

offer a calm environment that is not noisy or jumbly. Technical solutions that may be 

of help are different kinds of audio assistance. It also points to the importance of 

distinguishable staff and clear spatial orientation. People with exhaustion syndrome 

are not to engage in lengthy cognitive activities and therefore they benefit from 

events held at the library that are based on experience. The study also shows that 

these needs are not often met even though some of them are quite easily rectified. 

There are different reasons for this; lack of priority by library management and/or 

politicians, lack of funding, lack of cooperation with people with disabilities 

themselves and lack of representation of people with disability in library 

management. In answer to my third question, the findings show that although there is 

legislation to help and protect people with disabilities, it is not always prioritized or 

followed in practice. 

 

Master’s thesis 
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1 Inledning 

Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 

funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda 

litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information. 

Bibliotekslag SFS 2013:801 

 
Jag upplever att funktionshindrade har inte speciellt stor status i dagens, i vårt bibliotek idag. Det 

är inte någonting som kommuniceras från vår ledning [...] Det vore ju onekligen intressant och 

spännande om det i demokratins namn och efter lagstiftning skulle vara någon slags minsta 

gemensamma standard för bibliotekets tjänster för funktionshindrade eftersom det ju finns 

bibliotekslagen. 

B4 

  
Funktionsrätt [...] handlar om individens rättigheter i olika samhällssituationer. Fokus flyttas från 

hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett 

universellt utformat samhälle. Begreppet innefattar rätten att kunna fungera i olika situationer, 

oavsett funktionsnedsättning och oavsett vilka hinder som finns inom olika samhällsområden. Vi 

har alla rätt till en fungerande vård, en fungerande skola, ett fungerande arbetsliv och så vidare. 

Handikappförbunden 2017a 

 
What is universal in life, if there are universals, is the experience of the limitations of the body. 

Davis 2002, s. 32 

 

Citaten ovan pekar på problem som rör hur personer med funktionsnedsättning kan 

använda bibliotek och delta i samhället på lika villkor som andra människor. Lagen 

säger en sak, en bibliotekarie som ställt upp som informant i denna studie upplever 

något helt annat. Handikappförbunden anser inte att samhället är anpassat för alla och 

kämpar för att det ska vara detta. Lennard Davis, en teoretiker inom Critical 

disability-fältet menar att det som förenar alla människor är upplevelsen av kroppens 

begränsningar (2002, s.32). Detta pekar på spänningar mellan hur samhället är, hur 

det lagstadgat ska vara, vad som står i vägen och var möjligheter till förändringar 

ligger. Utifrån olika perspektiv – det juridiska perspektivet, biblioteksanställdas 

perspektiv, Handikappförbundens perspektiv och ett Critical disability-perspektiv – 

vill jag ringa in bakgrunden till uppsatsen och varför ämnet är viktigt att studera. 

Dessa olika perspektiv kommer sedan återkomma uppsatsen igenom.  

 

I kapitel 1 kontextualiseras ovanstående citat och jag diskuterar på vilka sätt de knyter 

an till varandra. Kontextualiseringen kommer att fokuseras genom att jag specifikt 

diskuterar hur de olika perspektiven kan kopplas till utmattningssyndrom, en psykisk 

funktionsnedsättning. Sedan presenteras studiens syfte och de frågeställningar som 
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ställs samt vissa förtydliganden angående definitioner och lagstiftning ämnade att 

underlätta för läsaren att följa resonemangen. I kapitel 2 presenteras studiens 

teoretiska ramar och utgångspunkter. Kapitel 3 presenterar de metoder som använts i 

studiens olika delar och motivering till dessa. Kapitel 4–6 utgör den empiriska 

materialinsamlingen, en litteraturstudie (kapitel 4), resultat från expertintervjuer 

(kapitel 5) och resultat och analys av biblioteksintervjuer och platsobservationer 

(kapitel 6). Här vill jag göra ett förtydligande beträffande uppsatsens struktur och den 

empiriska materialinsamlingen. Studiens fokus är på om och hur folkbibliotek är 

utformade så att de är välfungerande för personer med funktionsnedsättningen 

utmattningssyndrom. Jag har inte funnit någon tidigare forskning om folkbibliotek 

och utmattningssyndrom. På grund av denna forskningsbrist har jag valt att dela upp 

denna studie i ett antal delstudier. Dessa delstudier skapar ny kunskap och kartlägger 

områden nödvändiga för att besvara de forskningsfrågor som ställs senare i detta 

kapitel. Den första delstudien (kapitel 4) är en litteraturstudie där en genomgång av 

nuvarande kunskapsläge som är relevant för studiens fokus presenteras. Eftersom jag 

inte har funnit någon litteratur som specifikt handlar om folkbibliotek och 

utmattningssyndrom vidgas litteraturstudien till att undersöka vad forskningsgrundad 

och normativ litteratur säger om olika tillgänglighetsaspekter rörande bibliotek och 

personer med främst psykisk men även fysisk eller kognitiv funktionsnedsättnings 

biblioteksbehov. Den andra delstudien (kapitel 5) baseras på två expertintervjuer. 

Experten som intervjuas är psykolog och universitetslärare med stor erfarenhet av att 

behandla personer med utmattningssyndrom. I denna delstudie kartläggs vilken 

särskild uppmärksamhet personer med utmattningssyndrom behöver från bibliotekets 

sida. Den tredje delstudien (kapitel 6) är baserad på intervjuer med biblioteksanställda 

och platsobservationer utförda på respektive informants arbetsplats. I detta kapitel 

studeras fyra olika folkbiblioteks konkreta arbete med att särskilt uppmärksamma 

personer med utmattningssyndrom. Denna delstudie bygger vidare på och analyseras 

med hjälp av resultaten från de två föregående delstudierna. I det avslutande kapitel 7 

besvaras uppsatsens frågeställningar och dessa diskuteras utifrån metod och teori. 

Utifrån diskussionen och en utvärdering av arbetet med studien ges slutligen förslag 

på vidare forskning. 

1.1 Problembakgrund  
I 4 § av bibliotekslagen står att personer med funktionsnedsättning skall ägnas 

särskild uppmärksamhet av biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet. Detta är en 

del av bibliotekets allmänna uppdrag att vara en plats för alla. Folkbiblioteken ska 

enligt bibliotekslagen ”vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas 

behov” (SFS 2013:801). Personer med funktionsnedsättning skall alltså även de få 

känna sig välkomna på biblioteket. I Det lokala folkbiblioteket – förändringar under 

hundra år diskuterar Joacim Hansson hur en politisk förändring allt sedan 1980-talet 

pågår på folkbiblioteken (Hansson 2005). En förändring som kan tyckas vara inte helt 

kompatibel med bibliotekens lagstadgade uppgift. Hansson skriver att denna 

förändring inledningsvis märktes genom att biblioteken och deras verksamheter 

började definieras i företagstermer och att fler och fler samarbeten med näringslivet 

drog igång (2005, s. 42). Folkbibliotekens uppgift har tidigare ofta dominerats av att 

skapa ett rum där ”klasskillnaderna upphör”, men allt sedan 80-talet har ett 

marknadstänkande allt mer vridit fokus på bibliotekens verksamhet till att handla om 

att ”knyta till sig de ’starka’ i samhället” (2005, ss. 29–42). I Libraries and Identity: 



 

 8 

the role of institutional self-image and identity in the emergence of new types of 

library förtydligas detta (Hansson 2010). Hansson skriver med argument lånade av 

den amerikanske biblioteksforskaren John Buschman att den enskilt mest 

dominerande orsaksfaktorn till denna biblioteksutveckling är den ekonomiska diskurs 

som alltsedan 80-talet dominerar kulturella institutioner. Detta genom att låta 

offentliga områden som tidigare haft demokratiska funktioner och vars existens haft 

demokratiska rättfärdiganden ersättas av ekonomiska funktioner och rättfärdiganden 

(Hansson 2010, ss. 36–37). Den förändrade biblioteksrollen är något som Hanna 

Carlsson skriver om i sin doktorsavhandling Den nya stadens bibliotek. Carlsson 

skriver utifrån en fallstudie utförd på Malmö stadsbibliotek om hur bibliotekets 

uppdrag som en del av stadspolitiken idag inte längre utgår från att vara en del av 

samhället som tillhandahåller välfärdstjänster, det vill säga är till för alla. Snarare 

handlar det nu om att ”skapa förutsättningar för välfärd genom främjandet av 

ekonomisk tillväxt” (Carlsson 2013, s. 58). För att främja ekonomisk tillväxt ska 

bibliotek och andra offentliga inrättningar satsa på att locka till sig den ”kreativa 

klassen”. Detta är ett begrepp introducerat av Richard Florida som menar att en ny 

klass driver den ekonomiska utvecklingen framåt och denna klass påstås vara motorn 

i den nya upplevelsebaserade ekonomin (Florida se Carlsson 2013, s. 57). Carlsson 

skriver att städer som vill locka till sig denna klass måste ”skapa miljöer som präglas 

av teknik, talang och tolerans” (Carlsson 2013, s. 57). Carlssons beskrivning av hur 

bibliotekets funktion är i förändring stämmer väl överens med Buschmans och 

Hanssons observationer. 

 

Något som till viss del motverkat att denna förändring gått igenom helt obehindrat är 

bibliotekarierna själva. Hansson skriver att bibliotekarier ofta har en syn på sin 

yrkesuppgift som innebär att de och biblioteket ”hjälper människor att skapa mening 

snarare än att producera tjänster – dess legitimitet bygger på en icke kommersiell 

grund” (2005, s. 29). Förändringen av bibliotekens funktion och rättfärdigande kan 

vara en bidragande orsak till den utveckling som en bibliotekarie som ställt upp som 

informant i denna studie förmedlar besvikelse över (B4). Enligt informanten tar inte 

biblioteksledningen på hens arbetsplats bibliotekslagen på allvar och hen efterlyser en 

minimistandard för vad lagen innebär. Informanten uttrycker att bibliotekets roll i 

samhället håller på att förändras och att den demokratibevarande funktionen som 

biblioteket innehar, delvis genom att vara en plats för alla, är på tillbakagång. Sådant 

som tidigare prioriterades, exempelvis att arbeta med tillgänglighet för alla, ses nu 

som mindre viktigt (B4).  

 

I kontrast till detta introducerar Handikappförbunden ett nytt begrepp: 

”funktionsrätt”. Detta begrepp flyttar de problem som en funktionsnedsättning kan 

innebära från att vara något som finns hos en individ över till att finnas hos samhället. 

Ett samhälle som är otillgängligt för människor är ett misslyckat samhälle 

(Handikappförbunden 2017a). Att alla människor ska få plats i samhället är något 

som Lennard Davis, framträdande teoretiker inom Critical disability theory, uttrycker 

borde vara en mänsklig rättighet. Davis förklarar att det som förenar alla människor är 

upplevelsen av kroppens begränsningar (Davis 2002, s. 32). Andra saker i livet kan 

separera människor, klass, kön eller etnicitet. Men även om en människa inte just nu 

har en funktionsnedsättning så kan ingen kan undslippa åldrande, sjukdom och 

döende.  
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De olika utgångspunkterna som åskådliggörs i ovanstående citat möts när personer 

med funktionsnedsättning använder allmänna bibliotek. Det finns olika 

funktionsnedsättningar och de kräver olika typer av anpassningar. Vissa åtgärder är 

synligt märkbara, såsom bredare entréer eller rullstolsramper. Andra finns mer i 

skymundan såsom talböcker och äppelhyllor. Dessa åtgärder kan vara riktade mot 

personer med mer dolda funktionsnedsättningar som kan medföra exempelvis 

läsproblematik. Psykiska funktionsnedsättningar är ytterligare en kategori av ibland 

dolda funktionsnedsättningar. Under perioden 2011–2016 har andelen sjukskrivna i 

psykiatriska diagnoser ökat i Sverige med 111 % (Försäkringskassan 2017). En 

funktionsnedsättning som i allmän nyhetsrapportering setts öka de senaste åren är den 

affektiva störningen utmattningssyndrom. I april 2015 var stressrelaterade psykiska 

sjukdomar den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivning (Försäkringskassan 

2015). Utmattningssyndrom som klassificeras som en psykisk funktionsnedsättning är 

en reaktion på långvarig stress. På grund av folkbibliotekens lagstadgade uppdrag att 

särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättning och på grund av att 

stressrelaterade sjukdomar ökar anser jag det angeläget att studera vad folkbibliotek 

gör eller kan göra för att ägna särskild uppmärksamhet åt personer med 

utmattningssyndrom.  

 

Lagstiftningen gäller för alla bibliotek i det allmänna biblioteksväsendet. 

Nedanstående text diskuterar enbart folkbibliotek och när det hänvisas till bibliotek är 

det folkbibliotek som avses.  

1.2 Syfte, bidrag och relevans 

1.2.1 Syfte 
Syftet med studien är att undersöka hur folkbibliotek arbetar med tillgänglighet och 

service för personer med utmattningssyndrom. För att göra detta vill jag också ta reda 

på vilka problem personer med utmattningssyndrom kan uppleva vid 

biblioteksanvändande och vilken typ av stöd de kan behöva. Med uppsatsen vill jag 

öka kunskapen om psykiska funktionsnedsättningar i allmänhet och 

funktionsnedsättningen utmattningssyndrom i synnerhet utifrån en folkbiblioteks-

kontext, där folkbiblioteket förstås som att ha ett demokratifrämjande uppdrag. 

1.2.2 Bidrag och relevans 
Utifrån vad jag har funnit är detta område mycket litet beforskat och jag antar att 

detta också kan spegla en kunskapsbrist ute i professionen när det gäller 

tillgängliggörande för personer med utmattningssyndrom. Studien bidrar till ökad 

medvetenhet om denna målgrupp, dels på de bibliotek den är utförd på men också hos 

andra, både forskare och professionellt verksamma som är intresserade av denna 

fråga. Resultaten är relevanta för hur man kan arbeta med tillgängliggörande för 

denna grupp, främst på bibliotek, men även på liknande offentliga institutioner.  

 

Studien bidrar också till en ökad medvetenhet om hur man tolkar att biblioteket är till 

för alla. Detta genom att problematisera synen på vem ”alla” är och ifrågasätta de 

normer som utgör grunden för hur bibliotek och andra offentliga institutioner lyckas 
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med att vara socialt inkluderande eller inte. Studiens huvudsakliga teoretiska 

perspektiv, Critical disability theory, belyser hur dysfunktionella sociala praktiker 

skapar och upprätthåller en exkludering av personer med funktionsnedsättning. 

Utifrån litteraturstudier, expertintervjuer samt intervjuer och platsobservationer 

utförda på fyra folkbibliotek i Skåne skapas underlag för att utifrån lagstiftning 

diskutera dessa frågor utifrån ett Critical disability theory-perspektiv.  

 

Uppsatsen bidrar dessutom till en kumulativ utveckling av Critical disability theory. 

Detta genom att undersöka om och visa på hur folkbibliotek genom att vara en del av 

ett samhälle som inte ger människor utrymme och tid för återhämtning kan medverka 

till att funktionshindra människor. En offentlig institution med ett demokrati-

bevarande uppdrag som funktionshindrar människor, utestänger därigenom vissa 

grupper från den pågående verksamhet som demokrati innebär. 

 

Forskning om hur funktionsnedsättningar påverkar sökbeteenden, serviceönskemål, 

behov av bemötande och tillgängliggörande är något som efterfrågas (Hill 2013, s. 

141). Denna biblioteks- och informationsvetenskapliga masteruppsats är ett 

forskningsmässigt bidrag till den del av biblioteks- och informationsvetenskapen som 

studerar samhälleliga och sociala aspekter av folkbibliotekens verksamhet och 

samtliga av dessa områden kommer att diskuteras. 

1.3 Frågeställningar 
Följande tre frågor har utformats och svaren på dessa verkställer studiens syfte. 

 

1. Vilken biblioteksservice kan personer med utmattningssyndrom behöva? 

Vad säger tidigare forskning, experter och biblioteksanställda om detta? 

 

2. Om och i så fall hur arbetar folkbibliotek idag för att särskilt uppmärksamma 

personer med utmattningssyndrom? 

Om de inte uppmärksammar personer med utmattningssyndrom, vad är det som 

hindrar? 

 

3. Hur utvecklar svaren på ovanstående två frågor Critical disability theory? 

Critical disability theory är en normkritisk teori som inte utvecklats specifikt inom 

biblioteks- och informationsvetenskapen. Hur belyser svaren på fråga 1 och 2 

bibliotekens arbete för personer med funktionsnedsättning ur ett normkritiskt 

perspektiv? 

1.4 Centrala begrepp och definitioner 
Funktionsnedsättning och funktionshinder 

På uppdrag av regeringen ansvarar Socialstyrelsen för terminologin inom 

fackområdet vård och omsorg och användandet begreppen ”funktionsnedsättning” 

och ”funktionshinder” kommer att utgå från Socialstyrelsens definitioner. En 

funktionsnedsättning definieras som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell 

funktionsförmåga och den uppstår till följd av en medfödd eller förvärvad skada som 

kan vara permanent eller övergående (Socialstyrelsen 2017a). 
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Ett funktionshinder är enligt Socialstyrelsen en ”begränsning som en 

funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen[...]Exempel på 

begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och bristande 

delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och kulturaktiviteter, i 

utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framförallt om bristande 

tillgänglighet i omgivningen” (Socialstyrelsen 2017b). En person kan alltså inte ”ha 

ett funktionshinder” – hindret finns i omgivningen. För att tala om någon som har en 

eller flera funktionsnedsättningar används termen ”person med funktionsnedsättning”.  

 

Psykisk funktionsnedsättning 

Enligt Socialstyrelsen definierar följande en psykisk funktionsnedsättning: 

Personen skall vara över 18 år. Funktionsnedsättningen är en konsekvens av psykisk 

sjukdom eller störning, varar minst ett år och medför varaktig aktivitetsbegränsning. 

Personens basala liv i samhället påverkas negativt, exempelvis boende, sysselsättning 

och social gemenskap. (Socialstyrelsen 2017a). De vanligaste psykiska 

funktionsnedsättningarna är psykossjukdom, personlighetsstörning eller allvarligare 

affektiva syndrom. Men också långvariga psykiska stresstillstånd som PTSD och 

utmattningsdepression kan klassificeras som psykisk funktionsnedsättning 

(Socialstyrelsen 2017a). 

 

Utmattningssyndrom 

Enligt socialstyrelsen innebär utmattningssyndrom ”fysisk och psykisk utmattning 

efter långvarigt stresspåslag”. Detta föregås av en ofta flerårig insjuknandeperiod. 

Sjukdomen medför kognitiva störningar, exempelvis koncentrationsproblem och 

minnessvårigheter, affektiva problem och olika somatiska symptom. Ljudkänslighet 

är mycket vanligt, likaså kroppslig svaghet och balanssvårigheter. Aktivitetsförmågan 

begränsas av bristande kognitiva funktioner. Den sjuka har svårt att utföra handlingar 

som innebär många olika uppgifter, möten med många olika personer eller delta i 

samtal. Likaså har en person med utmattningssyndrom svårt att arbeta under tidspress 

(Socialstyrelsen 2017c). 

 

Funktionsrätt  

Funktionsrätt är ett nytt begrepp, lanserat 2017-05-18 i och med att 

Handikappförbunden byter namn till Funktionsrätt Sverige. Begreppet är ett 

komplement till begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder. Funktionsrätt 

flyttar ansvaret för att kunna vara delaktig i samhället från att vara individuellt till att 

vara samhälleligt. ”Varje människas rätt att vara fullt delaktig på lika villkor som 

andra i samhällslivets alla delar grundar sig på mänskliga rättigheter. Det handlar om 

principen om universell utformning, att utformningen av samhället ska inkludera alla 

människor” (Handikappförbunden 2017b, s. 5). När människor nekas sin funktions-

rätt blir de funktionshindrade. Begreppet funktionsrätt flyttar fokus från individen och 

från hindret till att fokusera på mänskliga rättigheter (Handikappförbunden 2017b, s. 

5). 

 

Tillgänglighet 

Tillgänglighet är ett begrepp som ofta återkommer i denna uppsats. Myndigheten för 

delaktighet skriver om tillgänglighetens betydelse, utan ”tillträde till den fysiska 

miljön, till transporter, andra anläggningar och tillgång till information och 

kommunikation, inklusive informations- och kommunikationsteknik och 

http://www.socialstyrelsen.se/fragorochsvar/funktionsnedsattningochfunktio#anchor_0
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kommunikationssystem, samt till tjänster som är öppna för eller erbjuds allmänheten, 

har inte personer med funktionsnedsättning jämlika möjligheter till delaktighet i sina 

respektive samhällen” (Myndigheten för delaktighet 2016a, s. 4). De poängterar 

också att även psykosociala funktionsnedsättningar ”möter hinder när de försöker få 

tillgång till information och kommunikation. Anledningen är brist på lättlästa format 

och alternativa och kompletterande kommunikationsformer. De möter också hinder 

när de försöker få tillgång till tjänster, på grund av fördomar och brist på adekvat 

utbildning hos personalen som erbjuder dessa tjänster” (2016a, s. 8). Tillgänglighet är 

en demokratisk grundtanke och en av grundprinciperna i konventionen om rättigheter 

för personer med funktionsnedsättning (2016a, s. 5). Universell utformning innebär 

tillgänglighet för alla. Sverige, EU och fler än 160 länder som följer FN-konventionen 

om rättigheter för personer med funktionsnedsättning ska arbeta för ett universellt 

utformat samhälle. Detta innebär bland annat  

 

 Att allt nytt som skapas ska göras tillgängligt för alla genom universell 

utformning. 
 Att det som redan finns gradvis ska göras tillgängligare genom att standarder 

införs och följs upp. 
 Att en skyldighet att vidta skäliga åtgärder i relation till individer med 

funktionsnedsättning omfattas av diskrimineringsskydd. 

(Handikappförbunden 2017c). 
 

Målet är att samhället ska vara för alla och att ingen utesluts på grund av att samhället 

tillåter eller inte eliminerar funktionshinder. Verksamheter, varor och miljöer ska 

skapas och vara för alla och målet är att inte behöva specialutforma saker i efterhand. 

”Tillgänglighet till alla tjänster och miljöer som är öppna för allmänheten är en 

ovillkorlig skyldighet för staterna, kostnader får inte användas som argument för att 

inte leva upp till skyldigheten” (Handikappförbunden 2017c). 

1.5 Lagar och riktlinjer 
Här nedan presenteras viktiga lagar och styrdokument, både nationella och 

internationella, som styr rätten till tillgänglighet för personer med 

funktionsnedsättning. Detta är de huvudsakliga lagar och styrdokument som de 

bibliotek studien är utförd på har att förhålla sig till. För att kartlägga vilka dessa är 

har jag tittat på handikapporganisationers hemsidor och liknande uppsatser. 

 

FN, Konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning 

Syftet med konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som 

fastställs i artikel 1 är ”att främja, skydda och säkerställa det fulla och lika åtnjutandet 

av alla mänskliga rättigheter och grundläggande friheter för alla personer med 

funktionsnedsättning och att främja respekten för deras inneboende värde” (FN 2009, 

s. 7). Konventionen förtydligar att funktionshinder uppstår när attityder och miljö 

hindrar personer med funktionsnedsättning att ta del i samhället på lika villkor som 

personer utan funktionsnedsättning (2009, s. 4). Artikel 30, punkt C säger att 

konventionsstaterna åtar sig att säkerställa att personer med funktionsnedsättning 

”bereds tillträde till platser för kulturella föreställningar eller tjänster, såsom teatrar, 

museer, biografer, bibliotek och turistservice och så långt som möjligt till 

minnesmärken och platser av nationell kulturell betydelse” (2009, s. 27). 
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FN, Agenda 2030  

FN har i och med Agenda 2030 beslutat om nya mål för hållbar utveckling och här 

understryks vikten av att skydda, respektera, och främja mänskliga rättigheter och 

grundläggande friheter för alla, utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras, 

hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan åskådning, nationell eller social 

härkomst, egendom, börd, funktionsnedsättning eller ställning i övrigt”. Där står 

vidare att människor ”som är sårbara måste ges egenmakt. De vars behov återspeglas 

i agendan inbegriper alla barn, ungdomar, personer med funktionsnedsättning (varav 

mer än 80 procent lever i fattigdom)” (Regeringskansliet 2016, ss. 5–6). 

 

FN, Standardregler  

FN:s standardregler är inte juridiskt bindande men de medför ”ett moraliskt och 

politiskt åtagande” för medlemsstaterna att göra samhället tillgängligt för personer 

med funktionsnedsättning (FN 2002, s. 5). Staterna ”bör främja tillgängligheten för 

personer med funktionsnedsättning till lokaler för kulturutbud som teatrar, museer, 

biografer och bibliotek” och stötta utveckling av tekniska hjälpmedel så att alla kan 

vara delaktiga i kulturlivet (2002, s. 24). 

 

Unescos folkbiblioteksmanifest 

Unesco är en samarbetsorganisation för FN:s medlemsländer som i ett 

fredsupprätthållande syfte arbetar med frågor som rör utbildning, vetenskap, kultur 

och kommunikation. I deras Folkbiblioteksmanifest står att folkbibliotek är till för 

alla, exempelvis språkliga minoriteter, personer med handikapp eller interner inom 

kriminalvården (Unesco 1994, s. 18). Manifestet är inte juridiskt bindande men det 

uppmanar alla medlemsländer att följa det. Det uttrycker också folkbibliotekets roll i 

det demokratiska samhället där medborgarna ges tillgång till utbildning, obegränsad 

tillgång till kunskap, tankar, kultur och information. Tillgänglighet ska säkras för alla 

genom särskilda tjänster för de som behöver det (1994, s. 17–20). 

 

Regeringsformen  

Delaktighet och jämlikhet är lagstadgat i Sveriges grundlag och gäller för alla 

människor. I 1 kap. 2 § av Regeringsformen (SFS 1974:152) står att det ”allmänna 

ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i 

samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering 

av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig 

eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra 

omständigheter som gäller den enskilde som person”. 

 

Bibliotekslag 

Under rubriken Prioriterade grupper, 4 § av Bibliotekslagen (SFS 2013:801) står att 

biblioteken ”i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov 

och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av 

information.” Senare under 6 § står att varje ”kommun ska ha folkbibliotek. 

Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade till användarnas behov”. 
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Access to libraries for persons with disabilities – CHECKLIST  

Access to libraries for persons with disabilities är ett utvärderings- och 

guidningsverktyg från den internationella biblioteksorganisationen International 

Federation of Library Associations and Institutions (IFLA). Den riktar in sig på 

utvärdering av bibliotekets nuvarande verksamhet samt hur nuvarande verksamheter 

kan utvecklas för att passa personer med funktionsnedsättning (International 

Federation of Library Associations and Institutions 2005). 

1.6 Avgränsningar och förförståelse 
Problemet som studeras berör om och hur personer med funktionsnedsättningen 

utmattningssyndrom särskilt uppmärksammas av folkbibliotek. Biblioteken har 

lagstadgad skyldighet att prioritera arbetet med funktionsnedsättningar, 

funktionsnedsättningen utmattningssyndrom ökar och området, bibliotekens 

prioritering av psykiska funktionsnedsättningar, är mycket lite utforskat. 

Inledningsvis övervägde jag att studera de enligt Socialstyrelsen tre vanligaste 

kategorierna av psykiska funktionsnedsättningar, psykossjukdomar, 

personlighetsstörningar och allvarliga affektiva syndrom och vad personer som lider 

av dessa behöver för stöd på biblioteket (Socialstyrelsen, 2017a). Jag blev dock 

avrådd av en psykolog som har erfarenhet av att arbeta med dessa 

funktionsnedsättningar från att fokusera på dessa tre grupper eftersom även de är så 

olikartade både sinsemellan och inom sig. Även denna avgränsning var inte 

tillräcklig. Samme person rekommenderade mig att titta närmare på 

utmattningssyndrom som i sig är en underkategori till funktionsnedsättningskategorin 

affektiva störningar. Min första tanke var att intervjua personer med 

utmattningssyndrom. Men på grund av strikta och komplicerade regelverk när det 

gäller att i uppsatsform hantera känsliga personuppgifter valde jag att istället intervjua 

personer som kan ha insikt i vilka behov någon med utmattningssyndrom kan ha. 

Resultatet av denna kompromiss är de expertintervjuer som presenteras nedan. 

 

Ytterligare en avgränsning har att göra med bibliotekets lagstadgade uppdrag. 

I litteratur- och teoristudierna framkom att det inom Critical disability theory finns 

vissa teoretiska oenigheter. En del Critical disability theory-influerad litteratur utgår 

från lagstiftning, främst FN:s funktionsnedsättnings-konvention, medan annan är mer 

filosofiskt resonerande om vad som menas med disability och vad som konstruerar 

identitet. Snabbt valdes den förra inriktningen med motiveringen att uppsatsen utgår 

från att problematisera det lagstadgade uppdraget. 

 

Slutligen har jag ett personligt intresse i denna fråga med egen erfarenhet av 

utmattningssyndrom. För mig blev biblioteket, som tidigare alltid varit en plats som 

varit tillgänglig, eftertraktad och positivt laddad, under ett par års tid oanvändbart på 

grund av miljömässiga funktionshinder, exempelvis hög ljudnivå och svårförstådd 

information. Detta är något som påverkat min motivation till att utföra studien och 

också min förståelse för ämnet. 
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2 Teori  

Uppsatsen är baserad på tre teoretiska perspektiv, Critical disability theory, 

Habermask teori om offentliga sfärers betydelse i en demokrati och Bucklands teori 

om hinder för informationstillgång. De teoretiska perspektiven används i studien för 

att analysera det empiriska materialet samt föra den avslutande diskussionen. 

2.1 Critical disability theory  
Jag har fått mycket inspiration av Mikael Borgs masteruppsats Den osynliga 

användaren som utifrån ett Critical disability theory-perspektiv undersöker hur 

personer med osynliga funktionsnedsättningar, främst inom autismspektrat, använder 

eller önskar använda bibliotek (Borg 2013). Resultaten från studien är mycket 

insiktsfulla och har inspirerat mig till att använda Critical disability theory som 

teoretiskt ramverk för att konstruera frågor, analysera och tolka studiens empiriska 

material. (Critical disability theory kommer löpande i texten att ofta förkortas CDT). 

 

Forskningsfrågorna handlar om vissa grupper, personer med utmattningssyndrom och 

biblioteksanställda, och en viss aspekt av dessa gruppers liv, användande av bibliotek/ 

bemötande/tillgängliggörande. Jan Hartman skriver i Vetenskapligt tänkande att 

”valet av grupp och aspekt implicerar en teori om hur individer i samhället grupperas, 

och vad det är som bestämmer hur gruppen avskiljes från andra grupper” (2004, s. 

