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Inledning  
Denna rapport är en sammanställning av ett fyra månader långt arbete i ett unikt 
tillgänglighetsprojekt som Begripsam AB haft tillsammans med Malmö stads tolv 
bibliotek. Det har varit fantastiskt att arbeta med ett så pass motiverat och engagerat 
gäng som er!  

Syfte 
Syftet med uppdraget var att göra en översyn och framtagande av rekommendationer 
för Malmö stadsbiblioteks tillgänglighetsarbete. Både gällande den fysiska och kognitiva 
tillgängligheten på Malmö stads samtliga bibliotek samt den digitala kommunikationen. 

Mål 
Mål med uppdraget enligt vår offert var att ta fram en sammanfattning av läget och 
innehåller våra rekommendationer för ert fortsatta arbete med tillgänglighet. 

Upplägg 
● Inventering av samtliga 12 bibliotek 
● Workshop med målgrupp (personer med kognitiva funktionsnedsättningar) 
● Workshop med föreningen Begripsam 
● Workshop med bibliotekspersonal  
● Workshoppar med kommunikationsavdelningen 

Vad gjorde vi – och när? 
2019-02-14 – Uppstartsmöte på Malmö stadsbibliotek 

2019-03-21 – Tommys första workshop med bibliotekens personal samt låntagare 

2019-03-23 - Workshop tillsammans med föreningen Begripsam 

2019-04-01 till och med 2019-04-15 – Fysisk inventering av biblioteken 

2019-04-04 – Tommys andra workshop med bibliotekens personal 

2019-04-11 – Lenas första workshop med kommunikationspersonalen 

2019-05-15 – Lenas andra workshop med kommunikationspersonalen 

2019-06-28 – Separat rapport av trycksaker av bibliotekens program 

2019-06-04 – Presentation av resultat (Lena och Tommy). 

Topp fem förbättringsområden – fysisk och kognitiv 
tillgänglighet 
Tommy Hagströms fysiska inventeringar gav följande prioriterade områden gällande 
bibliotekens fysiska och kognitiva tillgänglighet: 
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● Vägvisning – svårt att hitta till biblioteken 

● Information – för mycket internt perspektiv 
● Utformning – allt för trångt 

● Ljudmiljö – överhörning på grund av låga hyllor 
● Ljusmiljö – väldigt mycket lysrör och flimrande belysning 

Topp fem förbättringsåtgärder – virtuell miljö och 
trycksaker 
Lena Furbergs virtuella inventeringar gav följande prioriterade områden gällande 
bibliotekens digitala och kommunikativa tillgänglighet: 

● Lätt att hitta – det är i dagsläget svårt att hitta rätt 
● Lätt att förstå – undvik långa, krångliga eller ihopsatta ord samt interna ord 

(Bibblix, Kanini, Slottet, Ljusets kalender, meröppet) 

● Undvik inifrånperspektiv – undvik internt perspektiv och förgivettaganden 
(presuppositioner) 

● Kommunicera konsekvent – säg samma sak på samma sätt 

● Lägg till bilder, videor och ikoner – släpp fixeringen vid textuell information och 
utnyttja webben som multimodalt media. 

 
Vi kan se att det är likartade problem både i den fysiska och i den virtuella delarna. Det 
handlar om att det ska vara lätt att hitta och lätt att förstå. För personer med olika 
funktionsnedsättningar är det avgörande att använda tjänster och funktioner som 
biblioteken erbjuder. 

Länklista – mer om lagar och rekommendationer 
Universell utformning, Certec/Lunds universitet 

Plan och bygglagen, Boverkets handbok 

Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren, Myndigheten för tillgänglighet 

Goda råd för bättre ljudmiljö, Hörselskadades riksförbund/Hörsellinjen 

Silent Socks akustiksockor, en möbeltass för en bättre ljudmiljö 

Ljus och belysning, Arbetsmiljöverket 

Bullerbekämparen 

Teletal – en förmedlingstjänst från Post- och Telestyrelsen  
(vid tal- eller minnessvårigheter) 

Bildtelefoni.net 
(teckenspråkstolkning via mobiltelefon)  
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Sammanfattning av inventeringar 
En fysisk inventering är en noggrann undersökning av lokaler eller utomhusmiljö. Det 
kan till exempel vara bibliotek, teater, kontor men också lekparker eller allmänna 
utomhusmiljöer. 

Inventeringar gällande den fysiska tillgängligheten utgår ifrån människor med 
rörelsesvårigheter och människor med orienteringssvårigheter. I gruppen människor 
med orienteringssvårigheter ingår personer med synnedsättningar, hörselnedsättningar 
och kognitiva svårigheter såsom adhd, dyslexi och autism. 

Vid en fysisk inventering går vi bland annat igenom: 

● utomhusmiljö 

● skyltningen både utanför och inuti biblioteken 

● bibliotekets gemensamma ytor 

● utlåningsdisk 

● publika toaletter 

● entréer 

● trappor och eventuell hiss 

● ljud- och ljusmiljö. 

Inventeringen utgår från Plan- och Bygglagen (PBL) 2010:900 och Boverkets föreskrifter 
(BFS) med regler för och råd om undanröjande av enkelt avhjälpta hinder till och i 
lokaler dit allmänheten har tillträde. Vi har även med perspektiv för kognitiva och 
psykiska krav. Resultatet är en skriftlig och muntlig rapport med förslag på 
förbättringsåtgärder. De skriftliga rapporterna för Malmös bibliotek ligger som bilagor 
till denna rapport. 

Den kognitiva inventeringen är i första hand för människor med orienteringssvårigheter. 
Då tittar man på det som är störande för orientering och den totala upplevelsen av en 
plats och verksamhet. Den utgår i första hand från den subjektiva upplevelsen. 

Lista över inventerade bibliotek 
Tommy Hagström har inventerat samtliga tolv bibliotek i Malmö stad, vilka i sin helhet 
återfinns som bilaga nummer: 

1. Bellevuegårdsbiblioteket 
2. Bunkeflostrands bibliotek 
3. Garaget 
4. Husiebiblioteket 
5. Kirsebergsbiblioteket 
6. Limhamnsbiblioteket 

7. Lindängenbiblioteket 
8. Masten 2 
9. Oxiebiblioteket 
10. Rosengårdsbiblioteket 
11. Stadsbiblioteket i Malmö 
12. Tygelsjö 
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Bibliotekens tillgänglighet utomhus 
Biblioteken har fått en allt viktigare status i samhället – trots att bokläsningen har 
minskat. Biblioteken har i dagsläget samhällsbärande funktioner och gästspelar både 
som migrationsverk, arbetsförmedling och bank med mera. 

Biblioteken är med andra ord som en portal in till det svenska samhället. Detta medför 
att det är otroligt viktigt att skylta till biblioteken utomhus från andra kringliggande 
centrala punkter, såsom bussterminaler, centralstationen och liknande. Det är helt 
enkelt jätteviktigt att alla som behöver kan hitta till biblioteken. 

Skyltning utomhus är ett övergripande problem som gäller samtliga bibliotek i Malmö. 
Problemet med obefintlig eller otillräcklig skyltning gäller egentligen för samtliga viktiga 
samhällsfunktioner i hela Malmö stad så tyvärr finns det inte något exempel att följa för 
någon annan verksamhet. Man tenderar helt enkelt snarare att skylta till köpcentran och 
parker än till banker och bibliotek, vilket är särskilt synd för nyinflyttade medborgare. 

Generellt gäller att det är precis vid själva biblioteksentrén som man kan hitta en skylt, 
medan själva vägen dit inte märks ut. Vi rekommenderar därmed att ni uppmärksammar 
detta som problem och driver frågan uppåt så att dessa viktiga skyltar kan komma på 
plats, exempelvis från närmaste köpcentrum och alla kringliggande hållplatser. Skylten 
behöver inte vara specifik per bibliotek, utan det räcker med “bibliotek” på en pilformad 
skylt, vilket är mer kostnadseffektivt så att man kan beställa in flera likadana (se 
exempel 1). 

Exempel 1. Skylt på torg 
Den här typen av skyltning förekommer, men är sällsynt och är dessutom placerad allt 
för nära biblioteket (ungefär när man redan ser biblioteket i fråga). 

 

 

Exempel 2. Skylten “Entré” på Stadsbibliotekets fasad 
Här står det tydligt “Stadsbibliotek”, men hur man kommer till huvudentrén är mindre 
tydligt. Man tänker att man ska gå in i de vita dörrarna i tegelbyggnaden, vilket inte 
stämmer. Man skulle därmed behöva komplettera med en orienteringskarta där 
entréerna är tydligt markerade. 
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Besökaren behöver alltså redan veta (ha förkunskaper om) vart entréerna är för att 
förstå denna typ av skyltning, vilket ju är motsatsen till skyltningens syfte. Skriv mycket 
hellre “entréer”(i plural) så man förstår att det är två stycken separata ingångar, och 
dessutom antal meter till respektive entré. 

 

Exempel 3. Skylten “Stadsbibliotek” på mur 
Tydlig skylt, men man måste stå framför biblioteket för att se den. På muren skulle med 
fördel finnas en hänvisande skylt mot återlämningsstationen markerad med pil. 

 

 

Exempel 4. Entrén på Stadsbibliotekets baksida 
Detta är en överblicksbild över en av entréerna till stadsbiblioteket (den på byggnadens 
baksida). Skyltningen här är som ni ser ganska bristfällig – trots att den är upplyst – 
eftersom kontrasterna är så dåliga mot bokstävernas bakgrund. Till vänster om denna 
entré ligger bokinlämningen (se exempel 5) som man ska använda när biblioteket är 
stängt. 
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Exempel 5. Stadsbibliotekets återlämningsstation 
Till denna (lite dolda) bokinlämning hänvisas besökaren när biblioteket är stängt. Även 
från en del andra bibliotek hänvisas man hit för att återlämna böcker (se nästa bild från 
Kirsebergsbiblioteket). Ändå är själva återlämningsstationen ganska dold och saknar 
hänvisande skyltar i närområdet. 

 

 

Exempel 6. Affischering utanför Kirsebergsbiblioteket 
Här hänvisas man till Stadsbibliotekets återlämningsstation från anslagstavlan utomhus 
vid Kirsebergsbiblioteket. Denna affisch sitter i den anslagstavla som visas i exempel 7. 
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Exempel 7. Anslagstavlan utanför Kirsebergsbiblioteket 

Jobbigt med blänk i glaset – ännu tydligare kontraster behövs (till exempel svart text på 
vitt papper). Vart tog lördag vägen? Lägg även till “Lördag stängt” för att undvika 
missförstånd. Hjärnan läser nämligen gärna “lördag–söndag” trots att det inte står 
eftersom man fyller i tomma luckor. 

Ojämn vänsterkant i högra spalten (med själva tiderna) skapar rörelse och gör det 
svårläst – använd tabellverktyget för att få en jämn vänsterkant. Undvik även kursiv stil, 
rakställ all text. 
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Exempel 8. Skylt på Bellevuebibliotekets entré 

Här är det bra att öppettiderna är inlagda i en tabell, att ni inte har kursiv stil på tiderna 
samt att lördag står med trots att det är stängt. Däremot skulle det underlätta ifall dagarna 
låg i kronologisk ordning – dock inte på bekostnad av textstorleken, utan hellre att bilden 
får ta lite mindre plats. Däremot behöver den nedersta texten få en mycket större 
textstorlek – iallafall ifall syftet med texten är att den ska bli läst. 

 

 
 

Exempel 9. Stadsbibliotekets tillgängliga entré 
Denna skylt är nu borttagen, men värt att nämna ändå att det är bättre att skriva 
exempelvis “Tillgänglig entré” än “Endast handikappingång” eftersom det inte endast är 
“handikappade” (ett ord som dessutom inte används längre). 

Säg samma sak på samma sätt, vart man än kommer, och samma sak ska ta lika lång tid. 
Enhetlighet är nyckeln till tillgänglighet. Det är inte enbart personer i rullstol (som på 
ikonen) som vill slippa rotationsdörrar utan även personer som går med ledarhund, 
blindkäpp, rollator eller barnvagn. Här behöver ni dessutom kontrastmarkera dörren 
med vit kontrastmarkering på dörrkarmarna. 
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På samma sätt är det bra om sådana här instruktioner ser likadana ut: 
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Bibliotekens tillgänglighet inomhus 
Tydligare skyltning behövs inomhus 
Som vi beskrev i föregående kapitel kring tillgängligheten utomhus är det viktigt att 
medborgare och besökare kan hitta till biblioteken. Nästa steg för att öka 
tillgängligheten är att skylta tydligt inuti biblioteken, till exempel “Varsågod, ta ett 
program”, “Här hittar du wi-fi” samt skriva tydligt vad saker kostar. Det ni berättar och 
skyltar med på nätet måste också gå att hitta lätt i verkligheten, till exempel gällande 
kopiatorer och skrivare. 

Exempel 10. Ställ med bibliotekens tryckta program 
På och/eller ovan denna möbel med alla bibliotekens program vore det bra med en skylt 
där det står till exempel “Varsågod – ta höstens program!”. Våra användartester visar 
nämligen att användarna inte vågar ta dessa program för att de tror att det är någon 
slags val som pågår. Sätt gärna skyltar i varje fack också för att man ska veta hur många 
olika foldrar som finns att ta, för det är svårt att veta i dagsläget så det behövs en bättre 
överblick.  

 

Gällande just skyltning så är Malmös bibliotek just nu inne i en “utforskandefas” där ni provar 
på nya sätt att skylta. Ett följdproblem till detta är just att det kan vara svårt för besökare att 
veta på vilket sätt ni säger vad, på grund av denna (förmodligen övergående) olikhet. Det är 
helt enkelt viktigt att alltid säga samma sak på samma sätt exempel, till exempel gällande hur 
ni visar öppettiderna på respektive bibliotek samt vart man kan hitta uppdaterad information 
om dessa. 

Samtliga bibliotek som vi inspekterat har väldigt enkel och utifrån sett ovanlig (icke-
intuitiv) skyltning, samt allt för få vägvisande skyltar. Ni har således i dagsläget allt för 
lite informationsgivning – där de skyltar som finns saknar nödvändig information. Detta 
gäller exempelvis de två pilarna till Stadsbibliotekets entré som visades i exempel 2. 
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Skyltkuberna skapar kognitiv överbelastning 
De nya skyltkuberna skapar här ett problem med kognitiv överbelastning – det blir som 
en attack av text (i detta fall “Malmös många språk”). Vår rekommendation är att 
använda max två av de fyra sidorna i kuben (se exempel 12). 

Exempel 11. Skyltkuberna med text på alla fyra sidor 

 

 

Exempel 12. Skyltkuberna med text på två av fyra sidor 
Som ni kanske ser upplever man miljön lite lugnare när det inte är en “överskyltning” – 
det vill säga överdriven skyltning som kan kännas lite som en attack för hjärna och öga. 
Det är också lättare att faktiskt se skyltarna när de inte försvinner i ett “brus”. 

 

Svårtydda skyltar 

Exempel 13. Tvetydig skylt 
Denna text (“Nu lånar du tv-spelen i entréns infodisk”) tolkade en av våra testpersoner som 



 

15 

att “nu lånar jag” – gör jag? Ok!”. Det är dessutom inte helt självklart vad en “infodisk” är – 
eller vart den ligger. 

 

 

Exempel 14. Svårtydd skogräns 
På den vänstra bilden ser ni en skylt (“Här stannar alla skor”) som dessutom 
kompletterats med ytterligare en skylt (“Obs! Skogräns”). Förbudsskyltar som är så här 
textbaserade kan vara svåra att tolka, särskilt när man använder ett så pass metaforiskt 
och svårtolkat uttryck som “här stannar”. 

Jämför med den högra bilden som enbart består av en ikon som föreställer ett par svarta 
skor som är överkryssade med ett rött kryss (fotat på en förskolas golv). Vilken skylt 
tycker ni själva är lättast att förstå? 
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Stressande skyltar 
Exempel 15. Snabbzon max 20 minuter – stressande med tidsbegränsning 
Denna skylt (“Snabbzon max 20 minuter”) sitter ovanför området för skanna in papper. 
Att ta in den här ganska omfattande informationen med instruktioner kan dock för många 
användare ta betydligt längre än 20 minuter. 

