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T - tillgänglighet

Jag tror att många är rätt trötta på begreppet tillgänglighet och på Regionbiblioteket diskuterade vi ett bra tag innan vi bestämde oss för 
att ge vår temaserie benämningen Användaren istället för tillgänglighet. Det borde vara så att alla har tillgång till bibliotekens loka-
ler och tjänster, men så är det inte riktigt. Vi har fortfarande en bit tills vi kan varudeklarera våra bibliotek som ”T - Tillgängligt”. Det 
finns mycket att göra med lokalerna, med webben, med vår information, med vår uppmärksamhet, med vårt utbud, med våra öppetti-
der, med våra arrangemang.

 Ett tillgängligt bibliotek gynnar alla. Det är en avgörande viktig utgångspunkt för allt tillgänglighetsarbete. Var och en av oss har oli-
ka behov av tillgänglighet, allt ifrån fysiska anpassningar som ramper och hissar till behov av tydlig information eller ett inkluderan-
de bemötande.

Naturligtvis vill vi att allt fler ska använda våra bibliotek och vi vill öka användbarheten till nytta för alla. Eller som Karin Sundström kon-
staterar i sin artikel ”Ju fler som kan och vill använda en produkt desto bättre!” Ska vi kunna varudeklarera biblioteket som ”Till-
gängligt” så måste detta genomsyra all vår planering, genomförande och uppföljning.

Ska biblioteken bli användbara i olika sammanhang så måste vi ta in användarna i allt större utsträckning. Vi kan inte gissa vad våra an-
vändare tänker, önskar och vill. Vi har blivit bättre på att använda fokusgrupper, enkäter, intervjuer och observationer, men vi kan 
öka takten ytterligare. Marie Palmqvist beskriver hur man jobbat med att styra över Biblioteket.se från tillgänglig till att öka använd-
barheten.

Vi som är chefer har ett särskilt stort ansvar att se till att vår verksamhet blir angelägen för 
många. Att i alla sammanhang reflektera över våra biblioteks användbarhet är ett 
verksamt sätt att ge oss bättre bibliotek och i förlängningen ökad användning 
och bättre statistik.

När mer och mer av samhällsinformationen blir webbaserad så ställs vi inför nya till-
gänglighetsproblem. Trots att vi i Sverige varit framåt på IT-området så står en
stor del av befolkningen utan dator och tillgång till Internet. Att aktivt bidra 
till att minska digitala klyftor är ett sätt att arbeta med tillgänglighet i praktiken.
Nästa nummer av Länsnytt kommer att ha digital delaktighet som tema.

För 2010 har Regionbiblioteket valt tillgänglighet som en röd tråd genom vår 
verksamhet. Det syns inte minst i temaserien ”Användaren” som kommer att vän-
da och vrida på detta viktiga begrepp. Valet av tema för detta det första numret 
av Länsnytt 2010 var därför inte svårt, naturligtvis Tillgänglighet. Numret är 
fyllt av intressanta artiklar som tar upp tillgänglighet ur olika aspekter.
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Forum funktionshinder på Rosenlunds sjukhus är ett ställe för 

fördjupad information både för biblioteksanvändare och bibliotek-

spersonal. De har ett litet bibliotek som är öppet för alla och myck-

et programverksamhet.

 www.habilitering.nu/gn/opencms/web/HAB/_Subwebbar/forum-

funktionshinder.html

 Astrid Lindgren Memorial Award, ALMA-priset, har startat 

en blogg. Här är den: http://astridlindgrenmemorialaward.word-

press.com

Sociala medier - ett regionalt projekt i Stockholms län - är en 

kurs på virtuell plattform som syftar till att man ska våga bidra med 

eget innehåll, texter och bilder på Internet. Läs mer här: http://so-

cialamedier.ning.com

En bra bok: Sundin, Maria, Lättläst – så funkar det. Jure förlag

Språkkonsulten Maria Sundin skriver intressant och begripligt om 

lättläst och klarspråk. Boken är en verkligt bred ingång till ämnet, 

med allt från instruktioner och mätmetoder för lättläst till  en proble-

matisering av begreppet och en utblick över läget i våra grannländer.

En bra sajt under valåret: www.allavaljare.se. Tidningen 8 sidor 

(en del av Centrum för lättläst) står för sajten. Här finns länkar och 

adresser, rubriker som Detta har hänt sedan förra valet och Sveri-

ge bit för bit. Mycket att läsa och i lättläst form.
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Tema: Tillgänglighet

Om man frågar en politiker om tillgänglig-
het på bibliotek är chansen stor att man får 
ett svar som handlar om bibliotekets öppet-
tider och placering och kanske något om 
vänligt bemötande. Frågar man en företrä-
dare för en handikapporganisation är det 
troligt att svaret handlar om hissar, hörsling-
or och kanske också något om inläst infor-
mation. Frågar man sedan en privatperson 
säger kanske denne att tillgänglighet är att 
den bok, tidning eller skiva som man vill ha 
finns att få på biblioteket.
   Det finns mycket generellt att säga om till-
gänglighet. Men för att det ska bli verklig-
het för varje enskild person finns också in-
dividuella behov av tillgänglighet. Frågan 
om ett bibliotek är tillgängligt är alltså re-
lativ och inte definitiv. På motsvarande sätt 
talar man idag om att vissa situationer inne-
bär ett handikapp för en person med funk-
tionsnedsättning, snarare än att personen i 
sig har ett handikapp.
Reglerad tillgänglighet

   Den nationella handlingsplanen för till-
gänglighet har 2010 som målår. Förbättring-
ar genomförs stegvis på olika nivåer i sam-
hället. Inom en snar framtid kommer förbud 
mot diskriminering troligen att gälla även
med funktionsnedsättning som grund. I de 
flesta kommuner arbetar man med att för-
bättra både lokaler, verksamhet och infor-

Vad är tillgänglighet år 2010?
mation. Bemötandefrågor har blivit en stor 
fråga i offentlig sektor, bland annat på bib-
lioteken. Alla nybyggnationer har krav på 
tillgänglighet och det finns tydliga regler 
för vilka hinder som ska avhjälpas för att 
befintliga lokaler ska fungera för personer 
med funktionsnedsättningar. Denna ändring 
i plan- och bygglagen är ett av de få om-
råden kring tillgänglighet där det faktiskt 
finns sanktionsmöjligheter, eftersom bygg-
nadsnämnden är satt att övervaka att reg-
lerna följs. Något som alla inte uppmärk-
sammar är att reglerna gäller både tillträde 
och orientering, det vill säga även skyltning, 
belysning och så vidare.
   När det gäller webbtjänster är situatio-
nen komplex. Idag kan man nog säga att 
alla vill vara tillgängliga på webben, men 
att de flesta ändå inte är det. Mer om det 
i Marie Palmqvists artikel i detta nummer.
Inkludering 

   En tydlig och positiv samhällstrend är att 
tillgänglighet ses litet bredare idag än det 
gjorde för tio år sedan. Det talas mycket om 
inkludering, och då tänker man inte bara på 
personer med funktionsnedsättningar. I sin 
uppföljning av den nationella handlingspla-
nen (mars 2006) poängterade till exempel 
Socialdepartementet att även etnisk tillhö-
righet och social och ekonomisk situation 
har betydelse för den enskildes möjligheter 
till full delaktighet och jämlikhet i samhäl-
let. Tillsammans med etablerade faktorer 
som ålder och kön blir det ett helt spektrum 
av faktorer som kan utgöra hinder för till-
gänglighet. Sedan Rigadeklarationen 2006 
har även EU:s policy för e-inkludering ut-
vecklats från att i första hand gälla perso-
ner med funktionsnedsättningar till att rik-
ta sig till alla som av olika skäl riskerar att 
hamna utanför informationssamhället. En 
aktuell satsning på biblioteken är Region-
bibliotekets projekt IKT-lyftet.

