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Bakgrund 
Denna rapport är en bilaga till Begripsams kunskapsöversikt angående kognitiv tillgänglighet 
på bibliotek. Översikten har gjorts på uppdrag av Kulturrådet under 2019. 
Enkätundersökningen har genomförts under hösten 2019. Svar har inkommit från 465 
personer. Rekrytering av deltagare har skett genom så skalla snöbollsrekrytering främst via 
sociala medier, Begripsams nyhetsbrev, Begripsams webbsida och genom muntlig 
information på de evenemang och aktiviteter som Begripsam genomfört eller besökt. 

I denna bilaga redovisas hela enkätresultatet. Analyser och tankar med anledning av detta 
material återfinns i Begripsams huvudrapport. 
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Resultat 

Är du besökare eller arbetar du på ett bibliotek? 

 

 Procent  Antal  
Jag är anställd  81  366  
Jag är besökare  19  86  
  Totalt  452  
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Svar från anställda på bibliotek 

Vilken typ av bibliotek arbetar du på? 

 

 Procent  Antal  
Jag arbetar på ett folkbibliotek  79.3  222  
Jag arbetar på ett bibliotek inom grundskolan  9.3  26  
Jag arbetar på ett bibliotek inom gymnasieskolan  6.1  17  
Jag arbetar på ett bibliotek inom högskolan  6.1  17  
Annat, ange vad  7.1  20  

 

Annat, ange vad  Antal  
Integrerade bibliotek (blandformer) 9 

Sjukhusbibliotek  4 
Specialbibliotek  3 

Statliga bibliotek 2 

Övriga  3 
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Har ni särskilda aktiviteter riktade till besökare med kognitiva svårigheter? 

 

 Procent  Antal  
Ja  25.5  70  
Nej  74.5  204  
  Totalt  274  

Vilka aktiviteter har ni riktade till besökare med kognitiva svårigheter? 
äppelhylla, lättlästa medier,  visningar, bokprat,  

Dyslexi drop in information om biblioteket  

Sagostunder där en bibliotekarie högläser ur en bok samtidigt som vi visar inskannade boksidor på 
projektorduk  

Programserie "Funkis*", med program som: • Självförsvar  • Bokfika • Läxhjälp • Litteraturworkshop • 
Biomys • Sexualkunskap Och olika föreläsningar   

Enstaka program.  

Högläsning för deltagare från daglig verksamhet, högläsning på äldreboenden  

Lästräning där vi läser tillsammans och pratar om ord samt innehållet.  Legimus och Inläsningstjänst 
finns för dem som har behov av talböcker.  

Informationstillfällen.  

Bokprat och i vissa fall lektioner om källkritik.   

Stöd till personer med läs- och skrivsvårigheter  

Vi bokar in en bibliotekarie som bokar in besök med dem.   

Vi har en bokmässa varje år som vi kallar Bokmässa Läsa på olika sätt, vi har också sagostunder 
med tecken som stöd och Sinnenas sagostunbd där besökarna får känna, lukta, titta och smaka på 
olika saker ur berättelsen, Vi har handledning och inskrivning till Legimus, vi samarbetar med många 
utanför biblioteket(förmedlare) för att besökare med kognitiva svårigheter lättare ska hitta det som 
passar dem på biblioteket, via förmedlarna  

Ja 
25%

Nej 
75%



 

 7 

Sagoläsning med TAKK Biblioteksbesök och bokprat för skolklasser inkl särskoleelever    

Lästips. Visningar för tex boenden.  

Sagostunder  

Högläsning/flanosaga, anpassningar i barnutställning (t ex stödtecken, punktskrift mm)  

Vi har en talbokscirkel för personer som har synnedsättning eller svårt att läsa tryckt text. Vi 
samarbetar även med kommunens läsombud för att främja läsandet för unga vuxna med 
funktionsnedsättningar av olika slag.   

Läsgrupp/skrivgrupp boken-kommer   

Klassbesök för särskolan. Musikprogram för demenssjuka  

Vi bjuder i den integrerade särskolan. De får höra en saga och tid att leta efter böcker. Vi har boken 
kommer - Vår socialbibliotekarie åker ut till personer som inte, av olika anledningar, kan ta sig till 
biblioteket.   

programverksamhet anpassade arbetsrum  

Rullstolsdans  

Dikt- och visprogram   

Bokprat och högläsning på två dagliga verksamheter.  

Erbjuder visning för personer i "daglig verksamhet" Högläsning på daglig verksamhet Litteratur tips 
LL-böcker på daglig verksamhet 2 ggr/år  

Vi har ett ganska stort utbud med lättlästa böcker.  

Filmvisning för barn med autism och utvecklingsstörning  

Högläsning (vuxna), it-handledning, konstutställningar och musikprogram, särskild allsång, prova på 
VR, särskild visning riktad till dem.   

Sagostunder med tecken som stöd. Bokcirklar lättlästa böcker. Digital hjälp  

Vi har uppsökande verksamhet där vi har högläsning och liknande på andra ställen än själva 
biblioteket. Vi har riktade klassbesök för klasser med elever som har kognitiva svårigheter. Vi 
använder TAKK på våra sagostunder för barn upp till 4 år.  

Vi har filmvisning en gång i månaden för personer inom LSS-omsorgen.  

Talboksträffar med fika (för vuxna) där personalen tipsar och berättar om nya böcker   

Vi delar ut konton för inläst litteratur i Legimus  

Vid behov görs särskilda visningar en och en med en bibliotekarie. Dessa kan också göras vid tider 
då biblioteket är stängt för besökare i övrigt, så det blir en lugnare omgivning.  

boktips på lättare svenska sagostund med TAKK  
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Funka samordnare, läs- och skrivstöd med olika läs och skrivprogram via biblioteket samt ett speciellt 
grupprum för endast dessa studenter.  

Vi anordnar LL-kvällar två gånger om året. Visar lättlästa böcker och visar runt i biblioteket så att man 
kan känna igen sig vid ett besök. samt att personen har ansikte på några av personalen som man 
kan vända sig till  

Högläsningsstund, LL-böcker, Storstilsböcker  

inga regelbundna, men vi har exempelvis tagit emot grupper från daglig verksamhet för 
biblioteksvisning och ett särskilt boende har kommit hit när biblioteket har stängt för att få vänja sig 
vid lokalerna utan för mycket folk runt om.  

Dagar som vi uppmärksammar Legimus  

Information om Legimus och talböcker. Möjlighet att få egen nedladdning i legimus  

Anpassade öppettider  

Vi har vid flera tillfällen haft målarkurser med målning och högläsning/personer för personer inom 
daglig verksamhet enligt LSS.  

Dyslexiveckan med olika programpunkter Bokcirkel för särskolan   

Vi har läscaféer där vi läser lättlästa böcker för vuxna med intellektuella funktionsnedsättningar.  Vi 
erbjuder lässtafetter runtom i staden där vi läser lättlästa vuxenböcker för att uppmärksamma att det 
finns lättläst för vuxna. Vi brukar uppmärksamma dyslexiveckan med bokutställning och möjlighet till 
drop-in för att registrera legimus-konto.  Vi uppmärksammar "Rocka sockorna" med bokutställning.  