 

Närbild av texten på denna skärm finns på nästa sida. 

 

Exempel 16. Instruktioner för att skanna 
Lätt att läsa och förstå? Ge användaren möjlighet att få stöd till att förstå från reception 
eller annan personal. 
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Exempel 17. Instruktioner för att skriva ut 
Även för instruktionerna för att skriva ut kan det behövas mer tid än 20 minuter för att 
hinna läsa och förstå allt.
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Skyltningens gyllene regel – särskilt vid förbud 
Gällande skyltningen inomhus finns en gyllene regel – särskilt kring förbudskyltar: Skriv 
primärt vad ni vill att besökarna ska göra, och undvik att skriva vad ni inte vill att 
besökarna ska göra. 

Till exempel vid mobilförbud: förmedla vänligt att man undanbedes prata i sin 
mobiltelefon och berätta sedan vart man får prata i telefon. På detta sätt möter ni både 
behovet av tystnad och behovet av att svara på ett viktigt samtal på en och samma gång. 

Övergripande problem med befintliga skyltar inomhus 
Många av bibliotekens skyltar har samma typ av problem: 

● blänk från belysningen 
● allt för liten typgrad 

● alldeles för svaga kontraster (vit text på gul eller röd bakgrund). 

Exempel 18. Skyltar med blänk, för liten text och dålig kontrast 
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Lyckade digitala skyltar med tydlig avsändare 
Trots att era digitala skyltar ser lite olika ut så är det ett tydligt formspråk med svart text 
på vit bakgrund respektive inverterat (vit text på svart bakgrund). När man använder 
bakgrundsplattor på det här sättet så blir man väldigt obegränsad i och med att man kan 
skriva det även på röriga bilder (som “Författarscenen). Det ni ser här är ett vinnande 
koncept med hög tillgänglighet och maximerade kontraster. Dessutom är det väldigt 
tydligt vem som är avsändare. 

Exempel 19. Fyra lyckade digitala skyltar  
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Interna begrepp – Kanini, Slottet och Ljusets kalender 
Biblioteken har i dagsläget ett traditionellt inifrånperspektiv, vilket innebär att ni tar en 
del saker för givet – både på nätet och på skyltar i det fysiska rummet. Men tänk på att 
alla besökare – särskilt inte nya eller ovana besökare – förmodligen inte vet att “Kanini” 
är Stadsbibliotekets barnavdelning, att “Ljusets kalender” är ett konferensrum eller att 
faktalitteratur finns i “Slottet” – därför behöver ni skriva det i samband med de interna 
orden, till exempel “Stadsbibliotekets barnavdelning Kanini”. 

Detta fenomen kallas för presuppositioner, alltså saker som man tar för givet 
(presupponerar) att en besökare, användare eller läsare redan vet samt har 
förkunskaper om. Här uppstår därför på Malmös bibliotek ibland ett glapp mellan det ni 
kommunicerar ut och den information som användarna söker eller behöver. Just 
Stadsbiblioteket har mest frekvent förekomst av denna typ av interna begrepp och 
termer, särskilt kring vad hyllorna heter och var någonstans vilken typ av böcker finns. 

Utrymmesbrist – ett stort problem 
Vår inventering visade att det på många bibliotek är allt för trångt. Personalen har det 
trångt i sina kontorsutrymmen och måste hela tiden flytta på saker när ni ska byta 
verksamhet vid exempelvis författarbesök eller andra evenemang. Se bilaga 1–12 för 
bildexempel på allt för trånga utrymmen. 

Platsbristen gör dessutom att biblioteken använder hopfällbara och stapelbara stolar 
istället för riktiga stolar, vilket inte alla besökare  med lätthet kan använda. Det ständigt 
pågående ommöbleringen i samband med evenemang gör dessutom så att besökarna 
inte känner igen sig, vilket ökar den kognitiva belastningen. Utöver detta måste 
personalen sedan återställa lokalen och möblera tillbaka allt, mäta avstånd och lyfta 
grejer över trösklar hit och dit i och med detta, vilket i sin tur medför ett 
arbetsmiljöproblem. 

Nästan alla bibliotek saknar viktiga hjälpmedel såsom hörslinga, lift 
och Daisyspelare 
Med Stadsbiblioteket som undantag finns inga eller endast ett fåtal former av 
hjälpmedel på plats på biblioteken, såsom 

● hörslinga 
● lift för personer i rullstol 
● installerade hjälpmedel för dyslexi eller synnedsättning (till exempel 

Daisyspelare). 

Det kan därmed vara bra att se över vilka hjälpmedel som brukar efterfrågas och göra en 
lista över vad ni kan behöva köpa in och ha på plats. Kanske kan ni till en början ha en 
verksamhetsgemensam pott med vissa hjälpmedel som kan behövas till evenemang och 
dylikt? 

Övergripande problem med ljudmiljön 
Problemen med dålig ljudmiljö beror främst på att de nya, låga bokhyllorna skapar en så 
kallad överhörning, vilket innebär att man hör ljuden från olika verksamheter i lokalen. 
De låga bokhyllorna behövs dock av andra orsaker och har många fördelar, bland annat 
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● ökad tillgänglighet då det är lättare att nå böckerna 
● ökad säkerhet och transparens i verksamheten i och med minskad risk för 

sekundäranvändning av lokalerna, vilket exempelvis innebär att besökare säljer 
droger eller har “kärleksmöten” i något avskilt hörn vilket, en mycket viktig 
aspekt för ökad trygghet. 

Lösningen på ljudproblemet är att jobba mer med ljudabsorbenter (se exempel 10). I 
denna aspekt ligger särskilt Rosengårdsbiblioteket i framkant och kan figurera som 
inspirationskälla. De har arbetat mycket med ljudbilden i det fysiska rummet och skapat 
lugnare rum med exempelvis fågelkvitter för att skapa en lugn atmosfär 

Exempel 20. Dekorativa ljudabsorbenter 
Här är en bild från Kirsebergsbiblioteket. Denna typ av lösning kring ljudmiljö är både 
dekorativ och praktisk, vilket skapar ett lugn i sinne och öra. 

 

Rosengårdsbiblioteket har även delat upp sitt stora rum i flera mindre rum, vilket bidrar 
till en lugnare och mindre kognitivt belastande miljö som är bra för alla, men i synnerhet 
för personer med neuropsykiatriska diagnoser (såsom adhd eller autism) eller med 
kognitiva sjukdomar (såsom demens och alzheimers). 

Övergripande problem med ljusmiljön 
Bibliotekens belysning består främst av lysrörsbaserad armatur. Detta är ett stort 
tillgänglighetsproblem eftersom ljuset flimrar och tröttar ut hjärnan. Biblioteken skulle 
därmed behöva införskaffa ny belysning i form av flimmerfri LED-belysning med ett 
varmvitt ljus. 

En annan fördel med LED-belysning är att den inte alstrar någon värme och därmed inte 
utgör någon brandrisk, vilket bidrar till en tryggare miljö för såväl besökare som 
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personal. Dessutom kan ni vara mer innovativa i er ljusdesign. Varför inte skapa 
punktbelysning eller ha belysning inuti bokhyllor? 

Se bilaga 1–12 för bildexempel på mindre lyckad ljusmiljö. 
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Resultat från Tommys workshoppar i fysisk 
tillgänglighet 
Här följer en redovisning och sammanfattning av de tre workshoppar som Tommy 
Hagström genomförde i stadsbiblioteket. Två av dessa var med personal och anställda 
på biblioteken i Malmö, medan en workshop var med besökare och låntagare som har 
egen erfarenhet av funktionsnedsättningar. 

Totalt genomfördes alltså tre workshoppar i syfte att ta reda på hur ett drömbibliotek 
skulle se ut om det var utformat för att vara tillgängligt för alla. 

Personal och besökare har samma behov och önskemål  
Ett framträdande resultat var att både personal och besökare har samma behov och 
önskemål. Högt prioriterat hos båda grupperna var följande:  

● Trygghet – högst prio hos båda grupperna 
● Den fysiska miljön ska inte begränsa någon – större hissar och tillgängliga 

toaletter (vissa bibliotek har inte toalett alls) 

● Lätt att hitta både till och i biblioteket (hitta det man söker) 

● Mycket personal med en gemensam samsyn. 

I personalgruppen tog man upp att man vill att biblioteken ska samordna sig och erbjuda 
en bättre upplevelse till personer med funktionsnedsättningar. Det innefattar att man 
kan känna sig trygg och att man kan åstadkomma trygghet för sina besökare. 

Man efterfrågar mer utbildning och att man skapar samsyn hos personalen om vad som 
är funktionshindrande och hur dessa funktionshinder kan begränsas eller tas bort. Man 
genomförde en övning där man fick skriva på post it-lappar vad som gör bibliotek 
tillgängliga och sedan prioritera vad som man tycker är viktigast.  

Studie: nya besökare 
Vi genomförde en mindre kvalitativ studie av nya, ovana besökare på stadsbiblioteket i 
Malmö. Vi genomförde denna studie genom att filma och observa. Urvalet var en grupp 
med ovana biblioteksbesökare med kognitiva svårigheter, totalt fem personer. 
Uppdraget var  att låna en bok.  

Tre lyckades låna en bok, medan två misslyckades med uppdraget. De som misslyckades 
gjorde det av två olika anledningar: en använde rullstol och fick instruktioner om var 
boken skulle finnas men fick ingen hjälp att ta ner boken. Han kunde inte nå boken på 
hyllan från rullstolen. Den andra förstod inte var han skulle få kontakt med personalen, 
utan gick direkt uppför trappan till vänster. Där fanns ingen information om hur han 
skulle ta sig vidare. Han var helt ovan vid bibliotek, så han gav upp där. 

Vid studien framkom att  “gående” besökare lätt missade receptionen och istället gick 
direkt uppför trappan till vänster. Den som använde rullstol såg receptionen och fick 
hjälp därigenom. 
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Mer fördjupad analys av detta kan behövas. Vad vi sett i andra studier är att vi i Sverige 
har en tendens att leta efter information uppe till vänster.  

Våra rekommendationer 
● För en person med rörelsesvårigheter och använder hjälpmedel kan det behövas 

att personalen följer med och hjälper till. 
● När det gäller de personer som tar trappan till vänster, ge information och 

instruktion om var de kan få hjälp. 
● Öka insikten och förståelsen för att ovana besökare kan hamna en trappa upp 

till vänster från entrén. 

Resultatet från personer med funktionsnedsättning 
På workshoppen med besökare som har funktionsnedsättning uppmanades deltagarna 
att ge konkreta exempel på lösningar eller förbättringar. Övningen genomfördes med 
hjälp av post it-lappar. Så här såg svaren ut på våra fem frågor: 

Fråga 1. Hur vill du att ett bibliotek ska vara – miljö, bemötande, öppettider, 
fysisk/kognitiv/psykisk miljö? 

● Breda upp så att det är minst 120 centimeters svängradie mellan hyllor och 
korridorer. Det ska finnas en cirkelyta på 200 centimeter i diameter där man kan 
svänga med rullstol. 

● Det behöver finnas minst en stor toalett på varje bibliotek som är fullt utrustad 
skötbord (utformad så att även en förälder som sitter i rullstol kan byta på sitt 
barn), krokar på olika höjder samt torrhylla för stomipåse och inkontinens. Se 
även till så att alla produkter är oparfymerade (tvål, städartiklar etc). 

● Det är bra om det finns några riktigt stora toaletter där det finns en bänk eller 
dylikt så att man även kan byta blöja på vuxna personer. 

● Dörröppningen till de stora toaletterna behöver vara minst en meter bred. Det 
behöver även finnas en automatisk dörröppning som håller dörren öppen i mer 
än 5 sekunder. 

● Det ska vara lätt att hitta i biblioteken och det behöver finnas ledstråk. Upprätta 
gärna inomhusnavigering igen, såsom “blindfo” (ett försök till 
inomhusnavigering för blinda med hjälp av dosor på väggarna som skickar ut en 
wifi-signal för navigering). 

● Öppen planlösning med en bra allmänbelysning, inte för mörkt eller ljust. 

● Det vore positivt med utåtriktad personal som har i uppgift att fånga upp 
(särskilt nya) besökare så att alla får ett bra första möte och vågar fråga vid 
behov (“Ett hej förändrar upplevelsen”). 

● Se till att bjuda in människor till biblioteket via olika kanaler, både de som går 
förbi eller via skolor. samt mötesplatsen Se till att grupper som har svårt att ta 
sig till biblioteken får en personlig inbjudan, till exempel till era “ny på 
biblioteket”-dagar. 
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Fråga 2. Vad saknar du mest i ett bibliotek? 

● Personal med förkunskaper om olika funktionsnedsättningar. 

● Lugna rum, alltså utrymmen som är fria från intryck (både dofter, ljud och ljus). 
Många besökare har behov av att ta en paus och vila upp sig från alla intryck. 
Detta kan lösas både med kokongliknande möbler eller särskilt avsedda rum, 
beroende på bibliotekets utrymme. 

Fråga 3. Vad är bäst med det eller de bibliotek du besöker oftast? 

● Man får alltid ett bra bemötande. 

● Det finns tillgång till wi-fi som inte krånglar. 

● Det finns ett tyst rum som man kan vara i. 

Fråga 4. Om du inte går på bibliotek, vad beror det på? 

● Det saknas gratis wi-fi och det finns inga datakurser. 

● Det saknas datasäkerhet och/eller digital säkerhet. 

Fråga 5. Använder du några digitala bibliotekstjänster? Vilka är bra eller dåliga? 
Vad skulle du vilja kunna göra digitalt? 

● Gratis wi-fi (när det fungerar). 

● Det är bra att det finns kopiering, men det är ofta problem vid betalningen – det 
är både krångligt att fylla på sitt kopieringskort och svårt att veta till hur många 
kopior pengarna räcker. Dessutom är det jobbigt att ha ytterligare ett kort att 
hålla reda på, utöver det vanliga bibliotekskortet. 

● Internetbanken – bra att det går att göra transaktioner för de som saknar egen 
dator. 

● Om man ska kolla sin e-post så är det ett stort problem när maximal tid är 
30 minuter. 

● Standardtid för datorer på Malmö bibliotek är två timmar, vilket är bra.  
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● Legimus talböcker använder inte inställningar med Easy reader. Detta kan 
förvisso inte biblioteken åtgärda, men det är viktigt att det finns personal som är 
kunnig i Legimus och Easy reader som vid behov kan förklara för besökare hur 
det fungerar. Se till att minst en personal per bibliotek har kunskap om Legimus 
talböcker – och att användarna kan boka tid med denna person om de behöver. 

● Det behövs personal som har digital kompetens som vid behov kan hjälpa till 
med digitala tjänster och agera “digital coach”.. 

● Bra att det finns en dator avsedd för släktforskning (Malmö släktforskarförening 
har en särskild dator för släktforskning i tidskriftsrummet). 

Resultat från  workshop med personal 
Workshoppen med personalen gjordes med en prioriteringsövning. Deltagarna fick 
skriva ner sina förbättringsförslag på post-it-lappar  och sedan prioritera vad som vad 
viktigast.  Vad vi kan se i resultatet så överensstämmer prioriteringen för personal och 
besökare och den mest prioriterade är trygghet, bra fysisk utformning och att få tillgång 
till information och utbildning och för att öka sin kompetens. 