   Visst är det sympatiskt att utgå från hur 
man kan få med så många personer som 
möjligt snarare än vilka grupper som be-
höver särlösningar (även om det förmodli-
gen kommer att behövas vissa anpassning-
ar också). Men detta kräver ett delvis nytt 
tänkande av oss som chefer och medarbe-
tare, och vi måste bli duktigare på att tänka 
efter före. I alla planeringar, projekt, upp-
handlingar osv ska tillgängligheten med från 
början. Det blir både bättre, billigare och 
snyggare!  Det här gäller både när man re-
noverar entrén, beställer telefonisystem och 
när man utformar webbplatsen. 
Användbarhet

   Ett sätt att få till inkludering är att tän-
ka användbarhet. Tidigare talade man ofta 
om begreppet användarvänlig, men med be-
greppet användbarhet har man också vägt 
in användarens nytta. Ju fler som kan och 
vill använda en produkt desto bättre! Här 
tänker man inte på en speciell målgrupp el-
ler funktionsnedsättning i taget utan man 
utgår från begrepp som enkelt och intuitivt. 
Utgångspunkten är situationen, användaren 
och det syfte denne har för att vilja använda 
produkten. Användbarhet förknippas idag 
främst med digitala system och produkter 
(till exempel webbtjänster eller datorpro-
gram) men kan i princip gälla vilken pro-
dukt eller tjänst som helst. Något säger mig 
att vi kommer att tala mer om användbar-
het på biblioteken framöver. ..
     Mycket har alltså skett när det gäl-
ler tillgänglighetsfrågor under det gångna 
decenniet. Nu finns en höjd medvetenhet i 
samhället, man kan se en breddning av be-
greppet och flera nya områden och sätt att 
se på tillgänglighet har seglat upp. Det blir 
ett spännande 2010-tal!
 
Karin Sundström
Regionbibliotek Stockholm

Enkelt avhjälpta hinder: http://www.boverket.
se/Bygga--forvalta/Enkelt-avhjalpta-hinder/
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Tema: Tillgänglighet

Estetiskt är det inte särskilt tilltalande med 
svart/gula klistermarkeringar eller ramper 
som sticker ut från den omgivande miljön. 
Så länge man tänker på tillgänglighet som 
en uppsättning extra funktioner, så kommer 
begreppet tillgänglighet att för många för-
knippas med måsten som krånglar till det. 
Och så står man där med lokaler och infor-
mation och sedan ska det ovanpå det gö-
ras arrangemang för att underlätta för oli-
ka grupper Det skapar motstånd, vilket gör 
att jobbet för den som ansvarar för tillgäng-
ligheten på biblioteken ofta upplever att det 
är tungt att driva frågorna. Chefen ser till 
budgeten, vad kostar det med tillgänglighet?
En vidgad definition

   Tillgänglighet behöver en vidgad defini-
tion. Låt oss se på begreppet ur ett inklu-
derande perspektiv, där det handlar om att 
göra vår verksamhet möjlig att använda för 
alla. Idag när biblioteken går från samlings-
fokus till fokus på användarna, blir det na-

Vem kan använda ditt bibliotek?

Begreppet tillgänglighet innebär så mycket mer än ramper för rullstolar och 
handikappanpassade toaletter. Det är lätt att hamna i särlösningstanken, olika 
grupper med olika behov som alla ska tillfredsställas. Istället för att skapa en 
harmonisk miljö, ett bibliotek som är en helhet, kan man till slut stå där med 
ett virrvarr av olika lösningar som avviker från omgivningen.

turligt att tala om tillgänglighet som an-
vändbarhet.
   Visst handlar det om att rullstolar ska 
kunna komma fram och att det ska finnas 
ledstråk för personer med synnedsättning, 
men det är definitivt inte allt. Fysisk tillgäng-
lighet är att göra rummet både möjligt att 
beträda och begripa. Kliv in i dina egna bib-
liotekslokaler och låtsas att du är en använ-
dare som inte tidigare har besökt just ditt 
bibliotek. Förstår du vart du ska vända dig 
för att få hjälp? Om du vill klara dig själv, 
är viktiga funktioner tydligt utmärkta? Kan 
du navigera i bibliotekets lokaler?
Vill vi nå fler än de redan frälsta behöver 
vi förändras. Vilken grundsyn präglar bib-
lioteket? Att biblioteket ska vara möjligt 
att nyttja för alla är en värdering som mås-
te genomsyra alla delar av verksamheten.
   Det är en ledningsfråga, så du som är chef, 
fundera på vilka medborgare du tycker man 
kan motivera att exkludera. Kan man ta 

sig överallt med rullator, rullstol eller barn-
vagn? Finns det allergiframkallande växter? 
Kan alla använda toaletterna? Barn brukar 
nämnas som en prioriterad grupp, hur läs-
stimulerande är miljön på ditt bibliotek? 
Många har diagnoser som ADHD, autism 
eller läs- och skrivsvårigheter, lockas dessa 
till läsning av böcker och talböcker som står 
med ryggarna utåt i hyllan? Människan är 
en komplex varelse, riktar vi oss till hela 
människan på biblioteken idag? Rörliga bil-
der, lukt, färger; vill man gå på upptäckts-
färd i lokalerna? Ge biblioteksanvändarna 
möjlighet att välja. Personlig hjälp av kom-
petent personal för den som föredrar det. 
Lättförståeliga instruktioner och hanterbar 
utrustning för den som vill klara sig själv. 
Kommunicera på webbplatsen och med e-
post, men fortsätt vara tillgänglig på telefon.
Råd att ta vara på

För dem som arbetar med tillgänglighet har 
det blivit naturligt att nätverka och sam-
arbeta med externa organisationer. Vi ska 
vara tacksamma för handikappgruppernas 
stora intresse och engagemang för bibliote-
ken. Utan att vi själva behövt anstränga oss 
att hitta frivilliga som vill ge oss feedback 
på verksamhetsfrågor, så finns här massor 
av åsikter och råd att ta vara på.
Att arbeta för tillgänglighet ger en unik möj-
lighet att lyfta blicken, spana mot framtiden 
och bevaka vår omvärld, samtidigt som man 
får ett analysredskap att granska den egna 
verksamheten. Det finns idag många orga-
nisationer och myndigheter som tagit fram 
recept på att göra bibliotek tillgängliga. Hur 
ofta får vi sådant fokus och så mycket gratis 
hjälp med att förbättra vårt arbete?
 
Jessica Einarsson
Stockholms stadsbibliotek
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Tema: Tillgänglighet

Det återkommande biblioteksdilemmat, är 
detta möjligen bekant? Att hitta arbetsvä-
gar för att använda de resurser man har, 
så att de flesta av bibliotekets många olika 
intressegrupper och därtill den något dif-
fusa målgruppen ”alla” täcks in så långt 
det är möjligt. Detta dilemma blir i alla fall 
ofta tydligt när man arbetar på bibliotek i 
en mindre kommun som Vaxholm, där det 
finns få personer och arbetstimmar att för-
dela mot ett så pass brett spektrum av grup-
per. Några idéer och exempel kring hur man 
kan arbeta och utnyttja det lilla bibliotekets 
resurser skulle kunna sammanfattas under 
etiketterna samverkan och återanvändande.
Samverkan – från informationspunkt till träffpunkt

   En viktig förutsättning för genomföran-
det av olika idéer i det lilla bibliotekets sam-
manhang kan vara att växla från satsning-
ar som fordrar resurskrävande förberedelser 
till mer av resursgivande möten. Vända gi-
varperspektiv till samarbetsperspektiv och 
sträva efter att bli en träffpunkt snarare än 
en informationspunkt för olika grupper.
   När det gäller samverkansprojekt inom 
barn- och ungdomsverksamheten har Vax-
holms bibliotek ett aktuellt exempel genom 
en satsning kring äppelhylleverksamhet till-
sammans med kommunens nystartade skol-
datatek. Detta har under hösten bland an-