279). CDT synliggör dessa implicita teorier och problematiserar dem. CDT är ett 

teoretiskt ramverk som ifrågasätter vad som betraktas som normalt och onormalt. Det 

är en normkritisk teori som inte utvecklats specifikt inom den biblioteks- och 

informationsvetenskapliga disciplinen. Men precis som andra normkritiska teorier 

kan den utveckla och bidra till ökad kunskap inom biblioteks- och 

informationsvetenskapen genom att den belyser maktstrukturer och värderingar som 

lätt kan tas som naturliga och nödvändiga. CDT passar väl överens med 

folkbibliotekets övergripande uppdrag att vara en plats för alla eftersom den ger 

möjlighet att problematisera synen på vem ”alla” är. 

 

Lennard Davis förklarar CDT i Bending over backwards: Disability, dismodernism, 

and other difficult positions och menar att det inte finns några människor som inte är i 

behov av hjälp. Att inte behöva hjälp är en fantasi. Beroende är regeln, inte oberoende 

(2002, s. 6). Denna förståelse gör det möjligt att ifrågasätta själva begreppet 

”funktionsnedsättning” och om begreppet överhuvudtaget tillför något eftersom alla 

är i behov av hjälp och därmed är mer eller mindre funktionsnedsatta. Davis menar 

inte att man ska ta bort begreppet funktionsnedsättning, snarare att man ska se det 

som en mänsklig rättighet att få vara sjuk, bräcklig eller skadad utan att bli 
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diskriminerad (2002, s. 1). Det är något som gäller under alla delar av livet, inte som 

ett tillfälligt problem som måste lösas. Davis skriver 

 
As you begin to notice your hearing going, your hands stiffening, your eyesight in need of 

stronger glasses, you may well want to rethink what laws that protect you are being consigned to 

the dustbin of history. Would it be such a miscarriage of justice if all of us are protected from 

discrimination and the denial of access, just as all of us are protected from voter fraud an 

unwarranted search and seizure.  

Davis 2002, ss. 4–5 

 

Alla kan bli stressade, trötta och sjuka. Detta lägger än mer över ansvaret att 

tillgodose allas lika möjlighet att delta och få plats i samhället från att vara ett 

individuellt ansvar till att bli ett samhällsansvar. Davis skriver att  

 
Dependence is the reality, and independence grandiose thinking. Barrier-free access is the goal, 

and the right to pursue happiness the false consciousness that obscures it. Universal design 

becomes the template for social and political design. 

Davis 2002, s. 31 

 

Att gå utanför begreppen funktionshinder och funktionsnedsättning är något som 

Alftberg, Apelmo och Hansson rekommenderar att man kan göra genom att införa 

begreppet funktionsförmåga (Alftberg, Apelmo & Hansson 2016, ss. 19–20). Detta 

begrepp flyttar fokus från det det som kan kallas onormalt till att kunna fånga in alla 

människor eftersom alla människor har en funktionsförmåga. Författarna hänvisar till 

Mårten Söder och Lars Grönvik som i boken Bara funktionshindrad? förespråkar 

detta begrepp. Detta för att ur ett intersektionellt perspektiv ”undvika att på detta sätt 

dölja ett i grunden normativt förgivet-tagande och att göra dimensionen 

’funktionshinder’ jämförbar med andra dimensioner” såsom klass, kön eller etnicitet 

(Söder & Grönvik 2008 s. 9).  

 

FN:s funktionshinderkonvention uttrycker att alla ska ha möjlighet att delta i 

samhället på lika villkor (FN 2009, s. 7). Att ansvaret för att detta möjliggörs ligger 

hos samhället kan vara en del av den så kallade sociala modellen av att förstå 

funktionshinder. Enligt den sociala modellen konstrueras funktionshinder inte av 

funktionsnedsättning utan av sociala och miljömässiga faktorer och relationer 

(Alftberg, Apelmo & Hansson 2016, s. 12). När det talas om funktionshinder i 

kommande text är det utifrån denna syn. Clayton Copeland skriver i sin artikel artikel 

Library and information center accessibility: The differently-able patron’s 

perspective från 2011 till skillnad från Davis, Alftberg, Apelmo och Hansson 

specifikt om bibliotek utifrån ett CDT-perspektiv. Hon visar hur funktionshinder är 

en social konstruktion och hur bibliotek kan arbeta för att minska funktionshinder och 

tillgänglighetsproblematik. Copeland poängterar att de egenskaper en person är född 

eller lever med kan förvandlas till handikapp om samhället är uppbyggt så att en 

människa med dessa egenskaper hamnar i underläge (2011, s. 225). (För en mer 

utförlig beskrivning av Copelands analys av bibliotek utifrån CDT hänvisas till 

kapitlet Litteraturstudie, tidigare forskning och litteratur.) 

 

En avslutande kommentar som rör ett begrepp som det återkommande refereras till i 

denna studie handlar om Universell utformning. Med Universell utformning menas att 
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målet är att samhället ska vara universellt utformat, för alla och att ingen ska uteslutas 

på grund av att samhället accepterar eller inte eliminerar funktionshinder. Fysiska och 

sociala miljöer ska redan från början skapas så att de passar alla 

(Handikappförbunden 2017c). Detta är en vision och ett ideal men förmodligen inte 

realiserbart eftersom det utgår från en oföränderlig syn på världen. Men allt är i 

förändring, människors kroppar, bibliotek och allt annat. Begreppet används som 

uttryck för en ambition om att så mycket som möjligt ska fungera för så många som 

möjligt. När det sägs att bibliotek kan arbeta för universell utformning utgås det från 

personer med utmattningssyndroms behov och dessa kan kollidera med andras som 

jag inte är medveten om. Avsikten med studien är, trots att vissa möjliga åtgärder 

nämns, i huvudsak inte att hitta specifika åtgärdspunkter som talsyntes och lämpliga 

ljudmedia. Denna typ av åtgärder är inte långsiktiga lösningar utan i och med att 

omvärld och teknik förändras kommer också denna typ av åtgärder att göra det. 

Avsikten med studien är snarare att medvetandegöra problemområden. En anledning 

till att tala om universell utformning kan vara att använda det som redskap för att 

hålla en kritisk diskussion igång om vad som görs och varför, snarare än att 

nödvändigtvis göra allt rätt.  

2.1.1  Tillämpning av Critical disability theory i studien 
I uppsatsen studeras aktuell praktik, möjligheter och eventuella hinder för hur 

folkbibliotek arbetar eller skulle kunna arbeta med att särskilt uppmärksamma 

personer med utmattningssyndrom. CDT tillför ett kritiskt perspektiv till uppsatsens 

frågeställningar och möjliggör diskussioner om strukturella mönster. CDT används i 

denna studie huvudsakligen på följande sätt. Dels används resonemanget om att idén 

om den friska välfungerande kroppen är en fantasi. Davis resonemang får i uppsatsen 

belysa när och på vilket sätt bibliotek och/eller bibliotekens beslutsfattare antar denna 

fantasi som verklighet och inte anpassar biblioteken till människor som på olika sätt 

är svaga, bräckliga eller sjuka (Davis 2002). Dels används begreppet 

funktionsförmåga för att belysa att funktionsförmåga är något alla har och inte bara 

personer med funktionsnedsättning (Alftberg, Apelmo & Hansson 2016). Detta 

knyter an till den sociala modellen av hur funktionshinder konstrueras. Att det är 

samhället som om det tillåter att vissa människor på grund av deras egenskaper 

hamnar i underläge därmed funktionshindrar människor och fråntar dem deras 

funktionsförmåga (Copeland 2011). Den sociala modellen av funktionshinder 

används i studien för att belysa om och hur de studerade biblioteken medverkar till att 

funktionshindra personer med utmattningssyndrom. Diskussionerna förs främst 

utifrån de studerade biblioteken men även utifrån en mer generell syn på bibliotek 

som baseras på litteraturstudien. 

2.2 Biblioteket som offentlig sfär 
John Buschmans bok Dismantling the public sphere: Situating And Sustaining 

Librarianship In The Age Of The New Public Philosophy (2003) ligger till grund för 

förståelsen av varför biblioteket ska vara en plats för alla. Att biblioteket ska vara en 

plats för alla står att läsa på många håll, exempelvis i bibliotekslagen och i Unescos 

folkbiblioteksmanifest, men det förklaras sällan med mer än att biblioteket har en 

demokratiskapande och demokratibevarande funktion.  
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Buschman menar att de allmänna bibliotekens existens berättigas av att de producerar 

och reproducerar demokratin. ”The compelling case for the democratic purposes of 

librarianship is […] in a democracy, producing and reproducing the circumstances 

that enable democratic processes is the fundamental, core value” (2003, s. 175). 

Enligt Buschman är det viktigt att förtydliga detta eftersom lagar och policydokument 

blir vaga om man inte har en grundläggande principiell förståelse för uppdraget. Utan 

sådan förståelse tolkas denna typ av dokument oreflekterat och ofta efter de då 

rådande okontrollerade normerna (2003, s. 174). Buschman utgår från en filosofisk 

tradition baserad på Jurgen Habermas syn på demokrati och vilken roll förekomsten 

av offentliga sfärer spelar i demokratin. Biblioteket är enligt Buschman en 

demokratisk offentlig sfär som möjliggör diskussioner om vem alla är, om vad som är 

sant och falskt, om vad som är underhållning och vad som är allvar (2003, s. 180). 

Detta är viktiga samhälleliga frågor och de ska ej beslutas om av privata intressen. 

”The democratic public sphere roles of libraries as disseminators of rational, 

reasoned, and organized discourse, as a source of verifying or disputing claims, and 

as a place for the inclusion of alternative views of society and reality have no place in 

the vision of the library as the instant-satisfaction, fast-food equivalent of 

information” (2003, ss. 120–121). Buschmans resonemang vänder sig mot de trender 

som gör att många bibliotek idag bedömer sin framgång genom att räkna antal 

besökare, ofta på bekostnad av att göra biblioteket tillgängligt för personer som utan 

hjälp kan ha svårt att ta sig dit. Detta är en av bilderna som kom fram under de 

biblioteksintervjuer som presenteras senare i texten (B4). Buschman hävdar att man 

idag ofta försvarar bibliotekens syfte utifrån ekonomiska termer, som ett medel att 

förverkliga informationssamhället, men att det oftast saknas tillräckliga offentliga 

resurser för att kunna utföra detta. På grund av detta så blir biblioteket mer och mer 

som ett företag med varor, kunder, marknadsföring och utvärderingar som mäter 

kundnöjdhet. Buschman förespråkar att biblioteket ska vara en offentlig demokratisk 

motvikt till privata intressen (2003, s. 169–173).  

 

En annan biblioteksforskare som också argumenterar för bibliotekets roll som 

demokratigarant är John Budd (Budd 2008, ss. 179–186). Både Buschmans och 

Budds argument vilar på tidigare filosofers idéer om demokrati. Buschmans argument 

för biblioteket som demokratigarant grundas på Habermas idé om betydelsen av 

offentliga sfärer som motvikt mot privata intressen i den moderna demokratin. Budds 

demokratiargument kolliderar inte med detta men har en något annorlunda grund. 

Enligt Budd är demokrati är ett görande, inte bara ett varande. Budd bygger sitt 

argument om bibliotekets demokratiska funktion på John Deweys syn på vad 

demokrati innebär. Budd skriver att den huvudsakliga skillnaden mellan exempelvis 

Habermas och Dewey ligger i Deweys ståndpunkt att 

 
association and freedom to associate are constitutive of democracy. Others admit that association 

provides a means to education and information exchange, but Dewey held that association is a 

part of human existence that defines the institutions we create. Association is essential for the 

existence of the public, which in turn is essential to the existence of community. 

Budd 2008, s. 182 

 

Budd poängterar att vissa tillhöranden (min översättning av engelskans association) 

är frivilliga medans andra är ofrivilliga, exempelvis sådana som påverkas av klass, 

kön, funktionsnedsättning eller funktionsförmåga. Ju mer socioekonomiskt utsatt en 
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människa är desto mer påverkas hen av dessa ofrivilliga tillhöranden och desto 

svårare blir det att frivilligt välja tillhörighet (2008 ss. 182–183). Ett av bibliotekets 

huvudsakliga uppdrag är utifrån denna syn att möjliggöra allas deltagande i 

demokratin, också de som utsätts för många ofrivilliga tillhöranden (Budd 2008, ss. 

179–183).  

 

Buschman och Budd förtydligar vad bibliotekets demokratiskapande och bevarande 

verkligen innebär och den deweyska synen på demokrati som pågående aktivitet 

kolliderar inte med Buschmans idéer. Anledningen till att Budd nämns är att han 

trycker på vikten av att se demokrati som aktivitet och att om alla inte faktiskt kan 

delta i aktiviteten fallerar demokratitanken. Buschmans och Budds demokratibegrepp 

passar väl ihop med CDT:s problematiseringar av vem ”alla” är. De förespråkar 

biblioteket som demokratigarant och CDT problematiserar vem demokratin är till för 

och hur normer och värderingar kan verka exkluderande. Teorierna kompletterar 

varandra väl. De är normativa till sin natur och kolliderar inte med Bucklands mer 

instrumentella teori som i sig inte är värderande. 

2.2.1 Tillämpning av teorin om bibliotek som offentlig sfär i studien 
Teorier om biblioteket som offentlig sfär och demokratigarant används i denna studie 

huvudsakligen på följande sätt. Buschmans resonemang om biblioteket som 

demokratigarant används för att belysa när och hur bibliotek inte lyckas vara en plats 

för alla och vilka konsekvenser – både för enskilda individer och för 

demokratibevarandet – detta kan få. Teorierna används också för att belysa om och 

hur biblioteken på olika sätt anpassat sig efter marknadsekonomiska värderingar.  

Budds resonemang om biblioteket som plats för förverkligandet och görande av 

demokrati används för att belysa hur bibliotek genom att funktionshindra vissa 

människor därmed utesluter dessa från att delta i demkratigörandet och hur detta i sin 

tur är skadligt för det ständigt pågående återskapandet av demokratin. Diskussionerna 

förs främst utifrån de studerade biblioteken men även utifrån en mer generell syn på 

bibliotek som baseras på litteraturstudien. 

2.3 Bucklands teori om hinder för informationstillgång 
Bucklands teori om hinder för informationstillgång har använts som grund för att 

konstruera frågeställningar till den första expertintervjun. Valet av denna teori 

grundas på att jag vill få reda på vilka hinder en person med utmattningssyndrom kan 

uppleva i biblioteksmötet, det vill säga undersöka tillgänglighetsproblematik, och det 

är kring tillgänglighet och informationstillgång som Bucklands teorier skapar ett 

ramverk. Denna teori definierar på ett tydligt sätt vilka hinder en informationssökare 

kan stöta på (Buckland 1991). Teorierna är tillämpbara när det gäller att skapa 

frågeställningar om bibliotekstillgänglighet men knappa när det gäller att tolka 

möjliga svarsresultat. Jag har funnit flera uppsatser som behandlar liknande 

frågeställningar som använt sig av Bucklands teori och det stärker tillförlitligheten till 

teorins tillämpbarhet (Hast & Normark 2011; Johansson & Ängsved 2007; Källdin 

2015). 

 

Buckland definierar informationstillgång som ”the means to enable an inquirer to 

learn from ⧿ to become informed by ⧿ a source pertinent to an inquiry, to accede to 
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the evidence that results in acquiring the knowledge desired” (1991, s. 78). Buckland 

menar att det finns sex hinder som måste överkommas för att en användare ska få 

tillgång till information. Forcerandet av dessa hinder för informationstillgänglighet 

sker från olika vinklar och det krävs olika typer av handlingar för att övervinna dem. 

Buckland skriver att  
the remedy may be technical (better retrieval systems for identification, better delivery for 

availability); additional time, effort, or money (price); an increase in resources or change in social 

and political values (cost); instructional (remedying inadequate expertise for identifying materials 

or for understanding them when they are made available); or altered attitudes (acceptability). 

Buckland, 1991, s. 80 

 

Här redogörs för både det av Buckland framställda generella hindret och för hur det 

har anpassat till studiens specifika forskningsfrågor. (Översättningen till svenska är 

min egen.)  

 

1. Identifikation  

 Att användaren kan hitta vad den söker.  
 Vilka problem kan en person med utmattningssyndrom ha med att hitta 

material? I biblioteket, på webben eller på telefon? 
 

2. Tillgång 

 Att användaren kan ta del av det identifierade materialet.  
 Vilka tillgänglighetsproblem kan finnas för en person med 

utmattningssyndrom när önskat material, funktion eller tjänst på biblioteket är 

identifierat? Det vill säga, medför utmattningssyndrom problem som gör 

identifierat biblioteksmaterial otillgängligt? 
 

3. Ansträngning för användaren  

 Att användaren har resurser nog att använda informationssystemet. 
 Vilka ansträngningar, fysiska, psykiska och sociala, kan ett 

biblioteksbesök/hitta material/funktion/tjänst innebära för en person med 

utmattningssyndrom? 
 

4. Ansträngning för biblioteket  

 Att biblioteket har resurser nog att tillgängliggöra informationen.  
 

5. Förståelse  

 Att användaren kan förstå informationen eller få hjälp att förstå den. 
 Vilka förståelseproblem kan en person med utmattningssyndrom ha som gör 

sig besvärande på biblioteket? Exempelvis problem som medför att 

användaren inte förstår olika typer av information inom bibliotekets 

verksamhet. Den kan utgöras av skyltar på biblioteket, texten på bibliotekets 

hemsida, den muntliga och skriftliga kommunikationen med personalen eller 

av innehållet i samlingarna. 
 

6. Tilltro  

 Att användaren inte kan lita på informationen, dels på grund av att 

informationen uppfattas som ovetenskapligt grundad, dels på grund av att 

informationen strider mot användarens egna uppfattningar.  
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 Kan en person med utmattningssyndrom på grund av funktionsnedsättningen 

ha problem med att lita på hittad information? 

2.3.1 Tillämpning av Bucklands teori om hinder för informationstillgång 

i studien 
Bucklands teori om hinder för informationstillgång används i denna studie som 

utgångspunkt för frågeställningarna i den första expertintervjun.  
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3 Metod 

Studien är baserad på litteraturstudier, kvalitativa semistrukturerade intervjuer och 

platsobservationer. Valet av dessa metoder baseras på forskningsfrågorna och hur jag 

tror att dessa frågor bäst kan besvaras (Ahrne & Svensson 2015, s. 20–21).  

 

En av metoderna som använts för att besvara studiens frågeställningar har varit 

litteraturstudier. Ett återkommande resultat av dessa studier är konstaterandet att det 

inte finns mycket skrivet om vad personer med utmattningssyndrom kan behöva på 

biblioteket eller om vilken service biblioteken har, inte har eller skulle kunna ha för 

personer med utmattningssyndrom. Detta pekar på ett behov av att ge en samlad bild 

av tidigare forskning som på olika sätt knyter an till uppsatsens syfte. Detta för att 

skapa ny kunskap om hur folkbibliotek arbetar med tillgänglighet och service för 

personer med utmattningssyndrom. Något som framkommer är att det hos 

bibliotekspersonal ofta finns en tyst, icke nedskriven kunskap om hur man 

bemöter/arbetar tillgängliggörande för personer med dolda funktionsnedsättningar 

(Blomquist & Collovin 2006, ss. 75–76; Borg 2013, ss. 50–51).  

 

Intervjuer ger en möjlighet att sätta ord på denna ”tysta” kunskap. Forskningsfrågorna 

berör människors upplevelser. Både Ahrne och Svensson (2015, s. 21) och Hartman 

(2004, s. 273) menar att intervjuer är ett bra sätt för att fånga in människors 

upplevelser. Valet att genomföra semistrukturerade intervjuer baseras på en önskan 

om att ha samma struktur på samtliga intervjuer och samtidigt ge respondenter och 

mig själv möjlighet till utvikningar under intervjuns gång. Intervjuerna är genomförda 

i två olika omgångar. Den första omgången som ytterligare ett sätt att besvara fråga 1 

består av två expertintervjuer. Informanten i dessa arbetar som psykolog och besvarar 

frågor om hur utmattningssyndrom påverkar en människas förmåga att använda 

biblioteket. I den andra omgången samlas ytterligare material in till att besvara i 

huvudsak fråga 2 och i denna intervjuas biblioteksanställda. 

 

Platsobservationer är ett ytterligare sätt att besvara forskningsfrågorna och då främst 

fråga 2. Intervjuer kan ge en helhetsbild som gör observationerna överflödiga men i 

samtal är det lätt att missa någon aspekt som kanske går att uppfatta med ögat. 

Eftersom fråga 2 handlar om bland annat rumslig tillgänglighet är det givande att 

också observera själva rummet, inte bara samtala om det. Ahrne och Svensson 

poängterar att det under platsobservationer kan framkomma sådant som skiljer sig 

från intervjuutsagor och att detta förtydligar samhälleliga fenomens komplexitet 

(2015, s. 26). 

  

Materialet som analyseras är resultat från tidigare forskning, informantsvar och 

anteckningar från platsobservationer. Analys och tolkning görs utifrån valda metoder 

och teoretiska ramverk. Teman och kategorier funna i litteraturstudien och 
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expertintervjuer ligger till grund för analys av biblioteksintervjuer och 

platsobservationer. I kapitlet Diskussion och slutsatser kopplas sedan analysen till 

studiens frågeställningar. Där diskuteras vad personer med utmattningssyndrom kan 

vilja ha på biblioteket och hur biblioteken arbetar med att bli tillgängliga och minska 

tillgänglighetsbesvär för personer med utmattningssyndrom. Sedan diskuteras vad 

dessa resultat tillför Critical disability theory. 

3.1 Litteraturstudie, urval, genomförande och tolkning 
Ett av sätten som använts för att besvara uppsatsens forskningsfrågor är genom en 

litteraturstudie. Målen med denna har varit att kartlägga vilken kunskap som finns, 

och eventuella kunskapsluckor. För att finna material till detta har jag sökt efter 

tidigare forskning utförd inom Sverige och även internationellt. Inledningsvis skedde 

sökningar efter litteratur främst i Lubsearch och Libris samt databaserna ERIC, 

LISTA och PSYCinfo utifrån kombinationer av följande söktermer: 

 
affective syndrome, burnout syndrome, critical disability theory, disabilit*, disability studies, 

exhaustion, exhaustion syndrome, fatigue, fatigue syndrome, hidden disabilit*, invisible 

disabilit*, library, libraries, library and informations science, mental disabilit*, mental disorder*, 

psycholog* disorder*, public librar*, biblioteks- och informationsvetenskap, bibliotek, 

folkbibliotek, funktionsnedsättning*, funktionshind*, handikapp*, psykisk* funktionshinder, 

psykisk* funktionsnedsättning, utmattningssyndrom 

 

Men mycket snart utvidgades dessa sökområden. Inte bara vetenskapliga 

publikationer har studerats utan också texter från intresseorganisationer som 

företräder personer med funktionsnedsättning liksom biblioteksorganisationers och 

myndigheters texter. Jag har inte funnit någon litteratur alls om de specifika frågor 

som ställs i den här studien. Därför vidgades sökområdet och slutligen framstod två 

övergripande fält av litteratur. Litteratur om olika bibliotekstypers arbete med att bli 

tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och litteratur om bibliotekens roll 

i samhället och hur rollen är i förändring.  

 

Litteraturstudien har pågått kontinuerligt under skrivandets gång eftersom 

litteraturläsningen i sig genererat nya idéer till ytterligare läsning och frågeställningar. 

Främst genom hänvisningar till andra författare men också genom teoretiska 

hänvisningar. En stor del av den studerade litteraturen har ett tydligt teoretiskt anslag 

och detta gör att senare redovisat teorikapitel till viss del är överlappande med 

litteraturstudien.  

 

För att analysera och tolka det studerade materialet har återkommande begrepp 

noterats, samband dem emellan identifierats och utifrån detta tematiseringar skapats. 

3.2 Expertintervjuer, urval och genomförande 
För att få reda på vilka svårigheter personer med utmattningssyndrom kan ha på 

biblioteket har två expertintervjuer med en psykolog med mångårig erfarenhet av 

klinisk behandling av personer med utmattningssyndrom utförts. Personen undervisar 

dessutom på psykologprogrammet vid Lunds universitet. Intervjuer var en enkel väg 
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för mig att nå kunskap om detta eftersom jag inte hittat litteratur specifikt om 

utmattades biblioteksanvändande. Jag har inte den kunskap som krävs för att utan 

handledning läsa medicinsk eller psykologisk litteratur på detta område och sen dra 

korrekta slutsatser om hur utmattningssyndrom påverkar biblioteksupplevelsen. Det 

är möjligt att en ytterligare informant hade kunnat berika mitt utgångsläge för den 

huvudsakliga materialinsamlingen men jag tror att i stora drag är de avgörande 

delarna med. Risken att missa saker skulle inte heller elimineras om ytterligare en 

expert intervjuades, bara minska. Detta är inte en studie om vad utmattningssyndrom 

är utan om hur sjukdomen kan påverka biblioteksupplevelsen. När det hänvisas till de 

två expertintervjuerna senare i texten benämns de (EI1) och (EI2), vilket är 

förkortning av expertintervju 1 och expertintervju 2. 

 

Syftet med den första intervjun var att kartlägga vilka av Bucklands hinder som kan 

vara aktuella för personer med utmattningssyndrom. Buckland presenterar sex hinder 

varav två visade sig mindre problematiska, hindret förståelse och hindret tilltro (i 

kapitel Teori redogörs närmare för samtliga hinder) (Buckland 1991). Inte heller 

frågades informanten om hinder nummer 4, ansträngning för biblioteket, eftersom 

detta fokuserar på tillhandahållaren av information, det vill säga biblioteket och inte 

på användaren. Det är inte heller är något som ligger inom informantens 

kunskapsområde. Bucklands teorier handlar om hinder för informationstillgång. 

Bibliotek tillhandahåller inte bara information utan även andra saker kan äga rum där, 

biblioteket kan vara exempelvis en mötesplats, ett väntrum eller en viloplats. Och 

personer med utmattningssyndrom använder biblioteket också för denna typ av icke-

informationsbaserade ändamål. På grund av detta är Bucklands teorier inte tillräckliga 

för att besvara vilka hinder en person med utmattningssyndrom kan uppleva vid 

biblioteksanvändande och därför genomfördes den andra expertintervjun där 

frågeställningarna utgick från de identifierade relevanta hindren och 

forskningsfrågorna. 

 

För att analysera och tolka resultaten från dessa intervjuer har en tematisering utifrån 

intervjuguidernas frågeställningar gjorts. Resultaten kopplas också till begreppet 

Kritiska platser (Alftberg, Apelmo & Hansson 2016, s. 23). Detta är ett begrepp som 

kan användas för att finna de tillfällen och platser där en människa vill kunna delta 

men blir utestängd från deltagande på grund av psykiska och sociala hinder. 

  

Innan intervjuerna ägde rum blev informanten informerad om studiens syfte, att det 

var frivilligt att ställa upp och om att inga personnamn skulle användas. Personnamn 

undviks eftersom informanten arbetar med klinisk behandling av personer med 

utmattningssyndrom och därigenom har tillgång till känsliga personuppgifter. Genom 

anonymitet minimeras risken för att någon på något sätt ska känna sig utpekad. 

Informanten fick i efterhand möjlighet att ta del av transkriptionerna från intervjuerna 

så att inga missförstånd skulle uppstå.  

3.3 Biblioteksintervjuer och platsobservationer 
Frågeställningarna i detta moment bygger på resultaten från expertintervjuer, Critical 

disability theory, särskilt de förslag Kumbier och Starkey nämner (2016, ss. 483–

485), och teorier om bibliotekets roll i ett demokratiskt samhälle och lagstiftning som 

styr bibliotekets uppdrag. Med materialinsamlingen undersöks hur bibliotek arbetar 
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eller skulle kunna arbeta med att särskilt uppmärksamma personer med 

utmattningssyndrom.  

3.3.1 Biblioteksintervjuer och platsobservationer, urval 
Intervjuerna är gjorda på fyra bibliotek i Skåne. Eftersom målet inte är peka ut vad 

enstaka personer eller bibliotek gör eller inte gör utan snarare ta reda på vad som 

finns, vad som vore önskvärt att det fanns och om det inte finns så varför, det vill 

säga vilka strukturer som skapar vilka förutsättningar, har jag försökt att skapa bredd 

bland informanterna genom att utföra intervjuerna på storleksmässigt olika orter.  

När det hänvisas till de olika biblioteken samt respektive informant kallas de bibliotek 

1 eller (B1), bibliotek 2 eller (B2) och så vidare till 4. Samma förkortningar används 

som hänvisning när informanterna citeras. När det hänvisas till platsobservationer 

utförda på de olika biblioteken kallas de för (OAB1) vilket är en förkortning av 

observationsanteckningar bibliotek 1, (OAB2) och så vidare till (OAB4). Här nedan 

kommer en översiktlig presentation av biblioteken och respektive informant. De 

siffror och yrkesbeskrivningar som nämns är mycket grova. Av etiska skäl hålls 

anonymiteten så hög som möjligt och mer exakta siffror skulle göra det möjligt att 

peka ut orter och eventuellt personer. Detta skulle på olika sätt kunna påverka både 

informanter och studien negativt. Informanterna skulle kunna bli mindre uppriktiga 

om deras utsagor kan härledas tillbaka till dem och detta skulle i sin tur göra studien 

mindre tillförlitlig. 

 

Bibliotek 1 har cirka eller fler än 50 anställda och kommunen har cirka eller fler än 

100 000 invånare. Informanten har arbetat på biblioteket i cirka eller mer än 10 år. 

Hen är delaktig i bibliotekets tillgänglighetsarbete. 

 

Bibliotek 2 har cirka 20 anställda och kommunen har cirka 30 000 invånare. 

Informanten har arbetat på bibliotek i kommunen i cirka 5 år. Hen har flera olika 

ansvarsområden. 

 

Bibliotek 3 har knappt 10 anställda och kommunen har knappt 10 000 invånare. 

Informanten har arbetat på biblioteket i cirka 25 år. Hen har flera olika 

ansvarsområden. 

Bibliotek 4 har cirka eller fler än 50 anställda och kommunen har cirka eller fler än 

100 000 invånare. Informanten har arbetat på biblioteket i cirka eller mer än 10 år.  

Hen är delaktig i bibliotekets tillgänglighetsarbete. 