Så här prioriterade förslagen ut:: 

Prio nivå 1:  

● Trygghet för alla  
● Tryggt rum 

Prio nivå 2:  

● Fysiska miljön ska inte begränsa någon 
● Lätt att hitta  

● Kompetent personal – TID (utbildning) 

● Lätt att planera besök 

Prio nivå 3:  

● Tillgänglig katalog (lätt att hitta det en söker)  

● Lätt att komma fram  
● Toalett  

● Större hissar  

● Lätt att orientera sig och hitta bibliotek  
● Litteraturfrämjande  

● Gemensam samsyn bland personal  

Prio nivå 4:  

● Mycket personal  

● Lägre hyllor  
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● Alla känner sig välkomna  

● Ett ”rum i rummet” med kunnig personal som har tid för bemötande vad gäller 
talböcker i förmedling av litteratur, lugn miljö  

Prio nivå 5:  

● Bemannade avdelningar – information och trygghet  

● Servicen/Bemötandet ska vara likvärdigt oavsett om det ringer till 
talbokstelefonen eller kommer till biblioteket  

● Flexibel – behovsanpassa för olika grupper/aktiviteter  

● Utbildning för personal  

● Välkomnande miljö i hela huset  
● Personal med olika kompetenser  

● Öppna upp våra arbetsplatser för personer med speciella/olika behov – TVÅ 
prickar 

● Rörelsefrihet i rummet  

● Tillgänglighet för alla under samma villkor  

● Alla tjänster biblioteket erbjuder är tillgängliga + prioritering av funkisperspektiv  
● Tillgänglig hemsida (information öppettider med mera, tjänster och boktips – 

TVÅ prickar 

● Lättare att hitta i bibblan  
● Större hissar 

● Hjälpsam trevlig personal  

● Skolpedagog  
● Lugnet  

● WIFI kan fungera per automatik  
● En mobil fungerar  

● Mötesplats  

● Lätt att hitta till  
● Personalen fortbildas  

● Fri åsiktsbildning för alla  

● Mångspråk  
● Teckenspråk  

● Mångfald på biblioteken 
● Öppet för alla 

● MER för hörselskadade och döva 

● Böcker för olika läsesätt  
● Tillgodoser allas önskemål med ett brett utbud  

Prio nivå 6:  

● Aktiviteter för alla  
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● Rum för EN person 

● Stort grupprum som man kan boka gratis ”Limhamns bibliotek” Personalens 
bemötande  

● Hur Datorer  

● Datakurser  
● Små celler grupprum till  

● Lugna rum  

● Vi ger alla ett kompetent bemötande  
● Trygga bibliotek för alla  

● Olika personalkategorier 
● Vi hjälps åt tillsammans  

● Att hitta ett sätt att få Balagan och Kanini att kunna fungera för alla. Inte överallt 
men någonstans  

● Enkelt att klara sig själv om man vill, vem man än är  
● ”Drop in” vissa tider för visning av Daisy-spelare. Registrering av Legimuskonto  

● Att rätt kunna bemöta barn och tonåringar med särskilda behov. När det blivit 
lite fel  

● Lätt att hitta info om tillgänglighet när man kommer  

● Utveckla organisera Äppelmedia. Känna igen personal och besökare 

● Annan ingång (ej snurrdörr)  
● Nya toaletter på alla våningar 

● Att Blinxx börjar fungera igen  

● Att ligga bra geografiskt, bra läge och lätt att hitta  
● Folkbildning för alla  

● Separat BILLIGT cafe med mat  
● AH samarbete med särskolor, gruppboenden, daglig verksamhet prioriteras och 

upprätthålls på ett bra och givande sätt  

● Medborgarservice 

Prio nivå 7:  

● Lätt att hitta i 
● Ett uppsökande bibliotek för alla Mobila rum som kan förändras 

● Mer öppettider 
● Gratis kaffe för att kunna njuta när man läser en bok 

● Många olika rum för olika aktiviteter och tystnad 

● Fantasifullt rum som sätter igång kreativiteten 
● Skyltums vägledning – Rom 

● Alla bibliotek i BIM har ett likartat utbud/erbjudande 
● Större bredd i kompetens hos personalen 

● Att bibliotekspersonalen känner sig trygg och kompetent i sitt bemötande av 
personer med kognitiva funktionsvariationer 
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● Bra bemötande 

● Kunnig personal 
● Helt rent 

● En tillgänglig oas i samhället 
● Aldrig behöva få frågan ”Jobbar du här?” 

● Känna att de kan fråga om hjälp – Tydligare vad besökare kan förvänta sig 

● Att kunna hitta lugn i en bitvis stökig miljö på Balagan under kvällar, helger och 
lov 

● Lagom ljudnivå 

● Tillgängliga informationsdiskar (för det bästa mötet) 
● Personal tar ansvar för miljön. Rutiner stängning. 

● Inkluderande och välkomnande 

● Alla lokaler går att ta sig till utan hjälp av personal 
● Lätt att hitta rätt. 

● Inga hinder 

● Välkomnande 
● Lätt att hitta – alla ska kunna navigera på egen hand 

● Representation bland medarbetare 
● Vårt erbjudande och resurser ska vara tydliga 

● Att erbjuda anpassade klassvisningar och sagostunder som en del i det ordinarie 
utbudet 

● Hjälpsam och kunnig personal 
● Biblix, Biblio, Cineasterna – andra digitala tjänster 

● Utbildning bemötande för: 
● Personalen fortbildas löpande i bemötandefrågor 

● Personalen, alla kan registrera sig i Legimus 

● Vår kommunikation är lätt att ta till sig 
● Det finns ett varierat utbud av medier 

● Orienteringstavla, interaktiv? 

● Bra, tydlig och enkel webb. Fokus på vad som är viktigt. Uttala och självklart. 
● Det finns teknik som hjälper besökaren att hitta i rummet 

● Ledstråk 
● Bra skyltning (enkelt att hitta i huset) 

● Att på överskådligt sätt skylta och visa vårt tillgängliga material på enhet, barn 
och unga 

● Tydlig skyltning – enkelt att hitta 
● Enkel navigering 

● Tydligt 
● Biblioteksmiljön uppfattas som trygg av många 

● Tryggare miljöbehov 
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● Trygg plats 

● Enkelt att använda dator och skrivare 
● Lika lånetid, öppettider 

● återkoppling 
● Teckenspråk 

● Mer om Legimus 

● Kommunikation som är lättläst 
● ”Stärka”, bekräfta våga 

● Tillåtande klimat 

● Välkomnande plats för så många som möjligt 
● Tysta rum 

● Inspirerande 
● Kompensatorisk 

● Förbereda besök på samma sätt förvaltning överg. 

● Program och verksamhet för alla. Variation. 
● Mer för handikappade 

● Begripligt bibliotek för alla 
● Lätt att hitta i hyllorna 

● Inte rädd för att våga vara konstant (med förändringar som följer samtiden) 

● Ett öppet bibliotek 
● Mer öppet 

● Rättvist bibliotek för alla 

● Tydliga lättförståeliga anvisningar 
● Överskådlighet förstår var jag hittar vad… 

● Inte bara fysisk tillgänglighet, även psykisk 
● ”Hitta rätt” vägledning 

● Ett bibliotek med ”rätt” kompetenser 

● Alla känner sig välkomna!! 
● Inga trånga bibliotek 

● Ge en möjlighet att lära nytt 
● Skapande verkstäder på alla bibliotek, även för små grupper för de barn som har 

behov av mer lugn 

● Möjlighet till avskildhet på alla bibliotek, tex genom omslutande möbler 

● Flexibelt 
● Kunna erbjuda mer hjälp som tar längre tid, tex vid datorer, flexibilitet 

● Vår kommunikation är lätt att läsa och förstå. 
● It för alla fler datorer 

● Gällande språkkompetenser ska finnas 

● Lättläst – bokcirklar på alla bibliotek 
● Vi har böcker i olika former, för olika lässätt, för olika åldersgrupper 
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● Flera böcker på olika språk 

● Mångspråk 
● Fantastiskt och tillräckligt stort och vackert bibliotek 

● Kom till oss vi visar vägen. framåt…. 
● Vi ligger i framkant digitalt och ”hänger med 

● Medborgarservice/samhällsvägledning/information 

● Inspirerande, visa ”nya sätt”, ”andra världar” 
● Får hjälp med specifika ”hjälpmedel” (Legimus, Daisy osv) 

● Hörselslinga (överallt) 

● Delaktigt bibliotek för alla 
● Mer hjälp till synsvaga/blinda. 
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Bibliotekens tillgänglighet på webben – översyn 
och analys av bibliotekens digitala innehåll 
Innehållet i denna analys kommer dels från en analys och översyn gjord av 
tillgänglighetsexperten Lena Furberg, dels från kommunikationspersonalens egna 
observationer som framkommit under två workshoppar som Lena höll med 
kommunikationspersonalen. 

Översyn av sociala medier 

Övergripande kommentar 
Ni har så otroligt många olika kanaler i sociala medier – sammanlagt räknade vi till hela 
26 olika kanaler på Facebook, Instagram och Twitter för biblioteken i Malmö (se hela 
listan vi kikat på i bilaga 15). 

Vi ser att ni försökt synkronisera utseendet på bibliotekens Facebook-sidor, både i den 
runda profilbilden med Malmö stads logotyp i en unik färg för respektive bibliotek samt i 
bakgrundsbilden med en unik miljöbild från respektive bibliotek. Detta 
kommunikationssätt är jättebra eftersom besökaren tydligt ser att det är en och samma 
avsändare, samtidigt som ni skapar en vi-känsla och ett trovärdigt “ansikte” utåt. 

Exempel 21. Skärmdump av Stadsbibliotekets Facebook-sida 
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Rekommendationer och råd gällande sociala medier 
● Om ni ska ha så här många olika kanaler som är igång så behöver ni börja dela 

varandras material för att fler användare ska hitta rätt kanal. Detta gäller både 
enskilda bibliotek och särskilda sidokanaler som Författarscenen, 
Barnbiblioteken och KRUT. 

● Dela inte bara varandras utan också andras material för att få ett stadigt flöde. 
Minst ett – men gärna tre – inlägg per dag är en bra målsättning. 

● Det praktiskt att koppla samman ett och samma biblioteks konto på Facebook, 
Instagram och Twitter till varandra så att man bara behöver dela ett inlägg på 
ett enda ställe så delas det automatiskt på alla synkade kanaler. 

● Om ni börjar använda hashtaggar mer – särskilt på Instagram – så skulle 
spridningen förmodligen öka ganska dramatiskt. Om man inte taggar sina inlägg 
så når man ju inga nya följare, utan bara de befintliga. 

● Det är bättre att ta bort en Facebook-sida än att ha den kvar med inaktuell 
information som senast uppdaterades 2013 (som exempelvis Bellevuegårdens 
bibliotek). 

● Inspireras av andra sidor på sociala medier som gjort något som egentligen är 
torrt och trist till något som är kul och värt att följa. Två bra exempel är Arga 
bibliotekstanten (drygt 52 000 följare) samt Livrustkammaren (44 600 följare). 

Exempel 22. Livrustkammarens inlägg “Systrar, ikväll skapar ni historia” 

 

Expertutlåtande om bibliotekens Facebook-aktivitet 
Stadsbiblioteket facebooksida har hela 12 418 följare. Sidan har jättefina omdömen från 
användare, många incheckningar och en smart och tydlig kalenderfunktion som känns 
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aktuell. Däremot så får inläggen inte särskilt stor spridning och interaktion i form av gilla-
markeringar, delningar och kommentarer. 

Antalet gilla-markeringar per inlägg på de senaste inläggen varierar mellan 10 och 189. 
En riktig kioskvältare är inlägget om Selma “Semla” Lagerlöf: 

“Har du läst någon av Semla Lagerlöfs böcker 
såhär lagom till fettisdagen? Vi har laddat upp 
med både Drottningar i Kungasemla och Gösta 
Berlings semla 🙊” 

Detta inlägg har fått 302 gilla-markeringar, 23 
kommentarer och hela 118 delningar! 

Ett vinnande koncept bland just era följare verkar 
således vara en kombination av 

● en knasig eller rolig bild – här har någon 
photoshoppat in en semla på huvudet på 
Selma Lagerlöf istället för hennes 
klassiska hatt. 

● en positiv och oväntad känsla – det är 
både komiskt och överraskande att 
Stadsbiblioteket i Malmö “känner sig 
knasig”. 

● en ordvits eller ordlek – som 
semla/Selma. 

● ett värde för läsaren – i detta fall ger det 
ett värde att dela vidare något man 
tycker är kul och fyndigt med sina vänner. 

● särskilt träffsäkert är det att dela sådana 
här inlägg på en speciell dag eller högtid, 
såsom fettisdagen (som i detta fall), 
påskafton, midsommarafton, julafton och 
nyårsafton – men även på mors eller fars 
dag, första april. Varför inte göra något 
oväntat i samband exempelvis earth hour eller någon spännande match (som i 
exempel 22) 
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Expertutlåtande om bibliotekens Instagram-aktivitet 
Stadsbiblioteket i Malmö har fått 4 135 följare på 1 212 inlägg, vilket är en ganska bra 
utdelning. Antalet gilla-markeringar per inlägg ligger omkring 28 till 115, med några 
enstaka kioskvältare som fått 150 (om Krakel spektakels pappa), 220 (invigningen av nya 
sorteringsmaskinen) respektive 288 likes (favoriten om hbtq-certifieringen).  
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Glöm inte att jobba med hashtaggar för att få bättre spridning och för att nå nya följare, 
som #hbtq i inlägget med den snygga tårtan i samband med hbtq-certifieringen. Samla 
gärna relevanta taggar på intranätet så att det bara är att klippa och klistra in dem sedan 
för att optimera processen med att posta. 

Optimera er närvaro på sociala medier 
Ni kan själva optimera er närvaro på sociala medier genom att följa några enkla steg. 
Ställ er följande frågor: 

1. Vad är syftet? 

Vad är syftet med er närvaro i sociala medier? Hur ska kanalerna stötta övrig 
marknadsföring? Vad vill ni uppnå? Ökad varumärkeskännedom? Ska ni nå många 
användare på kort sikt, exempelvis med kampanjer som skickar dem till er webbplats, 
eller långsiktigt för att etablera ett förtroende hos både medborgare och besökare? 

2. Vilka är mottagarna? 

Gör en tydlig definition av er målgrupp. Fördelen med digitala kanaler, i motsats till flera 
analoga kanaler, är möjligheten att rikta marknadsförda budskap till väldigt specifika 
målgrupper. Därför måste också målgruppen definieras utifrån de intressen som de har. 
Denna information kan sedan användas för att ringa in din målgrupp med din 
annonsering för att nå ut till rätt målgrupp och inte använda dina annonspengar till 
personer som inte är en potentiell kund. Glöm inte heller att det kan finnas andra 
intressenter att nå ut till än bara den som skriver under avtalet. 

Ställ er frågor som: Vem är vår primära målgrupp? Vilka intressenter finns det? Vilken 
ålder har dem? Vilket kön? Var finns de geografiskt? Vilka är deras intressen? Vilka 
webbplatser besöker det? Vad läser de om på nätet? 

3. Vad vill ni publicera? 

Gör en innehållsstrategi. Utifrån er målgrupp och syftet med er närvaro kan ni nu göra 
en innehållsstrategi, dvs. vad ni ska publicera i era sociala mediekanaler, hur ofta, vem 
som ska göra det, var ni hittar innehållet, om ni ska producera eget innehåll och så 
vidare. Fokusera på innehåll som är användbart för din målgrupp. Börja att titta på 
innehåll som ni kan publicera ofta, t ex länkar till innehåll på er hemsida, fortsätt med 
att dela andras länkar, börja producera eget blogginnehåll, fortsätt till e-böcker, 
whitepapers, videoklipp, podcasts et cetera. 

Så blir ni tillgängliga – för alla! 
Använd rätt terminologi. Sträva efter att vara så inkluderade som möjligt genom att 
medvetet välja lämplig funkisterminologi, till exempel funktionssätt vs 
funktionsnedsättning.  

Några korta råd:  

● Använd alltid samma ord för samma sak.  
● Skriv alltid ut förkortningar (etc., m.m., osv.).  
● Skriv alltid diagnoser med små bokstäver (dyslexi, adhd, add, asperger och npf). 
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Skriv lagom långt. Det kan vara svårt att begränsa sig, men tänk på att många i den 
primära målgruppen har svårt att läsa allt för stora textblock. Det känns lite som att 
bestiga ett berg: det kräver extrem motivation. Låt därför någon annan läsa igenom ett 
inlägg och döda dina älsklingar, ifall du har svårt att göra det själv. 

Syntolka dina bilder med en beskrivande alt-text. Tänk på att alla dina läsare inte kan 
se. Därför behöver bilder få en kort alternativ beskrivning, så kallad alt-text. Din alt-text 
ska beskriva bildens motiv och funktion (till exempel ifall den är klickbar och öppnas i ny 
flik). Exempel på syntolkning: Gubbe som spikar med en hammare, illustration. 