Samverkansvägar i Vaxholm

nat resulterat dels i en välbesökt gemensamt 
ordnad kväll för allmänheten om läshinder, 
hjälpmedel och möjligheter, dels i en träff 
för förskolornas resursassistenter förlagd till 
biblioteket med visning av Äppelhyllan. Vi 
har nu ett tätare samarbete, utbyte och ar-
betsdelning mellan biblioteket och skolda-
tateket när det gäller DAISY-relaterade frå-
gor som nedladdning från TPB etc.
   Andra exempel på hur barnavdelning-
ens verksamhet har börjat samverka: Tidi-
gare rena bokpresentationer  har blivit inte-
grerade i mer deltagarbaserade klubb- och 
nätverksaktiviteter. Tipsarkvällarna som ska 
stimulera barns läsning på fritiden, har om-
vandlats till en Bibliotekets bokklubb. Bar-
nen som blir medlemmar i klubben träffas 
på biblioteket en gång per månad tillsam-
mans med barnbibliotekarien och tipsar 
varandra och förmedlar boktips till an-
dra besökare genom t.ex. bidrag till julläs-
ningstipshäften, boktipshylla, skyltfönster 
och bokbloggande.
   Förskolepersonalen har bjudits in till att 
vara med i ett nätverk med bok- och bibli-
oteksombud som träffas på biblioteket ett 
par gånger per termin och pratar om intres-
santa böcker och arbetsmetoder. Man sam-
arbetar kring Bokjuryn, utställningar och 
satsningar på olika teman som genus och 

miljö. Dessa träffar har ersatt tidigare bil-
derbokspresentationer för denna målgrupp.  
    ”Fredagsmusik och poesi” är en samver-
kanssatsning från vuxenavdelningens sida. 
Det är socialbibliotekarien i samarbete med 
Svenska kyrkans organist som bjuder på un-
derhållning. De har skapat en gemensam 
och veckoligen återkommande träffpunkt 
för många äldre, både boende på service-
huset Lägerbacken och utifrån kommande 
besökare. Projekt av den här typen kräver 
givetvis också förberedelsearbete, men med 
delad insats. Hittar man dessutom sätt att ta 
tillvara det arbetsmaterial man utgått ifrån 
eller skapat under träfftillfällena blir det än 
mer arbetsvinst – återvinst!
Återanvändning och fjärrlån av idéer

   Att återanvända sitt eget arbetsmateri-
al så att det kan utnyttjas på flera sätt och 
i olika sammanhang, samt att spana efter 
kul idéer från andra håll att omvandla i nya 
former, är två resursbesparande arbetsme-
toder som är värdefulla att ständigt försö-
ka vidareutveckla.
   Tipsbloggen Flaskposten (http://flaskpos-
ten.wordpress.com), också det ett samver-
kansprojekt som pågått mellan barn- och 
ungdomsbibliotekarier från tre olika bibli-
otek sedan 2005, fungerar mycket i denna 
återanvändnings- och fjärrlåningsanda. Av 
oss som arbetar med den används den både 
som boktipsbank inför bokprat, för kollegi-
alt utbyte, inspiration och diskussionsmöj-
lighet, samt som ett ställe att ge utrymme för 
barns egen medverkan, vilket i sin tur hjäl-
per oss att fylla Flaskposten med material.
     Det senaste idéfjärrlånet är annars en in-
spaning av Sturebibliotekets ”T-påsar” som 
fick bli en variant med utlåningsbara över-
raskningspåsar med hemligt bokinnehåll till 
bibliotekets årliga firande av Barnboksveck-
an i november.

Johanna Nylund
Vaxholms stadsbibliotek

Ildiko Nordgren, Skoldatateket, Johanna Nylund, biblioteket 

och Pia Eklund, Skoldatateket           Foto: Pernilla Eckerbom
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Fysisk tillgänglighet – att undvika konkreta 

hinder.

   I Norrköping har vi i samband med om-
möbleringar på biblioteket samarbetat med 
handikapporganistationer, t.ex. SRF tillsam-
mans med kommunens synpedagoger.
Stadsbiblioteket har en enhetlig, genom-
tänkt skyltning i tak (gula skyltar med svart 
text) och på gavlar. Bokhyllorna är låga med 
ett sluttande hyllplan där man kan ”fronta” 
böckerna. Vi försöker tillhandahålla lämpli-
ga hjälpmedel. AudioIndex gör att synska-
dade självständigt kan söka information om 
bibliotekets talböcker. När nya versionen 
kommer ska vi försöka utveckla användan-
det till utställningar mm. Vår anpassade da-
tor med talsyntes, förstoringsprogram och 
program för läs-och skrivträning har höj- 
och sänkbart bord. Dyslexiförbundet FMLS 
brukar använda den och visa för intressera-
de dyslektiker. För att man inte ska känna 

sig utpekad och hänvisad till en speciell da-
tor har vi också haft talsyntes (Vital) på alla 
bokningsbara internetdatorer. Vi håller nu 
på att försöka lösa licensfrågan inför 2010.
Hjälpmedel såsom förstoringsglas (Com-
pact+) och Hörat finns att låna. Vi erbju-
der också ett stort antal olika talboksspe-
lare till utlån.
   Vår målsättning är att alla ska ha möj-
lighet att komma till biblioteket. En för-
utsättning för det är naturligtvis generösa 
öppettider. Under öppethållandet finns all-
tid personal i såväl lånedisk som infodiskar. 
Man ska kunna få lika professionell hjälp 
om man kommer en söndag som om man 
kommer en vardag.
Den andra, svårdefinierade, tillgängligheten – 

att undvika abstrakta hinder

   Minst lika viktigt som fysisk tillgänglig-
het är ju hur vi bemöter besökarna. För att 
öka personalens kunskap och förståelse ord-

nas återkommande kunskapsdagar eller fö-
reläsningar av personer med funktionsned-
sättning, invandrarbakgrund etc. Vi följer 
sen upp med gruppdiskussioner om attity-
der och hur man kan hantera besvärliga si-
tuationer. Det viktiga att komma ihåg är att 
oavsett ev. funktionsnedsättning eller annor-
lunda kulturell bakgrund är det ju individer 
det handlar om. Man ska bemöta besöka-
ren som en individ - inte som en ”handikap-
pad” eller ”invandrare”.
   Hur man gör det lättare att hitta på bibli-
oteket och i bibliotekskatalogen är en stän-
dig utmaning. Vi försöker byta ut interna be-
grepp mot mer ”användarvänliga” begrepp i 
skyltning och i katalog. Vi har mycket kvar 
att göra och på tur står nu att byta ut In-
vandraravdelningen mot Utländska språk. 
Genreindelning (deckare, underhållning, 
levnadsöden mm) är på gott och ont men 
ökar cirkulationstalen och gör det lättare 
för många besökare att hitta själva.
Den digitala tillgängligheten

   Bibliotekets nya hemsida är under upp-
byggnad. I hemsidesarbetet har Vervas regler 
om tillgänglighet på webben varit vägledan-
de. För att underlätta för ovana datoran-
vändare erbjuder vi gratis individuell hand-
ledning i bl.a. internet. Tack vare att vi för 
tillfället har en arabisktalande biblioteks-
värd kan vi erbjuda denna tjänst även till ny-
anlända flyktingar som ännu inte behärskar 
svenska så bra och har arabiska som mo-
dersmål. När nya hemsidan är färdig har vi 
tänkt att bilda en referensgrupp med repre-
sentanter från bl.a. SRF och FMLS. De ska 
fungera som bollplank så att vi förhopp-
ningsvis kommer att nå en bit på väg till 
den ”digitala tillgängligheten”
   Att arbeta för tillgänglighet är ett stän-
digt pågående arbete. Det är som himlens 
glädje – det tar aldrig slut…
 
Ingela Karlsson
Norrköpings stadsbibliotek

Lyhördhet, lyhördhet - samarbete

Tillgänglighet är inte lätt. Det som underlättar för den ene kanske blir ett hin-
der för en annan. Så det gäller att hitta en gyllene väg som i alla fall passar de 
flesta. Därför är våra ledord i Norrköping när det gäller tillgänglighet: Lyhörd-
het, lyhördhet och samarbete. Som arbetsredskap använder vi ett tillgänglig-
hetsprotokoll som gås igenom årligen. Punkter som ska åtgärdas åtgärdas. Inte 
allt genast men enligt en tidsplan. Fastighetsägaren och biblioteket ansvarar för 
sina respektive delmål.

Kristina Nordell möter besökaren Emma Johansson    Foto: Ahmet Kurt
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Webbplatsen är tekniskt tillgänglig men inte 

alltid användbar

   Biblioteket.se är tekniskt sett hyfsat till-
gänglig men användbarhetsmässigt har vi 
en bit kvar. Sajten är stor, komplex och är 
en kompromiss mellan de olika verksam-
heternas önskemål, antaganden om vad vi 
tror att våra användare vill ha och det an-
vändarna faktiskt vill ha.