 

På samma bibliotek som ovan har det för att komplettera bilden som framkom under 

intervjuerna också utförts platsobservationer. Observationsunderlaget är framtaget 

utifrån expertintervjuresultat samt rekommendationer från litteratur om 

funktionsnedsättningar och bibliotek. Jag har funnit redan existerande 

observationsschema för biblioteksservice riktad till personer med 

funktionsnedsättning men i dessa är fokus nästan uteslutande på fysiska 

funktionsnedsättningar (IFLA 2005). Därför har det i samråd med informanten i 

expertintervjuerna skapats ett eget observationsunderlag.  
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3.3.2 Biblioteksintervjuer och platsobservationer, genomförande 
För att få tag i informanter skickades e-post till åtta bibliotek i Skåne. Jag kontaktade 

bibliotekschefer och informerade dem om studiens syfte och bad dem att få intervjua 

bibliotekspersonal. Fyra av dessa bibliotekschefer vidarebefordrade min förfrågan till 

personal vars arbete på något sätt knyter an till studiens tema. I samtliga fall skedde 

detta först efter förtydliganden från min sida att det inte var nödvändigt att ett särskilt 

uppmärksammande av personer med psykiska funktionsnedsättningar eller 

utmattningssyndrom var eller är något som biblioteket arbetar med. Alla informanter 

blev innan intervjuerna ägde rum informerade om studiens syfte, att det var frivilligt 

att ställa upp, att inga person- eller ortsnamn skulle användas och att resultaten bara 

kommer att användas i forskningsändamål. Detta konkretiserar de fyra huvudkrav 

Forskningsetiska rådet ställer för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning 

(Vetenskapsrådet 2002). De blev däremot informerade om att det i texten kommer att 

framgå att studien är utförd i Skåne. Informanter fick i efterhand de transkriberade 

intervjuerna skickade till sig så att de kunde se över huruvida något blivit felaktigt 

eller otydligt formulerat. En informant återkom med en justering av tidigare utsaga 

som berörde tjänsten ”boka en bibliotekarie”. Alla intervjuer ägde rum på 

informanternas arbetsplatser och spelades in med mobiltelefon. Samtliga intervjuer 

har transkriberats. Transkriptionerna har låtits vara något mer skriftspråkslika än att 

de på pricken speglar det verkliga samtalet. Detta för att underlätta analysen av dem. 

Analysens fokus är på innehållet och inte på sättet som innehållet förs fram. 

Dessutom är det svårt med en absolut transkription, att fånga alla tonfallsförändringar 

och meningsbärande tystnader.  

 

Platsobservationerna genomfördes i anslutning till intervjuerna. Beträffande 

platsobservationer informerades informanterna innan intervjun om att jag önskade få 

utföra dessa efter intervjutillfället. Observationerna var främst inriktade på den 

rumsliga miljön och inte på mänsklig interaktion. En del av observationerna omfattar 

förvisso resultaten av mänskliga beteenden, såsom ljudnivå och trängsel men inga 

specifika individer observerades. I två av fallen var biblioteken öppna med besökare. 

I ett av fallen var biblioteket meröppet, med besökare men utan för besökare 

tillgänglig personal. I det sista fallet var biblioteket stängt på grund av ombyggnation. 

Skillnaderna i observationsförutsättningar påverkar min upplevelse av biblioteken. 

När det i kapitlet Biblioteksintervjuer och platsobservationer, resultat och analys 

diskuteras resultat framkomna under platsobservationer utgås det i de två fall där 

biblioteken inte var bemannat öppna för besökare från personalens utsagor och 

beskrivningar.  

3.3.3 Biblioteksintervjuer och platsobservationer, kodning av empiri och 

tolkning 
Trots ett litet antal informanter visar svarsresultaten en viss mättnad, det vill säga 

vissa svar och svarsmönster är återkommande (Ericsson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 

42). Resultaten från platsobservationerna presenteras tillsammans med 

intervjuresultaten. Enligt Hartman möjliggörs tolkning genom att termer sätts i 

relation till varandra. För tolkning av resultaten används Critical disability theory och 

Buschmans teori om bibliotek som offentlig sfär. I denna studies fall innebär detta att 

begrepp från de teoretiska ramverken relateras till varandra och skapar kategorier och 

dessa står i sin tur i relation till varandra och skapar på så sätt ”meningsbärande 
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företeelser” (Hartman 2004, s. 288). Det empiriska materialet har kodats för att kunna 

analyseras. Först kartlades olika begrepp och sedan har dessa kategoriserats (Hartman 

2004, ss. 287–288). Läsaren kan ha i åtanke att i stora drag har analys och resultat 

framkommit på detta sätt men att det är svårt att redogöra för varje enskild 

tolkningsakt och att det är svårt att helt och hållet särskilja resultat från analys. 

 

De övergripande kategorierna är följande: 

 Bibliotekslagen, förståelse och efterlevnad. 
 Rumslig/teknisk utformning. 
 Tydlighet/bemötande. 
 Evenemang/aktiviteter. 
 Reglering av arbetet. 

 

Samtliga kategorier är överlappande. Exempelvis påverkas tydligheten i miljön av hur 

personalen tolkar och utför sin lagstadgade uppgift. I kapitlet Biblioteksintervjuer och 

platsobservationer, resultat och analys redogörs för en kategori i sänder. Efter varje 

kategorisk redogörelse under rubriken Analys, förankras resultaten i metod, teori och 

tidigare forskning. I så hög grad som möjligt förs redogörelsen för resultat och analys 

på ett generellt plan. Anledningen till att det i resultatredovisningen hänvisas till de 

olika biblioteken är inte för att diskutera vad de enskilda biblioteken gör eller inte gör 

utan för att kunna diskutera hur olika praktiker och förhållningssätt kan hänga ihop.  

En etisk fråga som aktualiseras utifrån detta handlar vad hänvisningarna till de olika 

biblioteken bygger på. Jag vill uppmärksamma läsaren på att det bara är en 

bibliotekarie/biblioteksassistent på varje bibliotek som intervjuats. I hänvisningar till 

intervjuutsagor behandlas dessa enskilda informanter – med stöd av 

platsobservationsanteckningar – som representanter för hela institutioner. I en större 

studie hade det kunna vara önskvärt att intervjua samtliga anställda på biblioteken för 

att på så sätt få en mer heltäckande bild. Dock har jag valt att behandla de enskilda 

informanterna som representanter för respektive bibliotek eftersom fokus i denna 

studie inte är på de enskilda individerna utan på institutionerna. 

3.4 Metodologiska reflektioner 
Här nedan presenteras ett par allmänna reflektioner kring metodval. Valet av metod 

påverkar resultat, analys och dessutom den avslutande diskussionen och slutsatser. 

När det gäller kvalitativa metoder skiljer Hartman på metod som är analytiskt 

induktiv och metod som är interaktivt induktiv. Den analytiskt induktiva metoden är 

rätlinjig och ska vara så värdeneutral som möjligt. Forskningsområde bestäms, empiri 

insamlas, analyseras och resulterar i en teori. I interaktiv induktion får 

datainsamlingen påverka undersökningen och de teoretiska idéer arbetet genererar. 

Processen med urval och materialinsamling tillåts påverka forskningsprocessens 

gång. Denna process upprepas sedan och forskningsproblemet omformuleras 

beroende på den insamlade empirin. Upprepningarna pågår tills den insamlade 

empirin visar på en mättnad, det vill säga att ingen ny kunskap framkommer. Då 

formuleras en teori (Hartman 2004, ss. 277–298). Denna studie är en blandning av 

ovanstående metoder men den interaktivt induktiva metoden har dominerat. 

Forskningsprocessen har varit någotsånär rätlinjig men de metodologiska och 

teoretiska grunderna har justerats efterhand. Hartman tar upp problem med båda 

arbetssätten och dessa problem är relevanta i denna studie. När det gäller analytisk 
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induktion så är det svårt att studera ett område värdeneutralt. Den interaktiva 

induktionen är problematisk på grund av att metoden kan användas för att bekräfta 

teorin (Hartman 2004, ss. 289–291). Exempelvis presenteras inte teorier som 

motsäger eller problematiserar de för studien valda teorierna.  

 

Ytterligare en metodologisk kommentar som är relevant utifrån detta rör omfånget på 

studiens olika delar och den noggrannhet de har utförts med. Under arbetets gång har 

uppsatsens frågeställningar preciserats och detta har resulterat i att de olika 

materialinsamlingsdelarna förändrats och bytt karaktär. Inledningsvis var 

expertintervjuer och litteraturstudie inte del av studiens empiriska material. Men på 

grund av att dessa är med och besvarar forskningsfråga 1 ser jag det som mer 

transparent och etiskt korrekt att behandla dem som delar av den empiriska basen. De 

får dock mindre utrymme när de gäller redogörelse för hur tolkning av resultat och 

analys gått till. Teori och resultaten från expertintervjuerna presenteras i ett eget kort 

kapitel efter kapitlet Litteraturstudie, tidigare forskning och litteratur. Detta för att 

dessa två kapitel utgör en bakgrund och förutsättning för resterande 

materialinsamling. Inledningsvis var det de resterande delarna, biblioteksintervjuer 

och platsobservationer, som utgjorde det empiriska materialet. I resterande text syns 

fortfarande detta fokus genom att det är utifrån dessa som de huvudsakliga 

diskussionerna förs. 

3.5 Reflexivitet och förförståelse 
Egna erfarenheter av sjukdomen utmattningssyndrom är något som påverkat mitt val 

av ämne. Jag har också både innan och under arbetets gång diskuterat studiens ämne 

med personer som har varit eller är drabbade av sjukdomen. Jag kan inte redogöra för 

hur studien skulle ha sett ut utan dessa erfarenheter men förmodligen hade den 

utformats annorlunda. Trots att detta är något som kan påverka min objektivitet tror 

jag ändå att detta ”inifrån”-studerande är något positivt. Inifrånperspektiv efterlyses 

av Copeland (2011, s. 230) och Hill (2013, s. 141). 
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4 Litteraturstudie, tidigare forskning och 

litteratur  

I följande kapitel redovisas den tidigare forskning som studien tar avstamp i och som 

i kapitlet Biblioteksintervjuer och platsobservationer, resultat och analys används 

som analysverktyg. Valet att behandla tidigare forskning som en del av det empiriska 

materialet baseras – som också nämns i metodkapitlet – på att jag inte har funnit 

någon tidigare forskning som kopplar behoven hos personer med utmattningssyndrom 

till folkbibliotek. På grund av detta vidgas litteraturstudien till att kartlägga det 

forskningsgrundade kunskapsläget om olika tillgänglighetsaspekter rörande 

folkbibliotek och personer med främst psykisk men även fysisk eller kognitiv 

funktionsnedsättning. Litteraturstudien är tillsammans med expertintervjuer ett sätt att 

skapa ny kunskap om folkbibliotek och utmattningssyndrom. Kapitlet är indelat i två 

övergripande områden: bibliotekens arbete med att bli tillgängliga för personer med 

funktionsnedsättning och folkbibliotekets roll i samhället samt rollen i förändring. 

Tyngdpunkten i litteraturgenomgången ligger på det första området, bibliotek och 

funktionsnedsättning. Litteraturhänvisningarna i del två har en mer översiktlig 

karaktär tänkt att kontextualisera den första delen. Indelningen är gjord för att 

underlätta läsningen och skapa en tematisering. De flesta av nedan nämnda texter går 

trots detta ofta in på båda områdena. Likaså ligger de flesta av texterna till grund för 

alla tre av studiens frågeställningar och det är svårt att separera text som ligger till 

grund för frågeställning ett från text som ligger till grund för frågeställning tre. 

Litteraturen som presenteras nedan är av både normativ karaktär, det vill säga 

värderande, och forskningsgrundad karaktär, det vill säga beskrivande. Ingen av 

texterna är renodlat det ena eller det andra men ofta dominerar en sida.  

4.1 Bibliotekens arbete med att bli tillgängliga för personer 

med funktionsnedsättning  
Jag har funnit att en del forskning redan finns beträffande hur bibliotek arbetar med 

fysiska och intellektuella funktionsnedsättningar men mycket lite om hur bibliotek 

arbetar med personer med psykiska funktionsnedsättningar. Få av texterna nämner 

psykiska funktionsnedsättningar och i de fall som detta görs konstateras ofta bristen 

på forskning om detta (Blomquist & Collovin 2006, ss. 75–76; Borg 2013, s. 51). 

Detta är en av motiveringarna till utförandet av de expertintervjuer som presenteras i 

senare kapitel. Den största delen av litteraturen nedan om bibliotekens arbete med att 

bli tillgängliga för personer med funktionsnedsättning är av forskningsgrundad 

karaktär. Den är författad av biblioteks- och informationsvetenskapliga forskare och 

den beskriver hur bibliotek arbetar med tillgänglighet för personer med 

funktionshinder. Trots detta har de flesta av dessa texter tydliga normativa inslag. De 
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är skrivna utifrån olika teorier vilka i sig är byggda på olika sätt att se på världen och 

kan inte påstås vara värdeneutrala. Det gäller särskilt artiklarna av Kumbier och 

Starkey (2016) och av Copeland (2011). Bara två av texterna är av tydligt normativ 

karaktär (Burgstahler 2012; Vincent 2014). Båda texterna går igenom vad bibliotek 

bör göra för att vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning men också 

här blandas forskningsgrundade resonemang in eftersom dessa böranden inte är tagna 

ur det blå utan bygger på deskriptiv forskning. Ett par av texterna är skrivna för mer 

än tio år sedan (Ford 2002; Blomquist & Collovin 2006). Dessa texter tas med trots 

att de inte är helt nya eftersom den bild denna litteratur visar bekräftas av senare 

forskningsresultat och detta tyder på att identifierade problemområden kvarstår. 

 

En forskningsöversikt som har varit till stor nytta för denna studie är Heather Hills 

Disability and accessibility in the library and information science literature: A 

content analysis (2013). Detta är en sammanställning och analys av hur det 

biblioteks- och informationsvetenskapliga forskningsfältet ser ut i frågor som rör 

funktionsnedsättningar. Översikten gäller perioden 2000–2010 och jag har inte kunnat 

hitta någon liknande som täcker senare år. Hill finner att forskningsfokus oftast ligger 

på informationssökning eller på synnedsättning (2013, s. 137). Hill konstaterar att det 

saknas och efterfrågas forskning på en rad områden, bland annat forskning om hur 

attityder påverkar och skapar bemötande- och tillgänglighetspraktiker, sökbeteenden 

och forskning om serviceönskemål. Dessutom saknas forskning som utgår från 

förstahandskällor, det vill säga personer med funktionsnedsättning. Slutligen finner 

Hill att läroböcker inom biblioteks- och informationsvetenskaplig utbildning ofta helt 

saknar ett funktionsnedsättningsperspektiv (2013, s. 141). 

 

Alana Kumbier och Julia Starkey bekräftar och förtydligar stora delar av vad Hills 

artikel efterfrågar i artikeln Access is not problem solving: Disability justice and 

libraries (2016). De diskuterar bland annat attityders betydelse för bemötande och 

tillgänglighet, behovet av forskning på och av förstahandskällor och behovet av 

funktionsnedsättningsperspektiv inom biblioteks- och informationsvetenskaplig 

utbildning och forskning. Kumbier och Starkey ifrågasätter idén om att 

funktionsnedsättningar är problem hos eller för individer. Utifrån Critical disability 

theory som tillför artikeln ett tydligt normativt inslag och i en diskussion om den 

lagstiftning, Americans with Disabilities Act (ADA), som skyddar personer med 

funktionsnedsättnings rätt att ha lika tillgång till samhället som personer utan 

funktionsnedsättning, visar de att bibliotek ofta ser funktionshinder som något som 

finns hos en på något sätt försvagad individ och inte som hinder som finns i samhället 

(2016, s. 471). Kumbier och Starkey visar hur bibliotekarier och den amerikanska 

biblioteksorganisationen ALA är med och vidmakthåller denna syn. Författarna 

menar att synen på funktionsnedsättningar måste ändras hos de bibliotekarier som på 

något sätt är intresserade av jämlikhet och rättvisa. De skriver att ”we do not want to 

perpetuate an ideological system that naturalizes the inclusion of some users and the 

exclusion of others because that is the way things have ’always’ been” (2016, s. 473). 

Kumbier och Starkey argumenterar för att problemen som behöver lösas ligger i de 

sociala praktiker som funktionshindrar människor. De förespråkar en både-och-

inställning till arbetet med funktionsnedsättningar. Individer kan uppleva 

funktionshinder vilka kräver olika anpassningar men det räcker inte att biblioteket 

bara bockar av anpassningar från en checklista. Funktionshinder är också något som 

skapas av en omvärld som delar upp människor i normala och onormala, av 
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kontextuella mellanmänskliga relationer (2016, s. 475). Utifrån sloganen ”Nothing 

about Us without Us” lägger Kumbier och Starkey fram förslag på hur denna både-

och-attityd kan förverkligas. Dessa är: 

 Professionell delaktighet. Personer som berörs av en policy eller social praktik 

ska vara med och stifta, godkänna och utforma den. Detta förutsätter att 

berörda personer finns med i den beslutsfattande ledningen. 
 Anställ, utbilda och stötta personal med funktionsnedsättning. 
 Engagera personer med funktionsnedsättning i planering och beslutsfattande. 

För att förstå hur personer med funktionsnedsättning upplever biblioteket så 

måste man fråga dem och låta dem utföra och delta i forskning som rör hur 

biblioteket kan förbättras. 
 Tillföra funktionsnedsättningsperspektiv inom biblioteks- och 

informationsvetenskapliga utbildningar. 
 Tänk intersektionellt i planering och beslutsfattande. Utgå inte från enskilda 

aspekter av människans identitet utan arbeta vidare utifrån exempelvis 

funktionsförmåga, etnicitet och kön. 
 Utmana idén om den friska välfungerande kroppen och se att alla är i 

beroendeställning. Detta är ett nödvändigt steg om man ska frångå idén om att 

funktionsnedsättning är ett individuellt problem som bara ska lösas. (2016, ss. 

483–485) 
 

Ovanstående artiklar är skrivna av amerikanska forskare. Nedan hänvisas till texter 

författade i Sverige om svenska förhållanden. Mycket av det som efterlyses i texterna 

ovan efterlyses också här. Två uppsatser har hjälpt mig mycket i utförandet av denna 

studie. Den ena är en magisteruppsats av Maria Blomquist och Yvonne Collovin 

(2006), den andra en masteruppsats av Mikael Borg (2013). Uppsatsförfattarna 

studerar områden som inte är väl utforskade men är relevanta föra denna studie. Trots 

att uppsatsresultaten inte är baserade på flerårig forskning stärks deras slutsatser av 

övrig forskning som hänvisas till i detta kapitel. 

Blomquist och Collovin undersöker i sin magisteruppsats Likvärdig service börjar 

med ett gott bemötande. Folkbibliotekens beredskap inför 2010 (2006) hur 

folkbibliotek ur ett psykosocialt hänseende arbetar med bemötande av personer med 

funktionsnedsättning. Det framkommer att mycket kunskap finns ute på biblioteken 

men att den sällan är tydligt uttryckt och dokumenterad. De visar att personal på 

folkbibliotek säger sig behöva mer kunskap om hur man bemöter personer med 

psykiska funktionshinder. Deras studie visar att samarbete mellan bibliotek och 

handikapporganisationer ofta saknas när det gäller planering, genomförande och 

utvärdering av verksamheten och de argumenterar för att det inte är ”rimligt att 

planera hur ett gott bemötande bör vara om man inte tillfrågat användaren eftersom 

han/hon bör ses som expert i egna frågor” (Blomquist & Collovin 2006, ss. 75–76). 

Borgs masteruppsats Den osynliga användaren. Hur kan bibliotek förbättra servicen 

för användare med osynliga funktionsnedsättningar? (2013) handlar om hur personer 

med osynliga funktionsnedsättningar, främst inom autismspektrat, upplever bibliotek. 

Han visar att det saknas studier kring detta. Med ett Critical disability theory-

perspektiv utgår Borg från och belägger hypotesen ”att biblioteken trots ett lagligt 

påbud om att ägna särskild uppmärksamhet åt användare med funktionsnedsättningar 

i realiteten inte tar behoven hos användare med osynliga funktionsnedsättningar med i 

beräkningen” (Borg 2013, s. 11). Han rekommenderar ett vidgat tillgänglighets-

begrepp så att det inte bara inkluderar fysisk tillgänglighet utan också psykisk 
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tillgänglighet. Han påpekar att detta vidgade begrepp inte bara passar personer med 

autism utan att det kan komma fler människor till gagn. Tydlighet i design och 

bemötande och möjlighet till avskärmning i tysta miljöer är något som Borg menar 

skulle underlätta biblioteksbesöken för personer med sensorisk överkänslighet. Precis 

som Blomquist och Collovin menar Borg att personalen behöver mer utbildning i 

bemötandet av osynliga funktionshinder och att samarbeten med handikapp-

organisationer sällan förekommer men vore önskvärda (Borg 2013, s. 50–51). 

 

Blomquist och Collovins och Borgs resultat visar att de områden som Hill och 

Kumbier och Starkey definierat som viktiga forskningsområden gäller också i 

Sverige. Ytterligare stöd för behovet av mer forskning på dessa områden finns i en av 

de få skrifter jag har hittat som utifrån bibliotekslagen diskuterar bibliotekens arbete 

för personer med funktionsnedsättning. I Möten med läsning (2016) av Pia Andersson 

Wredlert sammanställs på uppdrag av Kulturrådet resultatet från ett läsfrämjande 

projekt för personer med funktionsnedsättning som startade 2014. Detta uppdrag 

tillkom på grund av att den då nya bibliotekslagen säger att biblioteken ska ägna 

särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning. Fem bibliotek deltog i 

projektet. Målet var ökad samverkan och kompetensutveckling mellan bibliotek och 

funktionshinderomsorg samt utveckling av för målgruppen läsfrämjande metoder 

(2016, s. 5). Målgrupper som täcktes in av projektet var främst personer med 

utvecklingsstörning och/eller autismspektrumtillstånd. Detta är inte psykiska 

funktionsnedsättningar men vissa behov som konstaterades är av det mer generella 

slaget. En utmaning som definierats är att det trots lagstiftning ofta saknas en konkret 

plan för hur biblioteken arbetar för och med personer med funktionsnedsättning. 

Detta gäller både det enskilda biblioteket och på kommunal nivå (2016, s. 41). Något 

som konstateras att det behövs mer utav för att öka kunskaper om 

funktionsnedsättningar och för att utveckla bemötande och kommunikation är 

fortbildning av personal (2016, s. 49). 

 

Nyttan av personalutbildning och frågan om hur bibliotek kan stötta personer med 

psykisk funktionsnedsättning diskuteras av Stephanie Ford i artikeln Old problem for 

new reasons: Overcoming the challenge presented by mentally ill library users 

(2002). Ford utgår från erfarenheter gjorda på den egna arbetsplatsen. I och med att 

biblioteket förlängde sina öppettider samt ökade möjligheterna till att använda 

internet så ökade antalet besökare med psykiska besvär. Mötet med psykiskt sjuka 

personer upplevdes ofta som obehagligt av personalen men obehaget minskade efter 

att personalen fått utbildning om psykiska funktionsnedsättningar och hur man 

bemöter människor som har sådana (2002, ss. 83–89). 

 

En av texterna som är skriven med ett inifrånperspektiv är Clayton Copelands artikel 

Library and information center accessibility: The differently-able patron’s 

perspective (2011). Copeland lever själv med funktionsnedsättning och skriver utifrån 

en forskningsstudie där personer med funktionsnedsättning blivit djupintervjuade om 

svårigheter rörande tillgänglighet och om hur bibliotek arbetar med tillgänglighet för 

personer med funktionsnedsättning. Copeland nämner inte psykiska funktions-

nedsättningar men ett flertal punkter som ökar tillgängligheten för fler kan också 

passa för personer med psykisk funktionsnedsättning i allmänhet och 

utmattningssyndrom i synnerhet, exempelvis behovet av tysta och rofyllda 

avdelningar och att det ska gå att sitta vid informationsdiskarna (2011, s. 237). Tysta 
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avdelningar och möjlighet att sitta vid informationsdiskar är bra för personer med 

syn- och hörselproblematik, för personer med inlärningssvårigheter och också för 

personer med sensorisk känslighet (2011, s. 233). Copelands studie visar också på 

behovet av utbildning hos personalen om olika funktionsnedsättningar. Copeland 

påvisar bristen på forskning utförd av personer med funktionsnedsättning eller utifrån 

personer med funktionsnedsättnings perspektiv (2011, s. 230). Utifrån den normativa 

synen att funktionshinder är något som konstrueras av ett dysfunktionellt samhälle 

rekommenderar författaren att alla bibliotek aktivt ska söka upp personer med 

funktionsnedsättning och låta dem vara med och påverka verksamhetens utformning 

(2011, s. 236). Hon argumenterar för att strävan efter tillgänglighet är till gagn för 

alla, inte bara för personer med funktionsnedsättningar och uppmanar bibliotek att 

arbeta för universell utformning (2011, s. 237). 

 

Copeland diskuterar ljudmiljöer och hur störande ljud kan vara funktionshindrande. 

Detta är något som diskuteras vidare av Per Germundsson och Berth Danermark i 

antologin Ljud Tar Plats: Funktionshinderperspektiv På Ljudmiljöer (Germundsson 

& Danermark 2016). Denna antologi tar sin utgångspunkt i den så kallat sensoriska 

vändningen som ägt rum i samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning (Alftberg, 

Apelmo & Hansson 2016). Denna vändning innebär att sinnesintryck och 

sinnesupplevelser uppmärksammas i forskningssammanhang på grund utav att dessa 

har en avgörande funktion när det gäller kommunikation, människor emellan och 

mellan människa och omvärld (2016, ss. 10–15). Antologin fokuserar främst på 

ljudmiljöer och hörselförnimmelser men resonemangen bakom ljudens och hörselns 

betydelse kan täcka in alla sinnesupplevelsers betydelse för kommunikation. 

Germundsson och Danermark skriver om hur personer med hörselproblem påverkas 

av att vara och arbeta i öppna kontorslandskap. Biblioteket är inget kontor men 

bibliotekslokaler har ofta öppen planlösning och miljön påminner till viss del om ett 

öppet kontorslandskap. Personer med utmattningssyndrom lider ofta av 

ljudöverkänslighet. Om ljudöverkänslighet skriver författarna att det ”medför att 

vanliga vardagsljud upplevs som obehagligt starka. Vid planering och införande av 

kontorslandskap är det av stor vikt att hänsyn tas till de personer som har dessa 

symptom. Både för personer med tinnitus och ljudöverkänslighet kan placeringen i 

rummet och tillgång till en tyst miljö vara avgörande för om det överhuvudtaget ska 

vara möjligt att arbeta i ett öppet kontorslandskap” (2016, ss. 133–134).  

Författarna hänvisar till ett flertal studier som visar hur arbete i öppna 

kontorslandskap medför ökad kognitiv belastning och försämrar mellanmänskliga 

relationer (De Croon 2005 se Germundsson & Danermark 2016, s. 137). Fler studier 

bekräftar att öppna kontorslandskap bidrar till ökad distraktion och kognitiv stress 

(Aram Seddigh 2015 se Germundsson & Danermark 2016, s. 138). Ytterligare en 

studie visar att minne och språkinlärnings- och problemlösningsförmåga försämras 

hos människor som arbetar i miljöer med störande ljud (Helena Jahncke 2011 se 

Germundsson & Danermark 2016, s. 139). 

 

Ovanstående litteratur, bortsett från Fords artikel vilken utgår från personliga 

erfarenheter, är i första hand skriven på forskningsbasis. Litteraturen är deskriptiv till 

sin karaktär trots att flera av författarna utgår från värdeladdade teoretiska synsätt. 

Nedanstående två författare är mer normativa i sina texter och uttrycker vad bibliotek 

bör göra. Dessa böranden är dock inga som kolliderar nämnvärt med ovanstående 

litteratur. 
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Sheryl Burgstahler skriver i Equal access: Universal design of libraries – A checklist 

for making libraries welcoming, accessible and usable (2012) om vad bibliotek kan 

och bör göra för att bli tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Hon listar 

vad bibliotek kan göra för att arbeta för universell utformning. Hon trycker bland 

annat på vikten av utbildning och kunskap hos personalen om olika funktions-

nedsättningar och på att personer med funktionsnedsättning ska finnas representerade 

bland bibliotekets anställda. När det gäller psykiska funktionsnedsättningar säger hon 

att tydlighet och lugn miljö är viktigt. Personalen ska vara tydligt synlig och utmärkt 

och bibliotek ska erbjuda tysta avdelningar för personer med sensorisk känslighet 

(2012, ss. 1–6). 

Jane Vincent har i Making The Library Accessible For All: A Practical Guide For 

Librarians (2014), utifrån amerikansk funktionsnedsättnings- och 

bibliotekslagstiftning, skrivit en utförlig guide för hur bibliotek kan arbeta med 

tillgänglighet för alla. Hon utgår mestadels från hur biblioteket blir fysiskt tillgängligt 

men tar också upp tillgänglighet för personer med kognitiv funktionsnedsättning, 

personer inom autismspektrat och personer med inlärningssvårigheter. Dock nämns 

inte personer med psykisk funktionsnedsättning alls. Boken är åt det checklistehåll 

som Kumbier och Starkey menar är otillräckligt. Den fokuserar mer på anpassningar 

men inte så mycket på de sociala praktiker och föreställningar som legitimerar att 

människor kategoriseras som normala eller onormala. Vincent går bland annat 

igenom hur biblioteket kan arbeta med tekniska anpassningar men säger att det inte 

går att skapa en lista på alla möjliga tänkbara anpassningar (2014, s. 16). En åtgärd 

som diskuteras närmare som är viktig i den här studien är bland annat talsyntes, som 

är ett stöd för människor som på något sätt har svårt att ta till sig tryckt text (2014, s. 

77). Vincent skriver att den viktigaste resursen på biblioteket är personalen. 

Kontinuerlig fortbildning av personal i bemötande och tillgängliggörande för 

personer med funktionsnedsättning är centralt. En positiv inställning och medvetenhet 

hos personalen om dessa frågor kan vara den viktigaste delen att arbeta med för att 

göra biblioteket tillgängligt för alla (2014, s. 9). Precis som Kumbier och Starkey 

menar också Vincent att bibliotek bör anställa personer med funktionsnedsättning. På 

så sätt har man expertisen inom organisationen. Hon tar också upp behovet av att 

biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar på ett kontinuerligt sätt 

behandlar tillgänglighet utifrån personer med funktionsnedsättnings perspektiv. Detta 

är något som saknas och där det förekommer är det ofta sporadiskt och sällan 

integrerat med övrig undervisning (2014, s. 123). 

4.2 Folkbibliotekets roll i samhället och rollen i förändring 
Eftersom studien inte primärt handlar om bibliotekens samhälleliga funktion är 

litteraturstudien knappare under denna rubrik än under ovanstående. Texterna av 

Muddiman, Durrani, Pateman, Dutch, Linley & Vincent (2001) och Myndigheten för 

delaktighet (2016b) handlar om folkbibliotekets roll som demokratiförvaltare och vad 

som kan stå i vägen för denna roll. Artikeln av Muddiman et al. är mer än 15 år 

gammal men resultatens aktualitet stärks av den litteratur som hänvisats till i 

ovanstående stycke. Texterna av Evjen (2015) och Hvenegaard Rasmussen, 

Jochumsen och Skot-Hansen (2011) belyser folkbibliotekens roll i förändring, orsaker 

till förändringar och vad dessa förändringar innebär. Samtliga texter som hänvisats till 
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är av forskningsgrundad karaktär och de två förstnämnda har tydliga normativa 

inslag.  