Översyn av bibliotekens sidor på webben malmo.se 

Högt prioriterade åtgärder på webben 
● Det ska vara lätt att hitta – det är i dagsläget svårt att hitta rätt. 
● De ska vara lätt att förstå – undvik långa, krångliga eller ihopsatta ord samt 

interna ord (Bibblix, Kanini, Slottet, Ljusets kalender, meröppet). 

● Undvik inifrånperspektiv – undvik internt perspektiv och förgivettaganden 
(presuppositioner). 

● Kommunicera konsekvent – säg samma sak på samma sätt. 

● Lägg till bilder, videor och ikoner – släpp fixeringen vid textuell information och 
utnyttja webben som multimodalt media. 

Goda förutsättningar – samt förbättringspotential 

Utformningen på rubrikerna 
Utformningen på rubrikerna ger ett tydligt intryck och skapar en hög läsbarhet. 

Förbättringspotential: 
● Menyformuleringarna.kan bli kortare, ändra till exempel “så skaffar du 

bibliotekskort” till “skaffa bibliotekskort”. 
● Alldeles för många menyval – gör ett urval och slå ihop. Kolla antal klick 

eller besök via Google analytics eller dylik tjänst. 
● Lägg till fler underrubriker som skapar luft. 

Kerning, textuell layout samt läsbarhet 
Ni använder ett bra avstånd både mellan bokstäver och mellan rader, det vill säga lagom 
tätt. Ni använder dessutom bra typsnitt med hög läsbarhet. 

Förbättringspotential: 
● Ibland är det för stora textsjok med mycket brödtext – se över dessa. 
● Skapa luft med hjälp av underrubriker, illustrationer och bilder. 
● I detta exempel är olika textstorlekar numrerade och olika typsnitt markerade 

med A och B. Som ni ser har nyheten samma typsnitt som metan 
(brödsmulorna), medan den gröna knappen för Skolvalet inte har det, vilket är 
konstigt: 
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Kontraster 
Webbplatsen har överlag godkända kontraster som uppfyller nivå AA i WCAG 2.1. 

Förbättringspotential: 
● Kika med Funkifyfiltret Sunshine Sue för att hitta alla era svaga kontraster. 

Exempelvis behöver texten i sökfältet åtgärdas (“Skriv titel, författare, ämne 
etc.”): 
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Få störande element 
Webbplatsen har inga blinkande element eller karuseller, vilket skapar tillgänglighet och 
ger ett “cleant” intryck. 

Förbättringspotential: 
● Ni använder alldeles för få meningsbärande bilder och ikoner som ger kognitivt 

stöd. 
● Se över det som ser ut som en karusell, nämligen er banner som ligger på varje 

biblioteks sida. Denna gör alla sidor så lika och det svårt för besökaren att förstå 
om hen hittat rätt bibliotekssida. Öka den kognitiva förståelsen genom att synka 
dessa toppbilder med bakgrundsbilden på respektive biblioteks facebook-sida. 
Klickar någon användare på denna banner? Kolla statistiken. 

 

Boxningen – oftast bra 
På startsidan fungerar det bra med “Aktuellt & nyheter” som har tydliga boxar, stor 
klickyta och kognitiv markering med understrykning när man hovrar över nyheten.: 

 

Förbättringspotential: 
● Se till så att ni aldrig upprepar samma nyheter i listan till höger som i boxarna: 

 

Många punktlistor – ibland lite väl många 
Bra att ni ofta använder punktlistor för skapa överblick. 

Förbättringspotential: 
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● Här skulle ni tjäna på att ha punktlistor istället för flytande rader med punkter. 
 

● Ibland använder ni lite för många punktlistor. Särskilt när de är uppradade i följd 
och utgör större delen av en brödtext, som på sidan för låneregler: 

 

Nästan alltid bra klickyta 
Ur ett tillgänglighetsperspektiv är det bra med en stor klickyta – både för personer som 
åker buss, har tjocka fingrar eller nedsatt motorisk förmåga. Det gör det lätt att klicka 
rätt och därmed svårt att klicka fel, något som kan skapa stor frustration på webben. 
Både i boxarna och i menyn så har ni en lagom stor klickyta tack vare korrekt kodning 
och väl tilltaget radavstånd mellan menyvalen. 

Förbättringspotential: 
● I punktlistorna med länkar behöver klickytan bli bättre genom ökat radavstånd 

mellan punkterna. 
● Vissa knappar behöver både framhävas och få större klickyta, till exempel 

knappen för att logga in och låna om på Stadsbibliotekets sida: 
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● Kika med Funkifyfiltret Trembling Trevor för att hitta alla otillräckliga klickytor. 

Tillgängliga länkar – en hel vetenskap 
Det är bra att ni markerar länkar med färg och understrykning, men det finns många 
förbättringsmöjligheter. Det är svårt att skriva en bra länktext, och många 
tillgänglighetsexperter menar att det är en hel vetenskap som man behöver ta till sig och 
läsa på. 

Förbättringspotential: 
● Länkarna har inkonsekvent placering, utformning och formulering. Dessutom 

kan länkfärgen bli tydligare. 
● Det är lite för många länkar, ofta placerade nära varandra. 
● Det är svårt att se skillnad på länkar och vanlig brödtext om man saknar 

färgseende. Kika med Funkifyfiltret Color Carl för att hitta alla otillräckliga 
färgkombinationer, som till exempel här på Lärcentrum: 
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● Särskilt sidan Bibliotek hemifrån har problem med länkar. Där finns 

exempelvis tre olika sorters länklistor (i punktlistor, i rubriker och i 
sidmeny). Vidare är “Mango & språkkurser online” samma länk 
(länksystem). 

● Undvik att ha länkar i en punktlista – gör hellre en separat länklista. 
● Ha aldrig klickbara länkar i rubrikerna. 

Webbplatsens tabbfunktion 
Tabbfunktionen finns och funkar för det mesta. Det är också bra att tabbfunktionen 
funkar inom widgeten för program (man kan tabba sig fram där, men det däremot syns 
dåligt eller inte alls).  

Förbättringspotential: 
● Tabben är ofta dåligt utmärkt, så det är svårt att se vart man är. 

 

 
● Det är ibland en ologisk tabbordning, till exempel går tabben i sidhuvudet först 

till Malmö stads logotyp som finns längst till vänster, till menyn som är placerad 
längst till höger och därefter till det interna söket som är placerad i mitten. 
Tabbordningen ska följa språkets läsordning (på svenska vänster till höger, på 
arabiska tvärtom). 

Programmen – svåra att hitta och att förstå 

Sidan för program har nästan bara förbättringspotential. 

● Programsidan är svår att överblicka. 
● Program för vuxna har alldeles för liten text i widgeten. Dessutom är evenemang 

och plats så långt ifrån varandra (risk att användaren misstolkar och blandar 
ihop platsen med evenemanget under): 

 

Den enorma sidfoten – det som händer i Malmö är inte kul 
Sidfoten skulle må bra av ett informationsurval. 
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Förbättringspotential: 
● Behöver ni verkligen ha med “Var med och påverka”, “Händer i Malmö” och “Kul 

i Malmö”? Dessa menyformuleringar kanske kan placeras någon annanstans på 
webbplatsen? Och är det som händer i Malmö inte kul? 

● Spara med fördel länkarna och ikonerna till era sociala medier. Däremot känns 
länken “Här finns vi också” känns onödig – vart leder den? Vart finns vem också? 

● Informationsurvalet gör ni enklast genom att kolla antal klick via exempelvis 
Google analytics eller dylik tjänst som samlar in data och statistik. 

 

Kluriga och interna ordval – ge kontext! 
Som sagt har ni så mycket förgivettaganden idag, både på nätet och i det fysiska rummet 
(Kanini – barnavdelningen, Ljusets kalender – vad är det, faktalitteratur finns i “slottet”). 

Förbättringspotential: 
● På webben är långa ord som “vuxenstuderande” och “arbetssökande” mindre 

bra ord för dyslektiker. Långa ord är svårlästa och kan därför behöva bytas ut 
eller delas upp. Kanske prova “vuxen student” eller “söker du arbete”, beroende 
på kontext. Kika med Funkifyfiltret Dyslexia Dylan för att hitta alla svårlästa ord. 

 

● Ge kontext till alla interna namn som Kanini. Skriv “Vår barnavdelning Kanini”, 
Att skriva åldersspannet som ni gör i dagsläget är en bra start, men tyvärr inte 
tillräckligt: 
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● Även interna begrepp som “Sena böcker” och “Meröppet” behöver förklaras – 
som Limhamnsbiblioteket gör på sin Facebook-sida: 

 

 

Det är dock inte alltid meröppet får en kontext: 

 

● Skriv hellre “helgdagar” än “helgtider” – och specificera vad det är för helgdag 
eftersom långt fram alla besökare firar alla Sveriges högtider. 
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Trycksaksanalys 
I trycksaksanalysen ingår även följande exempel:: Exempel 7, 8, 9, 11, 13, 14, 16 och 17. 
Både skyltar (i papper) och öppettider som sitter ute räknas som trycksaker.  

Vi har gått igenom listan som vi fått av webbredaktionen och därmed analyserat allt vi 
kunnat.. Om det är någon enstaka trycksak som inte är med som exempel så är det på 
grund av att det var för snarlikt ett annat exempel. 

Bra – det här gillar vi 
● Textstorleken (typgraden) är toppenbra. 

● Vi älskar typsnittet. 

● Kerningen är felfri – alltså avståndet mellan bokstäver, raderna och 
styckena i brödtexten. 

● Jättebra att ni inte använder kursiv stil vid citat utan citattecken – hurra! 
Kursiv text är mycket svårläst för en stor grupp användare och vi har inte 
hittat en enda förekomst av kursiver i era program. 

● Författarfoldern gillar vi! Här funkar till och med kartformatet och 
läsordningen i presentation är helt optimerad då ni först skriver vad det 
gäller (namnet på författaren) och sedan skriver ut hela veckodagens namn 
(torsdag istället för tor). 
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Högt prioriterade åtgärder 
1.  Format 

2.  Öppettider 

3.  Förkortningar 

4.  Anmälan 

5.  Kontraster 

6.  Tillgänglighet 

  

1. Format 

Byt grid (format) från kartformatet till ett A5 som går att bläddra. Detta kommer att 
spara en massa papper (ca 1 helt A4-ark per program på de stora programmen) och är 
således både kostnadseffektivt och bättre för miljön än nuvarande format. Se 
exempelvis HBTQ-foldern för att jämföra format (som förvisso endast är 1 A4, men man 
får ändå ”rätt” känsla). 

2. Öppettider 
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Öppettiderna behöver justeras på ett antal punkter: 

● Veckodagarna behöver läggas i rätt ordning (måndag till och med söndag) och 
alla veckans dagar finns med. Det är därmed bättre att skriva att det är stängt på 
söndagar än att utelämna söndagen helt. I Oxiebibliotekets program är till 
exempel läsordningen på veckodagarna så här: måndag, onsdag, tisdag, torsdag, 
fredag och lördag. 

● Om ni trots detta råd känner att ni måste klustra veckodagarna med liknande 
öppettider är bättre att ni alltid skriver ”X-dag och Y-dag” än att ni skriver X-
dag–Y-dag” eftersom det senare är kognitivt otillgängligt och kan tolkas att 
biblioteket inte stänger alls mellan dessa dagar. 

● Den interna bibliotekstermen ”Meröppet” – Meröppet är en intern term 
(fackterm) som är svår för användarna att förstå innebörden av. Dessutom 
verkar meröppet vara ordinarie termer, det vill säga standard varje vecka? 
Integrera i så fall hellre dessa öppettider där det står Ordinarie öppettider. Om 
ni trots detta vill framhäva att ett bibliotek har öppet utöver ordinarie tider så 
rekommenderar vi att ni skriver ”Utökade öppettider” eller ”Extra öppettider” 
istället. Dessutom ska då inte rubriknivån på ”Meröppet” vara samma som 
”Ordinarie öppettider” utan underordnad (Till exempel att ”Ordinarie 
öppettider” är H2 medan ”Meröppet” är H3 och därmed har mindre 
textstorlek). 

● Ni kan dessutom ta bort ordet ”ordinarie” i samband med öppettider och bara 
skriva ”Öppettider”. Detta eftersom ”ordinarie” är ett ganska svårt ord och 
dessutom inte tillför något i sammanhanget, ni skriver ju ”avvikande öppettider” 
längst ner så då förstår läsarna att de andra tiderna är ordinarie. 

Ordet ”hemsida” är utdaterat och används inte längre – skriv “webbplats” 
istället.. Dock är det lite utav en skattjakt (eller kanske mer jakt på brödsmulor) 
när man skriver ”se vår hemsida” (eller webbplats) i en trycksak, eftersom 
läsaren då direkt undrar över adressen till webbplatsen. Det är därför mycket 
bättre och mer tillgängligt att skriva exempelvis så här: 

Se vår webbplats för avvikande öppettider: malmo.se/oxiebiblioteket 
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3. Förkortningar med mera 

Ett genomgående problem är alla förkortningar. 

● Alla veckodagar i programmen kan ni skriva ut helt (mån – måndag, tis – tisdag 
och så vidare), det finns tillräckligt utrymme för detta på samma rad. 

 

● Skriv ut alla andra förkortningar: 

o   fr.o.m. – från och med 

o   snedstreck (plagg/person) – per (eller vad det nu betecknar) 

o   kl – klockan 

● ”Ej” – skriv hellre ”förutom” (eller ”inte”): 

 

● IT skrivs med små bokstäver i brödtext: it. Ha dock stor inledningsbokstav på 
exempelvis “It-café” eller “It-hjälpen: 

 

 

4. Anmälan 

Skriv hellre ”Anmälan krävs” än enbart “Anmälan.” Viktigt är även att flytta upp 
elementet med förklaringen. Det räcker inte att skriva ”Anmälan”, för som läsare undrar 
man genast vart och hur man anmäler sig samt när man senast måste anmäla sig. Detta 
måste framgå av texten och bör visas på ett konsekvent sätt i samtliga program. 

Det är problematiskt att it-hjälpen står före de andra arrangemangen i 
informationsrutan om anmälan (se exempelvis Limhamn). Bättre att skriva denna 
information under respektive förekomst i programmet. 
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Särskilt problematiskt är det kring ”Juristjouren” (bland annat i Oxie-programmet) där 
det inte står “Anmälan.” i programmet under respektive post, men sedan under texten 
för Anmälan står det att det är ett undantag som gäller här (se exempelvis Oxie). 
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5. Kontraster 

Ni behöver se över era kontraster så att det är tillräckligt skarpt. När det är rosa text på 
rosa bakgrund och grön text på grön bakgrund är det svårare att se än om ni byter plats 
på färgerna så att det är rosa rubrik på grön bakgrund och grön rubrik på rosa bakgrund i 
Lindängens program eller grön rubrik på orange bakgrund och vice versa i Limhams 
program. Var dock noga med att testa dessa kombinationer med färgkombinationsfilter 
(till exempel Funkifys Color Carl) så att det inte ställer till något problem för personer 
som har annorlunda färgseende (färgblinda). 
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6. Tillgänglighet 

Lägg med fördel informationen om tillgänglighet i en punktlista. Och skriv hellre att det 
finns ”stora, tillgängliga toaletter” än att begränsa målgruppen för stortoaletten till ”dig 
som är rullstolsburen”. Slutligen låter meningen ”Entrén till X-biblioteket har inga 
trappor” inte som något positivt – skriv hellre ”Entrén till X-biblioteket är fri från 
trappor”. 

I praktiken är det dessutom ett stort problem att många bibliotek har rotationsdörrar 
som entré – något som är otillgängligt för en stor grupp besökare (äldre och barn bland 
annat). Tommy Hagström från Begripsam har detaljerad information om vad respektive 
bibliotek bör lägga till i just detta stycke (om tillgängligheten) i sitt program. 

 

Detaljnivå – mindre saker att åtgärda och förbättra 
● Framhäv gärna viktig information – såsom telefonnummer och adresser – med 

formspråk som exempelvis ikoner eller meningsbärande bilder som 
kompletterar texten kognitivt. Programmen är idag väldigt textbaserade och det 
vore önskvärt om ni jobbade mer multimodalt med både ikoner och bilder. Till 
exempel skulle en telefon-ikon kunna finnas intill telefonnummer, samt en 
facebook- eller twitter-ikon intill adresserna till aktuella konton där. 