- Kurser inom digital delaktighet för äldre - Boken kommer-besök till låntagare med nedsatt 
rörelseförmåga - Legimusregistrering för låntagare med olika typer av synnedsättningar - Ett brett 
medieutbud som innehåller bland annat lättläst media, storstilsböcker och en växande Äppelhylla för 
barn (taktila böcker, böcker med TAKK osv). Ibland teckentolkade sagostunder.  

särskilt riktade sagostunder samarbete med daglig verksamhet  

Särskilda anpassade besök, barnverksamhet m m  

Högläsning av lättlästa böcker  

Vi har haft program med teckenspråkstolkning samt uppmärksammat dyslexiveckan med 
föreläsningar mm.   

-Barn avdelning som finns många aktiviteter för alla barn samt de som har kognitiva 
svårigheter/funktionsnedsättning. -Enter avdelning som ger hjälp för alla besökare för att hantera sina 
digitala ärende och det gäller också besökare som har kognitiva svårigheter/funktionsnedsättning.  

Läxhjälp för ungdomar och läxhjälp för vuxna på SFI.  

Högläsning med lättläst novell. Formverkstad där besökarna får komma och pyssla, öppet för alla 
oavsett funktionsvariation.   
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Bla Funkissång  

Äppelhylla Sagostunder för olika grupper med svårigheter LLhylla berättarstunder med fika för 
llgrupper  

Högläsning  

Sagostund med TAKK, sinnenas sagostund, äppelhyllefest (den hylla på biblioteket där medier står 
som kan läsas med olika sinnen samt faktaböcker om NPF, infomaterial). på begäran har vi bokprat 
för barn med särskilda behov. Bokbussen åker till fritidsverksamheter för barn med NPF  

Vi erbjuder kontinuerligt anpassad IT-hjälp utifrån personens startpunkt. Vi lyfter t ex fram Legimus-
tjänsten, då och då under året och marknadsför den. Barnbibliotekarien berättar kontinuerligt om 
möjligheterna som finns på biblioteken och vad Äpplehyllan är för något, till målgrupper inom 
samarbetet med BVC och förskola t ex.  

Särskilt öppethållande   

Samarbete med Polar Print som regelbundet kommer och demonstrerar ny teknik inom området 
anpassade medier  

Lässtudio, bibliotekarie med ansvar för studenter med kognitiva svårigheter  

Högläsning  

TAKK-sagostunder  

Har ni gjort anpassningar eller utformat lokalen så att den bättre passar 
personer med kognitiva funktionsnedsättningar? 

 

 Procent  Antal  
Ja  27.7  75  
Nej  47.6  129  
Vet inte  24.7  67  
  Totalt  271  

Ja 
28%

Nej 
47%

Vet inte 
25%
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Vilka anpassningar, hur har ni utformat lokalen? 
skyltar och annat informationsmaterial,   

Vi har försökt göra det så tillgängligt som möjligt med tex lättlästplaceringen osv.  

Symboler som visar ex viktiga funktioner  

Vi har försökt samla all information från biblioteket på utvalda punkter i biblioteket (tidigare 
kunde det finnas informationsaffischer uppsatta lite överallt, där det fanns tomma ytor) och 
även försökt samla skyltningar av böcker och inte skylta överallt. Anpassning av lokalen pågår, 
t.ex. vilka hyllor som står var, ommålning för ökad kontrast mellan hyllor-golv osv.   

Hiss, tydliga skyltar, hörslinga  

Förenklat vägen till hylla med medier för dessa  

Vi har sett över mängden föremål som tidigare stått utställd ovanpå hyllorna och tagit bort en 
hel del. Detta för att minska mängden synintryck.  

Klartext   

Skyltning, verktyg att navigera i lokalen.  

Anpassat bestånd.   

Vi har tydliga skyltningar samt håller på med en ombyggnation för att ordna studieplatser fria 
från ovidkommande intryck. Vi har TAKK-material.  

Vi har en stor avdelning som heter Läsa på olika sätt. Där har vi placerat Talböcker, 
information om Legimus, möjlighet att prova på taltidningar, storstil, Lättläst i två nivåer, lättläst 
efter olika teman, punktskrift, taktila bilderböcker, böcker med olika symbolstöd, tecken språk 
samt böcker med tecken som stöd samt levnadsberättelser med personer med olika 
funktionsnedsättningar, Högläsningsväskor för vuxna, olika språkväskor för att stimulera 
språkutvecklingen hos barn, Vi har ett tyst, ganska avskalat rum som besökare kan boka för att 
ha högläsning, boksamtal m m i  

Vi har tagit bort mycket skyltar och "störande" inredning för att ge en så avskalad men ändå 
välkomnande miljö som möjligt, där det är möjligt att hitta den mest väsentliga informationen.  

Lättlästa böcker och ljudböcker är nära entrén  

Handikappanpassad toalett, hiss för att komma ned i konsthallen, förtydligat vägen till 
Äppelhyllan med loggor i golvet och ett stort äpple hängandes från taket. Bildstod.  Det finns 
dock mycket mer att göra.  

Hyllfärger som smälter in i lokalen och minskar intryck, Tydliga skyltningar, (Sorterat beståndet 
efter tema).   

Vi har aktivt valt att skylta mer så det är tydligt vad som finns var. Vi har även satt ihop en 
lättläst "besöksbroshyr" som en kan ta del av innan en kommer hit. Den förklarar enkelt vad 
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som finns i biblioteket, var man går in, var det finns toaletter, vad man kan få se och möta när 
man kommer hit och vilka vi är som jobbar här. Den innehåller även tydliga bilder av allt.  

Slinga i hallen utanför  

Lättläst information  

Stråk, skyltning. Men allteftersom tiden går tillförs nya möbler, och ursprungliga tanken tappas 
lite efter vägen  

anpassat arbetsrum  

Tydliga skyltningar. Försöker undvika stökig och rörig känsla.  Vi är alltid tillgängliga för frågor  

Försökt avskärma mer än tidigare, försöker hålla ljudvolymen nere.  

Höj- och sänkbar utlåningsautomat och lånedisk.  

Mer utrymme mellan hyllor  

Tydligare skyltar med text i rummet, tagit bort förvirrande skyltar och förenklat budskapen. 
Bilder på hemsidan "inför ditt besök". Vi har förenklat processen vid de publika datorerna.   

Lätt att hitta  

Vi har satt pictogrambilder på hyllskyltarna i biblioteket som tillsammans med klartexten på 
skylten ska göra det lättare att förstå vilken typ av böcker som står på varje avdelning.  

Hörslinga  

Vi har ställt alla bord i läsrummet så att de står för sig själva, och alla vetter mot ett fönster, där 
de om de vill kan dra ner persiennerna för att stänga ute ljus eller intryck.  

Tagit bort överflödig information för att undvika förvirring  

Till en viss del, man tänker bilder och färger. Finns en läs-och skrivtekniker som kan hjälpa till.   

Höj- och sänkbara bord vid publika datorer och opac. Förstoringshjälpmedel.  

Vi tänker både på färg och annat när vi inreder bibblan  

Talböcker, ljudböcker och böcker på lättläst är placerat direkt när man kommer in i lokalen, 
nära låne/informationsdisken  

Slinga i golvet för personer med synnedsättning. Vet ej i övrigt.   