 

Dave Muddiman, Shiraz Durrani, John Pateman, Martin Dutch, Rebecca Linley och 

John Vincent har författat en forskningsgrundad projektrapport, Open to all? The 

public library and social executive summary (2001). Rapporten utgår från ett 18-

månaders projekt, Open for all?, utfört i Storbritannien. Projektet fokuserar på hur 

bibliotek är med och upprätthåller eller motverkar socialt utanförskap, hur socialt 

utanförskap uppstår och vidmakthålls och vilka utmaningar bibliotek står inför. 

Utifrån identifierade problem framhålls vikten av att bibliotek bland annat: 

 Har medvetande om begreppet utanförskap. 
 Har medvetande om orsaker till utanförskap; fattigdom, diskriminering 

grundad på kön, etnicitet eller funktionsnedsättning. 
 har medvetande om betydelsen av starka och långsiktiga interventioner från 

offentliga institutioners sida, inte bara tillfälliga. (2001, s. 154) 
Studien visar att folkbibliotek i Storbritannien under 150 år satsat på att öka 

tillgänglighet för vita människor inom medelklassen födda i Storbritannien. Det har 

framkommit få belägg för att bibliotek är inkluderande institutioner, snarare är de ofta 

med och skapar socialt utanförskap. Försök att bryta detta har varit sporadiska och 

tidsbegränsade. Identifierade konsekvenser av detta är bland annat: 

 Lågt biblioteksanvändande av arbetarklass och andra i socialt utanförskap. 
 Brist på kunskap om vad dessa icke-besökare behöver på biblioteket. 
 En intern kultur på bibliotek som hindrar icke biblioteksvana att känna sig 

hemma. 
Rapporten nämner bristen på samarbeten mellan biblioteksledningar och 

organisationer som företräder personer i utanförskap, och att människor i socialt 

utanförskap sällan är en prioritering för biblioteksledningar. Detta gäller särskilt 

stigmatiserade grupper, exempelvis flyktingar, hemlösa eller resande. Ytterligare en 

grupp som ofta stigmatiseras är personer med psykiska funktionsnedsättningar (2001, 

ss. 155–156). Flera anledningar till att biblioteksledningar inte prioriterar människor i 

socialt utanförskap identifieras, till exempel dålig ekonomi samt att man inte vill göra 

satsningar över tid på dessa grupper. Men också interna traditionsbundna värderingar, 

och att personal ofta saknar utbildning och/eller vilja att arbeta med dessa grupper. 

Rapporten rekommenderar att biblioteken ska arbeta proaktivt utifrån grundläggande 

värderingar om social rättvisa. Biblioteken bör bland annat: 

 Ekonomiskt prioritera behoven hos människor i socialt utanförskap. 
 I riktlinjer och praktik prioritera att bemöta och välkomna människor i socialt 

utanförskap. 
 Samarbeta med grupper som företräder personer i socialt utanförskap. 
 Låta människor som lever i socialt utanförskap vara med och utforma och 

påverka verksamhetens inriktning. 
 Mer biblioteksanknuten forskning kopplad till socialt utanförskap bör utföras. 

På biblioteksutbildningar bör vikten av att bibliotek arbetar med dessa frågor 

prioriteras (Muddiman et al. 2001, ss. 156–157). 
En svensk aktuell myndighetsrapport som knyter an till Muddiman et al. är 

Myndigheten för delaktighets Funktionshinderpolitik för ett jämlikt och hållbart 

samhälle (2016b). Här presenterar Myndigheten för delaktighet förslag på en 

förbättrad funktionshinderpolitik. Rapporten syftar till att säkerställa att mänskliga 

rättigheter för personer med funktionsnedsättning respekteras. 
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Rapporten fokuserar inte specifikt på bibliotek utan diskuterar kulturinstitutioner i 

allmänhet. Här konstateras att personer med funktionsnedsättning är mindre delaktiga 

i kulturlivet än personer utan funktionsnedsättning (2016b, s. 158). Rapportens 

resultat bygger delvis på en testpanel och bland dessa uppger 65 % av tillfrågade 

kvinnor och 45 % av männen att de skulle vilja ägna sig åt mer kulturella aktiviteter 

än vad de gör idag. Tillgänglighet och information är enligt rapporten avgörande för 

möjligheten att delta i kulturaktiviteter och ofta finns det brister här (2016b, s. 133). 

Utifrån en utvärdering av perioden 2011–2016 identifieras följande problem. 

Tillgänglighetsarbete drivs ofta i projektform och därför blir framgångsrika lösningar 

och aktiviteter sällan långsiktiga. Ytterligare kritik är att fokus ofta ligger på fysisk 

tillgänglighet och att det finns andra aspekter av tillgänglighet som därmed åsidosätts 

(2016b, s. 135). 

 

Två forskningsgrundade publikationer som utifrån större studier diskuterar åt vilket 

håll folkbibliotek förändras, har studerat bibliotekens utveckling i bland annat 

Skandinavien och slutsatserna härifrån bryter inte av mot tidigare nämnd forskning. 

Sunniva Evjen skriver i The image of an institution: Politicians and the urban library 

project (2015) om hur politikers syn på bibliotek håller på att förändras. Utifrån ett 

forskningsprojekt där politiker och biblioteksprojekt i Danmark, Norge och 

Storbritannien studeras parallellt skriver Evjen om hur politikernas allmänna 

uttalanden inte alltid stämmer överens med lokala praktiker. Bakgrunden till studien 

ligger i att i berörda länder har många lokala mindre bibliotek allt sedan 80-talet fått 

stänga. Samtidigt pågår en trend runt om i världen där större städer ofta satsar på 

spektakulära biblioteksprojekt. Studien visar att politiker i allmänna ordalag ofta 

framhåller bibliotekets värde genom dess traditionellt demokratiska och sociala 

funktion. Men när de uttalar sig om biblioteksprojekt som de har lokal anknytning till 

försvaras bibliotekets värde med ekonomiska ordalag. Biblioteken ses som en 

möjlighet för staden att profilera och synliggöra sig (2015, s. 28–35). Evjen uttrycker 

sig inte negativt inställd mot detta men menar att det är en utveckling som biblioteks- 

och informationsvetenskapliga forskare måste hålla ögonen på.  

Tidigare forskning bekräftar Evjens resonemang om hur bibliotek allt oftare blir en 

statusmarkör som städer profilerar sig med. Casper Hvenegaard Rasmussen, Henrik 

Jochumsen och Dorte Skot-Hansen har i Biblioteket i byudviklingen: oplevelse, 

kreativitet og innovation (2011) studerat bibliotek i Europa och Nordamerika och 

funnit att detta inte är en skandinavisk utveckling utan något som sker internationellt.  

Bibliotek ska vara en plats där upplevelser leder till kreativitet som senare kan leda 

till innovation (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen 2011, s. 33). 

Detta baseras på förespråkandet av en upplevelsebaserad ekonomi med hänvisning till 

ekonomerna Joseph Pine och James Gilmore (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen 

och Skot-Hansen 2011, s. 157). Författarna menar att bibliotek idag måste anpassa sig 

till en allt hårdare konkurrens inom kultur- och upplevelsesektorn och att biblioteken i 

sin klassiska form inte är konkurrensmässigt motståndskraftiga (Hvenegaard 

Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen 2011, s. 215).  

4.3 Sammanfattning 
Detta kapitel är ett första steg mot att besvara studiens forskningsfrågor och främst 

fråga 1 som handlar om vilken biblioteksservice personer med utmattningssyndrom 

kan behöva och om vad tidigare forskning, experter och biblioteksanställda säger om 
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detta. Något som synliggörs i litteraturstudien är att det saknas forskning på området 

(Copeland 2011; Hill 2013; Muddiman et al. 2001). Trots detta identifieras i 

litteraturstudien en rad områden som är av betydelse för att besvara fråga 1. Inget av 

dessa områden handlar dock specifikt om behoven hos personer med 

utmattningssyndrom. Litteraturstudien visar på betydelsen av att involvera personer 

med funktionsnedsättning i bibliotekens arbete och låta dem vara med att utforma 

verksamheten. Detta kan ske bland annat genom personer med funktionsnedsättning 

anställs eller på annat sätt finns representerade i bibliotekens ledning, och genom att 

beslut om hur bibliotek ska arbeta med att särskilt uppmärksamma personer med 

funktionsnedsättning finns tydligt dokumenterade (Andersson Wredlert 2016; 

Blomquist & Collovin 2006; Copeland 2011; Kumbier & Starkey 2016; Muddiman et 

al. 2001; Vincent 2014). Att låta personer med funktionsnedsättning vara involverade 

i bibliotekets ledning är ett sätt att arbeta för att eliminera de sociala praktiker som 

vidmakthåller att personer funktionshindras (Kumbier & Starkey 2016). Ytterligare 

ett sätt att motverka de sociala praktiker som funktionshindrar människor är att satsa 

på personalutbildning och på att bibliotekarieutbildningar har ett tydligt 

funktionshinderperspektiv (Blomquist & Collovin 2006; Borg 2013; Burgstahler 

2012; Ford 2002; Kumbier & Starkey 2016; Vincent 2014). Sådan utbildning kan 

underlätta för biblioteken att arbeta för universell utformning (Borg 2013; Copeland 

2011). Detta innebär att biblioteket är anpassat till alla och har en rumslig och social 

miljö som också passar personer med utmattningssyndrom. Detta kan i praktiken 

innebära att de tillhandahåller tysta rum, dämpade miljöer och möjlighet till 

avskärmning (Borg 2013; Burgstahler 2012; Copeland 2011; Germundsson & 

Danermark 2016; Vincent 2014 ). Fråga två handlar om hur folkbibliotek arbetar för 

att särskilt uppmärksamma personer med utmattningssyndrom och vad är det i de fall 

som de inte uppmärksammar personer med utmattningssyndrom som hindrar. Denna 

fråga besvaras främst i kapitlet Biblioteksintervjuer, resultat och analys men ett par 

punkter framkommer också ur litteraturstudien. I två utländska studier visas hur 

bibliotek är med och upprätthåller synen att problem med funktionsnedsättning finns 

hos individen och inte hos det samhälle som funktionshindrar vissa människor 

(Kumbier & Starkey 2016; Muddiman et al. 2001). En förklaring till detta kan vara en 

brist på kunskap om vad personer i socialt utanförskap behöver på biblioteket 

(Muddiman et al. 2001). Ytterligare en bidragande faktor till att bibliotek inte lyckas 

med att särskilt uppmärksamma personer i socialt utanförskap eller med 

funktionsnedsättning är att det saknas långsiktiga satsningar på dessa grupper 

(Muddiman et al. 2001; Myndigheten för delaktighet 2016b). Fråga tre handlar om 

hur svaren på fråga 1 och fråga 2 utvecklar CDT. Litteraturstudien visar på hur 

bibliotek ofta har motstridiga uppdrag. Ett lagstadgat uppdrag att främja demokrati, 

och ett uppdrag från lokala politiker att sätta platsen på kartan (Evjen 2001; 

Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen 2011). Detta kan vara en 

anledning till att människor vars behov faller utanför vad som anses vara normalt inte 

prioriteras. 

 

Resultaten i detta kapitel ligger till grund för utformningen expertintervjuguide 2 och 

som förståelsehorisont för nästa kapitel Expertintervjuer, resultat. Resultaten används 

dock främst som analysverktyg i kapitlet Biblioteksintervjuer och platsobservationer, 

resultat och analys. I det avslutande kapitlet Diskussion och slutsatser diskuteras 

slutligen resultaten från litteraturstudien tillsammans med övrigt empiriskt material 

utifrån studiens forskningsfrågor. 
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5 Expertintervjuer, resultat 

Här presenteras en kort sammanfattning av svaren från de båda expertintervjuerna. 

Resultaten från de två intervjuerna presenteras tematiserat tillsammans. För att 

tydliggöra vilka resultat som kommer från vilken intervju används de förkortningar – 

(EI1) och (EI2) – som nämndes i metodkapitlet. Inledningsvis redogörs kortfattat för 

vad utmattningssyndrom är, hur det uppstår och hur det behandlas. Därefter 

kommenteras de hinder som utifrån Bucklands teori kan vara av betydelse för 

personer med utmattningssyndrom (punkt 1–5). Detta följs av kommentarer om vad 

folkbibliotek kan göra för att vara platser som är tillgängliga och användbara för 

personer med utmattningssyndrom (punkt 6–12). 

 

Om utmattningssyndrom:  

Utmattningssyndrom orsakas av långvarig stress som har pågått under minst sex 

månader och där den drabbade inte har haft möjlighet till återhämtning. Behandling 

sker genom undvikande av stress och korta upplevelsebaserade övningar. De som får 

utmattningssyndrom har ofta en tendens till att vara extra ansvarstagande, eller så är 

de tvingade att ta ansvar av omständigheter utifrån. Utmattningssyndrom syns inte 

utifrån men märks genom att personen snabbt tappar koncentrationen och inte hänger 

med (EI1). Informanten påpekar att ”vid gravt utmattningssyndrom ska ingen 

kognitiv aktivitet förekomma, inte se på tv, inte läsa, inte ens laga mat efter recept. 

Och inte heller besöka bibliotek” (EI1).  

 

Följande symptom, somatiska och kognitiva, definierar utmattningssyndrom. I 

anslutning till symptomet presenteras vid ett par av punkterna en kort beskrivning av 

hur det kan påverka biblioteksanvändandet. 

 

 Minnesstörningar: Inträffar vid möte med en stor mängd information. Text 

och tal ska vara enkelt, gärna i punktform. 
 Svåra koncentrationsproblem: Inträffar vid längre kognitiv ansträngning.  
 Oförmåga att tänka klart: Kan inträffa när en person med utmattningssyndrom 

ska söka information på egen hand.  
 Låg stresstolerans: Kan inträffa om en person med utmattningssyndrom 

upplever att det ställs krav på den.  
 Överkänslighet för ljud, ljus, lukter. 
 Tunnelseende. 
 Trötthet /utmattning. 
 Sömnsvårigheter: Påverkar förmågan att tänka klart. 
 Ökad infektionskänslighet. 
 Ökad smittkänslighet. 
 Muskelproblem. 
 Mag/tarm-problem. 
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 Känslolabilitet: Personer med utmattningssyndrom blir lätt irriterade vid 

upplevda motgångar. 
 Orkeslöshet.  

(EI1) 
 

Bucklands hinder och hur utmattningssyndrom påverkar biblioteksanvändandet 

Hinder 1–4 här nedan utgör möjliga områden för en person med utmattningssyndrom 

som kan definieras som kritiska platser, det vill säga tillfällen som utgör ett avbrott i 

människans vardag. Avbrotten kan vara av fysisk eller social natur och de är något 

som den drabbade individen måste förhålla sig till (Alftberg, Apelmo & Hansson 

2016, s. 23). Hinder 5 visade sig inte vara specifikt aktuellt för personer med 

utmattningssyndrom. Punkt 6–12 visar på områden biblioteket kan arbeta med för att 

motverka den negativa upplevelse de kritiska platserna tillför en person med 

utmattningssyndrom. 

 

1. Att identifiera/hitta material: 

En person med utmattningssyndrom saknar uthållighet och klarar inte att söka efter 

något en längre tid (EI1). Informanten säger att ”det största problemet är uthållighet, 

hittar de inte vad de söker inom tio minuter så ger de upp” (EI1).  

 

2. Att få tillgång till material: 

Informationsbearbetningsförmågan är begränsad för en person med 

utmattningssyndrom. Att läsa vanlig text, böcker eller tidskrifter är svårt (EI1).  

Informanten säger att ”bibliotekarien ska vara medveten om att tänka på vad personen 

behöver. Kanske läsa skönlitteratur under flera veckor med förlängd lånetid. Vissa 

kanske kan bli hjälpta av ljudinformation istället för textad. Det kan vara bra att 

fråga” (EI1). 

 

3. Ansträngningar, fysiska, psykiska och sociala, som biblioteksbesök/hitta material/ 

funktion/tjänst kan innebära för en person med utmattningssyndrom: 

Att orientera sig är svårt, särskilt för ovana besökare. Likaså är det svårt att be om 

hjälp svårt, eftersom en person med utmattningssyndrom gärna skuldbelägger sig 

själv. Omfångsrikt informationsflöde är ansträngande. Likaså är ljud, starkt ljus och 

trängsel ansträngande (EI1). Informanten säger att ”kanske mest ansträngande är om 

de har känslan att de inte får vara till besvär. Uppmuntrande “frågamig”-skyltar vore 

bra. Det är mycket informationsflöde i biblioteket. Böcker runt omkring i rummet är 

okej men dämpat ljus, ljud och inte så mycket högtalarmeddelanden vore bra. Och 

man kan ha rum som är tysta. Personer med utmattningssyndrom förstår men saknar 

uthållighet. Påminnelser om att ta paus vore bra” (EI1). 

 

4. Att förstå information: 

Personer med utmattningssyndrom har inte förståelseproblem, ”men mängd och längd 

kan skapa problem. Trettio minuters information är för mycket. Och om det går för 

fort är det också problem. Långsamt och inte mycket information på en gång är bra” 

(EI1). Resonemang behöver inte förenklas. Men de ska inte broderas ut, utan vara 

”korta, koncisa och kärnfulla” (EI1). 

 
5. Tilltro: Problem en person med utmattningssyndrom kan ha med att lita på hittad 

information: 
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Detta är inget hinder informanten tror blir aktuellt av att en människa har 

utmattningssyndrom. Informanten säger att ”de kan har svårt att acceptera sitt 

nuvarande tillstånd, att de ej kan lika mycket som tidigare. Då kanske de kämpar och 

försöker dölja att de inte hänger med. Men de har inte problem med att förstå eller lita 

på något, bara att de behöver mer tid på att ta till sig informationen” (EI1). 

 

6. Behov en person med utmattningssyndrom kan ha på ett bibliotek och hur en miljö 

ser ut som inte förstärker symptomen på utmattningssyndrom: 

 Tydlig och enkel information.  
 Långsamt informationsflöde, kort och i punktform istället för flytande text. 

Detta gäller vid direktkontakt och kontakt via andra medier, webben eller 

telefon. 
 Undvik diskussion. Ge hellre förslag som användaren kan svara ja eller nej på. 

Informanten säger att ”formulera frågan i form av ja och nej kanske är bättre. 

Inte direkt i början, men om du märker besökaren blir mer och mer förvirrad. 

Du kan formulera frågorna med ja och nej, det kan hjälpa. För att det är tecken 

på att de kan inte tänka klart” (EI2). 
 Möjlighet till att ta paus. Om bibliotekarien märker att besökaren inte hänger 

med kan hen om miljön är rörig erbjuda att fortsätta samtalet i lugnare miljö. 

(EI2) 
 

7. Rumslig utformning som passar personer med utmattningssyndrom: 

 Informanten säger att ”om man ska säga några ord. Det ska vara dämpad 

miljö” (EI2). Dämpad miljö innebär dämpad belysning, färgsättning, ljudnivå, 

rörelsenivå och inga starka dofter.  
 Tysta avdelningar. 
 Mycket växter. 
 Tydlig skyltning, både över rumsdisposition och hyllplacering. 
 Tydligt utmärkt personal.  

(EI2) 

 

8. Medier och teknik och andra hjälpmedel som passar personer med 

utmattningssyndrom: 

 Talsyntes i programvara. Det är svårt för personer med utmattningssyndrom 

att läsa eller titta på skärmar. Informanten förespråkar talinstruktioner och 

säger att ”om man kan ha talinstruktioner är det bra. Man behöver inte titta på 

skärm /.../ Man kan göra sådana inspelningar. Hur kan du hitta en bok? Hur 

kan du hitta en artikel? Så man lyssnar” (EI2). 
 Tal- och ljudböcker. Det är lättare att lyssna än att läsa. 
 Förlängd lånetid.  

(EI2). 

 

9. Typ av aktiviteter som passar personer med utmattningssyndrom: 

 Upplevelsebaserade evenemang. ”Upplevelsebaserad betyder där man tar in 

intryck och stimuli utan att behöva tänka på någonting. Till exempel om du tar 

en promenad och upplever, bara känner hur vädret är, underlaget du går på” 

(EI2). 
 Meditation och mindfulness. 
 Målarverkstad. 
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 Stickcafé.  
(EI2). 

 

10. Fördelar med att ha mindfulness på ett bibliotek och inte på en vårdinrättning: 

 Det kostar mindre. Alla kan få komma dit, även de som inte redan är sjuka. 
 Sjukhus erbjuder sällan detta även till den som har frikort.  
 Det finns relevant material till utlån. På ett sjukhus måste man gå någon 

annanstans. 
 Det är en salutogen miljö. Informanten säger att ”både priset och dessutom att 

det är en mer hälsosam miljö är bra. En del kanske har svårt att gå till sjukhus. 

Det här känns mer salutogent. Man behöver inte stämplas som sjuk” (EI2). 
 Det är inte stigmatiserande.  

(EI2). 

 

11. Andra anledningar än att ta del av bibliotekets medie- och aktivitetsutbud, som 

beror på funktionsnedsättningen, som kan motivera till att besöka ett bibliotek: 

 Få hjälp med att hitta och förstå information. Exempelvis att hitta 

myndighetsinformation eller hjälp att hitta andra samhälleliga resurser. 
 Barnaktiviteter som sagostunder, pyssel och bokklubbar är bra för föräldrar 

med utmattningssyndrom. De har ofta inte ork att själva läsa för eller pyssla 

med sina barn. Informanten säger att ”det kan vara till exempel om man har 

sagoläsningar för barn och sånt. Den är bra, för de orkar inte själva” (EI2). 
(EI2). 

 

12. Sammanfallande med andra gruppers behov: 

Exempelvis har personer med ADHD liknande behov av en lugn och tydlig miljö. 

Likaså kan personer med autism önska en miljö med färre sinnesstimuli. Informanten 

nämner ”ADHD, Men det räknas inte som funktionsnedsättning. Och autism. Men de 

kommer också mycket med andra behov. Mycket mer konkreta, specifika, 

detaljerade” (EI2). 

5.1 Sammanfattning 
Detta kapitel redogör främst för vilken typ av biblioteksservice personer med 

utmattningssyndrom behöver. Kapitlet är ett andra steg mot att besvara studiens 

forskningsfrågor. Fråga 1 handlar om vilken biblioteksservice personer med 

utmattningssyndrom kan behöva och om vad tidigare forskning, experter och 

biblioteksanställda säger om detta. I kapitlet redogörs för vad utmattningssyndrom är, 

hur det uppstår och behandlas, för vilka symptom som karaktäriserar 

utmattningssyndrom och på vilket sätt dessa kan påverka personer med 

utmattningssyndroms biblioteksanvändande. Bland annat uthållighet, 

koncentrationsförmåga, informationsbearbetningsförmåga och orienteringsförmåga är 

nedsatt hos personer med utmattningssyndrom och detta påverkar dessa människors 

möjlighet att använda bibliotek. Utifrån identifierade hinder för personer med 

utmattningssyndroms möjlighet att använda bibliotek presenteras en rad åtgärder 

bibliotek kan utföra för att bli tillgängliga för dessa människor. Dessa åtgärder 

inkluderar bland annat att information ska hållas enkel och kortfattad, att den 

rumsliga miljön ska vara dämpad, olika typer av media och upplevelsebaserade 

aktiviteter som passar personer med utmattningssyndrom och annan typ av service 
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som personer med utmattningssyndrom kan behöva på biblioteket. Fråga 2 handlar 

om hur folkbibliotek arbetar för att särskilt uppmärksamma personer med 

utmattningssyndrom. Detta kapitel svarar inte på denna fråga eftersom informanten i 

expertintervjuerna inte har expertis inom biblioteksrelaterade områden. Fråga 3 

handlar om hur svaren på fråga 1 och fråga 2 utvecklar CDT. I kapitlet Diskussion 

och slutsatser används resultaten från detta kapitel till att belysa hur de studerade 

biblioteken bidrar till att funktionshindra människor. 

 

Resultaten i detta kapitel används till utformandet av biblioteksintervjuguiden och 

platsobservationsunderlaget, till att analysera resultaten från biblioteksintervjuer och 

platsobservationer i nästa kapitel Biblioteksintervjuer och platsobservationer, analys 

och resultat samt till att tillsammans med studiens övriga empiriska material utifrån 

studiens forskningsfrågor föra den avslutande diskussionen i kapitlet Diskussion och 

slutsatser. 
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6 Biblioteksintervjuer och platsobservationer, 

resultat och analys  

Resultat och analys diskuteras tillsammans utifrån empiriskt material och studiens 

teoretiska och metodologiska utgångspunkter. Här nedan presenteras resultat och 

analys från de övergripande kategorierna som nämndes i metodkapitlet. Beroende på 

att studiens teoretiska utgångspunkter bygger på kritisk teori genomsyras analysen av 

detta. Både Critical disability theory och Buschmans resonemang om biblioteket som 

en offentlig sfär är verktyg för att plocka isär till synes vardagliga företeelser och 

antaganden och sätta dessa under en normkritisk belysning. Den kritiska delen av 

analysen kopplas genomgående till de forskare och teoretiker som kritiken härleds 

från. Det är viktigt att förtydliga att kritiken inte är riktad mot enskilda bibliotekarier 

eller institutioner. Den är riktad mot de praktiker som gör att vissa människor blir 

fråntagna sin funktionsrätt och inte får tillgång till samhället. Denna kritik gör att 

analysen nedan blir repetitiv. Varje enskild praktik som på något sätt är exkluderande 

gör samhället mindre demokratiskt och mer utestängande och denna koppling görs i 

varje enskilt fall. 

 

Jag vill understryka att Davis inte talar specifikt om bibliotek och hur de kan vara 

funktionshindrande. Hänvisningarna till Davis är av det generella slaget och 

kopplingar till hur bibliotek konstruerar eller inte konstruerar funktionshinder är mina 

egna. Buschman uttalar sig heller inte specifikt om att personer med 

funktionsnedsättning ingår i mängden av alla människor. På samma sätt som 

hänvisningarna till Davis är av det generella slaget är hänvisningarna till Buschman 

det.  

6.1 Bibliotekslagen, förståelse och efterlevnad 
Denna kategori handlar om hur biblioteken förstår och utför sitt lagstadgade uppdrag 

att särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättning. Här diskuteras om 

och hur eller varför inte personer med utmattningssyndrom eller annan psykisk 

funktionsnedsättning särskilt uppmärksammas. 

 

Inget av de fyra biblioteken har diskuterat att särskilt uppmärksamma personer med 

utmattningssyndrom, knappt heller med psykisk funktionsnedsättning. Den särskilda 

uppmärksamhet som ges till personer med funktionsnedsättning riktas mot personer 

med synnedsättning, dyslexi (B1; B4) och fysisk funktionsnedsättning (B2). 

Informanten på bibliotek 2 säger att det ”är ofta fokus på fysiska 

funktionsnedsättningar, mer än mentala och psykiska /.../ det är tradition. Också 

beträffande hjälpmedel” (B2). Informanten på bibliotek 3 svarar på frågan om 
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huruvida man diskuterat att särskilt uppmärksamma personer med 

utmattningssyndrom att det har man inte gjort, “inte psykiska funktionshinder heller. 

Vi möter regelbundet personer som är drabbade av det. Vi skulle vilja. Men det är 

resurs-, tids- och personalbrist. Vi försöker hålla verksamheten igång, ibland hinner 

man bara göra upp till nivån så att verksamheten går runt” (B3). Fokus på bibliotek 3 

är alltså att hålla verksamheten igång och man har inte diskuterat att uppmärksamma 

personer med psykisk funktionsnedsättning trots att viljan finns där. Biblioteket har 

dock infört meröppet och informanten tror att detta oplanerat kan vara till hjälp och 

stöd för personer med utmattningssyndrom. Anledningar som lyfts fram till att man 

inte har diskuterat hur man ska uppmärksamma personer med utmattningssyndrom är 

i flera fall brist på resurser, ekonomiska, tidsmässiga och personalmässiga (B1; B2; 

B3; B4). Ytterligare två skäl som lyfts fram är tradition och att psykisk 

funktionsnedsättning fortfarande är tabubelagt. Att det finns hjälpmedel för personer 

med synnedsättning eller fysisk funktionsnedsättning men att sådant inte finns på 

samma sätt för personer med psykisk funktionsnedsättning är ett återkommande 

argument (B2; B4). Informanten på bibliotek 1 säger att ”tillgänglighetsgruppen är 

nystartad så vi har valt att fokusera på synnedsättning och dyslexi just nu” (B1). 

Informanten på bibliotek 4 svarar på frågan om varför biblioteket mest fokuserar på 

att särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättning som är kopplad till 

synnedsättning med att ”synskadade är mest odramatiskt. Psykiskt funktionshinder är 

fortfarande belagt med tabun” (B4). Det är heller inte vanligt att en 

biblioteksbesökare säger att den har en psykisk funktionsnedsättning och därefter ber 

om hjälp med det den behöver (B4). På ett av biblioteken planerar man att i framtiden 

diskutera och särskilt uppmärksamma personer med psykiska funktionsnedsättningar 

(B1) och redan idag samarbetar man med en intresseorganisation för psykiskt sjuka. 

Av etiska skäl, för att det blir lättare att identifiera vilken stad/bibliotek det rör sig om 

nämns inte namnet på organisationen. Som citerats i studiens inledning säger en 

informant att det ”i demokratins namn” och i och med lagstiftning vore intressant om 

det fanns en minimistandard för bibliotekets tjänster för personer med 

funktionsnedsättning. Informanten uttrycker missnöje med hur biblioteksledningen på 

arbetsplatsen mer och mer bortprioriterar dessa frågor (B4). 

6.1.1 Analys 
Resultaten belyser att området för studien inte är något som de aktuella biblioteken 

arbetar medvetet med. Trots att det inte går att dra några generella slutsatser från 

studiens begränsade antal informanter stärks detta antagande av tidigare forskning 

som pekar på hur bibliotek inte alltid är socialt inkluderande och vilka orsakerna till 

detta är (Muddiman et al. 2001, ss. 155–156). Borg diskuterar i sin uppsats att 

folkbibliotek sällan prioriterar att uppmärksamma personer med psykisk 

funktionsnedsättning (Borg 2013, s. 11). Bibliotek saknar ofta medvetenhet om vad 

som konstruerar socialt utanförskap, exempelvis funktionshinder, och 

biblioteksledningar är ofta med och befäster detta (Muddiman et al. 2001, ss. 155–

156). Muddiman et al. nämner också att bibliotek ofta är med och upprätthåller socialt 

utanförskap då verksamheter är utformade för att passa personer i vit medelklass, 

sådana som är som bibliotekarierna själva. Anledningar till detta är bland annat som 

informanterna bekräftar är fallet på deras arbetsplatser, resursbrist och traditioner 

(B1; B2; B3; B4). Ytterligare sätt som bibliotek kan vara med och upprätthålla socialt 

utanförskap är genom brist på utbildning om socialt utanförskap hos personal och 

som perspektiv inom biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar 
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(Muddiman et al. 2001, ss. 156–157). Tidigare forskning pekar även på behovet av 

och en önskan hos bibliotekspersonal om vidareutbildning i hur man bemöter och 

uppmärksammar personer med psykisk funktionsnedsättning (Ford 2002, ss. 83–89). 