   Sökfunktionen och självbetjäningsmöj-
ligheterna är centrala delar som fått kri-
tik och där beroendena är många. Biblio-
tekssystemets begränsningar, webbplatsens 
struktur, den grafiska formen, strukturen på 
kataloginformationen och bibliotekets ar-
betsprocesser samverkar men det gnisslar 
lite varstans. En tjänst blir aldrig bättre än 
sin svagaste punkt och det finns en stor för-
bättringspotential i att se över hela flödet, 
inte bara i form av funktionalitet på Bibli-
oteket.se utan också i hur vi hanterar ar-
betet med in- och utlån, reservationer och 
andra tjänster.
   Redaktionen och skribenterna på biblio-
teken har jobbat mycket med att förbättra, 
strukturera och höja kvaliteten på texter-
na. Mycket har blivit bättre men ännu åter-
står arbete. Språket är ibland onödigt krång-
ligt, innehåller mycket ”bibliotekiska” och 
viss grundläggande information saknas el-
ler behöver skrivas om till ett mer begripligt 
språk. Sajtens pedagogiska struktur behöver 
också förbättras men för att vi skall kom-
ma längre behöver vi bli än mer målgrupp-
sinriktade. Vem vänder vi oss till, vid vil-
ket tillfälle och vilken är den bästa kanalen?
Inköpta tjänster och produkter måste hålla 

måttet

   Den tekniska utvecklingen är snabb och 
det gäller att ha is i magen och fundera en 
extra gång när vi köper in e-tjänster. Idag 
köper vi ofta utan noggrant specificerade 
krav på tillgänglighet och användbarhet och 
nu är det hög tid att formulera dessa.
Vi har med hjälp av konsulter granskat 
ett urval databaser och e-bokstjänster och 
granskningsrapporterna är ingen munter 
läsning. Tillgängligheten är generellt sett be-
drövlig och i vissa fall är inte ens grundläg-
gande tekniska krav uppfyllda. Flera tjänster 
är byggda för länge sedan med en ”uråld-

rig” teknik och detta i sig stänger ute många 
användare som använder hjälpmedel. Kog-
nitivt är de ofta svåra att ta till sig, oavsett 
om man är funktionshindrad eller ej.
När det gäller e-bokstjänster behöver vi stäl-
la tydligare krav och hålla oss à jour med 
utvecklingen. Tjänsterna i sig kan alltid bli 
bättre men vi som bibliotek måste också 
hålla koll på nya format och frågor som 
rör upphovsrätt och olika typer av DRM-
skydd. Idag har vi inte alltid tillräcklig kun-
skap och det gör att vi ibland lämnar an-
vändaren i sticket när denne väl har hittat 
en e-bok och vill låna.
”Det är svårt att vara nybörjare på ett bib-

liotek”

   Citatet kommer från en granskare som tit-
tat på hur en användare kan uppleva bibli-
oteket vid ett första besök. Det finns fort-
farande fysiska tillgänglighetsproblem och 
dessa är vi ofta medvetna om men inte all-
tid. Hur många tänker på hur vi möblerar 
i det fysiska rummet? Att alla inte kan an-
vända en sökdator i ståhöjd eller att knapp-
satserna på utlåningsautomaterna skiljer sig 
mellan modellerna? Att det är svårt att änd-
ra språkinställningar på en skärm?
Vi måste också bli bättre på att förstå att 
biblioteket inte är så lätt att ta till sig kog-
nitivt. Vi har mängder med skyltar och in-
formationsmaterial men hur ofta innehåller 
inte dessa regler, kompletterande informa-
tion, marknadsmaterial eller tekniska in-
struktioner? Någonstans i mängden drun-
knar skylten som talar om hur man gör för 
att få ett lånekort…
En ny digital plattform kan skapa bättre för-

utsättningar

   Inom de närmaste åren löper avtalen för 
många system och tjänster ut och vi står 
inför upphandlingar av ett nytt biblioteks-
datasystem, självbetjäningsautomater, nya 

Tillgängliga och användbara e-tjänster

Ambitionerna var högt ställda när Stock-
holms stadsbibliotek år 2005 började 
bygga Biblioteket.se. Mycket blev bra, 
en del mindre bra. Tillgänglighet var då 
ett av ledorden men nu gör vi en to-
tal perspektivförskjutning.  Att något är 
tillgängligt är bra men är det inte också 
användbart spelar tillgängligheten ingen 
roll. Under ett års tid har vi tillsammans 
med tillgänglighetskonsulter och inter-
aktionsdesigners gjort användarunder-
sökningar och granskningar.

Maria Palmqvist   Foto: Privat
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metadatatjänster och en ny webbplattform. 
Samtidigt ser vi en enorm utveckling på e-
mediefronten som ställer nya tekniska krav 
och annan kompetens hos oss som jobbar 
på biblioteket. Vi kan nu dra nytta av gjor-
da erfarenheter och försöka göra mer rätt 
från början. Vi har chansen att delvis börja 
om vilket ger oss förutsättningar att skapa 
en bättre teknisk plattform. De underlag vi 
fått hjälp med att ta fram kommer att an-
vändas som hjälp i kommande upphand-
lingar och kan förhoppningsvis göra oss till 
bättre kravställare. Det är lättare att göra 
rätt från början än att göra om i efterhand.
 
Marie Palmqvist
Stockholms stadsbibliotek

 

ORMINGE - 
DET NYA SPRÅKRIKET
I Nacka kommun drivs de sex biblioteken 
som enskilda enheter, med egna profiler, se-
dan 2006. Bibliotek Orminges profil är barn 
och unga. Sedan hösten 2009 pågår Språk-
riket, ett projekt som hjälper barn och unga 

Buss på konst
Våren 2009 inbjöds tre låg – och mellansta-
dieskolor på landsbygden i Norrtälje kom-
mun till ett speciellt besök med bokbussen.
   Buss på konst var arbetsnamnet. I sam-
arbete med Norrtälje konsthall och konst-
pedagog Helen Hedensjö, bjöds lärare och 
elever in för att se konstverk  på den stora 
bildskärmen i bokbussen och samtala. Elev-
erna satt på små färggranna stolar i bussen.
   Saxat ur Helens presentation av projektet:
”Jag ser konsten som ett pedagogiskt verk-
tyg. Genom att titta på konst och föra ett 

Foto: Peter Nordahl

att utveckla sitt språk.
   Bibliotek Orminge har sedan 2006 haft 
en speciell avdelning där talböcker, facklit-
teratur om språkutveckling och språkstör-
ning samt information om dyslexi samlas.
Nu utökar vi satsningen med hjälp av bi-
drag från Kulturrådet.
   Målsättningen med projektet Språkriket 
är att unga människor med läs- och skriv-
svårigheter ska få chansen att prova på al-
ternativa verktyg, däribland DAISY-spelare 
och olika programvaror. Vi på biblioteket 
har inlett ett samarbete med olika leveran-
törer av alternativa verktyg som är intres-
serade av att ställa ut sina produkter på 
biblioteket och anordna visningar av dem. 
Verksamheten sker efter skoltid och även 
föräldrar är välkomna att delta tillsammans 

samtal om hur vi uppfattar det vi ser, vill 
jag öppna för både intellektuella och emo-
tionella reflektioner, ett sokratiskt samtal.
Detta besök med bokbussen kommer att 
innehålla samtal om det vi ser i konstver-
ken, utifrån barnens ålder. Vi hoppas att få 
möjlighet att utveckla detta framöver med 
praktiskt bildarbete.” 
   Detta första besök med bokbussen kom 
att innehålla detta samtal om det vi ser i 
konstverken utifrån barnens ålder. Ett av 
konstverken som diskuterades livligt och 
undrande bland barnen var ett draperi av 
apelsinskal! Konstnären Cecilia Dahl arbe-
tar framförallt med iscensatta fotografier 
som handlar om kommunikation, hon ser 
konst som en form av möten som ett sätt 
att utbyta tankar och erfarenheter.
   En av skolorna fortsatte projektet på egen 
hand och besökte konsthallen vid två till-
fällen för uppföljning.
 