Tyst läsrum  

Vi har höj- och sänkbara lånestationer. Vi har köpt in förstoringsglas med lampa. Vi försöker 
ständigt tänka på framkomlighet i biblioteket. Men då vi är något trångbodda är detta ibland inte 
så lätt.  Vårat specialmediarum genomgick för några år sedan en ommöblering just för att göra 
rummet mer tillgängligt för personer med till exempel permobil.  Vi har även flyttat vår LL-
avdelning för vuxna och våra storstilsböcker från en relativt trång och undangömd plats till en 
central placering direkt till höger när man kommer in i biblioteket. Vi har även fått mer yta till vår 
LL-avdelning och våra storstilsböcker.  Efter att vi som arbetar med specialmedia gått en kurs 
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om NPF-diagnoser har vi anpassat vårat specialmediarum genom att ta bort så mycket 
distraherande synintryck som möjligt. Vi har även skaffat en ny taklampa så att vi kan släcka 
ner de starka lysrören och köra med ett mildare ljus. Vi har skaffat en rullgardin för fönstret i 
rummet för att undvika distraktion. Vi har även som rutin att sätta upp en upptagen-skylt på 
dörren till rummet då vi har bokade tider med låntagare. Vi håller just nu på med att ta fram ett 
så kallat förberedelsehäfte för personer som ska besöka oss.   

I den mån att lokalen är utformad så att den inte är totalt öppen utan det finns många vrår att 
dra sig undan i för den som behöver det för koncentrationen.  

Bildstöd till viss information specialanpassad dator i lugnt rum  

Vi arbetar med att göra förbättringar och har bland annat sökt folkhälsomedel för att kunna 
köpa in ljudabsorberande möbler.  

Försöker förtydliga o förenkla vilket underlättar för alla. Även anpassa ljus mm  

Vi har anpassat våra skyltar för att vara mer tillgängliga för denna målgrupp.  

Rymligt mellan hyllor. Färre informationsskyltar.  

Förbättring av ljudmiljön pågår  

lokalen som passar rullstolar. Finns en bra miljö som man kan göra olika aktiviteter utan att 
störa andra.  

Främst på barnavdelningen: tråg i stället för hyllor för en stor del av facklitteraturen och bilder 
på det böckerna handlar om i stället för bara signum.  

Vi använder klarspråk och försöker använda bilder i kombination med text när vi skyltar 
hyllorna och vad de innehåller. Vi har surfplattor med olika inlärningsprogram, för både vuxna 
och barn. I biblioteket finns det lugnare avdelningar där man kan ha lättare att fokusera på 
studier eller nöjesläsning. Det finns Daisyskivor till utlån, som är lättåtkomliga för personer med 
funktionsvariationer.  

Lokalen är utan trappor och trösklar i ett plan med låga bokhyllor. Tydlig skyltning av media, 
även med blindskrift.  

Vi använder blisskarta och bildstöd.  

Förenklad och tydligare skyltning av litteratur på hyllor och i lokalen.   

Särskilt äppelrum för barn med funktionsnedsättning  

Delat upp läs och studieplatser så att man kan sitta avskilt utan att bli störd  

Vi har tänkt på det och fortsätter tänka på det i hur vi utformar biblioteksrummet. det kan vara 
att vi inte flyttar på saker så ofta när de väl fått en plats. Har det i tanken när vi utformar 
information, gått på kurs i lättläst tex. Varje gång vi får ett klagomål eller en fråga tar vi med oss 
det och ser vad vi kan förändra.   

öppet  
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Ledstråk  

Inte ha så mkt information utspritt (för att undvika rörighet/förvirring);  informationsdisken syns 
tydligt från utsidan och ingången; information på avskilda rum om hur/när de kan användas; 
pågående arbeta med att sammanställa förberedelsehäfte för personer som kommer med 
klasser/grupper.  

Vi har ett arbete igång där vi tänker på detta. Bla ljusblänk, undvika för mycket synintryck. 
möjlighet till tysta rum och vrår bla,  

Tysta enskilda studierum, Enkel saklig skyltning, Enkel miljö utan starka färger och onödiga 
dekorationer, Utbud av olika nivå på böcker av alla sorter, beteendevetenskapligt utbildad 
personal i biblioteket med utbildning inom och erfarenhet av att jobba med elever med 
funktionsvariationer, där ibland NPF  

Pictogram på hyllknubbar på äppelhyllan  

 

Finns det åtgärder du skulle vilja genomföra för att biblioteket bättre ska 
passa personer med kognitiva funktionsnedsättningar? 

 

 Procent  Antal  
Ja  51.3  138  
Nej  3.0  8  
Vet inte  45.7  123  
  Totalt  269  

 
  

Ja 
51%

Nej 
3%

Vet inte 
46%
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Vilka åtgärder skulle du vilja genomföra? 
Förbättringar av våra digitala tjänster framförallt webbplatsen   

Bättre texter på skyltar, färre skyltar, enhetligare färger och genomtänkt möblering, bättre 
placering av medier så att det syns var de är.  

Bättre skyltar, gärna med bilder/pictogram. Avgränsade rum och ljuddämpare för mer och 
bättre möjligheter för lugn och tystnad. Omflyttning av hyllor för att göra lokalen mer 
lättnavigerad.   

Andra skyltar , program för anhöriga, besök på träffpunkter  

Lättare att hitta, tydligare skyltar och avdelningar.   

- Ett tyst rum för de som behöver lugn och ro för att fokusera - Rymligare mellan boktrågen i 
barnavdelningen så rullstol får plats - Bättre skyltat så fler förstår  

Utveckla programverksamhet mot målgruppen, anpassa skyltar (tex pictogram, skapa bättre 
samarbete med personal inom omsorgen.   

En översyn av bibliotekslokaler och webb  

Göra det rymligare mellan hyllor samt ha tysta rum. Riktade aktiviteter   

Fler "rum i rummet", med möjlighet till avskärmning. Bl.a. en avskärmad fåtölj med  tak, och 
högtalare i - där kan man skärma av och lyssna på ljudböcker utan att det hörs ut. Och 
avskärmningar vid lånedatorerna. Och bättre, tydligare men enhetlig skyltning. Och 
informationsblad på lätt svenska   

Många, t.ex. höj- och sänkbara bord och ett tyst rum för den som behöver det.  

Tydligare skyltning och visuell hjälp att hitta i biblioteket.   

Använda veckans färger om man ska ha någon aktivitet. Mån=gul tis=blå ons=vit tors=brun 
fre=gul lör=rosa sön=röd. Man kan ha tecen som stöd vid barboksläsning och bilder som 
förtydligar. Msn kan skylta rummen med bilder som stöd för förståelse. Man kan bjuda in 
särskilt till bokcirklar. Samtala om det man läser  är bra.   

Bättre skyltning och tydligare uppställning av böcker.  

- avskilda lugna ytor - bättre informationsskyltar - karta för att kunna hitta i lokalen - mer 
verksamhet riktad till målgruppen  

Mer enhetlig kommunikation i form av skyltar/infotext. Städa upp bland "röriga" intryck.  

Utbilda personal  

Skyltning och hyllplacering. I övrigt är jag för lite insatt.  

Bättre ljudisolering, tillång till skärmar.  

Skylta bättre. Broschyrer och hemsidor på lättare språk. Tydligare symboler på hyllor. mm...  

Bättre vägledning, skyltning  
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Har planerat att se över skyltarna på facklitteraturavdelningen och göra denna tydligare.   

Bättre skyltning, större lugn, samt träffar före ord. Öppettider  

Har ingen konkret ide, men tycker att det är viktigt.  För att ta reda på det skulle det behövas en 
koll på just mitt bibliotek om vad som kan vara hindrande för personer med dessa 
funktionsnedsättningar och sedan göra åtgärder utifrån vad man kommer fram till.  