En sådan vidareutbildning skulle kunna bidra till att personer med psykisk 

funktionsnedsättning och alltså även personer med utmattningssyndrom blir mer 

inkluderade i biblioteksplaneringen. Detta begripliggör att många människor som 

lever med funktionsnedsättning skulle vilja kunna delta i kulturaktiviteter men inte 

kan göra det på grund av tillgänglighetsproblem (Myndigheten för delaktighet 2016b, 

s. 133). Kulturutbudet är helt enkelt inte anpassat till människor som befinner sig 

utanför vad som anses vara normalt. 

 

Critical disability theory öppnar upp för att problematisera bibliotekens ignorans av 

personer med psykisk funktionsnedsättning/utmattningssyndrom. I ett CDT-

perspektiv funktionshindrar biblioteken personer med psykisk funktionsnedsättning 

om de utesluter dem från att jämlikt kunna delta i samhället (Copeland 2011, s. 225). 

Davis menar att det är en mänsklig rättighet att få vara svag eller sjuk, det vill säga 

inneha en mänsklig kropp. Genom att inte vara en plats som är anpassad för alla, 

respekterar biblioteken inte denna mänskliga rättighet (Davis 2002, s. 12). Eller med 

Handikappförbundens uttryckssätt så berövas personer med psykisk 

funktionsnedsättning sin funktionsrätt (Handikappförbunden 2017b, s. 6). Detta 

innebär att biblioteket inte blir den demokratigarant Buschman menar är bibliotekets 

centrala funktion (2003, ss. 169–173).  

6.2 Rumslig/teknisk utformning 
Denna kategori handlar om vad biblioteket har för fysiska resurser som passar 

behoven hos personer med utmattningssyndrom. Resursbehoven är indelade i 

underkategorier och här nedan diskuteras dessa kategorier en åt gången.  

 

Rummet: 

Personer med utmattningssyndrom har på grund av bland annat 

koncentrationssvårigheter problem med hög ljudnivå. Tysta avdelningar är bra och 

lika så att det går att stänga mellan avdelningarna för att dämpa ljudnivån. Trängsel 

och rörelse är också problematiskt eftersom detta lätt bryter koncentrationsfokuset. 

Personer med utmattningssyndrom behöver en biblioteksmiljö som är dämpad 

beträffande färgsättning och ljus. Det får gärna finnas mycket växter runt om i 

lokalerna (EI2).  

 

Bara på bibliotek 1 finns det tyst läsesal med dörrar som går att stänga (OAB1). 

Bibliotek 3 som eventuellt kommer att flytta har om flytten blir av önskemål om att få 

ett tyst rum. I övrigt har samtliga bibliotek öppna planlösningar och alla informanter 

rapporterar att det ofta blir livligt och att det är svårt att hitta lugna eller tysta 

utrymmen. Informanten på bibliotek 2 säger att ”arbetsdagen präglas av att be folk 

dämpa sig” (B2). 

 

När det gäller nivåer av rörelse och trängsel är alla fyra bibliotek rätt lika. Det är inte 

trångt bland hyllor men öppna planlösningar bidrar till en upplevd rörighet. Det är 

särskilt livligt vid entréer och på och intill barnavdelningarna (OAB1; OAB2; OAB3; 
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OAB4). På bibliotek 3 som har meröppet är det dock betydligt mindre liv och rörelse 

när biblioteket är obemannat (OAB3).  

 

Samtliga bibliotek har dämpad färgsättning med mycket vitt och naturfärger på 

vuxenavdelningar och mycket naturligt ljus genom fönster. Alla fyra barnavdelningar 

är mer kulört färgsatta (OAB1; OAB2; OAB3; OAB4). Informanten på bibliotek 3 

säger att kommunens naturomgivning är en stor resurs för kommunen och att man i 

diskussionerna om en ny bibliotekslokal gärna vill att biblioteket ska spegla 

kommunen genom ”plocka in naturens former och färger /.../ Man vill ju fånga 

platsens själ och människor mår bra av natur” (B3). Ingen av de övriga informanterna 

kan dock tydligt redogöra mer än av estetiska skäl för varför färgsättningen är som 

den är. En informant säger att biblioteket förvisso har dämpade färger men att detta 

”inte är gjort för speciella målgruppers behov utan mer inredningsestetiskt” (B4). 

 

Belysningen är i de flesta fallen lysrörsbaserad (OAB2; OAB3; OAB4). Detta gäller 

inte på B1 som har varierad belysning (OAB1). Trots mängden lysrör uppfattas vid 

platsobservationerna inte ljuset som påfallande starkt, kallt eller flimrande. Dagtid 

vägs lysrörsljuset upp av en stor mängd naturligt ljus via fönster men jag kan inte 

uttala mig om hur belysningen kan upplevas på kvällstid (OAB2; OAB3; OAB4).

  

Bibliotek 3 har satsat på växter och har i förhållande till övriga bibliotek många, men 

skötsel och mängd beror på om det finns någon i personalen som tar på sig att sköta 

dem (OAB3). Bibliotek 2 ser att ha växter som en del av att göra rummet inbjudande 

och man har beställt fler (OAB2). Bibliotek 1 och bibliotek 4 har någon enstaka växt 

(OAB1; OAB4). Informanten på bibliotek 1 säger att ”det kan vara en kostnadsfråga” 

som gör att de inte har fler (B1).  

 

På frågan om vilka rumsliga förbättringar informanterna tror kan vara gynnsamma för 

personer med utmattningssyndrom kom följande förslag upp. Alla bibliotek hade 

önskat mer möjlighet till att skärma av rummen och ha tysta utrymmen. På bibliotek 1 

har man ”pratat om att ha ett tyst vilorum /.../ för avkoppling eller bön” (B1). Ett sätt 

som nämndes för att skapa tystnad är att ha ljudabsorberande väggar. En informant 

talar om ”mjuka segmenteringar, besökarna märker det inte men det finns 

ljudabsorbenter mellan avdelningarna /.../ Du tror att du passerar en bokhylla och det 

gör du. Men den suger upp ljud. Ett mjukt sätt att ta hand om besökarna, utan mycket 

påbud” (B3). Ytterligare förslag på en rumslig förbättring som flera av informanterna 

angav är ljudisolerande fåtöljer (B1; B2; B3).  

 

Tekniska hjälpmedel: 

Bibliotekslagen säger att biblioteket skall tillhandahålla tekniska hjälpmedel som kan 

stötta personer med funktionsnedsättning att ta del av information (SFS 2013:801). 

Som resultaten från expertintervjuerna visar har personer med utmattningssyndrom 

svårt att ta till sig tryckt text och därför är ljudmaterial att föredra, exempelvis 

talsyntes i datorprogram och ljudmedia. 

 

Inte något av biblioteken har en webbplats med talsyntes. På bibliotek 1 vet 

informanten att kommunens hemsida har talande webb men hen vet inte om 

biblioteket har det. Jag kan efter intervjun inte hitta talsyntes på bibliotekets hemsida. 

Dock har alla bibliotekets datorer ett talsyntesprogram (B1). Bibliotek 2 var under 
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renovering när intervjun utfördes och på väg att införa ett nytt bibliotekssystem och 

ny webb. Informanten visste inte hur dessa är utformade beträffande talsyntes men 

säger att ”det kan komma funktioner vi inte haft tidigare. För talsyntes kan vara till 

nytta även för andra, de som är nya i det svenska språket. Jag kan ta det med mig. Det 

är en god idé” (B2). Inte heller bibliotek 3 har talsyntes på sin webbplats. På bibliotek 

4 har talsyntes efterlysts av personalen men på informanten verkar det som om 

bibliotekschefen är ointresserad av detta. Informanten säger ”[t]alsyntes? 

Bibliotekschefen kan nog svara på det. Jag har föreslagit det. Men...” (B4). 

 

Samtliga bibliotek har mycket ljudmedia, både fysisk och nedladdningsbar (OAB1; 

OAB2; OAB3; OAB4). Samtliga informanter påpekar också att om en person har 

svårt att ta till sig det tryckta ordet kan den få ett Legimus-konto1. En informant säger 

att ”har man nedsättnings som har med att förstå det tryckta eller skrivna språket att 

göra har man rätt att få ett Legimus-konto /.../ Om det beror på synskada, dyslexi, 

koncentrationssvårigheter eller någon annan diagnos spelar ingen roll” (B2). 

På bibliotek 4 har man låntagare med psykisk funktionsnedsättning som erbjuds 

alternativa läseformer men man har inte diskuterat vad personer med 

utmattningssyndrom behöver. Detta har inte diskuterats på övriga bibliotek heller. 

 

På frågan om vilka tekniska förbättringar informanterna tror kan vara gynnsamma för 

personer med utmattningssyndrom kom följande förslag upp. Bibliotek 1 arbetar just 

nu med en mobilapplikation som ska hjälpa personer med funktionsnedsättning att 

använda sig av biblioteket. ”Nu är den inriktad mot blinda och dyslektiker men 

tanken är att den ska fungera för fler.” (B1). En informant föreslår att biblioteket 

tillhandahåller en surfplatta för att lyssna på ljudmedia (B2). En annan informant 

föreslår ”ljudduschar med riktade ljud. Går man utanför en viss cirkel hör man 

ingenting. Man kan lägga in ett porlande från en bäck, vindsus. Eller det lär finnas 

vetenskapliga undersökningar om att något av det mest avstressande som finns är 

klassisk musik” (B3). Informanten på bibliotek 4 säger att ”man kan ha en 

daisyspelare /.../ Sådana lånar vi ut tillfälligt. De fås annars från synenheten men hos 

Region Skåne får man bara spelare som personligt hjälpmedel om man har 

synnedsättning.” (B4). 

6.2.1 Analys  
Rummet: 

Samtliga bibliotek i studien domineras av ett konstant ljudmässigt sorl. Detta till följd 

av öppna planlösningar. Bara ett bibliotek i studien har en tyst läsesal (OAB1). 

Problemen som en hög ljudnivå medför diskuteras i litteraturen av Borg och 

Burgstahler. De menar att personer som lider av sensorisk överkänslighet, vilket 

personer med utmattningssyndrom gör, blir hjälpta av tillgång till tysta miljöer och 

möjligheter till att skärma av rummet (Borg 2013, ss. 50–51; Burgstahler 2012, ss. 1–

6). Detta är något som också diskuteras av Copeland. Copeland tar upp att tysta 

avdelningar passar för fler än personer med sensorisk känslighet, bland annat 

personer med syn- eller hörselproblematik och för personer med inlärningssvårigheter 

                                                 
1 Från Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) kan personer med läsnedsättning få tryckt text anpassad för att 

kunna ta den till sig, exempelvis genom att texten blir inläst eller i punktskrift. Legimus.se är MTM:s digitala 

bibliotek. 
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(Copeland 2011, s. 233). Detta styrks också av Germundsson & Danermark som 

skriver om hur ljudmiljön i öppna kontorslandskap kan vara funktionshindrande 

(2016, ss. 133–134). Germundsson och Danermark poängterar att fler än personer 

med hörselskador påverkas negativt av störande ljud (De Croon 2005; Jahncke 2011; 

Seddigh 2015 se Germundsson & Danermark 2016, ss. 137–139). 

 

De öppna planlösningarna bidrar också till vad jag upplever som en rörighet på 

biblioteken (OAB1; OAB2; OAB3; OAB4). Möjlighet till avskärmning och tysta 

utrymmen skulle avhjälpa detta. Lugna ytor är till hjälp inte bara för personer med 

utmattningssyndrom utan även för personer med annan psykisk funktionsnedsättning 

(Burgstahler 2012, ss. 1–6) och för personer med syn- eller hörselproblematik och 

inlärningssvårigheter (Copeland 2011, s. 233). Ur ett CDT-perspektiv är rumsliga 

miljöer av ovannämnda slag sätt som biblioteket funktionshindrar människor 

(Copeland 2011, s. 225). 

 

Med utgångspunkt i resonemangen från tidigare forskning är det möjligt att anta att 

fler än personer med utmattningssyndrom skulle alltså bli hjälpta och få sin 

funktionsrätt tillgodosedd om biblioteksledningar arbetade med universell utformning 

och skapade biblioteksrum som också erbjuder tysta och lugna avdelningar (Copeland 

2011, s. 233). Det går också att argumentera för att universell utformning stämmer väl 

överens med Buschmans syn på biblioteket som demokratigarant och Budds syn på 

biblioteket som en plats för demokratigörande. Om biblioteken funktionshindrar 

människor genom hög ljudnivå, rörighet och öppna planlösningar så utestängs vissa 

människor från biblioteket och då blir inte biblioteket en plats där demokratin 

levandegörs (Budd 2008, ss. 179–186; Buschman 2003, s. 175).  

 

Med utgångspunkt i resultaten från expertintervjuerna tolkar jag det som att rummets 

fysiska utformning och färgsättning på samtliga bibliotek var passande för personer 

med utmattningssyndrom. Alla bibliotek i studien har dämpade färger på 

vuxenavdelningen och mycket naturmaterial (OAB1; OAB2; OAB3; OAB4). Dock 

framkom att man inte på något av biblioteken verkade ha en uttalad avsikt med val av 

inredning och design. På två bibliotek hänvisade informanten till någon arkitekts 

estetiska smak som avgörande för varför rummet ser ut som det gör (B1; B4). Bara på 

bibliotek 3 har man en tydlig idé om att spegla det omliggande landskapets natur 

(B3). Detta passar personer med utmattningssyndrom som mår bra av att vara i en 

miljö med mycket växter och gröna motiv (EI2). Likaså var belysningen enligt min 

bedömning och tolkning av resultaten från expertintervjuerna inte påfrestande för 

personer med utmattningssyndrom. Men bara ett av biblioteken arbetar med att 

tillhandahålla varierad belysning vilket gör att personer med ljuskänslighet kan välja 

var de vill sitta (B4). Inget av biblioteken hade märkbart mycket växter men bibliotek 

2 och 3 har en ambition att ha växter i biblioteksrummet för att rummet ska vara 

trivsamt (OAB2; OAB3). Dessa resultat pekar på att biblioteken är inredningsmässigt 

fungerande för personer med utmattningssyndrom. Dock noteras en avsaknad av 

uttalade anledningar till varför biblioteksrummet ser ut som det gör.  

 

Att engagera personer med funktionsnedsättning i verksamhetens utformning 

rekommenderas av flera forskare (Copeland 2011, s. 236; Kumbier & Starkey 2016, 

ss. 483–485; Muddiman et al. 2001, ss. 156–157). Detta skulle kunna motverka att 

biblioteksrummet oreflekterat utformas efter dominerande samhällsnormer. 
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Buschman tar upp vikten av att beslutsgrunder finns uttalade. Gör de inte det uppstår 

risken att okontrollerade populära trender får styra (Buschman 2003, s. 174). Bristen 

på uttalade normer visar sig också i forskningen där det saknas studier som belyser 

hur attityder skapar tillgänglighet (Hill 2013, s. 141).  

 

På de förslag som kom upp under intervjuerna på vad informanterna tror att personer 

med utmattningssyndrom kan bli hjälpta av för typ av rumslig förbättring tolkar jag 

det som att dessa förslag inte uppstod som en direkt följd av mina specifika frågor 

utan det framstod som om detta var saker informanterna återkommande tänkt på. 

Samtliga informanter påpekar själva att alla dessa stödåtgärder inte bara kommer 

personer med utmattningssyndrom till gagn utan även att andra har behov av en lugn 

plats (B1; B2; B3; B4). Informanterna var alltså utan att universell utformning 

specifikt nämndes under intervjuerna inne på liknande tankegångar.  

 

Tekniska hjälpmedel:  

Alla informanter uttrycker en önskan om att biblioteket ska ha talsyntes till sina 

datoriserade resurser (B1; B2; B3; B4). Detta är ett tekniskt hjälpmedel som skulle 

gynna fler än personer med utmattningssyndrom, exempelvis personer nya i det 

svenska språket vilket är något som påpekas av informanten på bibliotek 2 och alla 

andra som kan ha svårt med att läsa tryckt text (Vincent 2014, s. 77). Detta stämmer 

väl med Muddiman et al. rekommendation att biblioteken ekonomiskt prioriterar 

behoven hos personer i socialt utanförskap (Muddiman et al. 2001, ss. 156–157). 

Biblioteken satsar mycket på ljudmedia och detta passar studiens målgrupp (EI). Jag 

tolkar dock informanternas utsagor som att det inte har diskuterats huruvida 

ljudmedia kan vara ett läsalternativ för personer med utmattningssyndrom. Detta 

grundar jag i att det var först efter min beskrivning av utmattningssyndrom som 

informanterna kom på att personer med denna funktionsnedsättning kan bli hjälpta av 

att få ett Legimus-konto. Återigen hänvisas till Buschman som poängterar vikten av 

att det är uttalat varför olika satsningar görs eller inte görs (Buschman 2003, s. 174). I 

fallet med satsning på ljudmedia är situationen på aktuella bibliotek till fördel för 

personer med utmattningssyndrom. Denna fördel skulle säkerställas mer om motiven 

bakom den fanns tydligt uttalade. 

 

Återigen tolkar jag det inte som att de förslag som kom upp under intervjuerna på vad 

informanterna tror att personer med utmattningssyndrom kan bli hjälpta av för typ av 

teknisk förbättring uppstod som en direkt följd av mina specifika frågor utan snarare 

att detta var saker informanterna återkommande tänkt på.  

6.3 Tydlighet, service och bemötande  
Denna kategori handlar om hur biblioteket arbetar med tydlighet, service och 

bemötande. Dessa områden diskuteras nedan ett i sänder. 

 

Tydlighet:  

Resultaten från expertintervjuerna visar att personer med utmattningssyndrom har på 

grund av bland annat minnesstörningar och koncentrationsproblem svårt att bearbeta 

mycket information. De blir hjälpta av tydlig skyltning för orientering i lokaler, tydlig 

hylluppsättning och tydligt utmärkt personal. Informativ text på hemsidor, vid 
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informationsdiskar och entréer om exempelvis bibliotekets resurser ska vara 

kortfattad, helst i punktform. 

 

På bibliotek 1 arbetar man kontinuerligt med att ha tydlig skyltning för orientering i 

lokaler och lättnavigerad hylluppsättning. Det finns personal som har detta som 

specifikt ansvarsområde. I entrén finns en stor orienteringskarta. På övriga bibliotek 

är det dåligt med information om hur besökaren hittar i lokalerna och informanterna 

är alla medvetna om att detta inte är önskvärt (OAB3; OAB4). 

Hylluppsättningen är ganska lika på samtliga bibliotek. En informant menar att den 

nog är så tydlig den kan bli. ”Vi har ju vårt klassifikationssystem som är ett 

rövarspråk och som vi har till uppgift att överbrygga” (B4). Jag tolkar det som att 

informanten menar att inget bibliotek är lätt att hitta i för en som inte är van och inte 

vet vad man ska titta efter eller vem man kan fråga. 

 

Tydligt utmärkt personal är något som jag med utgångspunkt i resultaten från 

expertintervjuerna menar kan överbrygga dessa hinder. Synlig personal är en brist på 

samtliga bibliotek utom ett där all personal ska ha namnskylt (B4; OAB4). På de 

övriga biblioteken finns det olika typer av personalmarkeringar såsom tröjor eller 

nyckelband med bibliotekets logga på, men det är inte uttalat att de ska användas och 

de används inte av många (B1; OAB1; B2; B3; OAB3). 

 

Bibliotek 1 arbetar med att alla informativa texter ska vara i klarspråk och lättlästa. 

Delar av personalen får utbildning i detta. På bibliotek 4 finns det planer på att göra 

detta men informanten hänvisar med uppenbar irritation till bibliotekschefen som svar 

på frågan varför det ännu inte är gjort.  

 

Service och bemötande:  

Personer med utmattningssyndrom lider av bland annat koncentrationsproblem, låg 

stresstolerans och sensorisk överkänslighet. Dessa symptom bidrar till att personen 

har svårt att förstå och bearbeta information (EI1; EI2). Resultaten från 

expertintervjuerna visar att de skulle bli hjälpta av följande service på biblioteket: få 

hjälp att hitta och förstå samhällelig information, ”boka en bibliotekarie”-tjänst eller 

annan möjlighet att föra referenssamtal sittandes vid informationsdisk i lugn miljö 

och av förlängda lånetider. Ytterligare en biblioteksservice som trots att den inte är 

specifikt riktad till personer med utmattningssyndrom eller annan psykisk 

funktionsnedsättning kan vara till hjälp för dessa målgrupper är barnaktiviteter.  

 

Att erbjuda hjälp med att hitta och förstå samhällelig information är något som 

bibliotek 1 satsar mycket på och har personal avsatt för. Likaså lägger bibliotek 3 tid 

på detta. Informanten på bibliotek 3 säger dock att det ofta är oroligt bland de publika 

datorerna och att hen ”inte skulle placera en person med utmattningssyndrom där. Jag 

skulle ta personen till ett tjänsterum” (B3). På bibliotek 2 gör man mycket sådant 

samtidigt som informanten menar att ”i teorin är inte detta vårt uppdrag. I praktiken 

står vi tillhanda med mycket sånt /.../ Det är en stor arbetsbörda för oss, 

resurskrävande. Och vi har inte fått extra resurser för att ta hand om detta” (B2). 

Synen på att detta inte är bibliotekets uppdrag delas av bibliotek 4 som inte heller 

erbjuder mycket sådan service. Där hänvisar man till kommunens medborgarservice. 
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Möjligheten att boka en bibliotekarie eller föra referenssamtal sittandes vid 

informationsdisk i lugn miljö är begränsad på samtliga bibliotek (OAB1; OAB2; 

OAB3; OAB4). Informanten på bibliotek 1 säger att ”vi har inte den möjligheten ute i 

biblioteket om man inte går och sätter sig i ett arbetsrum. Det finns inte heller den 

tiden eller personal eller resurser (B1). En informant uttrycker också problematiken 

kring att inte veta vad besökaren har för specifika behov om den inte självmant talar 

om det (B2). Dock finns där möjlighet att avtala tid med någon i personalen men 

denna möjlighet är också begränsad på grund av resursbrist. Att avtala tid i förväg för 

att få sitta på en lugnare plats är något som också erbjuds på bibliotek 3. Informanten 

säger att ”även om det inte direkt marknadsförs har vi något vi kallar för Boka en 

bibliotekarie /.../ diskarna där nere är oroliga. Där passerar människor ständigt. Det 

kan vara olyckligt om en människa med utmattningssyndrom kommer då. Jag tror vi 

skulle kunna fånga upp det och säga att om du vill så bokar vi om en timme” (B3). 

Bara på bibliotek 4 går det att sitta vid informationsdisken (OAB4). 

 

Förlängda lånetider erbjuds regelbundet bara på bibliotek 3 som också är det minsta 

av biblioteken i studien. Informanten säger att det är möjligt att under längre tid låna 

”böcker som det inte är kö på /.../ man tar det bredvid med separat datum och sen så 

är det personkännedom. Man noterar att nu kommer han, man är beredd att fixa det 

lite diskret” (B3). På bibliotek 1 menar informanten att ”det är nog möjligt men det är 

inget vi går och säger till allmänheten” (B1). Bibliotek 2 och bibliotek 4 erbjuder inte 

förlängda lånetider (B2; B4). 

 

Barnaktiviteter är något som samtliga bibliotek satsar mycket på. 

6.3.1 Analys  
Tydlighet: 

Bara ett bibliotek har en tydlig orienteringskarta i entrén (B1). På övriga bibliotek är 

alla informanter eniga om att detta är en brist som funktionshindrar många. När det 

gäller tydlighet i hylluppställning så är biblioteken mycket lika och på intet sätt 

överraskande. Det är svårt att hitta för den som inte är van att besöka bibliotek och 

inte vet vem man ska fråga. Detta leder in på bristen av tydligt markerad personal. 

Bara på bibliotek 4 är det obligatoriskt för all personal som arbetar i yttre tjänst att ha 

namnskylt på sig. När det gäller att vara tydlig i informativa texter som handlar om 

bibliotekets resurser så är det återigen bara ett bibliotek som arbetar med detta (B1). 

Brister i bibliotekets tillgänglighetsarbete som utgår från behov av tydlighet är något 

som kommenteras av Borg (Borg 2013, s. 50–51). Burgstahler nämner specifikt att 

när det gäller psykiska funktionsnedsättningar är tydlighet och lugn miljö viktigt. 

Personalen ska vara tydligt synlig och utmärkt och bibliotek ska erbjuda tysta 

avdelningar för personer med sensorisk känslighet (Burgstahler 2012, ss. 1–6).  

Utifrån dessa resonemang menar jag att brist på satsningar på tydlighet i 

biblioteksmiljön kan förstås som ett sätt att befästa en intern kultur på bibliotek som 

hindrar icke biblioteksvana att känna sig hemma. Något som Muddiman et al. menar 

är ett av sätten som bibliotek inte är socialt inkluderande på  

(Muddiman et al. 2001, ss. 155–156). Det är också ett sätt som biblioteken 

funktionshindrar människor på genom att göra människors egenskaper till handikapp  

(Copeland 2011, s. 225). Bristen på tydlighet är funktionshindrande och ett samhälle 

som funktionshindrar sina medborgare är ett dysfunktionellt samhälle 

(Handikappförbunden 2017b, s. 5). Utifrån ett CDT-perspektiv poängterar Davis att 
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beroende av hjälp är regeln. Detta gäller alla. Skillnaderna människor emellan är bara 

gradvisa (Davis 2002, s. 6). Om en del människor blir funktionshindrade av 

biblioteket på grund av brist på tydlighet kan detta tolkas som att bibliotekets 

demokratiska funktion fallerar eftersom det inte längre är en plats för alla (jmfr. 

Buschman 2003, ss. 169–173). 

 

Service: 

Det ser olika ut på biblioteken med hur de erbjuder hjälp till att hitta och förstå 

samhällelig information. Två bibliotek ser att det är i enlighet med det lagstadgade 

uppdraget och erbjuder detta (B1; B3). Ett att det inte är i enlighet med det 

lagstadgade uppdraget men erbjuder det till viss del (B3) och ett att det inte är inom 

uppdraget och de erbjuder det inte heller (B4). Jag kan bara spekulera i anledningar 

till varför de studerade biblioteken tolkar sitt lagstadgade uppdrag olika. En möjlig 

förklaring kan ligga i Evjens resonemang om hur politiker förklarar bibliotekens 

värde. I allmänna förklaringar ligger bibliotekens värde i dess demokratiska och 

sociala funktion. Däremot utgår lokala värderingar av bibliotek ofta från ekonomisk 

vinning (Evjen 2015, ss. 28–35). Buschman trycker på vikten av att förtydliga vad 

bibliotekets demokratiska uppdrag verkligen innebär och menar att lagar och 

styrdokument blir luddiga utan en grundläggande principiell förståelse av uppdraget. 

Detta kan leda till att oreflekterade normer får dominera och sätta agendan 

(Buschman 2003, s. 174). Att informanterna tolkar sitt lagstadgade uppdrag så pass 

olika anser jag pekar på att bibliotekslagen är otydligt formulerad och att det inte är 

klart vad bibliotekets demokratiska uppdrag innebär. 

 

Det ser också olika ut biblioteken emellan med möjligheter att föra referenssamtal i 

lugn och ro. På bibliotek 2 och 3 kan man när tid och personal finns avtala tid och 

föra samtal i lugnare miljö. Men inget av biblioteken har en uttalad ”boka en 

bibliotekarie”-tjänst. Bara ett bibliotek har sittplatser vid informationsdiskarna men 

inte heller dessa är ljud- och rörelsemässigt avskärmade (B4). Flera grupper av 

användare behöver som tidigare konstaterats tillgång till tysta och rofyllda miljöer. 

Detta gäller också i referenssamtal. Tidigare forskning tar upp vikten av att ha tysta 

och avskärmade utrymmen på biblioteket (Burgstahler 2012, ss. 1–6; Copeland 2011, 

s. 233; Germundsson & Danermark 2016, ss. 133–134). Bibliotekslagen uttrycker att 

biblioteken är till för alla och att de ska vara anpassade till användarnas behov (SFS 

2013:801). Erbjuds inte detta blir dessa användare funktionshindrade och exkluderas 

från biblioteket. Inget av biblioteken i studien erbjuder goda möjligheter för en person 

med utmattningssyndrom att använda sig av biblioteket i en lugn och dämpad miljö. 

Detta kan vara en sådan tillgänglighetsaspekt som Myndigheten för delaktighet ofta 

menar saknas på biblioteket och som minskar tillgängligheten för alla (Myndigheten 

för delaktighet 2016b, s. 135). Copeland tar upp att de egenskaper en person har kan 

förvandlas till handikapp om samhället är uppbyggt så att en människa med dessa 

egenskaper hamnar i underläge (Copeland 2011, s. 225). I ett CDT-perspektiv är detta 

exempel på fall där samhällets utformning både socialt och miljömässigt är med och 

handikappar människor (Alftberg, Apelmo & Hansson 2016, s. 12). Och återigen 

slutar biblioteken att inneha sin viktiga funktion som demokratigarant (Buschman 

2003, ss. 169–173) och demokratiförverkligare (Budd 2008, ss. 179–186). 

 

Ett bibliotek erbjuder uttryckligen förlängda lånetider (B3) och ett gör det ibland vid 

sidan av (B1). Att erbjuda förlängda lånetider kan vara ett sätt att stötta svaga 
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människor som har svårt att ta sig till biblioteket ofta. Personer med 

utmattningssyndrom kan ha det och även andra med psykisk funktionsnedsättning 

(EI2). Fyra bibliotek satsar mycket på barnaktiviteter. Detta är till fördel för personer 

med utmattningssyndrom eftersom de ofta själva saknar ork att till exempel högläsa 

för sina barn (EI2). 

6.4 Evenemang/aktiviteter 
Denna kategori handlar om vilken typ av evenemang biblioteken satsar på, varför de 

satsar på dessa och om upplevelsebaserade evenemang förekommer eller kan platsa 

på biblioteket. På grund av bland annat koncentrationssvårigheter och trötthet och på 

grund av att personer med utmattningssyndrom ska undvika krävande kognitiva 

aktiviteter och istället ägna sig åt upplevelsebaserade aktiviteter kan det vara så att ett 

evenemangsutbud bestående av till exempel föredrag, författaraftnar och 

filmvisningar inte är lämpligt för personer med utmattningssyndrom (EI1; EI2). 