Gunilla Folkesson
Norrtälje bibliotek

med sina barn.
   I samband med lanseringen av projektet i 
november bjöd vi in barn och föräldrar till 
en workshop på biblioteket. Alla fick då 
chansen att uttrycka önskemål om tänkbara 
hjälpmedel för att kunna utveckla sitt språk.
Under förutsättning att projektet får fort-
satt stöd från Kulturrådet kommer det att 
pågå ytterligare två år, och vår förhoppning 
är att Bibliotek Orminge i framtiden ska bli 
ett modellbibliotek när det gäller läs- och 
skrivsvårigheter.
 
Projektgruppen Sofia Dixon, Anna Braun, 
Petra Schipper, Helena Torsslow
Bibliotek Orminge
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På Ekerö finns 2 folkbibliotek och 12 
kommunala skolbibliotek. Skolbibliote-
ken på Ekerö ingår i samma organisa-
tion som folkbiblioteket. Det gör att 
vi på skolbiblioteken också har rätt att 
använda oss av folkbibliotekets tillstånd 
att ladda ned talböcker från TPB:s di-
gitala bibliotek.

   På Träkvista har vi sedan 2004 arbetat 
medvetet med att föra in DAISY och mp.3 i 
undervisningen som en naturlig del av elev-
ernas vardag. Det har varit en lång och mö-
dosam väg och det finns fortfarande en hel 
del kvar att göra här, men vi har kommit 
en bit på väg. Skolbiblioteket började med 
att köpa in ett par DAISY-spelare för utlån 
och köpte samtidigt in ett antal bok + DAI-
SY för utlån till eleverna. Det första vi insåg 
var att barnen tyckte det var pinsamt och 
jobbigt att låna en stor plastlåda med bok, 
så vi slängde helt enkelt lådorna och klistra-
de in skivan i boken. Vi kallade DAISY för 
mp.3-bok och köpte in ett antal mp.3 spe-
lare så eleverna kunde få boken direkt på 
dem. När detta var gjort rullade det igång. 
Eleverna började tycka att det var intres-
sant att använda en mp.3-spelare. Idag har 
vi ca 25 DAISY-spelare och 50 Mp.3 spe-
lare på skolan. Mp.3 spelarna lånas ut från 
biblioteket. Alla skolans datorer är utrusta-
de med läsprogram och talsyntes.
   Vi har arbetat fram en policy på skolan 

Mellan sju och åtta procent av Sveriges vux-
na befolkning har stora svårigheter att läsa 
t.ex. vanlig tidningstext. Ca 25 % har pro-
blem att läsa och förstå olika texter i sko-
lan och i samhällslivet. Orsakerna kan vara 
svårigheter att lära sig svenska, olika funk-
tionshinder eller kanske för lite träning.Om 
man har stora problem att förstå skriven 
text så behöver man en lättläst version av 
texten. Men om man bara behöver en text 

som går fort att läsa och begripa, så kan 
det vara helt OK med klarspråk/klartext. 
Detta språk är rakt på sak, utan omskriv-
ningar, utan antydningar. Det står för är-
lighet och ursprunglighet och inger en slags 
trygghet. I radions P4 finns ett nyhetspro-
gram som heter Klartext som många SFI-
studerande brukar lyssna på. På regering-
ens hemsida kan man jämföra texter med 
lättläst och klarspråk.
   Den nya språklagen som kom 2009 sä-
ger om det offentliga svenska språket att 
det ska vara vårdat, enkelt och begripligt. 

som innebär att när lärarna i årskurserna 
6-9 väljer ett nytt läromedel skall det fin-
nas inläst på DAISY så att alla elever ska 
få samma möjlighet till en bra skolgång.
Problemet

   Hur man hittar tre olika kategorier in-
läst litteratur :
Skönlitteratur: Denna går att få tag på från 
TPB i de allra flesta fall.
Facklitteratur: Den är svår att få tag på via 
TPB och på Träkvista har vi löst problemet 
med att erbjuda eleverna att vi scannar in 
texterna och gör om dem till ett textdoku-
ment som eleven får tillgång till och kan 
lyssna på med talsyntes. Detta är tidskrä-
vande och svårhanterat.
Läromedel: Finns i princip inte på TPB. Alla 
som arbetar på en skola vet hur svårt det 
är att få pengarna att räcka till anpassa-
de läromedel för barn med läs- och skriv-
svårigheter. Vi har tidigare löst det genom 
att låna ut enbart det kapitel som eleven 
behöver låna på en mp.3-spelare och ta-
lat om för eleven att de bara får ha den en 
kort tid och att det sedan är dags för nästa 
person att få låna den. Numera har Ekerö 
kommun tecknat kommunabonnemang med 

Av Sveriges kommuner är det bara en av tio 
som har en lättläst version på sin hemsida. 
Många sliter med uppgiften och Centrum 
för Lättläst kan vara till stor hjälp i arbetet. 
Här kan man gå kurs i att skriva lättläst och 
också få tips på strategier: Tänk efter före, 
ha en plan för tillgänglig information. Ar-
beta med en modell som är lättläst för alla 
(klarspråk) och arbeta samtidigt med den 
ännu mer lättlästa (för personer med funk-
tionsnedsättning). Man kan också ha en ori-
ginalversion med en lättläst sammanfattning 
i klartext. Strukturen och nivåerna är ock-

En grundskola för alla

Lättläst och klarspråk

ab
cdefghijklmnopqrstuvxyzåäöabcdefghijklmnopqrstuvxyzåäöabcdefghijklmnopqr-

Linda Spolén   Foto: Urban Johansson.
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Bokbussen är ett flexibelt och effektivt sätt 
att nå ut till glesbygden och till områden 
som saknar bibliotek och bra kommunika-
tioner. Bokbussen är enkel att anpassa ef-
ter de olika besökarnas behov och är ock-
så en bra marknadsföring och komplement 
till det fasta bibliotekets service och utbud.
Idag finns det två riktningar vad gäller ut-
vecklingen av bokbussar. Dels en där kom-
muner satsar på en ny bok buss och där 
man inser bokbussens möjligheter att vara 
ett flexibelt biblioteks som rör sig och finns 
i låntagarnas närmiljö. Men tyvärr finns det 
också kommuner som vid sina nedskärning-
ar helt tagit bort bokbussverksamheten utan 
att förstärka den flexibla och externa bibli-
oteksverksamheten.
Bokbussar idag

   I Sverige finns i dagsläget 95 bokbussar 
i olika storlekar (Kulturen i siffror, 2005). 
Flera driver en verksamhet konstruerad som 
ett folkbibliotek i miniatyr. Det finns också 
ett antal bokbussar riktade mot barn och 
unga. Ett exempel på det är Mimmi, barn-
bokbussen som besöker barnstugor i Stock-
holm.
I Göteborg finns förutom den vanliga bok-
bussen en Internationell bokbuss som tar 
världen till göteborgarna. Där kan låntagar-
na låna medier (böcker för barn och vuxna, 
dvd-filmer, språkkurser, lexikon, kokböck-
er och körkortsböcker) på elva olika språk.
Ny bokbuss i Haninge

   Haninge är en stor kommun bestående 
både av skärgård och tätort som nu har 
satsat på en ny bokbuss som i första hand 
ska besöka förskolor i ytterområdena. Dessa 
områden har tidigare haft ett mindre bib-
liotek som efter stora neddragningar på 

1990talet inte finns kvar. Bokbussen besö-
ker med stor framgång några gruppboenden 
och dagligverksamhet och där får biblio-
tekspersonalen både bokprata och ge bok-
tips och låntagarna är även flitiga beställa-
re av nya böcker. Bokbussen besöker också 
träffpunkter för äldre i väntan på att min-
dre närbibliotek ska byggas upp och kom-
mer sedan att vara ett komplement till den 
verksamheten. Alla är välkomna till bokbus-
sen och den gör därför stopp på allmänna 
hållplatser och vid mataffärer.
I glesbygden är bokbussen överlägsen varje 
annan form av litteraturdistribution.
 