 

● På programmets framsida står det ”Våren 2019” – men programmet gäller ju 
inte enbart under det som är vår utan mellan januari och maj. Det är således 
inte helt vedertaget att alla läsare förstår att ”Våren” innebär månaderna 
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januari–maj eller motsvarande (hösten, vintern et cetera) innebär resterande 
månader. Skriv därför hellre vilka månader programmet gäller, alltså ”Program 
januari–maj”. 

● Det är lätt att missförstå när det är två aktiviteter samma dag eftersom dagens 
datum (till exempel ”9”) står två gånger. Försök markera detta grafiskt för att 
förtydliga 

● Vad innebär ”HBTQ-tema” som ni har 6–12 maj? Vad händer då? 

● I informationen för varje aktivitet, försök svara på frågorna: När? Vad? Var? 
Hur? Ni kan prova att göra större typgrad (textstorlek) på namnet på 
aktiviteten. Ni kan även testa att ha namnet på aktiviteten först. Något i denna 
stil: 

Fredag 18/1 
Bokfrukost 
Tid: Klockan 10–11 
Plats: X-salen 
Anmälan krävs 
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Resultat från workshop 2019-04-11 – 
personalens webbanalys och lösningsförslag 

Sammanfattning 
På den första workshoppen som Lena Furberg höll med bibliotekens 
kommunikationspersonal gick vi igenom det nya webbdirektivet i tillgänglighet och WCAG 
2.1. Sedan diskuterade vi vad kommunikationspersonalen tror funkar bra respektive vad 
som inte fungerar bra i dagsläget. 

WCAG står för Web Content Accessibility Guidelines och  är internationellt etablerade 
rekommendationer för tillgängligt innehåll på webben.  

Läs mer på : https://webbriktlinjer.se/riktlinjer/1-utga-fran-wcag-2-1-niva-aa/ 

Efter det fick personalen analysera och utvärdera webbplatsens 10 mest besökta sidor (se 
bilaga 4 för listan på dessa sidor) med hjälp av tilläggsprogrammet Funkify. Funkify är ett 
verktyg som gör det möjligt att testa sin egen webbplats och se på den mer objektivt tack 
vare olika sorters tillgänglighetsfilter som simulerar olika funktionsnedsättningar. 

Personalens webbanalys 
Bra – det här gillar vi 

● Tydliga och läsbara rubriker 
● Bra radavstånd 
● Aktuellt och nyheter på start är bra med boxar och understrykning 
● Bra med punktlistor för överblick 
● Bra kontraster överlag (bra rubrikfärg) 
● Bra boxning (de sidor som har) 
● Få störande element (“cleant” intryck) 
● Bra klickyta i menyvalen (menylänkarna) 
● Länkar: Bra att länkar markeras med färg och understrykning (dock inkonsekvent 

placering och formulering, och färgen kunde vara tydligare) 
● Tabb: Bra att tabb-funktionen funkar inom widgeten för program (man kan 

tabba sig fram) 
● Tabb: Bra att tabbningen finns och (oftast) funkar (sämre att den knappt syns) 
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Mindre bra – det här kan förbättras 

● Vuxenstuderande, arbetssökande är mindre bra ord för dyslektiker, de är långa 
och kan delas eller bytas ut. Även svårt med interna namn som Kanini och 
liknande.  

● Svårt att se länkar med svart/vitt-simulatorn 
● Knappen för att logga in och låna om är lite osynlig på Stadsbibliotekets sida 

(https://malmo.se/Uppleva-och-gora/Biblioteken/Vara-
bibliotek/Stadsbiblioteket.html) 

● För mycket brödtext ibland (och för lite luft) 
● Allt för få underrubriker (som skapar luft) 
● Länkar: inkonsekvent placering och formulering, och färgen kunde vara tydligare 
● Länkar: För många länkar, allt för nära varandra 
● Allt för många menyval – gör ett urval och slå ihop 
● Tabb: Dåligt utmärkt, svårt att se vart man är 
● Tabb: Ologisk tabbordning (Logotypen – meny – sök) Tabbordningen ska följa 

läsordningen 
● Programmen: Rubrik och plats långt ifrån varandra 
● Programsidan: svår att överblicka 
● Program för vuxna: mycket liten text i widgeten 
● Sidfoten generellt dålig (sidfötterna…) 
● Låneregler: 

○ För långa länkar (så skaffar du bibliotekskort – skaffa bibliotekskort) 
Heter det inte lånekort förresten? 

● Lärcentrum: 
○ Svårt att göra skillnad på vanlig text och länktext 
○ För mycket brödtext (fler underrubriker behövs) 

● Bibliotek hemifrån – problem med länkar (https://malmo.se/Uppleva-och-
gora/Biblioteken/Biblioteket-hemifran.html) 

● Tre olika sorters länklistor (punkter, rubriker, sidmeny) 
● Mango & språkkurser online = samma länk (länksystem) 
● Mindre bra att ha länkar i en punktlista 
● Inte bra med klickbara länkar i rubrikerna 
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Resultat från workshop 2019-05-15 

Sammanfattning 
På den andra workshoppen som Lena Furberg höll gick vi först igenom resultatet från 
den första workshoppen som Lena sammanställt varvid deltagarna kunde komplettera 
resultatet med ytterligare insikter. Därpå fick deltagarna dela upp olika 
ansvarsområden mellan sig med hjälp av Post- och telestyrelsens lappar för 
tillgänglighet på webben (https://webbriktlinjer.se/lappar/).  

Efter det fick de fem “pluppar” vardera – alltså totalt 25 pluppar – att placera på det 
eller de områden som de ansåg vara viktigast och mest prioriterade (man fick alltså 
placera samtliga pluppar på en och samma lapp om man så ville). På så sätt fick vi fram 
vilka områden som de ska börja med att ta tag i och åtgärda med sitt nya arbetssätt. 

Om PTS tillgängliga post it-lappar 

Så här skriver PTS själva om sina post it-lapparna vi använde för denna analys på 
webbplatsen webbriktlinjer.se: 

“Många som arbetar med digital utveckling i praktiken använder agila metoder som 
scrum, kanban eller liknande. En del jobbar med fysiska projekttavlor, där varje planerad 
åtgärd representeras av en lapp. 

Lappen kan flyttas mellan olika delar av tavlan för att visa aktuell status (till exempel 
”pågår”, ”klar för test” eller ”klar”). Givetvis går det även att skriva kommentarer eller 
märka upp lapparna med klistermärken, magneter och så vidare.” 

Exempel på projekttavla: 
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Prioriterade ansvarsområden som fördelades bland 
personalen 
Workshoppens “pluppning” gav fyra prio-nivåer, enligt följande mönster:  

● Fyra pluppar på en och samma lapp ger prio 1 

● Tre pluppar på en och samma lapp ger prio 2 

● Två pluppar på en och samma lapp ger prio 3 
● En plupp på en och samma lapp ger prio 4. 

Alla ansvarsområden som analyserades och fördelades redovisas i detta avsnitt. 

Övergripande ansvarsområden 

● Följ WCAG nivå AA: Jon 
Se: webbriktlinjer.se/1 

● Skriv ut övriga relevanta webbriktlinjer: Jon 
Se: webbriktlinjer.se/lappar/ 

● Följ MSB:s rekommendationer för krisinformation på webben: Johan 
Se: webbriktlinjer.se/18 

Design och utveckling 

● Designa med tillräckliga kontraster: Jon och Johan (Prio 2) 
Se: webbriktlinjer.se/126 

● Markera tydligt vilket fält eller element som är i fokus: Jon och Johan (Prio 3) 
Se: webbriktlinjer.se/140 

● Informera om hur personuppgifter, kakor med mera hanteras: Jon 
Se: webbriktlinjer.se/20 

● Ge användaren möjlighet att pausa, stänga av och sänka ljud: Johan 
Se: webbriktlinjer.se/125 

Innehåll och utveckling – redaktionellt arbete 

● Texta inspelad rörlig media (video ljud, animationer och dylikt): Jon (Prio 1) 
Se: webbriktlinjer.se/117 

● Beskriv – med text – allt innehåll som inte är text (bilder ska ha alt-text med 
mera): Mats (Prio 1) 
Se: webbriktlinjer.se/115 

● Ge all information på begriplig svenska (klarspråk): Jon och Johan (Prio 2) 
Se: webbriktlinjer.se/10 

● Presentera innehållet i en ordning som är meningsfull för alla användare: Jon 
och Johan (Prio 2) 
Se: webbriktlinjer.se/122 
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● Se till att alla länkar är skrivna på en konsekvent, korrekt och tillgängligt sätt: Jon 
och Johan (Prio 2) 
Se: webbriktlinjer.se/34 

● Ge information på de nationella minoritetsspråken: Jon och Johan (Prio 3) 
Se: webbriktlinjer.se/14 

● Ge möjlighet att ångra, korrigera eller bekräfta vid viktiga transaktioner: Mats 
Se: webbriktlinjer.se/150 

● Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken: Jon och Johan 
Se: webbriktlinjer.se/123 

● Gör det lätt att komma i kontakt med er: Jon och Johan 
Se: webbriktlinjer.se/4 

Utveckling och it 

● Se till att koden validerar: Mats (Prio 4) 
Se: webbriktlinjer.se/84 

● Använd en krypterad anslutning för e-tjänster: Mats 
Se: webbriktlinjer.se/7 

● Utveckla systemet så att det går att hantera med enbart tangentbordet (att 
“tabba sig genom sidan”): Mats 
Se: webbriktlinjer.se/129 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sammanställning av workshop med föreningen 
Begripsam – Mitt drömbibliotek 
Datum: 2019-03-23 

Deltagare: Medlemmar i föreningen Begripsam. Medlemmarna i föreningen har olika kognitiva 
svårigheter men är också tränade att göra analyser. I workshopen deltog 20 personer. 

Sammanfattning 
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Det är viktigt att det finns personal som kan kan ge hjälp och råd. Det ska vara tydligt hur man tar 
kontakt. Men alla är inte bekväma med att ta kontakt med personal. Ett förslag som kom fram under 
workshopen är att kunna boka en ”personal librarian”, till exempel för personer som har något 
specialintresse/kunskap. En tjänst/funktion alla kan boka via webben, det ska helst gå att boka utan 
formulär. 

Det skulle också kunna finnas möjlighet att boka ett möte med en person för introduktion till 
biblioteket, tjänster eller liknande. Då minskar tröskeln och gör det lättare för besökaren om hen i 
lugn och ro hemma kan beskriva sitt ärende. 

Men det finns också personer som vill bli uppfångad av en personal som frågar vad de kan hjälpa till 
med, som kan lotsa och visa utifrån besökarens behov. Men det behövs också kunskap hos 
personalen om såväl ny teknik, olika lösningar för ”alternativt ” läsande som kunskap om olika 
funktionsnedsättningar. 

Ett tips kan vara att ordna så kallade funkisdagar eller tider, speciella tider/dagar extra lugnt, se hur 
till exempel Tekniska museet i Stockholm löst det. 

Man ska inte vara beroende av att komma ihåg sitt lånekortsnummer för att kunna logga in på 
biblioteket, ska finnas andra inloggningssätt, till exempel fingeravtryck. 

Fysisk, kognitiv och psykisk miljö: Ett bibliotek har så mycket detaljer som ger många intryck på 
grund av böckernas utformning. Därför bör mattor, möbler, väggar vara enfärgade alternativt 
sparsamt dekorerade/mönstrade. Akustiken ska vara dämpad ska dämpas genom utformning av 
byggnaden och inredningen. Viktigt att tänka på akustiken och hur ljud rör sig. Barnavdelning måste 
vara en bit ifrån tyst avdelning. 

Det finns önskemål om både mysiga sittplatser med soffor, sköna fåtöljer och praktiska platser om 
man vill studera/arbeta. Stolar, fåtölj, soffa med ryggstöd för att kunna sitta skönt. Lätt avskärmade 
sittplatser i stora öppna ytor, ljuddämpande material så det inte ekar. Gärna små rum som är 
bokningsbara. 

Belysningen får inte flimra, använd minst 100 Hz-rör. Vid sittplatser behöver det finnas bra 
punktbelysning för att ge bra ljus när man läser (möjlighet att få olika styrka och variera färgen på 
ljuset).  

Tänk över hur miljön blir vid till exempel författarkvällar och andra arrangemang. Försöka hålla ett 
koncept som man känner igen, finns det någon checklista? Tänk på ljud och ljus, hör och ser alla lika 
bra? 

Orientering på biblioteket: Hur är processen, låna bok, vet vad jag vill ha, bli guidad dit, antingen 
genom en mänsklig kontakt eller interaktionstavla (som i ett köpcentrum, stor så att information får 
plats, söker på en bok – ser framsida rygg och sammanfattning). Tavlan ska helst vara höj- och 
sänkbar, ha möjlighet att byta språk med flaggor som symboler, kunna prata in sin sökning, den ska 
kunna visa vart jag ska gå med punkter ”här är du” och ”dit ska du” gärna med en symbol som visar 
hur man går, på karta som visar hur jag går och hittar till området, möjligt att skriva ut hur man går, 
helst i färg till en sektion eller en bok. 

Orienteringsmöjligheter till rätt kategori eller bok antingen via en orienteringskarta eller något GPS-
system. 

Lånekort: Finns önskemål om enklare lånekort, till exempel ett nationellt lånekort eller att det skulle 
kunna gå att låna med sitt personnummer tillsammans med enkel kod som man väljer själv. Eller 
kunna använda mobilt bankID för de som har det. 
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Kommentarer 

Hur vill du att ett bibliotek ska vara – miljö, bemötande, öppettider, 
fysisk/kognitiv/psykisk miljö? 

●  Lätt att ta sig runt, trevlig miljö, känna sig välkommen 
● Nån tar hand om mig, visar runt, instruktioner, speciellt stora bibliotek 
● Viktigt att det är lätt att hitta 
● Möjlighet att det finns riktigt tyst och lugn miljö för att läsa 
● Ska finnas mycket tidningar och tidskrifter 
● Öppettider några kvällar i veckan, öppet nån helgdag också 
● Bokprat om ljudböcker/talböcker, tips – jag vill ha inspiration, lästips på plats 
● En bokbuss där det finns möjlighet att komma in med rullstol, eller med möjlighet 

att söka på böcker utanför bussen 
● Vi vill kunna titta på böcker i en bokhylla – för att man får bra överblick, ser hur 

böcker ser ut etc. och samtidigt ska man kunna se vilka som finns i Legimus. Det 
skulle kunna finnas QR-koder vid de böcker som finns i Legimus så att man direkt vid 
hyllan kan ladda ner boken till Legimus. 

● Alla e-böcker i tillgängligt epub3-format. 
● Öppet 24/7. Identifiering med bibliotekskort vid inträde om biblioteket är 

obemannad. 
● Tillgång till datorer med talsyntes och skärmläsare, kopiatorer, scanner, 

laddningsstationer. 
● Censo-motorisk hörna. Ljus, rörelser, taktilt etc. 
● Evakueringsstol. 
● Biblioteket ska ligga i framkant för vad som är möjligt. Vara oberoende och 

källkritiska, men samtidigt vara en källa till kunskap. 
● Skulle vilja kunna tanka ner en ljudbok i MP3-spelare på biblioteket. Appen Biblio 

kan fungera på det sättet men gäller mobilen och är inte så bra. Kan i princip ladda 
ner en Daisy-bok i en MP3-spelare. 