 

Kriterier för val av aktiviteter och tänkta målgrupper: 

Antalet evenemang för olika målgrupper ökar på alla bibliotek utom B3 där man av 

kostnadsskäl dragit ner på evenemangstillfällen. En informant säger att biblioteket 

håller på att bli ett ”allaktivitetshus och något slags evenemangshus /.../ antalet 

aktiviteter ökar. Och bibliotekets kärnverksamhet, den ska minska” (B4). På frågan 

om vilka urvalskriterier och tilltänkta målgrupper som finns kommer från nästan alla 

håll vad jag tolkar som lite svävande svar. ”Vi har kultur, språkträning och läxhjälp” 

säger informanten på bibliotek 1 som svar på frågan om kriterier (B1). På bibliotek 2 

säger informanten att urvalet av aktiviteter ”ska vara mångsidigt. Det ska spegla 

invånarna i vårt upptagsområde” (B2). Bibliotek 4 uttrycker missnöje med att man 

från biblioteksledningens håll inte kommunicerar kriterier för val av evenemang och 

målgrupper. 

 

Upplevelsebaserade aktiviteter: 

Med upplevelsebaserad aktivitet menas att utövaren/deltagaren tar in intryck och 

stimuli utan att behöva förbereda sig kognitivt (EI2). Exempel på upplevelsebaserade 

aktiviteter är stickcafé och målarverkstad.  

 

En informant säger att ”nej, det finns stickcafé på något filialbibliotek men det är 

inget vi har här. Det tar tid och kostar. Vi har dragit ner på boksamtal och 

pensionärssamtal. Det kostar” (B1). På bibliotek 2 har man tidigare haft stickcafé som 

drevs på frivillig basis. Nu pågår ett hantverksprojekt där handarbete kopplas till 

kulturhistoria och socialt umgänge. På bibliotek 3 har meröppet bidragit till att fler 

föreningar och grupper använder bibliotekets lokaler till exempelvis stickcafé. På 

bibliotek 4 säger informanten att ”det finns novellcafé. Och det har varit 

stickevenemang någon gång som inte är specifikt för böcker. Inte några krav på 

delaktighet eller avancerad medaktivitet” (B4). På frågan om vad informanterna tror 

att biblioteken skulle kunna erbjuda för upplevelsebaserade verksamheter som kan 

passa personer med utmattningssyndrom kommer bara ett tydligt förslag från 

bibliotek 3, ”bokigami, en variant av origami där man tar gamla böcker så viker man 

sidorna. Det ansluter till verksamheten” (B3). 

 

Mindfulness på biblioteket: 



 

 54 

En typ av upplevelsebaserad aktivitet som passar personer med utmattningssyndrom 

är guidad mindfulnessträning (EI2). I arbetet med uppsatsen har jag funnit exempel 

på att detta förekommer runt om i världen. I England (Woodbridge Library 2017), 

Kanada (London Public Library 2016) och USA (Somerville Public Library 2017) 

händer det att folkbibliotek erbjuder guidad mindfulness- och meditationsträning, ofta 

tillsammans med ett kort informativt föredrag och med framställt material som knyter 

an till temat för utlån. 

 

Informanterna har lite olika syn på huruvida detta skulle kunna passa i bibliotekets 

verksamhet och om det kan ingå i bibliotekets uppdrag. På bibliotek 1 är informanten 

mycket positivt inställd men menar att ”det är nog pengar som hindrar. Och om 

kompetensen finns hos personalen. Annars blir det dyrt. Man skulle kunna ha det som 

meriterande när man anställer någon ny” (B1). I nuläget diskuteras det om biblioteket 

ska ha ett tyst rum, avsett för vila, bön eller meditation och informanten föreslår att 

man i anknytning till detta rum skulle kunna ha mindfulnessrelaterat material till utlån 

och möjlighet att i hörlurar lyssna på guidade meditationsövningar.  

Bibliotek 2 är öppen för att detta är en god idé men inte som en stående 

programpunkt. Informanten säger att ”vi skulle kunna ha det som en programpunkt. 

Inte en programserie. Det ingår inte i bibliotekets uppdrag och resurser saknas. Det 

blir för smal verksamhet mot väldigt få” (B2). Men biblioteket har återkommande 

haft yoga som programpunkt och det ligger inte så långt ifrån menar informanten. 

Också informanten på bibliotek 3 tycker att detta låter som en intressant verksamhet 

men informanten ser problem i bibliotekets lokaler där det inte går att skärma av 

någon del av biblioteksrummet. Bara informanten på bibliotek 4 visar stor tveksamhet 

inför detta förslag och säger ”att vi har fullt sjå med att värna programverksamhet 

som har med böcker och litteratur att göra. Bibliotekets kärnverksamhet. Vi har inte 

ytor lämpade för det, ingen avskärmning och ro. Det finns gott om 

träningsmöjligheter här i stan” (B4). 

6.4.1 Analys  
Antalet evenemang ökar på alla bibliotek utom ett (B3). Detta är en trend som 

beskrivs av Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen och Skot-Hansen (2011). Men 

informanternas svar på varför evenemangen ökar och vem de riktar sig till tolkar jag 

som vaga. Få evenemang riktar sig till personer med utmattningssyndrom eller andra 

människor som har behov av upplevelsebaserade aktiviteter. Att inte diskutera och 

uttala vem verksamheter riktar sig till kan vara ett sätt att bibehålla en syn som 

befäster vem som är normal och vem som inte är det (Muddiman et al. 2001, ss. 155–

156). Med ett CDT-perspektiv menar Kumbier och Starkey att problem som behöver 

lösas ofta ligger i de sociala praktiker som funktionshindrar människor (Kumbier & 

Starkey 2016, s. 475). Och i denna studies fall är det outtalade sociala praktiker som 

ligger bakom evenemangsinriktningar. Vincent kommenterar behovet av medvetenhet 

hos personalen när det gäller arbetet för personer med funktionsnedsättning (Vincent 

2014, s. 9). Medvetenhet skapas när saker är tydligt uttalade, till exempel vem 

evenemangen riktar sig till. Finns detta uttalat minskar dessutom risken med att vissa 

människor exkluderas (Muddiman et al. 2001, ss. 154–157). När det gäller svenska 

förhållanden konstaterar Andersson Wredlert att det trots lagstiftning ofta saknas 

konkreta planer för hur biblioteken arbetar för personer med funktionsnedsättning och 
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detta är något som stämmer överens med resultaten i denna studie (Andersson 

Wredlert 2016, s. 41).  

 

Biblioteken har en del upplevelsebaserad verksamhet men jag tolkar informanternas 

utsagor som att ingen av informanterna verkar ha tänkt över på vilket sätt dessa 

verksamheter kan passa personer med psykisk funktionsnedsättning. Hinder som 

hänvisas till när det gäller varför biblioteken inte satsar på upplevelsebaserade 

aktiviteter är ekonomiska och tidsbrist (B1). När det gäller att ha 

mindfulnessaktiviteter på biblioteken var alla informanter förutom bibliotek 4 ense 

om att detta skulle kunna vara en verksamhet som kan platsa på biblioteken men 

ekonomiska resurser saknas (B1; B2; B3) och likaså rumsliga möjligheter (B3; B4). 

Muddiman et al. tar upp vikten av att ekonomiskt prioritera behoven hos personer i 

socialt utanförskap (Muddiman et al. 2001, ss. 156–157). Att satsa på evenemang för 

personer med psykiska funktionsnedsättningar kan vara att göra just detta. Om de 

studerade biblioteken prioriterar att satsa på evenemang och aktiviteter men inte 

uttalar för vem dessa är tänkta och därmed exkluderar människor med behov av 

upplevelsebaserade aktiviteter tolkar jag detta som att människor delas upp i de som 

är normalt fungerande och de som är annorlunda. Att inte också satsa på 

upplevelsebaserade aktiviteter innebär utifrån ett CDT-perspektiv att befästa en 

värdegrund där vissa människor tillåts bli exkluderade, det vill säga människor med 

”onormal” funktionsförmåga (Alftberg, Apelmo & Hansson 2016, ss. 19–20). 

Att vissa exkluderas från biblioteket aktualiserar Buschmans argument om 

bibliotekets funktion som demokratigarant vilken rasar samman om inte alla 

människor får plats på biblioteket (Buschman 2003, ss. 169–175). 

6.5 Reglering av arbetet 
Denna kategori tar upp olika aspekter av hur beslutsinvolvering kan se ut. Tidigare 

forskning och studiens teoretiska bas framhåller vikten av att låta de som är drabbade 

av ett funktionshinder vara med och besluta om hur funktionshindret kan elimineras.  

  

Policy för bemötande av personer med funktionsnedsättning: 

Inget av biblioteken har en specifik policy för hur personalen ska arbeta med 

bemötande av personer med funktionsnedsättning. Det finns mycket outtalad kunskap 

om detta, att man ska vara trevlig mot alla och anpassa arbetet efter situationen (B1; 

B2; B3). På bibliotek 2 säger informanten ”att vi utgår bibliotekslagen och vår 

biblioteksplan /.../ Jag ska bemöta alla på samma sätt. Sen får jag i vårt samtal eller 

möte känna efter” (B2). Också här nämns att det finns mycket outtalad kunskap om 

hur ett jämlikt ickediskriminerande bemötande går till. Informanten på bibliotek 3 

säger att de har ”ingen uttalad policy. Det finns en kommunal värdegrundspolicy. 

Man försöker bemöta människor med respekt och vänlighet” (B3). Också här 

understryks vikten av sunt förnuft och att kunna känna in olika situationer. 

Informanten på bibliotek 4 uttrycker en stor frustration vid denna fråga och säger att 

”jag upplever att funktionshindrade inte har speciellt stor status på vårt bibliotek idag. 

Det är inte någonting som kommuniceras från ledningen” (B4). 

 

Utbildning av anställda om funktionsnedsättningar, bemötande och behov: 

Det ser olika ut med avseende på personalutbildning om funktionsnedsättningar på de 

olika biblioteken. På bibliotek 1 erbjuds all personal regelbundet att delta i 
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utbildningar på detta område men dessa utbildningstillfällen krockar ofta med andra 

arbetsuppgifter. Informanten ser gärna att det finns fler utbildningstillfällen och anser 

att dessa utbildningar är till stor nytta för personalen. Informanten på bibliotek 2 

känner inte till om biblioteket har erbjudit sina anställda utbildning och poängterar att 

hen inte vet vad som har gjorts på biblioteket innan hen började arbeta där. 

Informanten säger ”att det vore önskvärt, till viss del, kanske som fortbildning. Det är 

inte är lätt att veta hur man ska bemöta olika personer. Med utmattningssyndrom, 

utåtagerande, med fysiska funktionsnedsättningar” (B2). Denna önskan delas av 

informanten på bibliotek 3, ”man skulle behöva utbildning för att se, uppmärksamma 

och förstå deras behov” (B3). På bibliotek 4 erbjuds inte personalen utbildning inom 

detta område trots att det diskuterats och efterfrågats av anställda vid ett flertal 

tillfällen.  

 

Personer med funktionsnedsättnings deltagande i bibliotekets ledning och 

verksamhetsplanering och andra vägar för personer med funktionsnedsättnings 

möjlighet att påverka: 

Informanterna på bibliotek 1–3 påpekar att det är svårt att veta vilka 

funktionsnedsättningar som kan finnas hos bibliotekets anställda. Därför vet man inte 

om det finns personer med funktionsnedsättning i ledningspositioner. Personer med 

funktionsnedsättning blir inte specifikt tillfrågade vid beslutsfattande tillfällen. 

Informanten på bibliotek 4 svarar nej på frågan om personer med 

funktionsnedsättning finns representerade i bibliotekets ledning eller 

verksamhetsplanering. 

 

Det finns olika vägar för personer med funktionsnedsättning att påverka bibliotekens 

verksamheter. Dessa vägar är öppna för alla, alltså inte bara för personer med 

funktionsnedsättning. Exempel är via pappersformulär i entréer, formulär på hemsida 

och genom att säga till personalen (B1; B2; B3; B4). Bibliotek 3 deltar årligen på en 

dag där intresseorganisationer för olika funktionsnedsättningar samlas som anordnas 

av kommunen. ”Där samlas olika verksamheter. Man riktar in sig till äldre, 

synskadade, psykiska funktionsnedsättningar och anhörigföreningar. Där brukar vi 

vara representerade” (B3). Där kan personer lämna önskemål och framföra åsikter. 

Bibliotek 3 har också hållit i offentliga föreläsningar med representanter från 

organisationer som företräder personer med psykisk ohälsa. Informanten på bibliotek 

4 säger ”att för fler år sedan fanns det ett lokalt handikappråd. Men vad jag vet är det 

ingen härifrån som har möte med representanter där” (B4). 

 

Samarbete med handikapporganisationer: 

Bibliotek 1 samarbetar främst med organisationer som representerar synskadade och 

personer med dyslexi. ”För talböcker och Legimus är det som varit mest efterfrågade, 

och då är det dem vi samarbetat med mest. Där behoven har funnits längst. De hör av 

sig och frågar efter saker och är mest aktiva” (B1). Men informanten tror att även 

andra intresseorganisationer kommer att bli aktuella. Biblioteket har arbetsgrupp som 

arbetar med tillgänglighetsfrågor som är relativt nystartad och informanten menar att 

man ännu bara är i uppstartsfasen på tillgänglighetsarbetet. Informanten på bibliotek 2 

säger att ”under cirka tre år har en av oss haft öppenvårdspsykiatrin här en gång i 

veckan under en 5- 6- 7-veckors period, en gång på hösten och en gång på våren, och 

pratat om bibliotek. Det kan handla om filmer, film kopplat till böcker, reseböcker 

eller resehandböcker, deckare, hur du kan använda det digitala biblioteket. Så det är 
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ett samarbete” (B2). Bibliotek 3 hänvisar här till den årliga dag och de offentliga 

föreläsningar som nämns i stycket ovan. På bibliotek 4 minskar samarbeten med 

handikapporganisationer. Tidigare samarbetade man med ett kommunalt 

handikappråd men detta är inget som fortgår vad informanten vet. Man har dock i 

samband med vissa aktiviteter kontakt med representanter för synskadade och för 

personer med dyslexi. Informanten nämner att psykiska funktionshinder är 

tabubelagda och att det är på grund av detta och tradition som det finns mer 

samarbeten med intresseorganisationer för personer med lässvårigheter. 

 

Arbete med att eliminera funktionshinder i biblioteksmiljön: 

På bibliotek 1 arbetar man aktivt med att eliminera funktionshinder ”genom att söka 

upp folk och få råd från folk utifrån /.../ Vi skulle kunna bli bättre på att ta in från 

psykiska funktionshinder också” (B1). Informanten säger att fokus främst är på 

fysiska funktionshinder men hen tror att man snart kommer att börja arbeta med 

psykiska funktionshinder. Informanten tror inte att man vid ombyggnationer eller 

omflyttningar specifikt diskuterar vilka funktionshinder som finns i miljön men att 

det nu efter att den arbetsgrupp som arbetar med tillgänglighetsfrågor kommit igång 

för cirka två år sedan kommer att bli ändring på detta. Likaså är detta något som man 

arbetar med på bibliotek 2. Att eliminera funktionshinder är inte specifikt uttalat, 

snarare handlar det om att skapa en trevlig biblioteksmiljö. I och med 

ombyggnationen kommer den nuvarande öppna planlösningen att försvinna och det 

kommer finnas rum som går att stänga. Informanten på bibliotek 3 uttrycker 

frustration vid denna fråga och beskriver utförligt hur politiska beslut fattas för att 

förbättra tillgänglighet och för att eliminera funktionshinder men hur verkställandet 

av dessa beslut gång på gång läggs på is och skjuts framåt i tiden. Informanten 

beskriver detta utförligt.  

 
Sen finns sådana saker som kommunerna skulle vara ålagda att göra vid, redan 2010, 2011. Lätt 

avhjälpta hinder så att man lättare ska kunna komma in med rullatorer och så vidare. För att 

belysa hur det kan se, vår systerverksamhet, museet tvärs över gatan, man har kämpat hur länge 

som helst för att få handikapphiss, toalett, entré. Man har fått hjälp att sänka trösklar men inte 

med det andra. Det finns en plan, avsatta pengar för ny entré med anpassad hiss och WC. Sen 

kom en ny arkitekt som ville utöka renoveringen. Det lades på is. Sen så kom ny stadsarkitekt. 

Vilket naturligtvis är fruktansvärt jobbigt för museet. Och för vår del. 

(B3) 

 

Frustrationen delas av informanten på bibliotek 4 som på frågan om huruvida 

biblioteket arbetar med att eliminera funktionshinder svarar mycket kortfattat med 

ordet “nej” (B4). När frågan omformuleras hänvisar informanten till bibliotekschefen 

med motiveringen att ”det är ju där det bestäms” (B4). Tidigare prioriteringar av att 

eliminera funktionshinder och göra rummet tillgängligt för alla har idag fallit bort 

trots önskemål från både besökare och personal (B4). 

6.5.1 Analys 
Ambitionerna att arbeta med att skapa en stabil och uttalad grund för hur personer 

med funktionsnedsättning ska kunna trivas på biblioteket är starka hos samtliga 

informanter. Men jag tolkar det som att dessa ambitioner inte alltid får det stöd de 

behöver av biblioteksledningarna. Återigen kan hänvisas till Evjen, som skriver om 

hur bibliotekets demokratiska funktion ofta lyfts fram av politiker när de i allmänna 
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ordalag uttalar sig om bibliotek. När politiker sedan talar om enskilda bibliotek som 

de har lokalt ansvar för rättfärdigas däremot bibliotekens existens ofta utifrån 

ekonomiska syften (Evjen 2015, ss. 28–35). Detta kan vara en orsak till att 

regleringen av arbetet med att uppmärksamma personer med funktionsnedsättning 

inte verkar fungera såsom informanterna önskar. 

 

Inget av biblioteken har en uttalad policy för hur personer med funktionsnedsättning 

ska bemötas men informanterna menar att det finns mycket outtalad kunskap om detta 

bland personalen. Kumbier och Starkey argumenterar för att sådana policyer ska 

finnas och att personer som berörs av dem ska vara med och stifta dem (2016, ss. 

483–485). Beträffande generaliserbarhet utifrån svenska förhållande stärks studiens 

resultat av Andersson Wredlert och av Blomquist och Collovins magisteruppsats som 

menar att konkreta planer ofta saknas för hur bibliotek ska arbeta för personer med 

funktionsnedsättning (Andersson Wredlert 2016, s. 41; Blomquist & Collovin 2006, 

ss. 75–76). 

 

När det gäller utbildning om olika funktionsnedsättningar och passande bemötande är 

detta något som efterfrågas av samtliga informanter. Flera forskare och författare 

efterlyser mer utbildning om funktionsnedsättningar och bemötande, både på 

arbetsplatserna och inom biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar 

(Andersson Wredlert 2016, s. 49; Blomquist och Collovin 2006, ss. 75–76; Borg 

2013, ss. 50–51; Burgstahler 2012, ss. 1–6; Copeland 2011, s. 230; Ford 2002, ss. 83–

89; Kumbier & Starkey 2016, ss. 483–485; Vincent 2014, s. 9).  

Muddiman et al. finner att personal ofta saknar både utbildning och/eller vilja att 

arbeta med dessa frågor (2001, ss. 156–157). Brist på vilja hos bibliotekarierna är 

dock ingenting som framkommit hos denna studies informanter. Däremot finns 

tecken på att viljan brister hos biblioteksledning (B4) och beslutande politiker (B3).  

 

Inte på något bibliotek är det uttalat att personer med funktionsnedsättning finns eller 

ska finnas representerade i bibliotekets ledning. Men tre av informanterna påpekar att 

de inte vet om personer i ledningsposition har någon funktionsnedsättning (B1; B2; 

B3). Det finns andra vägar för personer med funktionsnedsättning att påverka 

bibliotekens verksamhet, exempelvis genom att lämna önskemål till receptionen eller 

via webben (B1; B2; B3). Bara bibliotek 3 har en specifik form för att låta personer 

med funktionsnedsättning vara med och påverka.  

 

Kumbier och Starkey tar upp vikten av att ha personer med funktionsnedsättning 

representerade i bibliotekets ledning. De uppmanar också biblioteken att anställa, 

utbilda och stötta personal med funktionsnedsättning (Kumbier & Starkey 2016, ss. 

483–485). På så vis har biblioteket expertisen på plats när det gäller att göra 

biblioteket tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Muddiman et al. 

specificerar inte hur, men menar att biblioteken ska låta människor i socialt 

utanförskap vara med och utforma verksamheten (2001, ss. 156–157). Att biblioteken 

ska anställa personer med funktionsnedsättning poängteras också av Burgstahler 

(2012, ss. 1–6) och Vincent (2014, s. 123). Copeland understryker också vikten av att 

biblioteken söker upp och engagerar personer med funktionsnedsättning och låter 

dem vara med och utforma bibliotekets verksamhet och inriktning (2011, s. 236). 
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När det gäller samarbeten med handikapporganisationer är det främst organisationer 

som representerar personer med synnedsättning och dyslexi som förekommer (B1; 

B4). Bibliotek 2 har dock ett samarbete med öppenvårdspsykiatrin i kommunen. 

Muddiman et al. diskuterar att samarbeten med intresseorganisationer sällan 

prioriteras av biblioteksledningar och hur detta permanentar socialt utanförskap 

(2001, ss. 156–157). Blomquist och Collovin och Borg konstaterar, beträffande 

svenska förhållanden, att denna typ av samarbeten ofta saknas men att de är 

önskvärda (Blomquist & Collovin 2006; Borg 2013, ss. 50–51). Blomquist och 

Collovin skriver att det inte är ”rimligt att planera hur ett gott bemötande bör vara om 

man inte tillfrågat användaren eftersom han/hon bör ses som expert i egna frågor” 

(Blomquist & Collovin 2006, ss. 75–76).  

 

Inget av biblioteken gör uttalade satsningar på att eliminera psykiska funktionshinder 

ur biblioteksmiljön. Arbetet med att få bort fysiska funktionshinder är något som man 

arbetar med på bibliotek 1 och till viss del på bibliotek 2. Informanterna på bibliotek 

3 och 4 är båda missnöjda med bristen på detta. Kumbier och Starkey poängterar 

utifrån ett CDT-perspektiv att idén om den friska, normala kroppen är en illusion 

(Kumbier & Starkey 2016, s. 485). Att inte aktivt sträva efter att eliminera 

funktionshinder ur biblioteksmiljön kan ses som att ta denna illusion för verklighet. 

 

Ovanstående analysområden, bristen på reglerande policyer, utbildning, 

representation och samarbeten befäster att funktionshinder finns kvar i 

biblioteksmiljön på de studerade biblioteken och de tydliggör med ett CDT-

perspektiv också hur dessa hinder kan vara socialt konstruerade (Alftberg, Apelmo & 

Hansson 2016, s. 12; Copeland 2011, s. 225). Rekommendationerna från Muddiman 

et al. som hänvisats till i ovanstående stycke ämnar till att göra biblioteket till en plats 

som verkar för social rättvisa. Detta genom att ekonomiskt prioritera behoven hos 

människor i socialt utanförskap samt ha policyer för hur detta ska genomföras i 

faktisk praktik. Bibliotek uppmanas att samarbeta med intresseorganisationer som 

företräder människor i socialt utanförskap och låta dessa vara med och påverka 

bibliotekens verksamhet och inriktning (Muddiman et al. 2001, ss. 155–157). Att 

människor i socialt utanförskap, varibland många med psykisk funktionsnedsättning 

kan befinna sig, är välkomna till biblioteket är en del av bibliotekets uppdrag som 

demokratigarant, öppet för alla (Buschman 2003, s. 175). Att de studerade biblioteken 

inte i policyer och genom utbildning och samarbeten prioriterar arbetet med att 

särskilt uppmärksamma personer med psykisk funktionsnedsättning anser jag pekar 

mot att biblioteken inte fyller denna funktion som demokratigarant. 

6.6 Sammanfattning 
Kapitlet är uppdelat i fem kategorier som på olika sätt ringar in de studerade 

bibliotekens arbete med att särskilt uppmärksamma personer med 

utmattningssyndrom och för vad som står i vägen när de inte gör detta. Kapitlet är ett 

tredje steg mot att besvara studiens forskningsfrågor. Fråga 1 handlar om vilken 

biblioteksservice personer med utmattningssyndrom kan behöva och vad tidigare 

forskning, experter och biblioteksanställda säger om detta. I analysdelarna 

återkopplas det i detta kapitel kontinuerligt till litteraturstudien, expertintervjuerna 

och studiens teoretiska bas för att besvara den första forskningsfrågan. De 

informanter som det hänvisas till och vars svar analyseras i detta kapitel är inte 
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experter på utmattningssyndrom och därför karaktäriseras de svar som kommer från 

informanterna på forskningsfråga 1 mer av tyckande. Fråga två handlar om och i så 

fall hur folkbibliotek idag arbetar för att särskilt uppmärksamma personer med 

utmattningssyndrom och om de inte uppmärksammar personer med 

utmattningssyndrom så vad är det i så fall som hindrar. Svaren på denna fråga är 

huvudfokus i kapitlet. Inget av de studerade biblioteken har diskuterat att 

uppmärksamma utmattningssyndrom och sällan psykiska funktionsnedsättningar. 

Informanterna uttrycker en vilja att göra detta men hänvisar till bristande resurser och 

tradition som anledning till att detta inte prioriteras. Utifrån de fem olika kategorierna 

redogörs det för hur biblioteken arbetar med att särskilt uppmärksamma personer med 

utmattningssyndrom och för eventuella hinder i detta arbete. I anslutning till varje 

kategori genomförs en analys av svaren. Fråga tre handlar om hur svaren på fråga 1 

och fråga 2 utvecklar CDT. Detta kapitel visar hur de studerade biblioteken på olika 

sätt funktionshindrar personer med psykisk funktionsnedsättning och därmed 

utesluter dem från att jämlikt kunna delta i samhället.  

  

Utifrån studiens forskningsfrågor ligger detta kapitel tillsammans med det övriga 

empiriska materialet till grund för den avslutande diskussionen i kapitlet Diskussion 

och slutsatser. 
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7 Diskussion och slutsatser 

Diskussionen syftar till att besvara de forskningsfrågor som ställdes i uppsatsens 

inledande kapitel. Dessa svar bottnar i analys av intervjuer, platsobservationer och 

litteraturstudien. Utifrån detta och författarens egna åsikter diskuteras sedan huruvida 

studiens syften är uppnådda. Syftet med studien som fastställdes i uppsatsens 

inledning är att undersöka hur folkbibliotek arbetar med tillgänglighet och service för 

personer med utmattningssyndrom. Delmål för att uppfylla syftet är att ta reda på 

vilka problem personer med utmattningssyndrom kan uppleva vid 

biblioteksanvändande och vilken typ av stöd de kan behöva. Ett mer övergripande 

syfte med studien är att öka kunskapen om psykiska funktionsnedsättningar i 

allmänhet och funktionsnedsättningen utmattningssyndrom i synnerhet utifrån en 

folkbibliotekskontext, där folkbiblioteket förstås som att ha ett demokratifrämjande 

uppdrag. Därpå följer en utvärdering av studiens genomförande där för- och 

nackdelar med val av teori och metod diskuteras. Efter denna utvärdering presenteras 

de slutsatser som går att dra från studien tillsammans med förslag på vidare forskning. 

7.1 Besvarandet av forskningsfrågor 
I det inledande kapitlet ställs tre forskningsfrågor som studien har haft till avsikt att 

besvara. Här nedan diskuteras en forskningsfråga i taget. Diskussionerna avslutas 

med en kortfattad koppling till studiens teoretiska utgångspunkter och återkoppling 

till studiens syfte. 

 

De frågor som ställs i det inledande kapitlet är följande: 

 

1. Vilken biblioteksservice kan personer med utmattningssyndrom behöva? 

2. Om och i så fall hur arbetar folkbibliotek idag för att särskilt uppmärksamma 

personer med utmattningssyndrom? 

3. Hur utvecklar svaren på ovanstående två frågor Critical disability theory? 

7.1.1 Vilken biblioteksservice kan personer med utmattningssyndrom 

behöva? 
Svaren på denna fråga kommer främst från expertintervjuer och från litteraturstudien. 

Detta på grund av att bemötande och tillgängliggörande för personer med 

utmattningssyndrom inte är något som diskuterats på något av de studerade 

biblioteken. De resultat från biblioteksintervjuer och platsobservationer som 

redovisas är de förslag på biblioteksservice som informanterna lämnat. Dessa förslag 

är alltså biblioteksinformanternas egna och bör inte generaliseras. Dessutom 

redovisas sådant som biblioteksinformanterna tror att personer med annan psykisk 
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funktionsnedsättning kan behöva. Utifrån resultat från expertintervjuer och 

litteraturstudier diskuteras resultaten från biblioteksintervjuer och platsobservationer. 

 

Under expertintervjuerna framkom att personer med utmattningssyndrom blir stöttade 

av ett bibliotek som tillhandahåller tydlig och enkelt utformad information. Detta 

konkretiseras genom att informationsflöden hålls korta och långsamma, och hellre är 

kortfattade och i punktform än i form av längre flytande text. Det konkretiseras vidare 

genom att bibliotekspersonal i samtal ställer raka ja- och nej-frågor, inte går in i 

diskussioner och när det behövs erbjuder paus eller möjlighet att föra samtalet i en 

lugnare miljö. Detta gäller vid direktkontakt och kontakt via andra medier, webb eller 

telefon (EI2). Ett biblioteksrum som är utformat för att passa personer med 

utmattningssyndrom har en dämpad miljö, dämpad belysning, färgsättning, ljudnivå, 

rörelsenivå och inga starka dofter. Tysta avdelningar eller annan möjlighet till 

avskärmning är att önska. Det får gärna finnas mycket växter. Tydlighet i miljön är 

viktigt. Detta gäller både för den generella rumsliga orienteringen där exempelvis 

orienteringskartor i entréer och tydligt utmärkta avdelningar är till hjälp och för en 

tydligt organiserad hylluppsättning. Likaså ska personalen vara synligt markerad så 

att det framgår vem man som besökare kan ställa frågor till (EI2). 

 

Personer med utmattningssyndrom kan bli hjälpta av att få talad information istället 

för skriftlig. Exempel på detta är talsyntes i datorernas programvara och tal- och 

ljudböcker. Möjlighet till att få förlängd lånetid kan också vara till hjälp. När det 

gäller evenemang på biblioteket är upplevelsebaserade evenemang där deltagaren får 

intryck och stimuli utan att behöva tänka på något särskilt passande för personer med 

utmattningssyndrom. Exempel på sådana är meditation och mindfulness, 

målarverkstad och stickcafé (EI2). Andra anledningar än att ta del av bibliotekets 

medie- och aktivitetsutbud, som beror på funktionsnedsättningen, som kan motivera 

att besöka ett bibliotek är att få hjälp med att hitta och förstå information. Exempelvis 

att hitta myndighetsinformation eller till andra samhälleliga resurser. Dessutom är 

barnaktiviteter som sagostunder, pyssel och bokklubbar bra för föräldrar med 

utmattningssyndrom (EI2). Förslagen här ovan på vad personer med 

utmattningssyndrom kan behöva på bibliotek är utformade för att motverka negativa 

effekter av de kritiska platser som personer med utmattningssyndrom möter på 

biblioteket. Dessa platser är av både fysisk och social karaktär. 