Fysisk samling: Tydligare skyltning, tydligare indelning (mer utrymme mellan sektioner) och 
skyltning av hyllor i samlingen, skapa en mer logisk och konsekvent ämnesindelning (med 
konsekvent terminologi). Webben och e-resurser: Skapa en mer tillgänglig webbplats (mindre 
plotter som distraherar, tydligare struktur), erbjuda individuell sökhjälp till studenter med 
kognitiva funktionsnedsättningar (bl.a. genomgång av olika sökverktyg och hur de fungerar 
samt hur man tolkar träfflistan).    

först behöver jag veta vad som behövs men för att göra biblioteket tillgängligt för så många 
som möjligt   

Se över lokalen och ljudbilden främst   

Tysta små rum för studier eller läsning.  Anpassade lättförståeliga guider för att hitta i 
biblioteket.    

Visa, märka ut, skylta ännu tydligare var medierna finns, ha fler tysta rum avskalade rum,  

Skapa ett tyst rum eller en tyst zon där det finns möjlighet att vila sig en stund från alla intryck 
som är svåra att komma ifrån på ett bibliotek.  

Tydligare skyltning, tydligare uppdelning för lättläst, bättre belysning, fler böcker med TAKK  

Bättre skyltning, info inför besök på webben med kartor och fler bilder på hur det ser ut, hur 
man gör när man kommer in, info på tex affisch inför arrangemang för dig sim behöver mer info 
läs här typ mm  

Mer temautbrytningar. Mer bilder, mindre text.  

Presentationer som berättar om olika situationer på bibliotek  

Målgruppsöppet, då det är lugnt och personaltätt  

Anpassa belysningen, mer bildstöd, slinga som visar vägen för blinda, förbättra 
hissanordningen, utveckla Äppelhyllan mm.  

Göra hyllan för tillgänglig media mer tillgänglig  

Skapa fler "rum i rummet" så att det finns platser att vara på för olika behov av 
ljudnivå/teknik/möbler/antal personer/arbetssätt osv. Skulle också vilja ha en bättre kartfunktion 
som gör det lättare att navigera var böckerna står. Samt ha skyltar och information med olika 
färgkodning.  

Att göra våra hemsidor, och framför allt våra kataloger, tydligare och mer logiska för 
användarna.  
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Bättre belysning Tydligare skyltning  

Jag skulle vilja ha träffar för föräldrar till barn med kognitiva funktionsnedsättningar och dels 
prata litteratur men även berätta att de är välkomna hit till biblioteket oavsett nedsättning och 
att vi gärna hjälper till. På grund av tidsbrist är detta inte möjligt i nuläget.  

Se till att lokalen inte har onödigt svåra skyltar eller för många visuella intryck. Öka möjligheten 
att sitta avskärmat.   

Samla alla LL, talböcker, ljudböcker på samma ställe  

Tydligare instruktioner för självbetjäning, så att de som har svårt att kommunicera inte ska 
behöva fråga personalen. Mer mångfald i utbudet av medier.  

En total genomlysning. Vi har haft kommunens tillgänglighetssamordnare på rundvandring och 
noterat hennes invändningar. Det finns brister i möblemang, färgsättning och skyltning.  

lågstimuli miljöer  

Bättre skyltning, lugnare och mer behagliga ytor,    

Vårt bibliotek är så trångt att det är svårt att göra något vettigt. Det är trångt i hyllorna och 
mellan hyllorna - svårt med skyltning och det gäller både böcker och olika hänvisningar.   

Det behövs en bättre lokal där alla kan ta sig in och vistas utan problem. Fler aktiviteter som är 
mer inkluderande. Men då behövs mer personal och mer utbildad personal.   

- Större chans till avskildhet  - Självutlåning för de som inte vill/orkar låna över disk  

Fundera över möblering, arbetssätt, vilka möjligheter har man till avskildhet  

Tydliga markörer för till exempel lättläst-hyllan, lugna zoner med låg ljudvolym och tydlig 
utformning, "städa" bort det som kan uppfattas som rörigt, arbeta mer med symboler, att alltid 
tänka Lättläst i precis allt det vi gör m.m.  

Fler lugna och avskärmade (både ljudmässigt och visuellt) miljöer för studier, flera olika typer 
av studiemiljöer och sittplatser.  

Anpassning av skyltning bland annat.  

Bättre placering av LL  

dimbar belysning tydligare skylting, hörselkåpor och tangles i infodisken, KARTA över 
biblioteket, hur en hittar, Information med bilder och en film om hur en lånar och lämnar böcker, 
utbildning av personal i bemötande, Att de sju frågorna är med i all information vi sänder ut.  

Precis som frågorna ovan. Anpassningar i lokalen och aktiviteter till målgruppen.  

Inga böcker på hyllplan i golvnivå, liksom inga böcker högt upp.   

Anpassa hemsida och informationsmaterial  

Förbättra för synsvaga, tydligare information om lokalen, medierna och verksamheten.   

Fler riktade program    
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Jag skulle vilja att vi kunde erbjuda biblioteksbesök innan biblioteket öppnar för allmänheten.  

Utbilda all personal i bemötande av personer med kognitiv funktionsnedsättning. Vi har haft en 
sådan utbildning för flera år sedan, men det skulle vara bra att göra det igen.  

Inget konkret i nuläget, skulle behöva mer kunskaper först.   

Att böckerna inte stod långt upp eller långt ner på hyllorna, att vägen till biblioteket är bättre 
skyltad, att sökdatorskärmarna stod på höj-och sänkbara bord  

Tydligare skyltning  

Förbättra ljudmiljön bl a  

Vårt bibliotek är ett av tre, på de två andra finns enskilda bibliotekarier med uppdraget 
tillgänglighet, men inte på det tredje. Jag skulle vilja att det fanns även på det tredje.  

Tydligare skyltning för att underlätta navigation på biblioteket med exempelvis mer bilder.   

Vet inte, men klart att man bör göra det.  

Vet inte riktigt men om jag får mer kunskap så vil jag gärna anpassa vårt biblioteksrum till 
dessa individer.  

Lära mig mer om personer med kognitiva funktionsnedsättningar.  

Bättre tekniska hjälpmedel, mer intuitiv webbsida  

Utbildningar inom värdegrund och bemötande. Göra den fysiska miljön lugnare med färre 
intryck.  

Bättre skyltning, annan färgsättning omplacering av grupprummet.  

Det finns alltid något man kan göra. Har inget just nu på rak arm  

Att kunna synliggöra tillgängliga medier ännu mer   

Vi har problem med ljudmiljön i biblioteket och ska snart genomföra flera ljuddämpande 
åtgärder som t.ex. byte av innertak.  

Placeringen av medier så det är lättare att hitta.  

Möjlighet för avskildhet. Information/tillgänglighetsbeskrivning om biblioteksrummet att kunna 
lämna ut inför besök.  

Stänga biblioteket och bara bjuda in riktade grupper för visning utan störande ljud/människor 
ibland. Ha ett förberedelsematerial tillgängligt. Ha en tydlig karta över lokalen då man står i 
entrén. Ha en dialog med berörda grupper för att ordna programverksamhet de önskar på det 
sätt de önskar ha det.  

Lugna och avskärmade platser för personer som är intryckskänsliga.   

Höj- och sänkbara skrivbord till våra publika datorer. En utökad och mer inbjudande äppelhylla 
med mycket taktila inslag och inslag av ljus.  
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Kommer inte på något specifikt i nuläget, men bara att delta i denna enkät gör att jag börjar 
tänka mer på målgruppen.  