● Skulle vara bra om jag kunde föra över dokument från egen dator för utskrift.·     
● Biblioteken bör vara uppdaterade till aktuell standard på digitala hjälpmedel (ofta 

gamla operativsystem). 
● Söka på en bok. Måste kunna söka med felstavning i stil med Google. Ordprediktion 

ett förslag på titel, bokrygg samt framsida. Visar väg till bokens placering. 
● Urvalet, får se nyheter inom det område jag valt, frontade i en hylla, (det visuella ger 

en idé om vad det handlar om) visuell framsida + baksida. Jag vill få information en 
sammanfattning av innehållet uppläst samt inläsare samt provlyssna på inläsaren 

● Få mer information, har en app för mitt bibliotek, en Qr-kod på boken gör det 
möjligt att få baksidestexten uppläst, vill också få reda på i vilka medier/format 
boken finns 

● Nyheter ska presenteras med framsida, det ska finnas information synligt taktilt på 
varje hylla i läshöjd för rullstol som informerar om ”läsmedier” 

● Tiderna ska anges för varje datum inte generellt att de ändras under jul och nyår. 
När börjar jul och slutar? 

● Att ha konsthall i samband med bibliotek. Café i anslutning till bibliotek med låga 
priser. Många laddningsställen för till exempel telefon, utställningar, föreläsningar, 
kulturcenter, föreställningar. 

● Alla böcker har ett ID utifrån detta ID-nummer ska jag kunna se om boken finns inne 
eller är utlånad. Beteckningarna som finns på biblioteken är svåra att minnas och 
förstå. 
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Vad saknar du mest i ett bibliotek? 
●  Lugna och tysta platser, göra det lätt att fokusera 
● Gemenskapen med andra (nu när man kan genomföra digitala tjänster själv) 
● Kognitivt tillgängliga sökfunktioner för att hitta det jag letar efter. Bra om det går att 

söka hemifrån så att jag inte åker till biblioteket i onödan om det jag söker inte finns. 
● Rullstolsanpassad bokbuss. 
● Större utbud av ny, aktuell litteratur som är lättläst. 
● Finns ingen standard av vad ett bibliotek ska kunna erbjuda för service för 

”alternativt” läsande, stor skillnad i storstad och mindre orter. 
●  Enkel information om en boks innehåll, ungefär som Alibris och Bokus. Även info om 

andra liknande böcker. 
● Presentation av böcker som man kanske aldrig kommit på att man skulle kunna vara 

intresserad av t.ex som bokpresentationer på TV 

Vad är bäst med det/de bibliotek du besöker oftast? 
● Samtalsgrupper mellan svenskar och nyanlända - språkcaféer 
● Får bra hjälp att hitta läs- och litteraturtips till en person med grav synskada och 

utvecklingsstörning, biblioteket hjälper till att bränna en CD-skiva av den bok man 
önskar låna. 

● Personligt bemötande, kunskaper om mina läsintressen och utifrån det förslag på 
litteratur. 

● Arrangemang 

Om du inte besöker något bibliotek, vad beror det på? 
● Hinner inte nu när jag jobbar 
● Digitala utvecklingen har gjort att jag sällan går till bibliotek, laddar ner själv 
● Många är för stora och röriga och bullrig miljö 
● Har dålig rutin att komma ihåg att lämna tillbaka böcker 
● Jag föredrar att köpa mina böcker och tidningar. 
● Om jag hittar boken jag vill ha digitalt så lånar jag den till Legimus utan att besöka 

ett fysiskt bibliotek 

Använder du några digitala bibliotekstjänster? Vilka är bra/dåliga, vad 
skulle du vilja kunna göra digitalt? 

● Ljudböcker 
● Legimus. Högskolans bibliotekstjänst: SöderScholar. 

○ Epub3-läsare, t ex Dolphins EasyReader. 

Vilka är dina favoritplatser utanför bibliotek och vad det är som gör dem 
bra. Ibland får man syn på andra saker som är relevanta när vi inte bara 
låser in tanken på just bibliotek. 

● Utomhus, park 
● Arbetsplatsbibliotek – större industrier/bolag 
● Långtradarfik med bibliotek 
● Uppsökande verksamhet (inte bygga på personer) 
● Bra platser där folk träffas; centralstationen, platser där det finns folk. 
● Naturen, skogen, vacker natur – bokbuss som åker dit så kan man åka dit, eller kolla 

via app var den står 
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Hur vill du få information om vad som händer eller finns på biblioteket? 
Var söker du information om bibliotek? - qr-kod i programmen – alldeles 
för mycket text 

● I en app 
● I en filmsnutt – aktuellt på bibblan 
● Vi söker på hemsidan. Digitala nyhetsbrev. All information som finns på 

anslagstavlor och olika anslag måste även finnas i en tillgänglig digital version. 

Informationsbroschyrer 
● Fint att se, design 
● Får info om innehåll 
● Man kan inte få översikt när man ska vika åt olika håll man ska läsa. Krångligt att vika 

ihop. De ser ut som affischer. Slöseri med plats – färg i stället för text. Det estetiska 
har tagit överhand. Vill alltid tydligt se öppettider Det som hör ihop ska finnas så att 
man ser det omgående. Adressen mindre viktig. Bra med stor text. Bra 
bakgrundsfärger. Bra med indelning i informationsrutor. 

● Som broschyr underkänt men som affisch godkänd. 
● Informationen ska vara månadsvis, i en kolumn, inte bryta till annan sida 
● Bra med olika färg för barn respektive vuxna. Mycket text kan behöva få bilder som 

stöd när det är mycket text 
● Bättre med klassisk broschyrformat 

  

  

Fördjupning: Vad är kognitiv tillgänglighet? 
Kognitiv tillgänglighet kan handla både om fysisk och virtuell miljö. 

Figur 1. Kognitiv belastning 
Jämfört med tio år sedan har den kognitiva belastningen ökat avsevärt – vi är ständigt 
uppkopplade på nätet och förväntas vara nåbara dygnet runt. Notiser på mobilen är ett 
exempel på kognitiv belastning. Vi ska alla kommunicera på en mängd olika sätt med 
sina egna språk, såsom emojis, sms-förkortningar och så vidare. 
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Figur 2. Vårdande och stödjande system 
 
När vi utformar system som ska hjälpa oss, till exempel maskiner för att låna eller 
återlämna böcker, så har vi goda intentioner med att försöka förklara och lösa 
potentiella problem som kan uppstå. Men ibland lyckas vi inte – utan det uppstår så 
kallade “stjälpande motkrafter” som direkt motverkar det primära syftet (att hjälpa och 
avlasta oss). Istället skapas nya problem eller svårigheter. I biblioteksvärlden kan detta 
innebära en osäkerhet kring huruvida den återlämnade boken registrerats eller inte. 

 

 

Figur 3. Ibland blir det tvärstopp 
Ett funktionshinder kan bestå av två olika problem: det ena är ett så kallat “tvärstopp” 
där man kommer till en viss gräns där det tar stopp, till exempel att användaren inte 
förstår hur man ska registrera sig eller logga in för att beställa en viss bok. Det andra 
problemet beskrivs i figur 4. 
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Figur 4. Ackumulerande hinder i miljön 

Ett funktionshinder kan bestå av två olika problem: Det andra problemet är ett så kallat 
“ackumulerat hinder” där svårigheterna byggs upp successivt över tid. På en webbplats 
till exempel kan detta till en början innebära att man har ett svårt navigationskoncept, 
en rörig webbplats med många intryck och blinkande objekt. Samma fenomen går att 
översätta till den fysiska miljön. 

Ackumulerande hinder kan vara svårare att åtgärda än tvärstopp, eftersom det är 
svårare att veta exakt vart punkten för misslyckandet uppstår. Lösningen är helt enkelt 
att riva alla små hinder som drar energi av en användare och kan orsaka ett större 
problem på sikt. 

 

Kognitiv belastning i miljön 
Kognitiv tillgänglighet i miljön utgår från hur mycket intryck som finns och hur de 
presenteras. Ljud och ljus är viktiga källor till hur man uppfattar en miljö och hur 
trött man kan bli av de intryck som de genererar. 

Andelen saker som man ska undersöka eller skanna av för att förstå vad som ska 
göras eller vad som inte får göras är ytterligare en källa till att generera kognitiv 
belastning. 

Tanken är att minska andelen belastande intryck så att personer med kognitiva 
svårigheter kan orka mer och vara deltagande i den verksamhet som man har. 

Kognitiv tillgänglighet – en ny ISO-standard 
ISO-standarden DIS 21801 är en ny standard om kognitiv tillgänglighet, ”General 
Guidelines on Cognitive Accessibility”. Begripsam arbetar just nu i projektet Digi-Kog som 
ska utveckla metoder för implementering av standarden. 
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En viktig del i projektet Digi-Kog är att öka kännedomen om standarden bland personer 
med funktionsnedsättning samt hos ideella, offentliga och kommersiella aktörer, såväl i 
egenskap av beställare som av leverantörer av varor och tjänster. Tillsammans med dessa 
parter ska verktyg för användning av standarden tas fram genom att digitala produkter 
och tjänster testas och kravställningar utformas. 

Vid intresse kan du läsa mer om detta på Begripsams webbplats: 
http://www.begripsam.se/foreningen-begripsam/digikog/ 
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Bilaga 1. Bellevuegårdsbiblioteket – inventering 

 

Fakta om rapporten 

Beställare: 
 
 
Kontaktperson: 

Malmö stad 
Kulturförvaltningen 
  
Johan Odén 
E-post: johan.oden@malmo.se  

Granskningen 
utförd av: 

Tommy Hagström 
E-post: tommy.hagstrom@begripsam.com  
Telefon: +46 73-591 91 73 

Bibliotek: Bellevuegårdsbiblioteket 
Svansjögatan 9 

Inventeringen 
utförd: 

2019-03-05 
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Sammanfattning: Bellevuegårdsbiblioteket 

Skyltning 
Biblioteket är trångt och övermöblerat med många intryck den myckna interna 
skyltningen är en bidragande orsak till det. Bra är att det är tröskelfritt. Ljudmiljön är 
svår då man har överhörning från olika verksamheter och möjligheten att få lugn och ro 
kan tidvis vara svårt att uppnå. 

Ljudmiljön behöver åtgärdas med möbler som man kan vara avskärmad i eller att dämpa 
ljudöverföringen med absorbenter. Här behöver man koppla in en akustiker. 

Ljusmiljön består av lysrör som ger ett flimrande sken. Här behöver man byta armaturer 
till flimmerfri led. 

Ljus 
Ljus är viktigt för att kunna se, men man måste undvika bländning och flimmer. De 
bibliotek som vi har besökt har alla problem med flimmer och en del har problem med 
bländning.  

Flimmer uppkommer när man använder lampor med lysrörsteknik. På grund av att vi har 
växelström så fasvänder strömmen 50 gånger per sekund. I varje vändning skapas en 
mörk period. Rekommenderat är att byta armaturer till LED-belysning med rak 
likriktning för att undvika att mörka perioder uppstår. 

När det gäller bländning behövs gardiner eller lameller eller liknande för att skärma av 
naturligt förekommande ljus från till exempel fönster. Vid val av nya armaturer är det 
viktigt att man inte åstadkommer bländning från dem. 

Ljud 
Då man har öppna planlösningar för att kunna ha överblick och tillsyn får man 
ljudöverföringar från olika verksamheter. Det kräver att man måste jobba med 
dämpning av ljud. För att åstadkomma den bästa dämpning och ljudmiljön behöver man 
anlita en akustikkonsult. 

Det kan krävas åtgärder i miljön för att sätta upp tyg eller dämpande paneler i taket eller 
pendlande. Det kan också krävas att sätta upp glasväggar för att skapa rum i rummet 
som begränsar spridning av ljud. En enkel åtgärd på stolar som har smala ben som 
skrapar mot golv, är att sätta tennisbollar på benen. 

Entréer 
En av de svåraste sakerna för de som ser dåligt eller har kognitiva svårigheter är att hitta 
dörren som man ska gå in igenom. Därför är det bra att märka ut den med en ram med 
tydlig kontrast.  

 

Ofta ska man trycka på dörröppnare länge för att dörren ska öppnas. Just att trycka 
länge på dörröppnare skapar flera svårigheter, att förstå hur länge man måste trycka 
och att orka hålla in dörröppnaren. 
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Har man dörröppnare installerad måste det finnas öppningsknapp på båda sidor om 
dörren. Eftersom dragmotståndet blir för stort när man har dörröppnare, dörren blir för 
tung eller trög utan hjälp. 

Kommentarer och rekommendationer 

 

Man är mycket effektiv med den yta man har och fyller den med olika verksamheter där 
man får flytta runt inredningen och bära och möblera om från förråd som är trånga. 

Omgivning 
Finns inga skyltar från gångbana, parkering eller från busshållplats som visar var entrén 
till biblioteket finns. Skyltning finns på fasad men ingen skyltning som pekar in till 
biblioteket, vid själva entrén finns skylt. 
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Entrédörren var smal och går inte att öppna för att bredda. Ingen markering för slagytan 
av dörren finns. Tröskelplåten är inte åtgärdad, den är också böjd vilket försvårar 
inpassage med rullande hjälpmedel. Skyltning i fönster är svårläst på grund av blänk. 

Armbågskontakt sitter för högt enligt tidigare inventering rekommenderad höjd är 
nederkant 80 cm över marken. 
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RWC och WC – samtliga plan 
Ytmåtten för RWC är 2,20 x 2,20 meter. Toalettstolen ska placeras så det finns 90 
centimeters friyta på båda sidor. Så man kan komma till toaletten från båda håll. 

● Det ska finnas larm som man kan nå även från golvet. Larmet ska kopplas till en 
plats där det finns människor som vet hur man ska hantera ett larm. Gör 
övningar regelbundet.  

● Spegel ska gå ända ner till handfatet så man kan se sig själv även om man sitter 
ner. 

● Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har inkontinens eller 
stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara fri från 
annat.  

● Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Det ska finnas krokar på olika höjd för att kunna hänga av sig kläder och annat.  

● Man ska kunna nå papper och tvål även om man sitter ner. 

Toaletter och WC 
På samtliga toaletter ska det finnas visuellt brandlarm om det finns brandlarm i 
lokalen/verksamheten. Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har 
inkontinens eller stomi. 

Hyllan får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara fri från annat och ska 
vara cirka 30 x 20 centimeter. 

Kommentar 
Finns inte RWC enligt standard. Det finns en större toalett med skötbord märkt RWC 
samt en mindre toalett, normalstorlek. Båda toaletterna kräver att man öppnar med 
nycklar. 

Fortfarande inget larm i den större toaletten. Spegeln sitter högt ovanför handfatet, 
rekommenderat är att spegeln går ner till handfatet. 

Båda toaletterna saknar torrhylla för material för stomi och inkontinens. Längsgående 
draghandtag saknades på dörren.  
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Informationsdisk 

 

Informationsdiskar behöver vara höj- och sänkbara eller minst med ett lågt uttag, så det 
går att möta personer som är kortväxta, barn eller som använder rullstol. Har man 
betalanordning på disken ska den kunna nås av samtliga besökare, oavsett 
funktionsnedsättning. 

Rekommenderat är att det finns teknik för hörselslinga. 

Golvytor 
Golvytor är släta och tröskelfria, vilket är orienteringsvänligt. 
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Skyltning 
I Bellevuegårdsbiblioteket används ett nytt skyltprogram. Men i dagsläget är det alldeles 
för många skyltar och samma text vid för många tillfällen. Man behöver reducera 
textmängden på skyltkuberna samt ta bort en del och ersätta med tomma blad. Det 
finns ingen särskild belysning på skyltarna utan det är allmänbelysningen som gör att 
man kan läsa dem. 
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De skyltar som är avsedda för gavlarna har en tendens att lossna och falla ned, vilket gör 
att de spricker. 

 

Maskiner för lån och återlämning 
Låntagare har svårt att förstå var hen kan lämna sina böcker, den förklarande texten är 
med liten stil. Storleksmässigt borde förklaringen vara störst. Hyllan och Lådan utgår 
från ett inifrån perspektiv som är svårt för besökaren att först. ”När är boken 
återlämnad respektive lånad?” 
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Personalutrymmen 
● Det är trångt i dörröppningarna, de är 83 centimeter.  

● Det finns ingen handikapptoalett i personalutrymmet.  

● Inga höj- och sänkbara skrivbord.  

● Dålig ljudmiljö i chefsrummet med eko och efterklang.  

● I köket sitter mikrovågsugnen för högt och utgör risk för brännskada.  

● Flimrande belysning med lysrör. Rekommenderas att byta till flimmerfri 
belysning.  