 

I litteraturen framkommer att personer med psykisk funktionsnedsättning, alltså inte 

specifikt utmattningssyndrom, blir hjälpta av tydlighet i rumslig utformning och 

bemötande (Myndigheten för delaktighet 2016b), och av tysta och lugna miljöer 

(Borg 2013; Copeland 2011). Vikten av tysta miljöer och möjlighet till att skärma av 

rummet bekräftas också av Burgstahler (2012) och Germundsson och Danermark 

(2016). Ford poängterar att förlängda öppettider kan vara bra för dem som inte vill 

eller kan besöka biblioteket då det är som mest folk där (Ford 2002). Vikten av 

utbildad personal framhålls av många (Andersson Wredlert 2016; Borg 2013; 

Burgstahler 2012; Copeland 2011; Ford 2002; Vincent 2014). Copeland (2011) och 

Burgstahler (2012) sammanfattar ovanstående behov och menar att bibliotek ska 

sträva efter universell utformning. 

 

Något som kan tyckas inte vara en direkt biblioteksservice men som ändå passar 

under denna frågeställning är vikten av att personer med funktionsnedsättning blir 
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inbjudna att vara med och påverka verksamheten, både genom representation i 

biblioteksledningar och via samarbeten med biblioteksorganisationer (Blomquist & 

Collovin 2006; Burgstahler 2012; Copeland 2011; Kumbier & Starkey 2016), och 

genom att biblioteken anställer personer med funktionsnedsättning (Burgstahler 2012; 

Kumbier & Starkey 2016; Vincent 2014). För att detta ska ske behöver det finnas 

policyer som reglerar detta. Betydelsen av att det finns policyer om tillgänglighet och 

bemötande framhålls på flera håll i litteraturen (Andersson Wredlert 2016; Kumbier 

& Starkey 2016; Muddiman et al. 2001). 

 

Återigen en faktor som påverkar personer med utmattningssyndroms biblioteksbehov 

är att det behövs mer forskning på och av förstahandskällor (Copeland 2011; Hill 

2013). Detta leder i sin tur över till betydelsen av att det finns ett 

funktionsnedsättningsperspektiv inom biblioteks- och informationsvetenskapliga 

utbildningar (Hill 2013; Kumbier & Starkey 2016; Vincent 2014). 

 

Resultaten från biblioteksintervjuer och platsobservationer visar att när det gäller 

bibliotekens förståelse och följande av bibliotekslagen framkommer det inte mycket 

som besvarar forskningsfråga 1. Något som är slående är avsaknaden av diskussion 

om bibliotekslagens betydelse för bibliotekets uppdrag beträffande att 

uppmärksamma personer med psykisk funktionsnedsättning. I litteraturstudien 

framkommer att bibliotek i riktlinjer och praktik bör prioritera att bemöta människor i 

socialt utanförskap (Muddiman et al. 2001). Verkligheten på de studerade biblioteken 

kolliderar med denna uppmaning. Bibliotekslagen är ett grundläggande dokument 

som bibliotekets uppdrag baseras på. Att inte diskutera vad detta dokument säger om 

hur man ska uppmärksamma en stor målgrupp anser jag gå på tvärs emot Muddiman 

et al. rekommendation. 

 

Beträffande rumslig och teknisk utformning kom följande förslag upp: tysta 

utrymmen och möjlighet till avskärmning (B1–B4), ljudabsorberande väggar (B3), 

ljudisolerande fåtöljer (B1; B2; B3), och vilorum (B1). När det gäller teknisk 

utformning tyckte samtliga informanter att talsyntes vore bra. Bibliotek 1 arbetar just 

nu med en mobilapplikation som ska hjälpa personer med funktionsnedsättning att 

använda sig av biblioteket. Ytterligare förslag på hjälpmedel är en surfplatta för att 

lyssna på ljudmedia (B2), en ljuddusch (B3) och daisyspelare till utlån (B4). Dessa 

förslag är kompatibla med vad som framkommer i expertintervjuer och 

litteraturstudien. Utifrån informanternas önskemål och förslag tolkar jag det som att 

informanterna på de studerade biblioteken har en ambition att arbeta i riktning mot 

universell utformning. Trots att ingen av informanterna nämnde begreppet universell 

utformning återkom genomgående idéer om att ovanstående nämnda åtgärder kan 

komma fler människor till gagn. Bibliotekens arbete med tydlighet, service och 

bemötande är olikartat. Inga specifika förslag framkom under intervjuerna om vad 

biblioteken kan göra för personer med utmattningssyndrom som går utöver vad som 

presenteras i resultaten från expertintervjuerna. En informant anar att meröppet kan 

vara till fördel för personer med utmattningssyndrom (B3). I expertintervjuerna och 

litteraturstudien synliggörs att tydlighet, behovsanpassad service och bemötande är 

centralt för att personer med utmattningssyndrom eller annan psykisk 

funktionsnedsättning ska kunna använda sig av biblioteken. Biblioteksintervjuer och 

platsobservationer visar att det finns många områden där biblioteken kan arbeta med 

att utveckla detta. Detta diskuteras vidare i besvarandet av forskningsfråga 2, stycke 
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7.1.2 samt i Slutsatser och förslag på vidare forskning, stycke 7.3. När det gäller 

evenemang och aktiviteter som kan passa personer med utmattningssyndrom nämner 

informanterna några olika aktiviteter biblioteken har eller har haft som är mer 

upplevelsebaserade än kognitivt krävande och som de tror skulle kunna passa 

personer med utmattningssyndrom. Dessa är stickcafé (B1, B2, B3), 

handarbetesverksamhet (B4), ett hantverksprojekt där handarbete kopplas till 

kulturhistoria och socialt umgänge (B2) och novellcafé (B4). Det enda spontana 

förslaget på upplevelsebaserad aktivitet som informanterna tror att biblioteken skulle 

kunna erbjuda som kan passa personer med utmattningssyndrom är bokigami, 

papperskonst som görs av kasserade böcker (B3). Tre av informanterna tycker att 

mindfulnessövningar och föredrag om mindfulness kan platsa bland bibliotekens 

evenemang (B1; B2; B3). I expertintervjuer framkommer att personer med 

utmattningssyndrom ska ägna sig åt upplevelsebaserade aktiviteter. Informanterna 

nämner ett par olika upplevelsebaserade aktiviteter som de studerade biblioteken 

erbjuder men menar att resurser saknas för att göra större satsningar och öka utbudet 

på denna typ av verksamhet. Att göra detta skulle kunna vara ett sätt som gör att 

biblioteken blir mer tillgängliga för personer med utmattningssyndrom eller annan 

typ av psykisk funktionsnedsättning. Detta skulle också kunna vara ett sätt som 

biblioteken kan arbeta för att motverka socialt utanförskap (Muddiman et al. 2001). 

 

Utifrån ett CDT-perspektiv behöver personer med utmattningssyndrom få vara som 

de är, utan att bli diskriminerade, också på biblioteket (Davis 2002). Copeland trycker 

på att biblioteket inte ska vara en plats som förvandlar en människas egenskaper till 

handikapp (2011). Om biblioteken funktionshindrar människor förlorar de sin 

funktion som demokratireproducenter (Budd 2008; Buschman 2003). Personer med 

utmattningssyndrom behöver tillgängliga bibliotek som har en tydlig och uttalad 

förståelse av sitt demokratiska uppdrag. Bibliotek som ser uppgiften att vara 

tillgängliga för alla som viktigare än att ha höga besökssiffror (Buschman 2003). Att 

de studerade biblioteken bedömer sin framgång genom att räkna antal besökare var 

inget som uttalades under biblioteksintervjuerna. Dock anser jag att inte 

uppmärksamma personer med psykisk funktionsnedsättning och att inte lägga 

resurser på att detta arbete kan genomföras pekar mot att biblioteken bedömer sin 

framgång på ett annat sätt än om de lyckas med att vara en plats för alla. 

 

Besvarandet av forskningsfråga 1 är resultatet av arbetet med syftets delmål. Den 

första etappen mot delmålen, vilka problem personer med utmattningssyndrom kan 

uppleva vid biblioteksanvändande, redogörs det för i tidigare kapitel, främst kapitlet 

Expertintervjuer, teori och resultat. För den andra etappen som också uttrycker den 

första forskningsfrågan, vilken typ av biblioteksservice personer med 

utmattningssyndrom kan behöva på biblioteket, har det redogjorts här ovan. Svaren 

på forskningsfråga 1 utgör en ökning av kunskapen om utmattningssyndrom och 

psykiska funktionsnedsättningar utifrån en folkbibliotekskontext. De belyser ett 

tidigare outforskat område om vad människor med dessa diagnoser kan behöva på ett 

folkbibliotek. 
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7.1.2 Om och i så fall hur arbetar folkbibliotek idag för att särskilt 

uppmärksamma personer med utmattningssyndrom? 
Till den andra forskningsfrågan följer en följdfråga; om folkbiblioteken inte 

uppmärksammar personer med utmattningssyndrom, vad är det som hindrar? 

Svaren på dessa frågor kommer främst från biblioteksintervjuer och 

platsobservationer tolkade utifrån CDT-perspektiv och Buschmans teori om bibliotek 

som offentlig sfär. Till viss del besvaras även frågorna med hänvisningar till 

litteraturstudien. Detta genom att vara stöd för funna resultat och dessutom en del av 

sättet som besvarar frågan om vad som står i vägen i de fall biblioteken inte 

uppmärksammar personer med utmattningssyndrom.  

 

I kapitlet Biblioteksintervjuer och platsobservationer, resultat och analys presenteras 

fem kategorier vilka alla rör olika aspekter av bibliotekens tillgänglighetsarbete för 

personer med utmattningssyndrom.  

 

Den första kategorin handlar om hur biblioteken tolkar sitt lagstadgade uppdrag att 

särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättning. Det finns många brister i 

hur de undersökta biblioteken arbetar med att verkställa detta lagstadgade uppdrag 

och detta påverkar i sin tur bibliotekets roll som en offentlig sfär och 

demokratigarant. Det som har framkommit är att biblioteken inte diskuterat hur de 

kan uppmärksamma personer med utmattningssyndrom och att resursbrist är en stor 

bakomliggande orsak till detta. Ytterligare en orsak som nämns är att det saknas en 

yrkesmässig tradition för hur ett sådant särskilt uppmärksammande skulle kunna se 

ut. Utifrån ett CDT-perspektiv kan man se hur vag lagstiftning, låg ekonomisk 

prioritering, tradition och tabubeläggning är orsaker som konstruerar och 

upprätthåller att biblioteken funktionshindrar människor genom att vara otillgängliga 

(Copeland 2011). Mot argumentet att det saknas ekonomiska resurser för att arbeta 

med detta kan man ställa Buschmans idé om att bibliotek idag tvingas vara 

ekonomiskt lönsamma på samma sätt som marknadsanpassade företag och då ställa 

sig frågan om för vem biblioteken ska vara lönsamma (Buschman 2003)? För de som 

inte självklart får plats i samhället och i det demokratiska samtalet eller för de som 

inte vill betala skatt? En följdfråga eller snarare ett förtydligande av nyss ställda fråga 

handlar om vem som ska ha rätten att definiera ordet lönsamhet. Genom att hänvisa 

till Buschman (2003) och Hansson (2005) har jag visat hur diskussionen om 

bibliotekens lönsamhet allt sedan 80-talet mer och mer förts utifrån 

marknadsekonomiska premisser och hur detta inneburit att definitionsrätten nu ligger 

i marknadens händer. I den här uppsatsen belyses och diskuteras hur de studerade 

biblioteken är en del av denna utveckling. Under biblioteksintervjuerna diskuterades 

aldrig uttryckligen lönsamhet och rättfärdigande av bibliotekets verksamhet. 

Kopplingen till en marknadsekonomisk anpassning är min egen och den bygger på 

litteraturstudien samt biblioteksinformantutsagor om att bibliotekets utåtriktade 

verksamheter ökar men inte för svagare grupper (i det här fallet personer med psykisk 

funktionsnedsättning) samt att de studerade biblioteken inte i policyer, genom 

utbildning och samarbeten prioriterar arbetet med att särskilt uppmärksamma 

personer med psykisk funktionsnedsättning.  

 

Den andra kategorin handlar om bibliotekets rumsliga och tekniska utformning och 

hur denna passar personer med utmattningssyndrom. Det diskuteras också hur en 

anpassning av rummet kan komma fler människor till gagn. Här visas att 
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biblioteksrummet inte alltid passar personer med utmattningssyndrom eller annan 

sensorisk känslighet. Delar av den fysiska miljön som passar personer med 

utmattningssyndrom/sensorisk känslighet såsom belysning och färgsättning är sällan 

medvetet anpassade. Inte heller är frågan om hur tillgängliga tekniska hjälpmedel 

såsom ljudmedia eller talsyntes kan stötta personer med utmattningssyndrom något 

som diskuterats. Forskare rekommenderar att sådant ska göras medvetet och att 

personer som berörs ska engageras i det rumsliga och tekniska utformandet 

(Copeland 2011; Hill 2013). Muddiman et al. menar att funktionsnedsättning, kön 

och etnicitet kopplat till materiellt bristande social jämlikhet är faktorer som bidrar till 

socialt utanförskap (Muddiman et al. 2001). Ur nyss nämnda resonemang hos 

Muddiman et al. menar jag att funktionsnedsättning som medför svårigheter att ta till 

sig det tryckta ordet kopplat till materiellt bristande social jämlikhet är en orsak som 

kan ligga bakom socialt utanförskap. Att följa Muddiman et al. rekommendation att 

ekonomiskt prioritera behoven hos personer i socialt utanförskap genom att ha 

talsyntes skulle vara ett steg mot social inkludering och universell utformning. Det är 

också ett sätt för biblioteken att inte vara funktionshindrande och från ett CDT-

perspektiv inte låta de egenskaper en människa har bli till handikapp (Copeland 

2011). Samtliga biblioteksinformanter rapporterar att ljudnivån ofta är besvärande 

hög och att det ofta är mycket liv och rörelse. Detta beror dels på öppna 

planlösningar, dels på en ny bibliotekskultur där tystnad inte längre är gällande 

standard (Hvenegaard Rasmussen, Jochumsen & Skot-Hansen 2011). Att rummet inte 

är anpassat till personer med utmattningssyndrom är ett demokratiproblem. 

Biblioteket funktionshindrar dessa människor och därmed nekas deras funktionsrätt. 

På de förslag som informanterna kom med under intervjuerna bekräftas Hanssons bild 

som presenterades i uppsatsens inledning. Bibliotekarierna själva vill göra biblioteket 

till en plats som är meningsskapande för människor. De är inte ute efter att legitimera 

biblioteket genom ekonomisk vinning (Hansson 2005). Samtliga informanter visade 

under intervjuerna stor omtanke om biblioteksbesökare och starkt engagemang i att 

göra biblioteket till en plats som är tillgänglig för så många som möjligt och särskilt 

för människor med olika svårigheter och som därmed är i behov av extra stöd. De har 

tänkt på ljudisolerande möbler, talsyntes, ljudduschar och tysta rum och på hur olika 

typer av hjälpmedel kan komma fler människor till gagn. När det gäller tekniska 

hjälpmedel framkom att biblioteken inte har talsyntes fastän alla informanter tycker 

att det vore en god idé att ha det. Detta skulle kunna vara en del av den lagstadgade 

minimistandard som B4 efterlyser.  

 

Kategori tre handlar om tydlighet, service och bemötande. Här framkommer att det 

ser olika ut biblioteken emellan. När det gäller tydlighet finns brister på samtliga 

bibliotek varav flera skulle vara enkla åtgärda, exempelvis synligt utmärkt personal 

och orienteringskartor. Biblioteksinformanterna visade medvetenhet om dessa brister 

men menar att biblioteksledning och/eller politiker inte prioriterar att de åtgärdas.  

Beträffande vilken service biblioteken erbjuder som passar personer med 

utmattningssyndrom så tolkar biblioteken sitt juridiska uppdrag olika och servicen 

och bemötandet ser därmed olika ut. Detta kan förklaras av att bibliotekets uppdrag 

och uppgift ofta framförs på motstridiga sätt av politiker (Evjen 2015). Detta 

aktualiserar återigen frågan för vem biblioteket ska finnas och vem som står som 

norm för hur mycket tid och resurser biblioteket ska lägga på att tillgängliggöra 

information. Är det för den friska, välfungerande människan som bara existerar som 



 

 67 

fantasifoster eller är det för alla, det vill säga människor med kroppar och 

medvetanden som är i förändring, utsatta för sjukdom och åldrande (Davis 2002)? 

Bristen på tydlighet, bristande hjälp med att tillgängliggöra och förklara information 

och bristande möjligheter för personer med utmattningssyndrom att tillgodogöra sig 

information är återigen funktionshindrande och fråntar personer med utmattnings-

syndrom deras funktionsrätt och återigen är inte biblioteket en plats för alla 

(Buschman 2003). 

 

Kategori fyra handlar om inriktning på evenemang och kriterier för val av 

evenemang. Kriterierna för val av evenemang är vaga och få evenemang passar 

personer med utmattningssyndrom. Att inte uttala vem en aktivitet är till för befäster 

dominerande värderingar och möjliggör att exkluderande praktiker tillåts fortsätta. 

Kumbier och Starkey menar att problem som behöver lösas ofta ligger i de sociala 

praktiker som funktionshindrar människor och det är outtalade sociala praktiker som 

ligger bakom evenemangsinriktningar (Kumbier & Starkey 2016). Bibliotekens 

inriktning på evenemang och målgrupper för dessa pekar på vem eller vilka 

biblioteken satsar på som målgrupp. Informantresultat och tidigare forskning visar att 

personer med psykisk funktionsnedsättning och personer med utmattningssyndrom 

sällan är prioriterade. Satsningar som görs för att särskilt uppmärksamma personer 

med funktionsnedsättning drivs av tradition och riktas ofta till personer med 

lässvårigheter och dyslexi. När det gäller svenska förhållanden konstaterar Andersson 

Wredlert att det trots lagstiftning ofta saknas konkreta planer för hur biblioteken 

arbetar för personer med funktionsnedsättning (Andersson Wredlert 2016). Att ha en 

uttalad vision om vem bibliotekets evenemang riktar sig till kan vara en del i att 

konkretisera bibliotekets arbete för personer med funktionsnedsättning. Att inte 

diskutera och uttala vem verksamheter riktar sig till kan vara ett sätt att bibehålla en 

syn som befäster vem som är normal och vem som inte är det (Muddiman et al. 

2001). Detta synliggör betydelsen av fungerande kommunikation mellan ledning och 

anställda. Ett argument som dök upp för att biblioteken inte satsar på 

upplevelsebaserade evenemang var kostnadsskäl. Fungerande kommunikation mellan 

ledning och anställda bidrar också till möjligheter att tillvarata personalens kompetens 

för att leda exempelvis upplevelsebaserade aktiviteter. Om personalen har 

kompetensen behöver denna typ av evenemang inte bli så kostsam. Angående 

möjligheten att ha mindfulness och eller meditationsträning på biblioteken menar en 

informant att man redan har fullt sjå att värna den bokliga verksamheten (B4). Detta 

behöver heller inte kollidera med ovanstående om biblioteken värnar boklig verk-

samhet som kopplar till mindfulness och/eller meditation. 

 

Den sista kategorin återknyter till den första kategorins juridiska aspekter och handlar 

om hur arbetet med att särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättning 

regleras. Biblioteken ger besökare viss möjlighet att påverka verksamheten genom 

olika möjligheter att tycka till, exempelvis önskeformulär i entréer och på 

webbplatser men det saknas policyer för hur arbetet med att särskilt uppmärksamma 

personer med funktionsnedsättning regleras. Vikten av uttalade policyer för hur 

arbetet med att särskilt uppmärksamma personer med funktionsnedsättning ska gå till 

är något som återkommande konstateras i litteraturstudien (Andersson Wredlert 2016; 

Kumbier & Starkey 2016; Muddiman et al. 2001). En informant uttrycker att arbetet 

för personer med funktionsnedsättning har mycket låg prioritet på arbetsplatsen och 

att detta är något som förmedlas uppifrån ledningen trots att det går emot personalens 
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värderingar (B4). Detta knyter an till inledande kapitel som beskriver 

bibliotekspersonals syn på sitt arbete som att stötta meningsskapande och att detta 

står som motvikt till ett allt mer kommersiellt rättfärdigande av biblioteken (Hansson 

2005). Likaså saknas men efterfrågas ofta personalutbildning och personer med 

funktionsnedsättning i beslutsfattande positioner. Flera informanter menar att det inte 

går att veta om någon i personalen har en funktionsnedsättning. Detta visar på vikten 

av att biblioteksledningar medvetet rekryterar personer med funktionsnedsättning och 

medvetet involverar personer med funktionsnedsättning i bibliotekets verksamhet. På 

så sätt har man expertisen inom organisationen (Burgstahler 2012; Kumbier & 

Starkey 2016; Vincent 2014). När det gäller samarbeten med handikapporganisationer 

så gör tradition och tabubeläggning att man samarbetar med synskadeorganisationer 

och organisationer som företräder personer med dyslexi men inte mycket med 

organisationer som representerar personer med psykisk funktionsnedsättning. När det 

gäller att eliminera funktionshinder arbetar B1 och B2 med detta men främst är 

arbetet riktat mot fysiska hinder. B3 och B4 uttrycker frustration riktad mot 

biblioteksledning och beslutande politiker för att detta inte är något som tas på allvar. 

 

Forskningsfrågan om och i så fall hur folkbibliotek arbetar idag för att särskilt 

uppmärksamma personer med utmattningssyndrom har en följdfråga; om de inte 

uppmärksammar personer med utmattningssyndrom, vad är det som hindrar? Från ett 

CDT-perspektiv visar samtliga kategorier exempel på hur biblioteket, genom sociala 

och miljömässiga praktiker är med och befäster normer och relationella 

handlingsmönster som bidrar till att personer med utmattningssyndrom, annan 

psykisk funktionsnedsättning eller sensorisk känslighet exkluderas från att delta i 

samhället. Att inte arbeta med de frågor som de fem kategorierna berör är återigen ett 

sätt att göra biblioteket till en plats som inte är för alla. Och i och med detta har inte 

biblioteket rollen som demokratireproducent (Budd 2008; Buschman 2003).  

 

Utifrån biblioteksintervjuer, platsobservationer och litteraturstudier verkställs 

uppsatsens syfte om hur folkbibliotek arbetar med tillgänglighet och service för 

personer med utmattningssyndrom genom att den andra forskningsfrågan besvaras. 

Denna fråga handlar om hur bibliotek arbetar för att särskilt uppmärksamma personer 

med utmattningssyndrom, om vad biblioteken har för service som passar personer 

med utmattningssyndrom och om vad som hindrar biblioteken från att särskilt 

uppmärksamma personer med utmattningssyndrom. Svaren på denna fråga utgör en 

ökning av kunskapen om utmattningssyndrom och psykiska funktionsnedsättningar 

utifrån en folkbibliotekskontext genom att de belyser vad fyra olika bibliotek gör eller 

inte gör för att passa människor med dessa diagnoser och hur dessa resultat får stöd i 

litteratur och teori. 

7.1.3 Hur utvecklar svaren på ovanstående två frågor Critical disability 

theory? 
Denna studie visar hur bibliotek kan arbeta för att ha en miljö som är inkluderande för 

personer med utmattningssyndrom och därmed inte orsakar påfrestningar för dessa 

människor. När biblioteken inte lyckas med eller inte arbetar med detta exkluderas 

dessa människor från biblioteket. Att koppla den sensoriska vändningens fokus på 

sinnenas betydelse till hur personer med utmattningssyndrom upplever 

biblioteksmiljöer i en svensk bibliotekskontext är CDT-utvecklande. Främst 
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kumulativt genom adderande av nya observationer av tidigare outforskade komb-

inationer av funktionsnedsättningar och platser, nämligen funktionsnedsättningen 

utmattningssyndrom och hur folkbibliotek i Sverige är tillgängliga för personer med 

denna nedsättning.  

 

Funktionshinder är något som finns och äger rum på fysiska platser. I samma bok 

som diskuterar den sensoriska vändningen utvecklas en idé om kritiska platser som 

metodologiskt begrepp. Detta begrepp kan användas för att finna de tillfällen och 

platser där en människa vill kunna delta men där fysiska och sociala hinder och 

relationer utestänger vissa människor (Alftberg, Apelmo & Hansson 2016). I 

planerandet och utförandet av expertintervjuerna användes denna metodmodell för att 

undersöka vilka rumsliga och sociala funktionshinder en person med 

utmattningssyndrom kan komma att möta på biblioteket. Detta metodanvändande är 

CDT-utvecklande genom att det visar på applicerbarheten av en teoretisk 

metodmodell. Det ger dessutom specifika resultat om personer med 

utmattningssyndroms biblioteksbehov som jag inte stött på i tidigare forskning.  

 

Studien bidrar även till utvecklandet av CDT genom att den exemplifierar hur 

oreflekterade normer och sociala praktiker kan förhindra det för en demokrati 

nödvändiga återskapandet av demokratin (Budd 2008). Detta genom att utesluta 

människor från möjligheten att delta i demokratiåterskapandet. En bild framkommer 

från resultat och tidigare forskning där bibliotekens demokratiska uppdrag förstås 

utifrån en fantasibild om friska personer. När någons behov inte stämmer överens 

med denna fantasibild utan personen behöver mer tid, lugn och ro, hjälp med att 

förstå, läsa eller hitta information så är det utanför uppdraget. I flera fall vittnar 

biblioteksinformanterna om detta men att de önskar att det var annorlunda och att de i 

möjligaste mån försöker göra annorlunda. Denna uppsats pekar på vilka mekanismer 

som ligger bakom detta och på vägar att gå för att komma vidare.  

 

Utmattningssyndrom är en ny diagnos och inget av de bibliotek som undersökts i 

denna studie har diskuterat vad personer med utmattningssyndrom behöver. 

Biblioteksinformanterna menar att tradition och tabubeläggning gör att fokus i arbetet 

för personer med funktionsnedsättning ligger på personer med läs- och 

skrivproblematik. Jag är inte insatt i hur historien bakom detta fokus ser ut, men anar 

att många människor kämpat hårt för att biblioteket ska vara en plats också för 

personer med synnedsättning eller andra problem som handlar om att ta till sig det 

tryckta ordet. Här kan biblioteken, om de tar sin roll som demokratireproducenter på 

allvar – genom att satsa på att prioritera arbetet för personer med psykisk 

funktionsnedsättning – vara föregångare när det gäller att bryta tabun och 

stigmatisering kring psykiska funktionsnedsättningar. 

 

Tidigare forskning förespråkar att biblioteken inte bara har ett checklisteperspektiv på 

vilka åtgärder som behöver genomföras för att biblioteket ska vara användbart och 

tillgängligt för alla. Det räcker inte med att bara bocka av åtgärdspunkter från en lista 

och sen vara nöjd. Större förändringar måste till eftersom funktionshinder skapas av 

en omvärld där människor tillåts delas upp i grupperna ”normala” och ”onormala” 

(Kumbier & Starkey 2016). Kumbier och Starkey diskuterar bibliotekets uppdrag 

utifrån ett CDT-perspektiv men i deras fall inte utifrån ett land som Sverige som har 

gått ifrån att vara ett starkt välfärdssamhälle till att bli allt hårdare anpassat till 
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nyliberala marknadsregler. Som beskrivs i uppsatsens inledning är 

utmattningssyndrom en relativt ny diagnos som tillsammans med andra 

stressrelaterade sjukdomar ökar. Kan det vara så att ett samhälle där välfärdsidéer har 

övergetts till förmån för marknadsmässig lönsamhet är en bidragande orsak till detta? 

Med detta menas att det som idag definieras som ”lönsamhet” inte är att människor 

mår bra utan att ”lönsamhet” är att företag, ofta på bekostnad av människors hälsa, 

gör vinst. Detta aktualiseras i Buschmans idé om biblioteket som offentlig sfär och 

motvikt till privata intressen. Det knyter också an till och utvecklar CDT genom att 

tydligt koppla hur offentliga institutioner som bibliotek, vilka enligt tradition och 

lagstiftning har en demokratibevarande uppgift, istället kan bidra till 

funktionshindrande av människor och öka utanförskap.  

 

Att bibliotek i allt högre grad arbetar för att locka till sig besökare leder till frågan om 

vem de vill locka till sig. Vem behöver biblioteken och vill dessa människor ha 

ytterligare ett upplevelsecenter eller vill de ha något annat, till exempel en plats där 

lugn och ro och möjlighet till eftertanke finns? Kanske behöver inte heller detta stå i 

motsats till varandra, om man ställer sig frågan om vilken typ av upplevelser som 

värderas. En plats som ger utrymme för inre reflektion är lika mycket en plats för 

upplevelser som en plats som satsar på evenemang. Det är bara olika typer av 

upplevelser, en typ som bygger på att möjliggöra för individer att skapa sina egna 

upplevelser, och en typ som innebär konsumtion av andras idéer och uttryck. Inför 

skrivandet av denna uppsats har jag diskuterat biblioteksmiljöer med många personer 

som på olika sätt har anknytning till dessa, som användare eller som anställda.  

 

En reflektion som några gånger dykt upp under arbetet med denna uppsats, både hos 

mig själv och hos personer som på något sätt har koppling till uppsatsens område och 

som jag har diskuterat uppsatsen med, är att en av de roller som biblioteket en gång 

hade, att vara ett rum där alla är välkomna utan krav på prestation och som inbjuder 

till eftertanke inte längre innehas av biblioteken utan att den enda plats som inbjuder 

till detta idag är kyrkan. Att privata företag inte försöker locka till sig resurskrävande 

människor för att de strävar efter att vara lönsamma kan kanske ses som förståeligt. 

Den här uppsatsen visar utifrån ett CDT-perspektiv på hur en offentlig 

demokratiupprätthållande institution anammar samma lönsamhetsrättfärdigande. 

 

Critical disability theory har använts för att belysa vilka problem personer med 

utmattningssyndrom kan uppleva vid biblioteksanvändande och vad som behöver 

göras för att övervinna dessa problem. Forskningsfråga 3 handlar om på vilket sätt 

denna studie bidrar till att utveckla CDT. Frågan besvaras genom att visa hur studien 

lyfter fram sinnenas betydelse för mellanmänsklig kommunikation och användandet 

av begreppet kritiska platser som metod för att finna de tillfällen då bibliotek bidrar 

till att funktionshindra människor. Utmattningssyndrom är en relativt ny diagnos och 

jag har inte funnit någon tidigare litteratur som kopplar ökningen av stressrelaterade 

sjukdomar till bibliotekets demokratiska funktion. Detta bidrar till att öka kunskapen 

om psykiska funktionsnedsättningar i allmänhet och funktionsnedsättningen 

utmattningssyndrom i synnerhet i en bibliotekskontext. 
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7.2 Utvärdering av studien 
I detta avsnitt presenteras en utvärdering av studiens genomförande där för- och 

nackdelar med val av teori och metod diskuteras. Vissa av dem återkopplas det till 

senare under rubriken Slutsatser och förslag på vidare forskning.  