Tysta avdelningar (som respekteras)  

Ökad dialog med målgrupp och de som arbetar med målgruppen dagligen. Vi har deltagit och 
ska delta i inflytandecafe som är ett bra dialogforum.  

finns mkt, mer bildstöd, tydlig information om vad som händer i biblioteket,   

Arbetar med barn och unga och har många klassbesök. Vill ha ett förberedelsehäfte att skicka 
med vid inbjudningar. Också bättre dialog med pedagoger att vi kan anpassa verksamheten 
om de vill besöka oss med barn som har andra behov.   

Skulle vilja kunna anpassa både lokal och verksamhet på ett mycket mer inkluderande och 
flexibelt sätt  

Lugnare miljö med hjälp av belysning och att skapa fler rum i lokalerna med hjälp av hyllor och 
skärmar mm.   

Tydligare skyltning, enklare förfarande vid utlån/återlämning, tydliga gränssnitt hade man 
önskat att det var i de befintliga systemen  

tydligare skyltning.  

skapa extra aktiviteter som passar personerna som har svårigheter/funktionsnedsättning dvs. 
läs för dem.  

Tydligare uppmärkning för att hitta/guidas genom lokalerna.  

Tråg i stället för hyllor för lättlästa vuxenböcker, så att en kan bläddra bland dem och se 
framsidan i stället för bara ryggarna i en hylla.  Bilder för att beskriva de olika signumen på 
fackavdelningen för vuxna.  Bättre/tydligare skyltar över lag.  

absolut, massor med förändringar behöver göras, ändra skyltning, placering, system allt bör 
ses över  

Tydligare skyltar Bättre exponeringsytor Ljudnivå behöver sänkas  

Lugna platser, möjlighet att dra sig undan, avskärmade fåtöljer, anpassa programverksamhet 
så att den passar även för människor med kognitiva funktionsnedsättningar. Tydlighet  

Till exempel digitala skärmar med tal och skrift, helst "touch" som man kan hitta i biblioteket 
med, eller lära sig om biblioteket med.  Utlåningsmaskiner som är lättare att hantera, med 
möjlighet till talfunktion.  

Fler sittplatser i lugna hörn.   

Bättre dialog och anpassning av verksamheten utifrån det.  

Tänker att vi nog skulle behöva göra ett arbete kring detta som också knyter an till vårt övriga 
arbete med mänskliga rättigheter och inkludering.  
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Jag skulle vilja ha bättre skyltar och belysning eftersom jag tänker att det kan hjälpa folk med 
olika funktionsnedsättningar. Men när jag försökt ta upp det har det inte funnits något intresse 
från arbetsledare och chef för att genomföra ändringar.   

Tillgänglighetsinfo på hemsidan, och en bildguide så att man kan förbereda sig inför besök.  

Vi skulle behöva bättre lokaler med mer möjlighet att anpassa till aktiviteter och grupper.  

Ytterligare förbättringar av skyltningen och exponeringen av litteraturen. Bättre möblering.   

Tydligare skyltning, kanske med symboler.   

Så mycket! Jag skulle vilja ha program som riktar sig mot tex intellektuella 
funktionsnedsättningar, skulle vilja ha en grupp som hjälper oss med lokalutformning och ser 
det vi inte ser (blev mycket inspirerad av föredraget från begripsam!), ha ett tydligare 
informationsgrepp, vilken information och när. Ha hörselskydd lättillgängliga (är på gång) 
Arbeta uppsökande med tillgängliga medier. Arbeta närmare de LSS-boenden som finns i 
området. En del kommer genomföras och en del kommer inte kunna genomföras på grund av 
arbetsbelastning.   

Tydligare skyltning med pictogram  

Tydligare skyltar Översiktsplan/karta över biblioteket Tyst läsrum  

Kunna dimma ljus; fler tysta platser; information att ge på förhand; tydlig information på 
hemsidan; särskilda dagar/tider med lugnare miljö; tydliggöra befintlig information.  

Tydligare information  

Bättre placering av Äppelhyllan, mjuk matta och möbel i anslutning till den. Bättre ljus (och 
ventilation).   

Tydlig lätt information, bildstöd, möjlighet att boka en personal för att slippa leta osv  

Naturligtvis ska hela vår verksamhet genomsyra tillgänglighet och det strävar vi efter även om 
det i vissa fall går trögt.  

Tystare möbler, områden med annan belysning, avskilda läshörnor som inte är egna rum  

Förtydliga vilka rum som är till för tystläsning och vilka rum det är ok att tala i.   Använda 
bildstöd för att visa hur en lånar/lämnar tillbaka böcker, scanar/kopierar osv.   
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Svar från besökare 

Personalens kompetens 

 

 Procent  Antal  
Personalen har tillräcklig kompetens om kognitiva svårigheter  17.8  8  
Personalen har INTE tillräcklig kompetens om kognitiva svårigheter  55.6  25  
Personalen har tillräcklig kompetens i hur man skapar kognitiv tillgänglighet 
på biblioteket  

20.0  9  

Personalen har INTE tillräcklig kompetens i hur man skapar kognitiv 
tillgänglighet på biblioteket  

55.6  25  

Personalen har tid att ge särskilt stöd åt personer med kognitiva 
svårigheter  

37.8  17  

Personalen har INTE tid att ge särskilt stöd åt personer med kognitiva 
svårigheter  

42.2  19  

Personalen möter personer med kognitiva svårigheter på ett bra sätt  48.9  22  
Personalen möter INTE personer med kognitiva svårigheter på ett bra sätt  13.3  6  

 

17,8

55,6

20

55,6

37,8

42,2

48,9

13,3

0 10 20 30 40 50 60

Personalen har tillräcklig kompetens om kognitiva
svårigheter

Personalen har INTE tillräcklig kompetens om
kognitiva svårigheter

Personalen har tillräcklig kompetens i hur man
skapar kognitiv tillgänglighet

Personalen har INTE tillräcklig kompetens i hur
man skapar kognitiv tillgängli

Personalen har tid att ge särskilt stöd åt personer
med kognitiva svårighete

Personalen har INTE tid att ge särskilt stöd åt
personer med kognitiva svåri

Personalen möter personer med kognitiva
svårigheter på ett bra sätt

Personalen möter INTE personer med kognitiva
svårigheter på ett bra sätt

Procent



 

 21 

Miljö, ljus- och ljud 

 

 Procent  Antal  

Det finns miljöer där man kan få lugn och ro  51.1  24  

Det saknas miljöer där man kan få lugn och ro  40.4  19  

Det är lätt att hitta till olika delar av lokalen  29.8  14  

Det är svårt att hitta till olika delar av lokalen  53.2  25  

Ljudmiljöer fungerar bra  23.4  11  

Det finns ljudmiljöer som skapar svårigheter  61.7  29  

Ljusmiljöer fungerar bra  36.2  17  

Det finns ljusmiljöer som skapar svårigheter  36.2  17  
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Automater och information 

 

 Procent  Antal  
Automater är lätta att använda  51.1  24  
Automater är svåra att använda  34.0  16  
Det är lätt att hitta eller förstå information på bibliotekets webbplats  36.2  17  
Det är svårt att hitta eller förstå information på bibliotekets webbplats  46.8  22  
Skyltar inne i biblioteket är lätta att förstå  31.9  15  
Skyltar inne i biblioteket är svåra att förstå  38.3  18  
Informationen i biblioteket fungerar bra  29.8  14  
Informationen i biblioteket är rörig eller svår  48.9  23  
Det är lätt att förstå reglerna på biblioteket  42.6  20  
Det finns regler på biblioteket som är svåra att förstå  27.7  13  