Rebecca Bachmann
Regionbibliotek Stockholm

Inläsningstjänst AB och vi har tillgång till 
alla läromedel till alla elever som behöver 
dem. De flesta kommuner har inte råd med 
detta, vilket innebär stora orättvisor i lan-
det. SPSM, Specialpedagogiska skolmyndig-
heten har uppdraget att läsa in läromedel, 
men bara om det inte är inläst tidigare. Ef-
tersom Inläsningstjänst AB läser in prak-
tiskt taget allt nytt på kommersiell basis, så 
gör SPSM mycket få inläsningar. Studenter 
på högskolan är däremot garanterade gra-
tis anpassade läromedel genom TPB:s för-
sorg. På något sätt blir det som att det är 
allas rätt att gå högskola, men inte grund-
skolan. Det är avgörande vilken kommun 
man bor i och prioriterar inte den kommu-
nen barn med läs- och skrivsvårigheter blir 
det svårt att klara skolgången. Uppdraget 
bör ses över så att läromedel anpassas även 
för elever i grund- och gymnasieskolan och 
att det hela distribueras genom TPB:s för-
sorg så att alla har fri tillgång till anpassa-
de läromedel i framtiden.

Linda Spolén
Ekerö bibliotek

så viktiga för begripligheten. En text som 
är lätt att läsa bör ha en luftig layout, t.ex. 
1,5 radavstånd, mellanslag mellan stycke-
na, frasanpassat radfall (ny mening på ny 
rad), och typsnitt Arial (bildskärm) och Ti-
mes New Roman (papper) 14 p. Hjälp och 
råd finns också att få från Funka nu som 
erbjuder ett koncept för begriplig samhälls-
information.
 
KM

Tio argument för bokbussar

Publicerat i Utposten, Svensk Biblioteksför-
enings grupp för bokbussar.
Bokbussen fungerar som träffpunkt och fyl-
ler därmed en social funktion.
Bussen är rörlig och har stor räckvidd.
Bussen är en attraktion i sig och PR för 
komunen.
Bokbussen stimulerar vuxenstuderande i 
glesbygden.
Biblioteksorganisationen blir mer flexibel 
med bokbuss.
Beståndet utnyttjas effektivt och är över-
skådligt.
I glesbygden är bokbussen överlägsen varje 
annan form av litteraturdistribution.
Bokbussen är ett oöverträffat bokförsörj-
ningsinstrument.
Bokbussen är ett fantastiskt instrument – 
som ska användas FANTASIFULLT.

Bokbussar

ab
cdefghijklmnopqrstuvxyzåäö
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2006 gav BO, Barnombudsmannen ut en 
rapport Fritid för barn och unga med funk-
tionshinder 1, 2006, Bara hälften av de 
svenska kommunerna hade riktade kultur- 
och fritidsaktiviteter för barn med funk-
tionsnedsättning. Varannan kommun sak-
nade mötesplatser där dessa barn och andra 
unga kan träffas. I dag har vissa förbättring-
ar skett, t.ex.i kultur- och musikskolan, där 
rektorerna arbetat med inkludering för att 
öka tillgången till kulturella aktiviteter för 
barn med särskilda behov.
   I Stockholm startades 2008 program på 
bred front av en arbetsgrupp för barns fritid 
med inriktning på barn med funktionsned-
sättning. Initiativet kom från Malin Bernt, 
projektledare på Idrotts- och Fritidsförvalt-
ningen. Kulturförvaltningen deltar med re-
presentanter från Kulturhuset, Stockholms 
stadsbibliotek, museerna och Kulturskolan. 
Alla har gjort en inventering. Hur arbetar 
vi med dessa frågor? Hur deltar barn med 
läshinder på våra biblioteksaktiviteter? Kul-
turskolans Resurscenter i Stockholm har ett 

Program för barn med funk-
tionsnedsättning i Stockholm

bra program redan nu för barn med funk-
tionsnedsättning. Man vill sprida arbetssät-
tet vidare till andra delar av Kulturskolan 
och andra delar av Kulturförvaltningen.
   Ett biblioteksprogram för 2009 – 2010 för 
stadens barn och unga med funktionsned-
sättning har tagits fram av mig och Marie Jo-
hansen från Regionbibliotek Stockholm. Det 
finns en koppling mellan biblioteksprogram-
met och de anpassade medier som köpts till 
Äppelhyllorna. Här ges tillfälle att föra ut 
information om dem.
   Vilka föreningar finns och vilka program 
tänker vi på? De vi arbetat mest med är Dys-
lexiförbundet FMLS och Föräldraförening-
en för Dyslektiska Barn, FDB, men mycket 
av aktiviteterna har hittills vänt sig till för-
medlarna, föräldrar och lärare. Nu gäller 
det att nå barnen.
Fritid för alla

   År 2009 har ett samarbete inletts med 
Föreningen Autism och Aspergerföreningen 
Stockholms län inför Världsautismdagen 2 
april. Program ordnades då på flera biblio-
tek i Stockholm och i närliggande kommu-
ner exempelvis Sollentuna. De väckte stort 
intresse och vände sig främst till vuxna med 
information om handikappet. Biblioteksper-
sonalen fick värdefulla kontakter. Det föll 
sig naturligt att fortsätta ett samarbete i det 
stockholmska Fritid för alla-programmet. 
Ett föräldraförslag från föreningen har lett 
till att Prova på-aktiviteter på lördagar för 
familjer med autistiska barn (och barn med 
ADHD-liknande symptom) har anordnats 
på några bibliotek i Stockholms stad. Träf-
farna har erbjudits på lördagar innan bibli-
oteket öppnar. Detta för att erbjuda en lugn 
miljö för hela familjen, då även syskon kan 
vara med. Ibland behöver man få vara ut-
vald och andra gånger inkluderad, men på 

egna villkor.
Familjelördag i Asplundhuset

   Barnbibliotekarien Eva Wänstrand be-
rättar:
-Vi hade annonserat i medlemstidningen 
för Föreningen Autism i Stockholms län, på 
Stockholms stadsbiblioteks hemsida och i 
nyhetsbrevet som skickas ut via e-post.
Vi började dagen med kaffe, saft och bullar, 
och presenterade oss själva och vår Äppel-
hylla.  Sedan blev det sångprogram med He-
lena och Maria i sagorummet, med välkända 
rörelsesånger och ramsor. Vi hade i förväg 
skickat hem sångprogrammet till de anmäl-
da familjerna. Familjerna kom från olika de-
lar av länet och uppskattade programmen 
mycket. Vi hoppas kunna upprepa det lyck-
ade försöket.
Familjelördag på Kungsholmen bibliotek

Barnbibliotekarien Vera Dettman berättar:
- Fem familjer hade anmält sig, åtta barn (va-
rav två medföljande syskon) och sju vuxna. 
Det visade sig vara alldeles lagom. Fler hade 
varit för mycket.
Vi hade bjudit in dem till kl. 11, alltså en 
timme innan biblioteket öppnade för allmän-
heten. Gustav hade med sig gitarren och vi 
plockade fram några rytminstrument åt bar-
nen. Musiken, Gustavs glada sånger och det 
egna ackompanjemanget lyckades ganska 
väl förena den disparata gruppen.
   Efter sångstunden satte sig några och må-
lade pappersdockor. Jag visade runt på barn-
avdelningen, speciellt Äppelhyllan som fått 
en extrem ”make-over” för bara några da-
gar sedan!
   Avslutningsvis satte vi oss i fiket intill barn-
avdelningen inne i biblioteket. Vi bjöd på 
saft, kaffe, te och en kaka som de fick väl-
ja själva. Där delade vi också ut varsin Läs-
dagbok till alla barnen, och berättade hur 
den kunde användas.
 