7.2.1 Metodologisk utvärdering 
I kapitlet Metod nämndes en del metodologiska avvägningar. Här nedan presenteras 

ytterligare ett par metodologiska reflektioner som dykt upp under arbetets gång.  

 

Problemformuleringar och metodlösningar har kontinuerligt förändrats under arbetets 

gång. Inledningsvis var tanken att biblioteksintervjuer och platsobservationer skulle 

utgöra studiens empiriska material. På grund av en önskan om att besvara 

forskningsfrågorna så väl som möjligt utökades det empiriska materialet i ett senare 

skede till att också inkludera expertintervjuer och litteraturstudien. Detta medför att 

det finns en snedfördelning beträffande utrymme för de två sist tillkomna delarna. 

Dessa delar är i jämförelse med tidigare delar vagare i metodbeskrivning och i 

presentation av analys och resultat. Utförandet av expertintervjuerna pekar mot 

ytterligare en del av studien som om tid och utrymme funnits hade gjorts annorlunda. 

Handikapporganisationer och mycket av den tidigare forskningen nämner bristen på 

forskning utförd av och med personer med funktionsnedsättningar och efterfrågar mer 

sådan. Att personer med utmattningssyndrom inte intervjuats är en brist i studien. 

Valet att inte intervjua personer med utmattningssyndrom om deras 

biblioteksanvändande baseras på att forskningsetiska regler för hur känsliga uppgifter 

av medicinsk natur inte gör det helt enkelt att intervjua människor med sjukdom eller 

funktionsnedsättning. I arbetets inledning bedömdes att det skulle ta för lång tid att 

utforma en forskningsplan som lever upp till dessa etiska riktlinjer. 

 

En annan metodologisk reflektion handlar om inriktningen på studien. Det går att 

skilja på att studera något i praktiskt avseende och att studera något i kritiskt 

avseende. Det ena är mer deskriptivt och handlar om att se på vad som görs, det andra 

är mer normkritiskt och handlar om vad som inte fungerar och varför. Inriktningen på 

denna studie har blivit lite av båda med en dominans av kritiska aspekter. Kanske 

hade det varit bättre att fokusera på det ena eller det andra. Men på grund av att 

området ännu är så pass outforskat och för att ingen helhetsbild finns hade det varit 

svårt att ha en total separering av dessa inriktningar. Därför inkluderades båda 

perspektiven. Under materialinsamlingen framkom mycket som visar på hur 

biblioteken är välfungerande för personer med utmattningssyndrom, exempelvis 

förekomst av barnaktiviteter och god anpassad inredning. Dessa sidor har inte fått lika 

stort fokus som de som fungerar mindre väl. Detta motiveras med hänvisning till valt 

teoretiskt ramverk som just belyser problematiska normer och praktiker. 

 

Ytterligare ett par metodologiska begränsningar som uppkommit under arbetet med 

studien rör utförandet av biblioteksintervjuerna. Det första av dessa problem handlar 

om hur informanter kontaktades. Detta skedde inledningsvis genom att bibliotekens 

chefer kontaktades. Valet att göra detta grundas på att jag inte ville sätta någon 

informant i en besvärlig situation där deras medverkan i intervjuerna kan gå emot 

biblioteksledningens godkännande. Detta begränsade å andra sidan möjligheten att 

påverka vem jag fick tala med eftersom detta kom att beslutas av de chefer som 
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svarade positivt på min intervjuförfrågan. Valet av biblioteksinformanter aktualiserar 

också frågan om vem det är som beslutar vad biblioteket har för service, tillgänglighet 

och utbud. I de genomförda biblioteksintervjuerna hänvisade informanterna vid ett 

flertal tillfällen till att intervjufrågorna bättre kunde ställas till och besvaras av 

biblioteksledningen. Att intervjua bibliotekschefer hade förmodligen gett ett annat 

resultat då de kan svara på varför saker är som de är. För att få reda på varför saker är 

som de är hade det förmodligen inte heller räckt med att intervjua bibliotekschefer, 

eftersom dessa i sin tur utför politiskt beslutade uppdrag. För att få ett tydligare svar 

på frågan varför saker är som de är hade det därför kunnat vara motiverat att intervjua 

ansvariga politiker. Däremot tror jag att bibliotekarier och biblioteksassistenter bättre 

kan svara på hur det är och eftersom detta är studiens huvudfokus gjordes valet att 

intervjua dessa framför att valet att intervjua bibliotekschefer eller ansvariga politiker. 

Till sist vill jag göra en kort kommentar om ett par hänvisningar i kapitlet 

Biblioteksintervjuer och platsobservationer, resultat och analys. I avsnitt 6.4 nämns 

att folkbibliotek i England, Kanada och USA erbjuder mindfulnessträning. Detta 

beläggs med tre exempel, ett från respektive land. I arbetet med studien har jag funnit 

flera exempel på att folkbibliotek erbjuder mindfulnessträning men bara som separata 

exempel. Jag har inte funnit någon sammanställning av hur vanligt förekommande 

detta är på olika platser. Även om jag hade lagt till fem ytterligare hänvisningar till 

respektive land så går det ändå inte att göra några generaliserande antaganden om 

förekomsten av denna typ av aktivitet på bibliotek. 

 

Två andra områden som jag hade önskat att studera men inte haft utrymme för är dels 

att titta närmare på de lokala styrdokument som reglerar bibliotekens verksamhet, 

dels att utvärdera hur bibliotekens webbmiljöer passar personer med 

utmattningssyndrom.  

7.2.2 Teoretisk utvärdering 
I kapitlet Teori nämndes en del teoretiska avvägningar. Här nedan presenteras 

ytterligare ett par teoretiska reflektioner som dykt upp under arbetets gång.  

 

I presentationen av valda teorier framgår inte klart vilka premisser de vilar på och 

vilka antaganden som är av axiomatisk natur. Exempelvis vilar Buschmans 

resonemang på premisserna att demokrati är bra och att det som är bra bör 

eftersträvas. Detta kan ifrågasättas med frågor som: Bra för vem? För alla? Vem är 

alla, människor, djur, ej ännu födda, etcetera? Varför ta hänsyn till alla? Vilket 

demokratibegrepp använder sig Buschman av? Jag är inte så väl insatt i vad som 

ligger bakom Buschmans resonemang att jag vågade mig på att utföra denna typ av 

utskrivande av premisser och axiomatisering. Därför har teorin använts på ett mer 

övergripande sätt.  

 

På liknande sätt har premisser och axiom inte skrivits ut för Critical disability theory 

men detta är mindre av ett problem eftersom detta teoretiska ramverk inte är en 

människas skapelse och därför kan lämna mer utrymme åt vaghet. Ytterligare en 

reflektion som rör Critical disability theory kommer från besvarandet av 

forskningsfråga 3 som handlar om på vilket sätt denna studie bidrar till teoretisk 

utveckling. Bidragen som redogjorts för är främst av kumulativ karaktär, det vill säga 

exemplifieringar av nya kombinationer av aktörer, platser och funktionsnedsättningar. 

Jag presenterar inte nya teoretiska begrepp eller modeller. Dock är kumulativa 
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teoretiska bidrag viktiga eftersom de stärker teorins trovärdighet och visar dess 

tillämpbarhet. 

7.3 Slutsatser och förslag på vidare forskning 
Studien bygger på kvalitativa metoder och detta påverkar resultatens 

generaliserbarhet. Kvalitativa undersökningar fokuserar på individers eller grupper av 

individers upplevelser och från detta går det inte att dra generaliserande slutsatser 

(Hartman 2004). De kvalitativa inslagen får dock stöd av tidigare forskning, teoretisk 

litteratur och av den normativa litteraturen som det hänvisats till. Copeland påpekar 

dock att generaliserbarheten av en kvalitativ studie ligger hos läsaren och detta vill 

jag också påminna om här (Copeland 2011, s. 237). Begränsningar av studiens storlek 

och valet av metoder gör det svårt att dra generaliserande slutsatser men funna 

resultat pekar på en rad områden som är relevanta både för vad bibliotek kan göra 

idag för att bättre vara tillgängliga för personer med utmattningssyndrom eller annan 

psykisk funktionsnedsättning och som underlag för förslag till vidare forskning.  

 

För att göra att biblioteken mer tillgängliga för personer med utmattningssyndrom 

eller annan psykisk funktionsnedsättning kan en rad mindre kostsamma förändringar 

genomföras, som att satsa på att ha någon plats på biblioteket som går att ljudmässigt 

skärma av, att ha tydligt markerad personal och synliga orienteringskartor över 

bibliotekets lokaler. För att veta vad som behöver göras bör biblioteken samarbeta 

med, anställa och tillfråga experter på området, det vill säga personer som lever med 

funktionsnedsättning. Trots att det finns en rad enkla åtgärder bibliotek kan 

genomföra för att bli mer tillgängliga för personer med utmattningssyndrom eller 

annan psykisk funktionsnedsättning framkommer det att det är sociala praktiker och 

normativa attityder som i grunden måste förändras för att detta tillgänglighetsarbete 

verkligen ska ha någon verkan. Stöd för att förändringar av detta slag ska äga rum 

finns, enligt vad studiens empiriska material visar, ofta hos bibliotekspersonal men 

litteraturstudien och informanternas svar pekar mot att detta är sådant som inte alltid 

prioriteras av biblioteksledningar och beslutsfattande politiker. Detta får i sin tur 

konsekvenser för hur biblioteket utför sitt demokratiska uppdrag och huruvida 

biblioteket är en plats för alla eller om svagare grupper exkluderas från biblioteket. 

Detta visar också på vikten av ett funktionsnedsättningsperspektiv inom biblioteks- 

och informationsvetenskapliga utbildningar. Detta är en ingång till att på dessa 

utbildningar konkret diskutera bibliotekets demokratiska uppdrag och vikten av att 

förtydliga vad lagar och policyer verkligen innebär så att dessa inte tillåts att 

oreflekterat spegla de starka i samhällets värderingar. 

 

Under arbetet med uppsatsen har behovet av vidare forskning för en rad områden 

framkommit. Hösten 2017 startar Sveriges första utbildning i biblioterapi, det vill 

säga användandet av litteratur för att främja människors hälsa, vid Ersta Sköndal 

Bräcke högskola och allt mer uppmärksammas potentialen av litteraturens läkande 

kraft i olika vetenskapliga sammanhang (Bergstedt 2017). Detta pekar på att det finns 

saker biblioteken kan göra för att minska människors ohälsa och styrker behovet av 

vidare forskning på dessa områden. När det gäller att studera hur bibliotek kan arbeta 

för att bli tillgängliga för personer med utmattningssyndrom eller annan psykisk 

funktionsnedsättning vore det intressant att koppla detta till ett par olika områden.  
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Dels till att se hur människor med olika funktionsnedsättningars biblioteksbehov 

sammanfaller eller glider isär. Detta för att bidra till möjligheten att arbeta för ett 

universellt utformat bibliotek. Dels till vad bibliotek kan göra för att motverka att 

människor allt mer drabbas av stressrelaterade sjukdomar och hur det går att skapa ett 

biblioteksrum som inte är med och stöder en utveckling där människor drabbas av 

sådana sjukdomar. Detta kan i sin tur kopplas till hur kulturinstitutioner i allmänhet 

bidrar eller motverkar till att människor drabbas av stressrelaterade sjukdomar. 

 

Något som varit slående under arbetet med studien är avsaknaden av studier om hur 

personer med utmattningssyndrom eller annan psykisk funktionsnedsättning använder 

bibliotek och om hur biblioteken arbetar för att bli tillgängliga för dessa människor. 

Det finns olika ingångar för att studera detta område. Främst saknas studier som utgår 

från personer psykisk med funktionsnedsättnings perspektiv. Att studera detta område 

kan göras exempelvis utifrån intervjuer med personer med utmattningssyndrom eller 

annan psykisk funktionsnedsättning eller i samarbete med intresseorganisationer som 

företräder personer med psykisk funktionsnedsättning. En möjlig metod för att arbeta 

med dessa frågor kan vara att utgå från att identifiera de kritiska platser som 

förekommer vid biblioteksanvändande. Det vore också intressant att fråga 

handikapporganisationer om de upplever att det går framåt eller bakåt med arbetet för 

universell anpassning och tillgänglighet.  

 

Utifrån detta vore det också intressant att studera vad som ligger till grund för 

beslutsfattares, politikers och bibliotekschefer prioriteringar. I samband med detta 

eller i en annan studie hade det varit relevant att titta närmare på och analysera de 

styrdokument som ligger till grund för bibliotekens verksamhet. I studier av 

beslutsfattare och i analys av styrdokument är frågor om vilken syn på bibliotekets 

demokratiska uppdrag som dominerar av intresse att studera eftersom denna syn 

påverkar bibliotekens verksamhet och inriktning. Exempelvis om huruvida 

beslutsfattare prioriterar att låta personer med psykisk funktionsnedsättning vara med 

att fatta beslut om verksamhetens utformning och om vilka kriterier som styr val av 

evenemang och prioriteringar av vilka grupper i samhället som särskilt ska 

uppmärksammas av biblioteken. 

 

Ovanstående förslag till vidare forskning är framförallt av deskriptiv natur. Ett förslag 

på ett forskningsområde som är av mer normativt teoretisk natur är att titta vidare på 

hur Critical disability theory går ihop med filosofisk pragmatism av det deweyska 

slaget. Hur bibliotek realiserar utförandet av demokrati för alla och om hur 

värderingar om vem som är normal eller inte påverkar detta utförande. Att studera 

detta närmare är ämnesöverskridande och gör det möjligt att knyta ihop biblioteks- 

och informationsvetenskapen med både praktisk och teoretisk filosofi. 

7.4 Avslutande ord 
Det finns mycket som separerar människor. Samhället och också biblioteket blir allt 

mer individualiserat. I uppsatsens inledning hänvisas till Hanna Carlssons 

beskrivning av hur bibliotekets uppdrag blir mer och mer individualiserat och 

anpassat till den kreativa individen (Carlsson 2013). Den här uppsatsen belyser vad 

som förenar människor. Alla människor har en funktionsförmåga som är i ständig 

förändring. Människan är nyfödd och klarar sig inte alls på egen hand, hen växer upp 
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och är beroende av dagis och skola, hen blir vuxen och är beroende av infrastruktur 

och juridiska rättigheter, hen åldras och behöver sjukvård och anpassade boenden. 

Med andra ord, det som förenar människor är, som ett av de inledande citaten 

påpekar, upplevelsen av den egna kroppens begränsningar (Davis 2002). Det finns 

allt färre platser i det offentliga rummet där människor får vara sig själva – det vill 

säga med en kropp i förändring – utan krav på prestation. Folkbiblioteket kan vara en 

av dem. 
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9 Bilagor 

Här presenteras intervjuguider, informantbrev och platsobservationsunderlag. 

9.1 Expertintervjuguide 1 
 

1. Kan du berätta om utmattningssyndrom? Vad är det? Vem har det? Hur länge har 

man det? Hur får man det? Hur behandlar man det? 

 

2. På stressmottagningen i Stockholm listar man följande symptom för att definiera 

utmattningssyndrom. Har du några symptom du vill tillägga eller kommentera? 

 

Minnesstörningar 

Svåra koncentrationsproblem 

Oförmåga att tänka klart 

Låg stresstolerans 

Överkänslighet för ljud, ljus, lukter 

Tunnelseende 

Trötthet/utmattning 

Sömnsvårigheter 

Ökad infektionskänslighet 

Ökad smittkänslighet 

Muskelproblem 

Mag-tarm problem 

Känslolabilitet 

Nedstämdhet 

 

Jag kommer nu att ställa frågor som handlar om informationstillgång och hur dessa 

symptom kan påverka och hindra en person med utmattningssyndroms möjlighet att 

få tillgång till information. 

 

3. ”Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov 

och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av 

information.” (Bibliotekslag §4) 

-Vilken litteratur (och övrig media, film, tidskrifter, ljud, databaser) kan vara 

intressant för personer med utmattningssyndrom? 

-Vilka tekniska hjälpmedel kan personer med utmattningssyndrom behöva? 

-Finns det andra hjälpmedel än tekniska som kan hjälpa personer med 

utmattningssyndrom? 
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4. Identifikation: Vilka problem kan en person med utmattningssyndrom ha med att 

hitta material? I biblioteket, webbsida, på telefon? 

 

5. Tillgång: Vilka tillgänglighetsproblem kan finnas för en person med 

utmattningssyndrom när önskat material, funktion eller tjänst på biblioteket är 

identifierat? Det vill säga medför utmattningssyndrom problem som gör identifierat 

biblioteksmaterial fysiskt/digitalt svårtillgängligt? 

 

6. Ansträngning: Vilka ansträngningar, fysiska, psykiska och sociala, kan ett 

biblioteksbesök, hitta material/funktion/tjänst innebära för en person med 

utmattningssyndrom? (Exempel på ansträngningar: hitta material, fråga personal, ta 

sig till biblioteket, vara inne på biblioteket, höra samtal, utföra samtal.) 

 

7. Förståelse: Vilka förståelseproblem kan en person med utmattningssyndrom ha 

som gör sig besvärande på biblioteket? (Exempelvis kommunikationsproblem, 

problem som medför att användaren inte förstår olika typer av information inom 

bibliotekets verksamhet. Informationen kan exempelvis utgöras av skyltar på 

biblioteket, texten på bibliotekets hemsida, den muntliga och skriftliga 

kommunikationen med personalen och innehållet i samlingarna.) 

 

8. Acceptans: Kan person med utmattningssyndrom ha problem med att lita på hittad 

information? 

 

9. Har du något mer att tillägga? 

9.2 Expertintervjuguide 2 
1. Lider personer med utmattningssyndrom av sensorisk överbelastning? Hur? 

Finns det någon sammanfattande term för de problem som en person med 

utmattningssyndrom har liknande sensorisk överbelastning?  

 

2. Följande symptom definierar utmattningssyndrom 

 

Minnesstörningar 

Svåra koncentrationsproblem 

Oförmåga att tänka klart 

Låg stresstolerans 

Överkänslighet för ljud, ljus, lukter 

Tunnelseende 

Trötthet/utmattning 

Sömnsvårigheter 

Ökad infektionskänslighet 

Ökad smittkänslighet 

Muskelproblem 

Mag-tarm problem 

Känslolabilitet 

Orkeslöshet 
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Vilka problem kan dessa symptom medföra vid biblioteksanvändande? 
(Vilka problem kan uppstå i den fysiska lokalen, exempelvis när personen frågar efter 

något, letar i hyllor, använder dator eller läseplats eller deltar i evenemang? Vilka 

problem kan uppstå i kontakt via telefon eller hemsida?) 

 

3. Vilka speciella behov kan en person med utmattningssyndrom ha i offentliga 

rum/bibliotek? Kan dessa behov sammanfalla med andra gruppers, (exempelvis 

personer med autisms eller annan psykisk funktionsnedsättnings) behov av lugn miljö 

och tydlig information? 

 

4. Finns det något biblioteket kan göra för att förebygga att människor drabbas av 

utmattningssyndrom? 

 

5. Kan du komma på anledningar som beror på funktionsnedsättningen som en person 

med utmattningssyndrom kan ha för att besöka bibliotek som exempelvis att få hjälp 

att ta fram och förstå information eller vara ute bland folk i en icke stressig miljö? 

 

6. Vilken typ av bemötande behöver personer med utmattningssyndrom? 

 

7. Personer med utmattningssyndrom ska ägna sig åt upplevelsebaserade aktiviteter, 

inte kognitiva. Vad betyder upplevelsebaserad aktivitet? Kan du komma på exempel 

på sådana i en bibliotekskontext, (exempelvis högläsning)? 

 

8. Många bibliotek har blivit mer kulturhus/upplevelsehus/aktivitetshus än tidigare då 

de var mer ”tysta”. Är detta positivt för personer med utmattningssyndrom? Skulle 

det kunna vara positivt? Vilken typ av aktiviteter eller upplevelser är lämpliga för en 

person med utmattningssyndrom? 

 

9. Finns det speciella medier som är mer upplevelsebaserade och inte kognitivt 

ansträngande? 

 

10. Om personer med utmattningssyndrom fick vara med och påverka utformningen 

av biblioteksmiljön, hur skulle den se ut då? 

 

11. Jag kommer att genomföra platsobservationer på folkbibliotek för att se hur 

miljön passar eller inte passar personer med utmattningssyndrom, vad bör jag titta 

efter? 

 

12. Har du något att tillägga? 

9.3 Informantbrev 
Ämne: intervjuförfrågan till masteruppsats 

 

Hej 

Mitt namn är Lotta William-Olsson och jag studerar till bibliotekarie på ABM-

programmet vid Lunds universitet där jag håller på att skriva min masteruppsats. Till 

denna söker jag nu personer som arbetar på folkbibliotek som jag kan få intervjua. 
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Jag undrar om jag kan få intervjua en anställd hos er som kan ha insikt i den 

frågeställning min uppsats utgår ifrån. 

Temat för min uppsats är hur folkbibliotek arbetar med att särskilt uppmärksamma 

behoven hos personer med funktionsnedsättningar. Jag är intresserad av hur 

folkbiblioteket uppmärksammar behoven hos personer med psykiska 

funktionsnedsättningar i allmänhet och funktionsnedsättningen utmattningssyndrom i 

synnerhet. Jag tror att många av de behov en person med utmattningssyndrom har, 

exempelvis tydlighet och tystnad, delas av andra kategorier av användare. Så även om 

ni inte har en speciellt uttänkt plan för hur ni arbetar för min smala intressegrupp tror 

jag att mycket av det som denna grupp kan behöva redan kan finnas i bibliotekets 

tillgänglighetsarbete och detta skulle jag gärna vilja kartlägga. 

Syftet med min uppsats är att samla kunskap om vad målgruppen behöver och vad 

folkbibliotek som samhällsinstitution gör eller skulle kunna göra för att stötta 

målgruppen. Jag fokuserar alltså inte på vad enskilda bibliotekarier eller 

bibliotek gör eller inte gör. Eftersom jag är intresserad av att ta reda på vad bibliotek 

gör eller skulle kunna göra hoppas jag kunna täcka in en storleksmässig bredd på 

biblioteken och jag hoppas kunna genomföra 4–6 intervjuer på folkbibliotek av olika 

storlek runt om i Skåne. 

Delar av intervjuresultaten kommer förhoppningsvis att publiceras i uppsatsform och 

alla svar kommer att behandlas konfidentiellt. Informanten får gärna granska de delar 

av svarsresultaten som jag kommer att använda innan de publiceras så att det inte 

uppstår några missförstånd eller feltolkningar från min sida. 

Inför intervjuerna med bibliotekspersonal kommer jag att ha intervjuat personer som 

arbetar med att behandla utmattningssyndrom (psykolog och/eller läkare) för att på så 

vis kartlägga vilka problem funktionsnedsättningen kan innebära beträffande 

biblioteksanvändande. 

 

Intervjuerna jag önskar göra med personal hos er kommer i första hand att utföras 

vecka 8–10, 20/2–10/3. Jag beräknar att intervjun kommer ta ca en timma att 

genomföra. Jag hoppas att någon av de bibliotekarier som arbetar hos er har möjlighet 

att ställa upp för en intervju. Om så önskas berättar jag gärna mer om studien. Jag 

kommer att kontakta er igen inom de närmaste dagarna för att höra om någon bland er 

personal är villig att delta i intervjun och jag hoppas att jag får besöka er snart. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Lotta William-Olsson 

9.4 Biblioteksintervjuguide  
1. Vad arbetar du som? Hur länge och var har du gjort detta? 

 

2. Folkbibliotek ska enligt bibliotekslagen särskilt uppmärksamma personer med 

funktionsnedsättningar. Utmattningssyndrom är en psykisk funktionsnedsättning.  

-Uppmärksammar ni personer med utmattningssyndrom? 

-Om ja – Hur? 

-Om inte – Vad hindrar? 

-Hur tolkar du lagformuleringen att bibliotek ”ska ägna särskild uppmärksamhet åt 

personer med funktionsnedsättning”? 
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3. Personer med utmattningssyndrom kan ha vissa behov på bibliotek som beror på 

funktionsnedsättningen, på grund av bland annat sensorisk känslighet, 

koncentrationsproblem, minnessvårigheter, trötthet, låg stresstolerans. Dessa behov är 

exempelvis 

-Dämpade färger. 

-Tysta avdelningar. 

-Tydlig skyltning. 

-Fråga mig-skyltar på personalen. 

-Enkel skriftlig information, kort och gärna i punktform. 

-Tydlighet i samtal, ja- och nej-frågor och pausmöjlighet. 

Är detta något som ni har på ert bibliotek? Hur mycket? Om inte, vad hindrar? 

 

4. Medier och teknik som passar personer med utmattningssyndrom kan vara följande 

-Teknik: Talsyntes. (Det är svårt för personer med utmattningssyndrom att läsa eller 

titta på skärmar.) 

-Medier: Ljudböcker. (Det är lättare att lyssna. Både om utmattningssyndrom och om 

annat.) 

Är detta något som ni har på ert bibliotek? Hur mycket? Om inte, vad hindrar? 

 

5. Har ni andra typer av media, tekniska hjälpmedel eller andra hjälpmedel som du 

tror kan passa personer med utmattningssyndrom? 

 

6. Personer med utmattningssyndrom skulle bli hjälpta av följande service på 

biblioteket 

-Förlängda lånetider. 

-Hitta och förstå information och göra den begriplig. (Exempelvis att förstå 

myndighetsbrev eller hitta myndighetsinformation.) 

-Hjälpa till med att hitta samhälleliga resurser, var de finns och hur man når dem. 

(Exempelvis ekonomirådgivare i kommunen.) 

-Barnaktiviteter. (Exempelvis sagostunder.) 

Är detta något som ni kan erbjuda på ert bibliotek? Hur mycket? Om inte, vad 

hindrar? 

 

7. Kan du komma på annan service du tror skulle kunna hjälpa personer med 

utmattningssyndrom? 

 

8. Tidigare nämnda stödområden kan sammanfalla med andra gruppers behov av 

hjälp, till exempel personer med ADHD, inlärningssvårigheter eller autism. Hur 

diskuterar ni vilken speciell uppmärksamhet ni ska ge till vem och vilka som kan dra 

fördel av den här verksamheten? 

 

9. Om personer med utmattningssyndrom fick vara med och utforma biblioteksmiljön 

så skulle den antagligen ha följande karaktäristika 

-Mycket växter. 

-Dämpade färger. 

-Dämpad belysning. 

-Tysta avdelningar utan buller eller ventilationssurr. 
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Är detta något som ni arbetar med på ert bibliotek? Hur mycket? Om inte, vad 

hindrar? 

 

10. Kan du komma på andra miljöåtgärder du tror skulle kunna hjälpa personer med 

utmattningssyndrom? 

 

11. Tar man hänsyn till detta vid ombyggnationer eller omflyttningar i biblioteket? 

Hur? Varför inte? 

 

12. För Personer med utmattningssyndrom kan det vara problematiskt att bibliotek 

blir mer och mer kulturhus med mycket rörelse och aktivitet.  

-Vilken typ av aktiviteter och evenemang satsar ni på och vad motiverar att satsa på 

dessa? Vilka målgrupper har ni? 

 

13. Bibliotek kan stötta personer med utmattningssyndrom och vara med att 

förebygga att människor drabbas av utmattningssyndrom genom att exempelvis 

erbjuda upplevelsebaserade evenemang som inte är kognitivt krävande. (Personer 

med utmattningssyndrom ska ägna sig mycket åt upplevelsebaserade aktiviteter och 

mindre åt kognitiva, exempelvis målarverkstad och stickcafé.) 

-Är detta något som ni har på ert bibliotek? Hur mycket? Om inte, vad hindrar? 

 

14. Kan du komma på andra upplevelsebaserade aktiviteter som skulle kunna ingå i 

bibliotekets verksamhet? 

 

15. På många håll runt omkring i världen (Kanada, England, Tyskland, USA) 

erbjuder folkbibliotek mindfulnessguidningar eller meditationer + kort information i 

föredragsform om detta samt framställt relevant material till utlån. 

-Är detta något som ni kan erbjuda? Hur mycket? Om inte, vad hindrar? 

 

16. Det finns fördelar med att ha mindfulness på ett bibliotek och inte på ett sjukhus 

eller vårdinrättning. 

-Det kostar mindre. Och alla kan få komma dit. 

-Om någon vill låna relaterat material finns det där. På ett sjukhus måste man gå nån 

annanstans. 

-Det är salutogent. Miljön är frisk. Man behöver inte stämplas som sjuk. 

-Det är inte stigmatiserande 

Kan du se att den här typen av evenemang skulle kunna platsa i folkbibliotekets 

verksamhet och uppdrag? Varför? Vad hindrar? 

 

17. Har biblioteket någon policy om hur man ska bemöta/stötta personer med 

funktionsnedsättningar?  Vad säger den? Om inte, hur gör ni då? 

 

18. Erbjuds anställda utbildning om olika funktionsnedsättningar och vilka stöd 

personer som har dessa kan behöva? Om inte, hade det varit önskvärt? 

 

19. Är personer med funktionsnedsättning representerade på något vis i bibliotekets 

ledning eller i planeringsgrupper. Om ja, hur och vilka funktionsnedsättningar finns 

representerade? Om inte, vad hindrar? 
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20. Har personer med funktionsnedsättningar annan möjlighet att påverka bibliotekets 

inriktning och utformning? Om ja, Hur? Om inte, vad hindrar? 

 

21. Funktionshinder är något som finns i miljön och inte hos personer. Exempelvis 

kan buller bli ett funktionshinder för en person med utmattningssyndrom eller trappor 

ett hinder för en person med rullstol. Arbetar ni aktivt med att eliminera möjliga 

funktionshinder? På vilket sätt? 

 

22. Samarbetar biblioteket med olika handikapporganisationer när det gäller att 

utforma bibliotekets verksamhet. Om ja vilka? Om inte, vad hindrar? 

9.5 Platsobservationsunderlag 
Hur är ljudnivån? 

Är det bullrigt/slamrigt? 

Finns det tysta avdelningar med dämpat ljus? 

Hur är belysningen? 

Hur är färgsättningen? 

Finns det växter?  

Är det tydlig skyltning? 

Är det trångt? 

Är det mycket rörelse? 

Är personalen tydligt markerad? 

Går det att sitta vid informationsdisken? 

Finns det tydlig information i punktform om bibliotekets service? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