● Skrapljud uppkommer från stolsben. Rekommenderas att sätta på tennisbollar 
eller silent socks som ljuddämpare.  
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Prioritering av åtgärder – Bellevuegårdsbiblioteket 
Det som verksamheten måste förhålla sig till är för den löpande verksamheten lagen om 
“Enkelt åtgärdade hinder” som är en retroaktiv bygglag. Den andra delen är om man gör 
ombyggnationer eller ändringar då kommer Plan- och bygglagen i kraft. För de delar 
man bygger om eller där ändring görs ska man följa lagen för att uppfylla 
tillgänglighetskraven för människor med rörelsesvårigheter och orienteringssvårigheter. 

I de åtgärder vi rekommenderar utgår vi från de som krävs enligt lagen om “Enkelt 
åtgärdade hinder”. Lagen är alltid miniminivå, vi rekommenderar för verksamheten att 
man lägger sig på en högre nivå för att säkerställa tillgängligheten även med personer 
med kognitiva svårigheter. 

1. Åtgärda direkt 

● Flytta armbågskontakt öppningsknapp vid ytterdörr. 

● Markera slagytan från ytterdörren. 

● Flytta mikrovågsugn så att den sitter under 120 cm. 

● Minimera skrapljud från stolarna vid studie- och datorplatserna. 

● Man behöver säkerställa att gångar och passager rätt dimensionerade, det ska 
vara minst 90 cm för kortpassage, 120 cm för längre gång, 120 cm för vändcirkel. 

2. Åtgärda efter beslut 

● Se över skyltprogrammet det behöver omfatta skyltning utifrån och in samt 
inifrån och ut. 

● Biblioteket behöver delas upp i utrymmen som minskar på ljudöverföring från 
olika verksamhetsdelar, exempelvis genom att uppföra glasvägg mot 
barnavdelningen.  

● Det finns ingen hörslinga, vare sig fast eller portabel. Hörslinga ska kunna 
beställa från stadsbiblioteket. 

● Eventuellt sätta upp fler hängande ljudabsorbenter.  

● På bokhyllorna kan glasskärmar sättas upp för att minska ljudöverföringen. 

● Bredda entrédörr till minst passage mått 90 cm. 

3. Åtgärder att avvakta, större beslut eller budget 

● Då biblioteket är trångt behöver beslut tas om utbyggnad eller flytt.  

● Det finns ingen handikapptoalett (RWC) som uppfyller kraven vilket behöver 
byggas.  

● Man kan behöva bygga om eller flytta sagorummet då ventilationen är dålig. 
Finns bara tilluft och ingen frånluft vilket gör luften stillastående.  
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● Bibliotekets ledning behöver lista vilka verksamhetsbehov som finns och utifrån 
dessa prioritera ut dem på lokalytorna. Rumsdispositionen av ytorna behöver 
analyseras för de olika behoven.  

Läs mer om lagar, riktlinjer och universell utformning 

● Universell utformning, Certec/Lunds universitet 
● Plan och bygglagen, Boverkets handbok 
● Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren, Myndigheten för tillgänglighet 
● Goda råd för bättre ljudmiljö, Hörselskadades riksförbund/Hörsellinjen 
● Silent Socks akustiksockor, en möbeltass för en bättre ljudmiljö 
● Ljus och belysning, Arbetsmiljöverket 
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Bilaga 2. Bunkeflostrands bibliotek – inventering 
 

 

Fakta om rapporten 

Beställare: 
 
 
Kontaktperson: 

Malmö stad 
Kulturförvaltningen 
 
Jesper Pettersson  
E-post: jesper.pettersson@malmo.se  

Granskningen utförd 
av: 

Tommy Hagström  
E-post: tommy.hagstrom@begripsam.com 
Telefon: +46 73-591 91 73 

Bibliotek: Bunkeflostrands bibliotek 
Klagshamnsvägen 46 

Inventeringen utförd: 2019-04-01 
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Sammanfattning: Bunkeflostrands bibliotek 
Det finns ingen yttre hänvisning till entrén från parkering, hållplats eller gångväg.  

Biblioteket är trångt. Dock bra är att det är tröskelfritt.  

Ljudmiljön är svår då man har överhörning från olika verksamheter och möjligheten att 
få lugn och ro kan tidvis vara svårt att uppnå. Ljudmiljön behöver åtgärdas med möbler 
som man kan vara avskärmad i. Här behöver man koppla in en akustiker. 

Ljusmiljön består av lysrör som ger ett flimrande sken. Här behöver man byta armaturer 
till flimmerfri led. Idag består belysningen av både lågenergilampor och lysrör.  

Det är trångt in till toaletten, spegeln gick inte ner till handfatet. Torr hylla för stomi eller 
inkontinens saknas likasom krokar i olika höjd.  

Ventilationen var generellt dålig. 

Entréer 
En av de svåraste sakerna för de som ser dåligt eller har kognitiva svårigheter är att hitta 
dörren som man ska gå in igenom. Därför är det bra att märka ut den med en ram med 
tydlig kontrast. 

Skyltning – utvändigt 
Generellt sett så har Malmö stad ett diskret skyltprogram av sina bibliotek. I bästa fall 
finns skylt på bibliotekets fasad. Skyltning har två syften att visa vägen och att beskriva 
vad det är. Båda typerna av skyltning saknas från utsidan. Det saknas skyltning till 
bibliotek och till entré. 

Skyltning – invändigt 
Det är viktigt att man inte överskyltar men ändå ger tydlig hänvisning om 
servicefunktioner, till exempel informationsdisk och toaletter. Det är viktigt att även 
skylta väg ut från byggnaden, inte bara in. Att ange adress till entréer. 

Ljus 
Ljus är viktigt för att kunna se, men man måste undvika bländning och flimmer. De 
bibliotek som vi har besökt har alla problem med flimmer och en del har problem med 
bländning. 

Flimmer uppkommer när man använder lampor med lysrörsteknik. På grund av att vi har 
växelström så fasvänder strömmen 50 gånger per sekund. I varje vändning skapas en 
mörk period. Rekommenderat är att byta armaturer till LED-belysning med rak 
likriktning för att undvika att mörka perioder uppstår. 

När det gäller bländning behövs gardiner eller lameller eller liknande för att skärma av 
naturligt förekommande ljus från till exempel fönster. Vid val av nya armaturer är det 
viktigt att man inte åstadkommer bländning från dem. 
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Ljud 
Då man har öppna planlösningar för att kunna ha överblick och tillsyn får man 
ljudöverföringar från olika verksamheter. Det kräver att man måste jobba med 
dämpning av ljud. För att åstadkomma den bästa dämpning och ljudmiljön behöver man 
anlita en akustikkonsult. 

Det kan krävas åtgärder i miljön för att sätta upp tyg eller dämpande paneler i taket eller 
pendlande. Det kan också krävas att sätta upp glasväggar för att skapa rum i rummet 
som begränsar spridning av ljud. En enkel åtgärd på stolar som har smala ben som 
skrapar mot golv är att sätta tennisbollar på benen. 

Kommentarer och rekommendationer 

Entré 

 

 

RWC och WC  
Ytmåtten för RWC är 2,20 x 2,20 meter. Toalettstolen ska placeras så det finns 90 
centimeters friyta på båda sidor. Så man kan komma till toaletten från båda håll. I 
dagsläget möter man inte kraven för RWC 
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● Det ska finnas larm som man kan nå även från golvet. Larmet ska kopplas till en 
plats där det finns människor som vet hur man ska hantera ett larm. Gör 
övningar regelbundet.  

● Spegel ska gå ända ner till handfatet så man kan se sig själv även om man sitter 
ner. 

● Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har inkontinens eller 
stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara fri från 
annat.  

● Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Det ska finnas krokar på olika höjd för att kunna hänga av sig kläder och annat.  

● Man ska kunna nå papper och tvål även om man sitter ner. 

● Det saknas torr hylla för material för personer med stomi eller inkontinens. 

 

Toaletter och WC 
● På samtliga toaletter ska det finnas visuellt brandlarm om det finns brandlarm i 

lokalen/verksamheten. Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man 
har inkontinens eller stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. 
Den ska vara fri från annat. Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

Ljus 
Ljus är viktigt för att kunna se, men man måste undvika bländning och flimmer. De 
bibliotek som vi har besökt har alla problem med flimmer och en del har problem med 
bländning. Det är lysrör som ger ett flimrande sken. 
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När det gäller bländning behövs gardiner eller lameller eller liknande för att skärma av 
naturligt förekommande ljus från till exempel fönster. Vid val av nya armaturer är det 
viktigt att man inte åstadkommer bländning från dem. 

Ljud 
Då man har öppna planlösningar för att kunna ha överblick och tillsyn får man 
ljudöverföringar från olika verksamheter. Det kräver att man måste jobba med 
dämpning av ljud. För att åstadkomma den bästa dämpning och ljudmiljön behöver man 
anlita en akustikkonsult. 

Det kan krävas åtgärder i miljön för att sätta upp tyg eller dämpande paneler i taket eller 
pendlande. Det kan också krävas att sätta upp glasväggar för att skapa rum i rummet 
som begränsar spridning av ljud. En enkel åtgärd på stolar som har smala ben som 
skrapar mot golv, är att sätta tennisbollar på benen. Överhörning förekommer från 
barnavdelningen. Lokalen behöver ljudavskiljare och dämpning – ta kontakt med en 
akustiker. 
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Skyltning 
Skyltarna kräver god allmänbelysning då de inte har någon särskild belysning. I vissa 
lägen kan de vara svårlästa då de har reflexer. Texten är för liten i förhållande till 
läsavståndet. 

Då det är mycket intryck från skyltade böcker försvinner syftet med skyltningen i 
mängden. Det gör också att miljön känns rörig och kan ge en överbelastning av inryck. 
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Gångar och passager 
Gångar får inte vara smalare än 1,20 meter då man måste kunna vända med en rullstol. 
Passager mellan kortsidor kan vara 90 centimeter breda, vilket är ett minimimått. I 
kollektivtrafiken är 90 centimeter normmått, vilket gör att man själv kan åka till 
biblioteket. 

Det är trångt och svårmanövrerat för personer som använder rullande hjälpmedel. 
Passager är svåra då det står hyllor i dörröppningar och utskjutande bord vid hyllslut. 
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Det är trångt och på flera ställen uppnår man varken passagemått eller rekommenderat 
mått för korridorer. 

 

Lån och återlämning 
Bra att stationen är höj- och sänkbar. 
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Personalutrymmen 
Personaltoalett saknar torr hylla för material för personer med inkontinens eller stomi. 

Toalett saknar blixtljus (visuellt larm) för utrymning. 

 

Mikrovågsugnen är för högt placerad och utgör risk för brännskador. 
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Prioritering av åtgärder – Bunkeflostrands bibliotek 
Det som verksamheten måste förhålla sig till är för den löpande verksamheten lagen om 
“Enkelt åtgärdade hinder” som är en retroaktiv bygglag. Den andra delen är om man gör 
ombyggnationer eller ändringar då kommer Plan- och bygglagen i kraft. För de delar 
man bygger om eller där ändring görs ska man följa lagen för att uppfylla 
tillgänglighetskraven för människor med rörelsesvårigheter och orienteringssvårigheter. 

I de åtgärder vi rekommenderar utgår vi från de som krävs enligt lagen om “Enkelt 
åtgärdade hinder”. Lagen är alltid miniminivå, vi rekommenderar för verksamheten att 
man lägger sig på en högre nivå för att säkerställa tillgängligheten även med personer 
med kognitiva svårigheter. 

1. Åtgärda direkt 

● Flytta ned mikrovågsugnen så att inte fara för brännskada kvarstår. 

● Förtydliga vilken bok som ska till hylla och vilken som ska till lådan. 

● Sätt upp torr hylla för material för personer med stomi eller inkontinens. 

● Installera visuellt brandlarm i utrymmen där man förutsätts vara ensam. 

● Reducera skyltningen av böcker på fristående bord. 

● Öppna upp så man klarar korridor och passagemått. 

2. Åtgärda efter beslut 

● Extern skyltning till entrén behöver göra och sättas upp. 

● Bygga om så att överhörning från de olika delarna minskas. 

● Kontakta akustiker. 

● Byt ut flimrande armaturer. 
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3. Åtgärd att avvakta, större beslut eller budget 

● Bygga ut eller flytta för att åtgärda trängseln. 

 

Läs mer om lagar, riktlinjer och universell utformning 

● Universell utformning, Certec/Lunds universitet 
● Plan och bygglagen, Boverkets handbok 
● Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren, Myndigheten för tillgänglighet 
● Goda råd för bättre ljudmiljö, Hörselskadades riksförbund/Hörsellinjen 
● Silent Socks akustiksockor, en möbeltass för en bättre ljudmiljö 
● Ljus och belysning, Arbetsmiljöverket 
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Bilaga 3. Garaget – inventering 

 
Fakta om rapporten 

Beställare: 
 
 
Kontaktperson: 

Malmö stad 
Kulturförvaltningen 
 
Kontaktperson: Merisa Kapidzic: 
merisa.kapidzic@malmo.se 
 

Granskningen 
utförd av: 

Tommy Hagström  
E-post: tommy.hagstrom@begripsam.com  
Telefon: +46 73-591 91 73 
 

Bibliotek: Garaget 
Lönngatan 30, Malmö  
 

Inventeringen 
utförd: 
 

 
2019-03-18 respektive 2019-07-01 
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Sammanfattning: Garaget 

 

Entréer 
En av de svåraste sakerna för de som ser dåligt eller har kognitiva svårigheter är att hitta 
dörren som man ska gå in igenom. Därför är det bra att märka ut den med en ram med 
tydlig kontrast.  
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Dörröppnaren sitter i hörn och är svår att se och komma åt. 

 
 
Ljusmiljön består av stora fönster och lysrör som ger ett flimrande sken. 

 
 

Skyltning – utvändigt 
Generellt sett så har Malmö stad ett diskret skyltprogram av sina bibliotek. I bästa fall 
finns skylt på bibliotekets fasad. Skyltning har två syften att visa vägen och att beskriva 
vad det är.  
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Skyltning – invändigt 
Det är viktigt att man inte överskyltar men ändå ger tydlig hänvisning om 
servicefunktioner, till exempel informationsdisk och toaletter. När det gäller skyltning 
specifikt för bibliotek utifrån det nya skyltprogrammet, så behöver man vara försiktig 
med att inte överskylta. De kuber som används behöver inte ha blad på alla fyra sidor. 
Man måste inte ha text på alla sidor. Det är viktigt att även skylta väg ut från byggnaden, 
inte bara in. Att ange adress till entréer. 

Ljus 
Ljus är viktigt för att kunna se, men man måste undvika bländning och flimmer. De 
bibliotek som vi har besökt har alla problem med flimmer och en del har problem med 
bländning. 

Flimmer uppkommer när man använder lampor med lysrörsteknik. På grund av att vi har 
växelström så fasvänder strömmen 50 gånger per sekund. I varje vändning skapas en 
mörk period. Rekommenderat är att byta armaturer till LED-belysning med rak 
likriktning för att undvika att mörka perioder uppstår. 

När det gäller bländning behövs gardiner eller lameller eller liknande för att skärma av 
naturligt förekommande ljus från till exempel fönster. Vid val av nya armaturer är det 
viktigt att man inte åstadkommer bländning från dem. 

Ljud 
Då man har öppna planlösningar för att kunna ha överblick och tillsyn får man 
ljudöverföringar från olika verksamheter. Det kräver att man måste jobba med 
dämpning av ljud. För att åstadkomma den bästa dämpning och ljudmiljön behöver man 
anlita en akustikkonsult. 

Det kan krävas åtgärder i miljön för att sätta upp tyg eller dämpande paneler i taket eller 
pendlande. Det kan också krävas att sätta upp glasväggar för att skapa rum i rummet 
som begränsar spridning av ljud. En enkel åtgärd på stolar som har smala ben som 
skrapar mot golv, är att sätta tennisbollar på benen. 

RWC och WC  
Ytmåtten för RWC är 2,20 x 2,20 meter. Toalettstolen ska placeras så det finns 90 
centimeters friyta på båda sidor. Så man kan komma till toaletten från båda håll.  

● Det ska finnas larm som man kan nå även från golvet. Larmet ska kopplas till en 
plats där det finns människor som vet hur man ska hantera ett larm. Gör 
övningar regelbundet.  