51,1

34

36,2

46,8

31,9

38,3

29,8

48,9

42,6

27,7

0 10 20 30 40 50 60

Automater är lätta att använda

Automater är svåra att använda

Det är lätt att hitta eller förstå information på
bibliotekets webbplats

Det är svårt att hitta eller förstå information på
bibliotekets webbplats

Skyltar inne i biblioteket är lätta att förstå

Skyltar inne i biblioteket är svåra att förstå

Informationen i biblioteket fungerar bra

Informationen i biblioteket är rörig eller svår

Det är lätt att förstå reglerna på biblioteket

Det finns regler på biblioteket som är svåra att
förstå

Procent



 

 23 

Vad tycker du biblioteket gör bra för att skapa kognitiv tillgänglighet? 
Trevlig personal, vissa saker anpassade ex synsvårigheter  

Inget  

Bättre belysning på vissa ställen. Utbilda ALL personal kring kognitiv tillgänglighet  

Bollnäs bibliotek har idag valt att vilja förändra och lära sig mer om kognitiv tillgänglighet och det 
är steg 1 tycker jag.   

Tyvärr inte så mycket. Hade önskat att där fans mer förståelse.   

De har bra men inte tillräcklig information om talböcker.   

 Viktigt att det finns personal tillgänglig som jag kan fråga som hjälpte mig att hitta och svara på 
mina frågor   

Inget vad jag kan se  

Bibliotekarierna är mycket hjälpvilliga och tar sig tid att förklara eller hitta rätt när det inte 
fungerar automatiskt.  

Jag har fått tillgång till Legimus.   

Egentligen inget alls. Snarare är det svårare nu än tidigare eftersom det inte längre är en tyst 
miljö  

Webbsidorna är bra och utbudet på böcker, dvs olika sorters och att det finns en lugn avdelning 
på plan två.  

När det bemöter människans behov inte funktionsnedsättningen med osäkerhet o fördomar  

Inget direkt alls såvida du inte har ett synligt funktionshinder.  Annars måste man lämna ut 
väldigt privat och känslig information för att erhålla hjälp.  Vilket jag inte vill behöva göra.   

Går att boka tid för extra hjälp och nyttjande av resursrum med hjälpmedel (biblioteket i fråga är 
knutet till en högskola)  

Personalen är den bästa resursen. Att kunna fråga en levande människa i digitaliseringens 
tidevarv.  

Det är uppdelat i mindre "sittgrupper" vilket gör att det går att få sitta lite avskilt  

Automater nära dörren och information om populära samt lugnare tider på Google.  

Ljudmiljön kan vara lite hög ibland på grund av barnen stojar. Men det är inget stort problem. jag 
besöker inte biblioteket ofta, då jag tankar hem mina talböcker hemma.  

Jag tycker de har försämrats, dragit in personal på talboksavdelningen. Tagit bort rummet talbok.   

Tydliga kartor och skyltar  

Jag har inte tänkt på det sättet, jag vet bara att det fungerar bra när jag är där för att låna bok 
eller läsa.  
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Vet inte  

Har bra miljöer och speciella ytor/rum där man kan vara ifred och få det lite tyst.   

Efter ombyggnaden så är det öppnare ytor som gör det lättare att röra sig med hjälpmedel   

Extra hjälp från personalen finns  

Det finns lättläst på hyllor direkt när jag kommer in till mitt vanliga bibliotek. 
Programverksamheten varierar: man kan lyssna på musik vid konserter och ta del av 
bokpresentationer och författarsamtal. Detta är lättare att ta till sig än att tex läsa en 
bokpresentation.    Biblioteken jag går till är lugna och jag känner mig trygg och det ökar 
förmågan till att kunna koncentrera sig.   

Vad tycker du biblioteket borde göra mer av för att skapa kognitiv 
tillgänglighet? 

Arbeta med ljud. Skapa skyltar med regler.  

Tydligare med bilder, informationstavla vid entrén, mer och tydlig information inne i biblioteket.    

Försöka dämpa ljudnivå när den är för hög   

Lägga mer tid evangemang och priotera ekonomiskt för att skapa och göra det mer tillgängligt.   

Ha förståelsen  

Lära sig mer om talböcker.   

 Att det finns personal att fråga    

Bättre skyltning   sluta signalera att de varken har tid eller lust att hjälpa låntagarna  

Bättre skyltar och fler platser för avskildhet / lugn läsning.   

Inte Ha så öppet landskap. Fler små utrymmen där man kan sitta utan att bli störd. Ha regler 
lättillgängliga. Bättre bemötande.   

Fler utrymmen som verkligen är tysta. Tydliga platser åtminstone... som är tillgängliga utan att 
behöva bli överväldigad av ljus, ljud och människor som bullrar.  

Göra reglerna enklare och tydligare. Köpa in fler e-böcker och ljudböcker. Berätta vilken hjälp 
som finns att få, vilken kunskap personalen har.  

Satsa på fler ljudböcker talböckerna är bra men inte behagliga. Den digitala rösten skapar 
distans mellan dig o texten. En människas röst är nyanserad o skapar ett vi som delar samma 
intresse.  

Underlätta utan att man måste lämna utrustning och svårigheter.   

Reducera intrycken. Ha tydliga och klara besked på informationstavlor exempelvis. Nu är 
barnrummet en plats där man kan få lugn och ro, men om det är aktiviteter där för de små 
barnen, kan man inte få lugn där. Dessutom är rummet väldigt mörkt.   
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En tydlig karta (eventuelt bättre skyltning) av lokalerna, det går inte att hitta då varje våning är 
byggd/upplagd på ett helt eget sätt.  (Södertörns Högskola´s Bibliotek)  

Större möjligheter att tex kunna skärma av ljud och vinddrag samt dämpa belysningen vid en 
sittplats. Ibland har jag övervägt att ta med ett parasoll att sitta under.  

Ha fler avskilda läsplatser med bra ljudisolering och mjukare ljus  

Bättre separation mellan barn och vuxenavdelningen, eller bättre annonserat när det finns större 
grupper i biblioteket.  

Kanske lite mer avskärmade avdelningar, så man inte blir störda av varandra  

Fritt WFI som är öppen exempel Ystads bibliotek. Värsta är Malmö stadsbibliotek personal kan 
inte hjälpa mig att logga in på    Ha egen personal på talboksavdelningen  Ett slutet talboksrum     

Förbättra skyltar och kartor  

På mitt bibliotek är det OK.  

Mer platser där det finns lugn och ro. Mer tydlighet var böcker står. Kanske med bildstöd, men 
också med tydliga bokstäver.   

Ha en mer engagerad personal!  

Göra det lättare att hitta.   

Rörig miöjö och dålig skyltning. Mer personlig service och färre automater   

Kompetensutveckling inom NPF.  Lyfta fram mer följderna av paragraf 4 i Bibliotekslagen? Lyfta 
fram vilka stödverktyg som finns för personer med kognitiva funktionsvariationer.  

Mer personlig service.   

Har du fler tankar kring kognitiv tillgänglighet på bibliotek? 
Svårigheter med att uppmärksamma personer med kognitiva problem. Förstår inte problemen. Ex 
att regler underlättar inte hindrar.  

För mycket ljud från besökare.  Jag trodde bibliotek var tysta. Tv skärmar med film eller tv som 
hela tiden är igång.   