Elisabeth Nilsson
Regionbibliotek Stockholm

Stockholms stadsbibliotek

Lena Florén    Foto: Vera Dettman
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Lidingö stadsbibliotek fyllde 150 år
 
2009 var året då Lidingö stadsbibliotek fyll-
de hela 150 år. Det som började som ett li-
tet, anspråkslöst församlingsbibliotek har 
under årens lopp blivit ett stort, välbesökt 
och modernt kultur- och kunskapscentrum 
med nära 1000 besökare om dagen.
   Egentligen var det rena turen att jubiléet 
kom till stånd. Ett gammalt dokument, inne-
hållandes uppgifter om att det 1859 fatta-
des beslut om att inrätta ett bibliotek på Li-
dingö, hittades av en slump av en anställd på 
kommunens kultur- och fritidskontor. Han 
slängde sig på telefonen – ”hallå, ni fyller 
ju för sjutton 150 år i år! – och satte där-
med omedelbar fart på bibblans personal. 
150 år? Klart vi måste fira!
   Det första vi gjorde när förvåningen lagt 
sig var att kontakta stadsarkivarien. Vilken 
klippa. Vant lotsade han oss genom en diger 
samling svartvita fotografier, vackra gam-
la programaffischer och annan hög och låg 
dokumentation av bibliotekets långa histo-
ria. Vår plan var förstås att göra en flott ju-
bileumsutställning av det hela.
Det föll sig naturligt att fira biblioteket sam-
tidigt som utställningsvernissagen skulle äga 
rum, så den 24 oktober när entrédörrarna 
slogs upp stod vi i personalen därför redo 
att släppa lös ett hutlöst antal specialgjorda 

jubileumsbakelser, ballonger och fanfarer.
   Okej, lite ängsliga var vi nog. Tänk om 
ingen endaste en på Lidingö skulle vilja fira 
biblioteket? Tänk om folk inte bryr sig? 
Men vi hade inte behövt oroa oss: det väll-
de in glada människor från första timmen 
till sista. Unga, äldre, män och kvinnor. In-
födda svenskar och invandrade svenskar. Ja 
ni fattar – alla var där! Och de hade blom-
mor med sig! Rosenbuketter! Grattiskort! 
Vilka fantastiska besökare vi har.
   Förutom tävlingar, jubileumskassar, bakel-
ser och andra partyprylar fanns också möj-
ligheten för var och en att lämna sin egen, 
personliga födelsedagshälsning till biblio-
teket. Jösses vad det hälsades. Från de äld-
res, darrhänta ”tack för att ni funnits här 
hela mitt liv, jag skulle inte klara mig utan 
er” till småbarnens spretiga streckgubbs-
hälsningar. Varav en av de absolut sötaste 
kanske var den sexåriga pojkens kärleks-
förklaring i form av ett sprudlande ”JAG 
ÄLSKAR BIBBITEKET! ”
   Och så är det nog. Biblioteken är älska-
de av många.
 
 
Jenny Lindh
Lidingö stadsbibliotek

Bok & Bebis
Välkommen till biblioteket med din bebis!
Vi sitter ner en stund tillsammans, läser pek-
böcker och gör rim och ramsor. Bibliote-
ket bjuder på fika. Ingen avgift, ingen för-
anmälan.
   Så gick Viksjö bibliotek ut för att locka 
föräldrar till Bok & Bebis i höstas.  Bok & 
Bebis-träffarna en gång i månaden har re-
dan blivit populära. Föräldrar kommer med 
sina barn i 0-12-månadersåldern. De sitter 
i ring runt en matta där barnen trivs bland 
kuddar och mjukisdjur.
   Rebecka Dittmer är en av initiativtagar-
na på Viksjö bibliotek:
- Vi vill visa föräldrarna att barnen har ett 
spontant läs-, språk- och bokintresse. Bar-
nen är nyfikna både på böckerna, berättel-
serna och varandra.
   I februari börjar även Kallhälls bibliotek 
med Bok & Bebis.
- Syftet med Bok & Bebis är att få föräld-
rarna att upptäcka hur tidigt de kan börja 
med rim & ramsor för sina små barn, säger 
Marie Söderberg. Det är så roligt att se hur 
barnen engagerar sig och reagerar på ram-
sornas rytm och böckernas färg och form. 
Dessutom är Bok & Bebis ett jättebra sätt 
att marknadsföra biblioteket för föräldrar.
 
Kerstin Gerén,
Järfälla folkbibliotek

Jubileumsbakelser   Foto: Jenny Lindh Foto: Järfälla kommun
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The Digital Bookmobile
Ladda ner och ta med - 
Det mobila biblioteket
En konferensdag 23 april i Stockholm vill 
inspirera till utveckling av nya digitala 
nedladdningstjänster för svenska folkbib-
liotek med inspiration från denna ameri-
kanska marknadsföringsturné och även 
nordiska erfarenheter.
Läs mer om företaget Overdrive och re-
san i Ohio i Länsnytt 2009 nr 4.

Bokbåt i Thailand

Förutom att erbjuda biblioteksservice 
med många typer av material och aktivi-
teter för barn vill båtarna öka medvetan-
det om den försämrade miljön vid floden. 
Man hoppas att biblioteksbåtarna kan in-
spirera folk att engagera sig i bevarandet 
av floden och miljön. Biblioteken vill upp-
muntra till läsning och höja utbildnings-
nivån. ”Barn som älskar att läsa kommer 
att bli vuxna med kvalitetsmedvetande 
och törst efter kunskap”.
 

Lisbeth Schoultz Káplár
Regionbibliotek Stockholm

Bärbara skolbibliotek i Vietnam

De uppfällbara trälådorna innehåller 
drygt 200 böcker, romaner, serier, novel-
ler som passar skolans nivå. Böckerna är 
på engelska och vietnamesiska och stan-
nar i skolan under en termin. Det finns 
ett par filmer om den här verksamheten 
på Youtube. http://www.youtube.com/
watch?v=kMIVDgxS6y8

Biblioburro

Flera artiklar har skrivits om en entusias-
tisk man i Colombia, som med hjälp av 
två åsnor, ger barnen i La gloria tillgång 
till böcker och läsupplevelser.
New York times http://tinyurl.com/yge-
op24.
Se även en film på Youtube http://www.
youtube.com/watch?v=eQMh8_TD2dI

Läskraft!
Högläsning för personer med demens – ett 
projekt för ökad stimulans och livskvali-
tet i vardagen
   Projekt Läskraft! ska inspirera frivilliga 
till högläsning av lättlästa böcker för perso-
ner med demens på äldreboenden, i daglig 
verksamhet och även för dem som bor kvar 
hemma. Allmänna arvsfonden har beviljat 
pengar till projektet som sträcker sig över tre 
år och är ett samarbete mellan Centrum för 
lättläst, Demensförbundet, Studieförbundet 
Vuxenskolan och landets bibliotek.
   Vallentuna är en av fyra pilotkommuner 
som kommer att vara med att ta fram en 
modell för att organisera och skapa hög-
läsningsstunder för personer med demens. 
Under projektets andra och tredje år kom-
mer modellen att spridas till samtliga län 
i landet.
   När en person drabbas av demens avtar 
ofta läsförmågan och man kan få stora läs-
svårigheter. För personer med demens kan 
högläsning ibland vara det enda sättet att 
få del av en bok eller tidning. Högläsning 
väcker minnen, ger närhet och skapar sam-
tal. Högläsning kan också skapa lugn hos 
personer med demens, ett lugn som finns 
kvar långt efter läsestunden.
 
Sandra Olofsson
Vallentuna bibliotek

Bibliotek på 
många sätt

Foto: C
hatarina K

åberg
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Rosor från Roslagen
Vid två tillfällen under första körvarvet, hös-
ten 2009 hade Norrtäljes Bokbuss följesla-
gare med på bussturerna, inventerare från 
Pom, Sveriges Pomologiska Sällskap.
   Programmet för odlad mångfald, POM, 
är en nationell satsning för att bättre beva-
ra och nyttja våra kulturväxter.
   Vi blev kontaktade av ros- inventerare Eva 
Stade, som året innan varit på en av våra bib-
lioteksfilialer och samlat in växter. Nu, ville 
hon komma längre ut på landsbygden och 
komma dit där människor bor för att söka 
ovanliga sorters växter, helst rosor, för do-
kumentation.
   Bokbussens vanliga uppdrag, ”Bokbussen 
kommer till dig”, var ett oprövat sätt för 
POM att få kontakt med trädgårdsintresse-
rade för att inventera och dokumentera väx-
ter på. Växterna skulle helst vara rosor med 
en känd odlingshistoria före 1950 .
   Insamlingen kallas Rosuppropet, och är 
ett försök att bevara gamla svenska arter.
   Låntagarna förvarnades om händelsen och 
kom till bussen med kassar fyllda av väx-
ter och böcker förstås! Och det lyckades, 
två ovanliga ros-sorter och en mycket gam-
mal sparrisplanta  hittades och föranledde 
till ett återbesök på platserna av POM –re-
presentanterna.  
 
Gunilla Folkesson
Norrtälje bibliotek

Inventerare och följeslagare i bussen från POM 
Eva Stade och Marianne Ahrne.    

Foto Peter Nordahl

DreamHack måste upplevas för att förstås. 
Det räcker inte med att storögt vandra runt 
bland tusentals blinkande skärmar (drygt 
8.000 personer är uppkopplade i ett gigan-
tiskt nätverk) och insupa atmosfären. En-
bart sorlet är öronbedövande, och på top-
pen av detta technomusik, explosioner och 
kaos. Jag förstår knappt hälften av vad som 
händer, och då har jag ändå sysslat med da-
taspel sedan åttiotalet. Det har hänt en del 
sedan mitt första copyparty 1990... Då var 
vi tjugo mopedfjuniga  killar i ett rum som 
kopierade det senaste spelet som upptog 
nästan tjugo disketter. Dessförinnan hade 
vi samlat tusentals spel på vanliga kassett-
band. Vi drack kopiösa mängder Jolt Cola.  
   DreamHack är något helt annat. Jolt Cola 
har till att börja med gått i konkurs! Hur 
stackarna gör för att hålla sig vakna vå-
gar jag knappast spekulera i, men det bör 
betonas att DreamHack är världens störs-
ta LAN och datorfestival – som dessutom 
är drogfri, om man räknar bort Coca-Cola 
och energidrycker...
   För att förstå DreamHack fullt ut krävs 
att man kopplar upp sig, ger sig hän och 
ut bland de tusentals andra som manglar 
Counterstrike och World of Warcraft för 
allt vad mössen, tangentborden och hand-
kontrollerna håller. Det handlar om att för-
stå en hel ungdomskultur. Det är här de le-
ver. Åtminstone en stor del av killarna, då 
85% av besökarna är killar. Men 15% av 
15.000 besökare ger också ett högt antal tje-
jer. World of Warcraft-spelarna världen över 
består exempelvis av 40% tjejer.
   Förutom spel så erbjuder DreamHack 
konserter, filmvisningar och föredrag, samt 
den stora mässan, där inte bara teknikföre-
tagen ställer ut, utan även LO, Folksam, po-
litiska partier, Försvarsmakten och flertalet 
högskolor. 90.000 unika tittare följer festi-
valen på SVT Play. Att folk som står utan-
för den här världen har svårt att förstå dess 

DreamHack omfattning och betydelse är inte konstigt, 
men allt handlar som vanligt om kommu-
nikation och deltagande – att föra en dia-
log för att förstå bättre.
   I en av alla otaliga montrar hittar jag An-
nika Wernborg, arbets- och bibliotekschef 
i Gnosjö kommun, och Lo Claesson, bibli-
otekschef i Vaggeryd. De är iförda t-shirts 
med texten ”Bibblan goes DreamHack”. 
- Där ungdomarna är, där ska biblioteken 
också vara, säger Annika. Det är lättare 
att komma i kontakt med dem på arenor 
där de redan har etablerat sig. Från biblio-
tekets sida handlar det även om omvärlds-
bevakning. Och givetvis är det så.
Men varför dataspel på biblioteket?

- Biblioteket står för mångfald och spel är 
bara ett medium bland många, säger Lo. 
Självklart ska alla medier finnas på bibli-
oteket. Varför ska man blunda för ett me-
dium, särskilt när det är så här stort för 
den målgrupp som vi vill nå? I spelet finns 
– som i boken – berättelsen, men skillna-
den här är att du är medskaparen.
   När jag var på copyparty 1990 tillhörde 
jag den nördiga minoriteten. I dag är du 
helt av banan om du inte kan kommuni-
cera via en dator – vilket är både på gott 
och ont. Bibliotekets vision borde vara att 
förena olika världar på lika villkor för ut-
byten och samarbeten inom det livslånga 
lärandet. Vi borde vara den perfekta mötes-
platsen. Men vad saknar vi för att komma 
igång? Förmodligen förståelsen, kompeten-
sen, viljan och det arbetsmiljömässiga ut-
rymmet. Snart kanske vi måste välja ändå: 
antingen eller. Vi tycks ha svårt att han-
tera allt. Välplacerad spetskompetens på 
profilerade bibliotek kunde vara en början.
 
Mattias Pettersson
Stockholms stadsbibliotek 

Film från DreamHack:
http://www.youtube.com/
watch?v=F9YRXXcU-7M
Mer artiklar: http://kistaidealab.se



 

Varför utbildade du dig till bibliotekarie?
Jag ville arbeta med böcker, för litteratur var mitt stora intresse. 
När jag hörde talas om PR-jobb på bibliotek blev jag intresserad.

Vilket/vilka av dina jobb har givit dig mest?
Det utåtriktade arbetet i olika former.
-         Att möta barn och ungdomar och även vuxna direkt, som 
i Ljudbiblioteket eller Dyslexiinformationen (som jag bedrivit) på 
Stockholms stadsbibliotek. Specialpedagogiken med anknytning till 
läshinder har intresserat mig.
-         Att som barnbibliotekarie föra ut bra böcker, bilder, förfat-
tarskap till barn och vuxna.
-         Att göra och presentera utställningar ihop med kunniga 
personer, om barnlitteratur, författarskap som Hjalmar Gullberg, 
Nelly Sachs, Tove Jansson m.fl. Det var ett privilegium för mig, som 
när jag vikarierade på KB!
-         Att arbeta i nätverk som vi gjort inför våra Öppna Hus 
och föreläsningar om dyslexi på Regionbibliotek Stockholm och 
Stockholms stadsbibliotek.

Vilka hinder har varit jobbigast?
Att nå ut och åstadkomma en utveckling i tider med nedskärningar 
i stora organisationer. Informationen måste upprepas hela tiden 
och i vår storstadsregion har man inte hjälp av media på samma 
sätt som på mindre orter.
 
Det räcker inte att nå personalen på förnuftsnivå, man måste fånga 
känslan hos den enskilde, när det gäller frågor om tillgänglighet. 
Attitydfrågor som gäller oss alla!

Vad ser du som viktigast inom ditt område i framtiden?
Att föra ut de anpassade medierna till barn med olika läshinder. Vi 
har satsat stora medel på det inom stockholmsbiblioteken både i 
stad och län de sista åren. Det behövs program, bokklubbar, läger 
riktade till just de ungdomarna. Att arbeta inkluderande med dessa 
barn, så att också de känner sig lika välkomna som alla andra i 
verksamheten. ”Alla ombord”-projektet på Vasamuseet är en god 
förebild.
 
Att samverka med andra på området, intresseföreningar, skola, 
habilitering. I Stockholms stad finns ett sådant uppdrag kallat Fritid 
för alla från 2009.

Vilka planer har du nu som pensionär?
Jag ska ägna mig åt släkt och vänner, inte minst mina syskonbarn-
barn. Och ta del av Stockholms rikhaltiga kulturutbud. Sjunga, måla, 
läsa och åka skidor!

Tips på en bra bok/artikel?
Kärlek i kolerans tid av Gabriel Garcia Marques. Barbro Lindgrens 
enkla och melodiska dikter som finns tonsatta. En artikel av Anna-
Clara Tidholm, ”Att läsa ska vara icke-pedagogiskt”. (Förskolan 
2005:8).
___________________________________
Ställde frågorna gjorde 
Kerstin af Malmborg
Regionbibliotek Stockholm 

Foto: Amanda Bigrell

SEX 
FRÅGOR 

TILL

Elisabeth N
ilsson

Elisabeth har arbetat som barn-
bibliotekarie och avdelnings-
chef i Karlstad och Huddinge 
och på facksal i Göteborg. Hon 
har varit bibliotekskonsulent 
på Statens kulturråd med an-
svar för barnbiblioteksverk-
samhet och redaktör för SPLQ, 
Scandinavian Public Library 
Quarterly. (Korta vikariat på 
TPB och KB har också ingått). 
De sista åren har hon arbetat 
som projektledare på Region-
bibliotek Stockholm och Stock-
holms stadsbibliotek med an-
passade medier för barn och 
ungdom/unga vuxna.