Vårt bibliotek är ganska bra. Bra bemötande från personalen som gärna hjälper till  

Att bibliotek borde arbeta tillsammans för att öka kunskapen och samarbete med oss som har 
någon form av NPF.   

Ta hjälp av Begripsam att göra det mer tillgängligt.   

Det är inte så lätt att göra biblioteket 'allmänt kognitivt tillgängligt'. Biblioteken behöver förstå 
besökarnas situation rent allmänt, och göra information tillgänglig på olika språk, på olika sätt, 
och i olika mycket omfattning. Det viktigaste på ett bibliotek är bibliotekarierna! Ju mer de kan om 
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kognitiva förutsättningar, ju mer tillgängligt kommer biblioteket vara. Och de måste få resurser 
och möjlighet att genomföra förändringar efterhand de blir uppmärksammade.  

Informationsdisken är för öppen. Det borde finnas andra sätt att kommunicera med den utan att 
prata.   

Ofta vill jag hellre ha personlig hjälp via ett Mail med att hitta det jag söker o få hem det i 
brevlådan. Oftast ett ämne eller en författare Ämne då är det lätt för en bibliotikarie att se vem 
som är ledande inom ämnet o de senaste publikationerna. Hade det varit fri frakt på 
biblioteksböcker hade jag lånat ofta  

Mycket handlar om bemötande och kunskap. Förståelse för hur kognitiva miljöer skapas.   

Ha en app som läser upp All information som jag är i närheten av.   Att man kan trycka på guidad 
tur.   

Nej, tänker aldrig på det eftersom det funkar.  

Vet inte  

Nej  

Använder biblioteken brukarorganisationer vid utvecklingen av bättre kognitiva stöd i biblioteken? 
Vilket bemötande är funktionellt för personer med olika psykiska funktionsvariationer? Vilka 
verktyg?    Många (de flesta?) som går till bibliotek vill läsa sig något nytt. Förstå saker. Men man 
kan vara i sådant skick att det är omöjligt att läsa sig till informationen. Jag har haft och har 
sådana perioder. Ibland finns dock möjligheten att gå guidade visningar av biblioteken och detta 
är fantastiskt:  1. Jag får då kravlöst tillhöra en grupp (som sjukskriven är detta behov extra stort 
eftersom man inte får det i ett kollegielag).  2. När mina tankar virvlar kan jag återgå till att titta på 
guiden och de detaljer i rummet som hen för tillfället beskriver. Ju mer konkret och detaljspecifik 
hen är desto lättare kommer jag ur min egen bubbla av eventuella negativa tankar.   3. Jag får 
lära mig saker. Det är lugnande att gå runt och titta på saker i grupp och tycker att det är ett bra 
alternativt sätt att lära sig på. I ärlighetens namn tycker jag det är ganska märkligt att vi sitter ner 
så mycket när vi ska lära oss saker... Summa summarum: bjud i brukarorganisationer för 
samarbeten och fram med fler guidade visningar av biblioteken.   

Att bibliotekarien inte riktigt hinner ge råd och visa en tillrätta.   
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Svar från både personal och anställda 

Är det något mer du skulle vilja berätta?  
önskar mer föreläsningar för personalen om tex appar att använda, om hur MTM fungerar, om 
bemötande  

Tyst avdelning på Nacka forums bibliotek vore bra. Det ska inte behövas boka rum för det.   

Utbildning abborrarnas är viktigt   

Jag tror att det generellt skulle behövas mer utbildning för all bibliotekspersonal om hur vi 
bättre kan hjälpa personer med kognitiva svårigheter.  

Inom ramen för projektet Digitalt först har vi haft medborgardialoger med gruppen och kommer 
(antagligen) att arbeta fram nya arbetssätt.   

Min känsla är att finns en tröghet att förbättra biblioteken ur de här perspektiven för att det 
känns svårt och oöverstigligt - då gör man ingenting istället för att börja försöka förändra det 
man faktiskt kan förändra. Vore jättebra med information och utbildningar osv som peppar oss 
att göra saker i det lilla och att det också spelar roll.    

nej  

Viktigt att det inte bara blir äppelhyllor eller lite "barnsliga aktiviteter" Man ska göra 
verksamheter och rum så det passar alla och även information och utbud. Jag gillar inte när det 
blir lösningar som om alla i gruppen är likadana. Det är individer med dina olikheter som alla 
andra.   

Behövs fortbildning av personalen kring dessa frågor.  

Bibliotekarierna är det absolut viktigaste med ett bibliotek. Det måste finnas tillräckligt med 
bibliotekarier anställda, och bibliotekarier med olika specialkompetenser.  

Tiden som krävs för att växla ned tempot för att kommunicera lugnare och lyhördare med 
dessa när man väl snappat situationen  

Vi har just nu en fortbildning kring kognitiva svårigheter, pedagogik och bemötande på skolan. 
Den är mycket bra och ger en ökad inblick i hur verksamheten bör utformas för att fungera 
bättre för alla.   

Det är svårt att veta vad man kan göra, när man inte vet riktigt vad som skulle kunna göras. 
Mer information, föreläsningar och annat behövs.   

Många av våra besökare med kognitiv funktionsnedsättning använder sig av biblioteket utan 
särskilda anpassning, eller med hjälp av anpassningar vi gör för alla elever.   

Jag har själv en kognitiv funktionsnedsättning. Innan jag började på min arbetsplats saknades 
detta perspektiv helt.     
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nej jag vet för lite behöver veta mer om vad som vi kan göra och som är till nytta för så många 
som möjligt  

För mig är böcker mycket mycket viktigt. Det är min möjlighet att på mitt eget sätt förstå 
världen, att utforska sånt som annars blir överväldigande. Det fanns en tid då det också var en 
plats där "jag verkligen fick plats" - för det var stilla. Möjligt att tänka, vara och hinna med. Det 
är inte längre så.  

Miljön på biblioteket är inte anpassat efter anställda eller besökare med kognitiva 
funktionsnedsättningar.   

Låt mig returnera biblioteksböcker via posten frakt fritt.  

Det är svårt för biblioteken själva att ha specifik kunskap om alla målgrupper då vi vänder oss 
till ALLA. Vi behöver bli bättre på att ta in kunskap från andra, såväl professionella som kunder 
m olika behov.   

Vi jobbar aktivt med att det alltid ska finnas personal på plats när biblioteket är öppet, så att det 
alltid ska gå att fråga om hjälp.   

Vanlig legimus hantering finns så klart  

Vi är ett sjukhusbibliotek och har därför mycket litteratur om olika funktionsnedsättningar, även 
lättläst för de som behöver. vi hjälper också många över disk vilket verkar uppskattat. Vi har 
inte så många besökare så jag tror att det är rätt så lugnt här jämfört med exempelvis 
kommunbiblioteken, men skulle vilja att det fanns ännu mer lugn & ro för de som behöver  

Vi är duktiga på att se och hantera fysiska handikapp men inte de kognitiva. Bra att detta 
uppmärksammas.  

Skulle väldigt gärna vilja ha mer tips och information om detta ämne!  

Bokprat i svaret ovan är besök hos daglig verksamhet, så de kommer inte till biblioteket.   

Gruppboenden kommer på egen hand Taktilt stråk fram till disken finns ("leder" också icke 
synskadade) Vi är väldigt bra på att se alla som kommer  

De låntagare som begär det får tillgång till sin läshistorik. Vi har lättlästa böcker för alla åldrar. 
Vi har talböcker.   

Jag är projektledare för ett kulturrådsfinansierat projekt som bland annat syftar till att öka den 
kognitiva tillgängligheten på Stockholms stadsbibliotek och dess filialer  

Att biblioteket borde nå ut till låntagare på ett enklare sätt, vore naturligt att de kom till 
biblioteket för sina frågor.   

Vi kommer att göra biblioteket mer kognitivt tillgängligt när vi planerar för att göra om i befintligt 
bibliotekslokal. Hoppas kunna använda Begripsam i arbetet.  



 

 29 

Jag tycker det är synd att relativt få bibliotek är med i tillgänglighetsdatabasen och att de som 
är med ofta saknar information relevant för kognitiv tillgänglighet (t.ex. om det finns stark 
belysning eller om ljudnivån är hög)  

Jobbar på ett Litet folkbibliotek i en lokal i en högstadieskola, stökiga barn dominerar på 
förmiddagarna, vilket inte är så bra för de med kognitiva svårigheter. På eftermiddagarna finns 
här lugn och ro. Har försökt skylta tydligt men inte hunnit med symboler annat än på barn 
avdelningen. Här finns mycket att göra...  

Vi har lyft fram lättläst material, jobbar nu i nya indelningar i äppelhyllan och synliggör de 
digitala talböckerna.   

Hoppas ni publicerar resultatet av undersökningen på begripsam.se med kommentarer från 
svarande, för att vi ska kunna förbättra bemötandet av personer med kognitiv 
funktionsnedsättning.  

Det borde vara obligatoriskt för alla bibliotekarier, både på utbildningen och ute i verksamheter, 
att få en genomgång av personer med kognitiva svårigheter så att bibliotekarierna förstår hur 
viktigt det kan vara med rätt och tydligt bemötande.  

jag jobbar på mobila enheten, det är där svårt att hitta lösningar som passar alla. men jag 
skulle gärna se lösningar även för oss.  

Som s k omsorgsbibliotekarie arbetar jag med kulturaktiviteter för hyresgäster på ett 
äldreboende där jag anpassar aktiviteterna och utformningen på dessa utefter deltagarnas 
funktionsnedsättningar. Liknande aktiviteter skulle kunna erbjudas på folkbiblioteket.  

Bemötande måste de jobba hårdare med.   

Det är bra att ni går ut med denna enkät för då kan förståelsen för personer med kognitiva 
svårigheter. Alltid svårt när man säger att visa i bilder plus lättläst text, var tydliga, skriv upp 
datum osv. Vi har blivit mycket bättre med detta genom åren, men kan bli betydligt bättre. men 
vårt bibliotek har en läs- och skrivtekniker ( jag) och det är bra, för då får personerna lite extra 
hjälp och tips på hjälpmedelsprogram, APPAR mm.   

Rent allmänt så finns en stor lyhördhet och empati för människor med olika typer av 
utmaningar tycker jag.   

Viktigt att alla ska känna sig välkomna till biblioteket, oavsett funktionshinder. Bra att tänka på 
lugna ytor och ostörda "zoner" samt att marknadsföra digitala hjälpmedel som att lyssna på 
böcker etc. Även belysningen och möbleringen är viktig i det fysiska rummet.  

Vi vill anpassa miljön inför kognitiva svårigheter. Men vi saknar kunskap om vad som 
underlättar och vad som försvårar.  
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Det verkar som om "snygg" arkitektur och öppna ytor ofta prioriteras framför anpassning till 
kognitiva svårigheter. Har själv add och har stora problem med att vistas i många 
bibliotekslokaler pga mycket intryck och ont om lugnare avskiljda platser.  

Två stk rullstolar finns för utlån. Permobil kan inte tas in i hiss på grund av trångt utrymme.   

vi har börjat tänka mer och mer på hur vi kan anpassa biblioteket för detta  

Skulle vilja ha mer kunskap om hur man kan förbättra biblioteket för målgruppen eftersom det 
kan vara svårt att göra förändringar utan tillräcklig förståelse.  

Jag går bara till ett bibliotek och är inte där så ofta, så jag är kanske inte så representativ för en 
person med funktionshinder.  

Jag vill tillägga att det oftast är brist på kompetens hos oss som arbetar på bibliotek och gärna i 
kombination med bristande resurser. Men jag upplever också att viljan finns där, vilket ju är 
positivt.   

Tror att biblioteken i allmänhet är ganska bra på att bemöta personer med olika kognitiva 
problem - vår servicekänsla och önskan att hjälpa andra med informationssökning och liknande 
gör oss automatiskt till en plats där problemen tas om hand på ett bra sätt.  

Nej  

All personal genomgår just nu en utbildning kring kognitiva funktionshinder så att vi på sikt ska 
bli bättre tillgängliga.  

 begreppet " kognitiv tillgänglighet" är inte tillräckligt känd för biblioteksanställda. Fysisk 
tillgänglighet av lokalerna, har vi jobbat i flera år med. Kunskapen om kognitiv tillgänglighet bör 
ökas  

Jag behöver mer tips på hur vi kan anpassa biblioteket, både rum och verksamhet för att bättre 
nå ut och vara tillgängligt för alla.  

Nej  

Vår bibliotekslokal har vissa, men inte tillräckliga, anpassningar vad gäller fysiska 
funktionshinder, dock ganska nyligt börjat tänka på dolda/psykiska funktionshinder. 
Anpassningar pågår efter bästa förmåga. Personalen finns nära entrén och kan ofta hjälpa till. 
Biblioteket är inte speciellt stort, så det är svårt att hitta avskilda platser, och vi har inga tysta 
rum. Dock kan man avtala tid att komma hit utanför öppettiderna om behov finns (men det är 
inte tydligt kommunicerat utåt, så folk vet kanske inte om att det kan vara ett alternativ).  

Jag saknar information om vilken sorts anpassningar som skulle kunna vara till nytta för 
personer med kognitiva svårigheter.   

Jag är även registrerare för Legimus, vilket hjälper elever att komma igång med läsning. Har 
också ett stort utbud av läsvänliga böcker, köper även in specifikt material vid specialintressen.  
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Det erbjuds lättlästa bokcaféer inom omsorgen i kommunen. Biblioteket är delaktigt, men det är 
ett samarbete mellan olika aktörer.  

Föreläsningen i höstas var så fantastiskt bra! Ville bara säga det. Har en son med intellektuella 
funktionsnedsättningar så för mig var det så bra att vidga perspektiven och få syn på fler 
grupper som alla har rätt till ett bibliotek de kan använda.   

Biblioteken har stora utmaningar. Många är sjuka och utan sysselsättning. Går det att hitta ett 
system där man som sjukskriven kan bidra med arbetsuppgifter volontärt eller som en del av 
sin rehabilitering?  

Detta är i stort sett en ickefråga hos oss. Inget som vi har diskuterat tidigare. Men att öka 
tillgängligheten gäller ju för alla.  

Vi har ett specialbibliotek som inte är öppet för allmänheten. Därför är det svårt för oss att 
svara på frågorna.   

Svensk biblioteksförening har ett expertnätverk för bibliotek med Äppelhyllor, på senaste 
nätverksträffen bjöd vi in Anna Karlsson projektledare på JAG, samt Lisa och Hillevi som jobbat 
med projektet "vi vill bidra"- de hade bra tips och förslag på bättre rumslig miljö. Kolla in 
habiliteringens bibliotek de har superbra tips på bokanpassningar!  

Personal behöver utbildning  
 

 

 

 

 