● Spegel ska gå ända ner till handfatet så man kan se sig själv även om man sitter 
ner. 

● Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har inkontinens eller 
stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara fri från 
annat.  

● Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Det ska finnas krokar på olika höjd för att kunna hänga av sig kläder och annat.  

● Man ska kunna nå papper och tvål även om man sitter ner. 
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Toaletter och WC 
På samtliga toaletter ska det finnas visuellt brandlarm om det finns brandlarm i 
lokalen/verksamheten. Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har 
inkontinens eller stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara 
fri från annat. Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Toaletten saknar torr hylla för att lägga material för människor som har stomi 
eller kateter.  

● Toaletter saknar visuellt brandlarm. 

 

 
 

Gångar och passager 
Gångar får inte vara smalare än 120 centimeter då man måste kunna 
vända med en rullstol. Passager mellan kortsidor kan vara 90 centimeter 
breda, vilket är ett minimimått. I kollektivtrafiken är 90 centimeter 
normmått, vilket gör att man själv kan åka till biblioteket. 
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Bra med rymd och gröna växter. Kan bli högt ljud ibland från kafégäster. Man spelar 
bakgrundsmusik i högtalare. Mycket intryck även svårt att hitta en lugn avskild plats. 

Skyltning 
Egenhändigt gjorda skyltar från oklar avsändare. 

 
 

Bra att skyltarna har tomma positioner så att skylten inte blir för dominant. Skyltarna 
kräver god allmänbelysning då de inte har någon särskild belysning. I vissa lägen kan de 
vara svårlästa då de har reflexer. Texten är för liten i förhållande till läsavståndet. 
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Trappa 
Trappan saknar ledstång på båda sidor och på höjderna 90 och 70 centimeter. De två 
höjderna behövs för att även barn ska kunna gå säkert i trappan. Ledstänger på båda 
sidor är nödvändigt eftersom besökare kan ha skador på olika sidor. 

 
 

Ljud 
Överhörning förekommer från barnavdelningen. 

Ljudmiljön är svår då man har överhörning från olika verksamheter och möjligheten att 
få lugn och ro kan tidvis vara svårt att uppnå. Ljudmiljön behöver åtgärdas med möbler 
som man kan vara avskärmad i eller annat som kan fungera som ljudavskiljare och 
dämpning. Tag kontakt med en akustiker. 

Det finns ingen hörslinga. 
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● Reception och kafé är sammanbyggda i en fast disk.  
● Saknar hörslinga. 

 
Ytan kan behöva ljuddämpande draperi eller mönster. 
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Bra med ett rum i rummet där man kan ta det lugnare. 

 

Lån och återlämning 

 
Att förstå vilken bok som ska till hylla och vilken som ska till lådan är svårt. Bra om man 
skriver en lista på vad och hur man ska göra och skyltar de olika objekten med samma 
benämning som på skärmen. Bra att stationen är höj- och sänkbar. 

Kopiator och skrivare kan behöva byggas in för att minska ljudöverföring från apparaten. 

Stationerna för kortare ärenden på internet är fastmonterade och kan vara svåra att nå 
för personer som är kortväxta eller använder rullstol. 
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Samhällsvägledning 

 
Två rejäla trappsteg in till rummet gör det svårt för besökare som använder rullande 
hjälpmedel. 

Personalutrymmen 

 
Personalingången har tröskel som överstiger tre centimeter. Det skapar svårighet för 
personer som använder rullande hjälpmedel att ta sig in och ut. 
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Mikrovågsugn är för högt placerad och utgör risk för brännskador. 

 

Rum har ekoeffekter som gör det svårt att höra. 

 
 



 

101 

Arbetsrum har slag-eko som gör det svårt att höra. Generell belysning är lysrör som ger 
flimrande sken. 

Personaltoalett saknar torr hylla för material till stomi eller inkontinens 

Saknar även blixtljus för utrymningslarm. 

Prioritering av åtgärder – Garaget 
Det som verksamheten måste förhålla sig till är för den löpande verksamheten lagen om 
“Enkelt åtgärdade hinder” som är en retroaktiv bygglag. Den andra delen är om man gör 
ombyggnationer eller ändringar då kommer Plan- och bygglagen i kraft. För de delar 
man bygger om eller där ändring görs ska man följa lagen för att uppfylla 
tillgänglighetskraven för människor med rörelsesvårigheter och orienteringssvårigheter. 

I de åtgärder vi rekommenderar utgår vi från de som krävs enligt lagen om “Enkelt 
åtgärdade hinder”. Lagen är alltid miniminivå, vi rekommenderar för verksamheten att 
man lägger sig på en högre nivå för att säkerställa tillgängligheten även med personer 
med kognitiva svårigheter. 

1. Åtgärda direkt 
● Flytta ned mikrovågsugnen så att inte fara för brännskada kvarstår. 

● Förtydliga vilken bok som ska till hylla och vilken som ska till lådan. 

● Sätt upp torr hylla för material för personer med stomi eller inkontinens. 

● Installera visuellt brandlarm i utrymmen där man förutsätts vara ensam. 

2. Åtgärd efter beslut 
● Bygga om så att överhörning från de olika delarna minskas. 

● Kontakta akustiker för mer precisa åtgärder gällande ljudmiljön. 

● Ordna ljudmiljön i arbetsrummen i personaldelen. 

3. Åtgärd att avvakta, större beslut eller budget 
● Bygga om toalett så den uppfyller kraven på RWC. 

Läs mer om lagar, riktlinjer och universell utformning 

● Universell utformning, Certec/Lunds universitet 
● Plan och bygglagen, Boverkets handbok 
● Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren, Myndigheten för tillgänglighet 
● Goda råd för bättre ljudmiljö, Hörselskadades riksförbund/Hörsellinjen 
● Silent Socks akustiksockor, en möbeltass för en bättre ljudmiljö 
● Ljus och belysning, Arbetsmiljöverket 
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Bilaga 4. Husiebiblioteket – inventering 

 

Fakta om rapporten 

Beställare: 
 
 
Kontaktperson: 

Malmö stad 
Kulturförvaltningen 
 
Gabriella Kaage 
E-post: gabriella.kaage@malmo.se  

Granskningen utförd 
av: 

Tommy Hagström 
E-post: tommy.hagstrom@begripsam.com  
Telefon: +46 73-591 91 73 

Bibliotek: Husiebiblioteket 
Videdalsvägen 13 

Inventeringen 
utförd: 

2019-04-02 
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Sammanfattning: Husiebiblioteket 
Husie behöver byta armatur så att man tar bort den flimrande lysrörsbelysningen, 
Husiebiblioteket i har mörkläggningsgardiner i hela biblioteket, även i arbetsrum och 
kök. vilket är bra. 

Ljudmiljön behöver åtgärdas med hjälp av akustiker så att man kan stänga in och dämpa 
ljud för att slippa ljudöverföring från olika verksamheter och sektioner. 

Omgivning 
Finns inga skyltar från gångbana, parkering eller från busshållplats som visar var entrén 
till biblioteket finns. Skyltning finns på fasad men ingen skyltning som pekar in till 
biblioteket, vid själva entrén finns skylt. 

 

Skyltning – utvändigt 
Generellt sett så har Malmö stad ett diskret skyltprogram av sina bibliotek. I bästa fall 
finns skylt på bibliotekets fasad. Skyltning har två syften att visa vägen och att beskriva 
vad det är. Båda typerna av skyltning saknas från utsidan. Det saknas skyltning till 
bibliotek och till entré från gångstråk och cykelbanor. 

Skyltning – invändigt 
Det är viktigt att man inte överskyltar, men ändå ger tydlig hänvisning om 
servicefunktioner, till exempel informationsdisk och toaletter. Det är viktigt att även 
skylta väg ut från byggnaden, inte bara in. Att ange adress till entréer. I skyltprogrammet 
är det viktigt att vem som säger vad framgår att man som besökare förstår vem som är 
avsändare. 
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Ljus 
Ljus är viktigt för att kunna se, men man måste undvika bländning och flimmer. De 
bibliotek som vi har besökt har alla problem med flimmer och en del har problem med 
bländning.  

Flimmer uppkommer när man använder lampor med lysrörsteknik. På grund av att vi har 
växelström så fasvänder strömmen 50 gånger per sekund. I varje vändning skapas en 
mörk period. Rekommenderat är att byta armaturer till LED-belysning med rak 
likriktning för att undvika att mörka perioder uppstår. 

När det gäller bländning behövs gardiner eller lameller eller liknande för att skärma av 
naturligt förekommande ljus från till exempel fönster. Vid val av nya armaturer är det 
viktigt att man inte åstadkommer bländning från dem. 

Ljud 
Då man har öppna planlösningar för att kunna ha överblick och tillsyn får man 
ljudöverföringar från olika verksamheter. Det kräver att man måste jobba med 
dämpning av ljud. För att åstadkomma den bästa dämpning och ljudmiljön behöver man 
anlita en akustikkonsult. 

Det kan krävas åtgärder i miljön för att sätta upp tyg eller dämpande paneler i taket eller 
pendlande. Det kan också krävas att sätta upp glasväggar för att skapa rum i rummet 
som begränsar spridning av ljud. En enkel åtgärd på stolar som har smala ben som 
skrapar mot golv, är att sätta tennisbollar på benen. 

Överhörning förekommer från barnavdelningen. Lokalen behöver ljudavskiljare och 
dämpning – ta kontakt med en akustiker. 
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Entréer 
● Entrén har en tröskelkant som gör det svårt för personer med rullande 

hjälpmedel att ta sig in.  

● Dörröppnaren sitter monterad så att man tror att det är ett brevinkast.  

● Monteringen gör det även svårt att öppna dörren då man inte har någon 
variation i höjdled till hjälp, man måste nå upp till den höjd som öppnaren sitter 
monterad.  

● Slagytan för dörren är inte markerad. 

 

Kanten är att betrakta som ett enkelt avhjälpt hinder enligt HIN 3. 
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En av de svåraste sakerna för de som ser dåligt eller har kognitiva svårigheter är att hitta 
dörren som man ska gå in igenom. Därför är det bra att märka ut den med en ram med 
tydlig kontrast. 

Ofta ska man trycka på dörröppnare länge för att dörren ska öppnas. Just att trycka 
länge på dörröppnare skapar flera svårigheter, att förstå hur länge man måste trycka 
och att orka hålla in dörröppnaren. 

Har man dörröppnare installerad måste det finnas öppningsknapp på båda sidor om 
dörren. Eftersom dragmotståndet blir för stort när man har dörröppnare, dörren blir för 
tung eller trög utan hjälp. 

 

Bra med flera höjder att hänga av sig på. Folderstället behöver en skylt som uppmanar 
besökare till att ta gratis material och program. Att hitta öppningsknappen på väg ut är 
svårt. Bra att entrén invändigt är tröskelfri. 
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RWC och WC 
Ytmåtten för RWC är 2,20 x 2,20 meter. Toalettstolen ska placeras så det finns 90 
centimeters friyta på båda sidor. Så man kan komma till toaletten från båda håll.  

● Det ska finnas larm som man kan nå även från golvet. Larmet ska kopplas till en 
plats där det finns människor som vet hur man ska hantera ett larm. Gör 
övningar regelbundet.  

● Spegel ska gå ända ner till handfatet så man kan se sig själv även om man sitter 
ner. 

● Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har inkontinens eller 
stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara fri från 
annat.  

● Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Det ska finnas krokar på olika höjd för att kunna hänga av sig kläder och annat.  

● Man ska kunna nå papper och tvål även om man sitter ner. 

Toaletter och WC 
På samtliga toaletter ska det finnas visuellt brandlarm om det finns brandlarm i 
lokalen/verksamheten. Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har 
inkontinens eller stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara 
fri från annat. Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Saknar torr hylla för att lägga material för människor som har stomi eller 
kateter. 

● Saknar visuellt brandlarm. 
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Bra med draghandtag på dörrbladet viktigast är dock att handtaget finns närmast sidan 
med gångjärnen för att kunna vrida dörren så man kan stänga den. 

 



 

111 

Friytan till toalettstolen är 85 cm. 

Skyltning 
Skyltningen finns i hyllor och på hyllsidorna och på hyllkant, vilket gör det svårt att läsa 
av dem. Skyltarna kräver god allmänbelysning då det inte finns någon särskild belysning. 
I vissa lägen kan de vara svårlästa på grund av reflexer. Texten är för liten i förhållande 
till läsavståndet. 

 

Gångar och passager 
Gångar får inte vara smalare än 1,20 meter då man måste kunna vända med en rullstol. 
Passager mellan kortsidor kan vara 90 centimeter breda, vilket är ett minimimått. I 
kollektivtrafiken är 90 centimeter normmått, vilket gör att man själv kan åka till 
biblioteket. Husiebiblioteket uppfyller dessa mått. 
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Bra skylt med skogräns: 

 

Ljudmiljön behöver förbättras i sagorummet: 
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Lån och återlämning 
Det är svårt att förstå vilken bok som ska till hylla och vilken som ska till lådan.  

Här får man för mycket information, men bra att stationen är höj- och sänkbar.: 
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Personalutrymmen 
Stolar kan behöva tennisbollar för att dämpa skrapljud. 
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Förråd med stolar för arrangemang mycket ska flyttas för att få ut stolarna, trångt. 

Flimrande lysrör. 

 

Mikrovågsugnen är för högt placerad, vilket utgör risk för brännskador. 

 

 

Prioritering av åtgärder – Husiebiblioteket 
Det som verksamheten måste förhålla sig till är för den löpande verksamheten lagen om 
“Enkelt åtgärdade hinder” som är en retroaktiv bygglag. Den andra delen är om man gör 
ombyggnationer eller ändringar då kommer Plan- och bygglagen i kraft. För de delar 
man bygger om eller där ändring görs ska man följa lagen för att uppfylla 
tillgänglighetskraven för människor med rörelsesvårigheter och orienteringssvårigheter. 
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I de åtgärder vi rekommenderar utgår vi från de som krävs enligt lagen om “Enkelt 
åtgärdade hinder”. Lagen är alltid miniminivå, vi rekommenderar för verksamheten att 
man lägger sig på en högre nivå för att säkerställa tillgängligheten även med personer 
med kognitiva svårigheter. 

1. Åtgärda direkt 

● Flytta ned mikrovågsugnen så att inte fara för brännskada kvarstår. 

● Förtydliga vilken bok som ska till hyllan och vilken som ska till lådan. 

● Sätt upp torr hylla dedikerad för material för personer med stomi eller 
inkontinens. 

● Installera visuellt brandlarm i utrymmen där man förutsätts vara ensam. 

2. Åtgärda efter beslut 

● Extern skyltning till entrén behöver göra och sättas upp. 

● Bygga om så att överhörning från de olika delarna minskas. 

● Kontakta akustiker, 

● Byt ut flimrande armaturer. 

3. Åtgärd att avvakta, större beslut eller budget 

● Bygga ut eller flytta för att åtgärda trängseln. 

 

Läs mer om lagar, riktlinjer och universell utformning 

● Universell utformning, Certec/Lunds universitet 
● Plan och bygglagen, Boverkets handbok 
● Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren, Myndigheten för tillgänglighet 
● Goda råd för bättre ljudmiljö, Hörselskadades riksförbund/Hörsellinjen 
● Silent Socks akustiksockor, en möbeltass för en bättre ljudmiljö 
● Ljus och belysning, Arbetsmiljöverket  
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Bilaga 5. Kirsebergsbiblioteket – inventering 

 

Fakta om rapporten 

Beställare: 
 
 
Kontaktperson: 

Malmö stad 
Kulturförvaltningen 
 
Madeleine Petersson 
E-post: madeleine.petersson@malmo.se  
 

Granskningen utförd 
av: 

Tommy Hagström 
E-post: tommy.hagstrom@begripsam.com  
Telefon: +46 73-591 91 73 

Bibliotek: Kirsebergsbiblioteket 
Kronetorpsgatan 1 

Inventeringen 
utförd: 

2019-04-01 
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Sammanfattning: Kirsebergsbiblioteket 
Kirsebergsbiblioteket har mycket fönster och naturligt ljus vilket behöver regleras för att 
minska bländning och skarpa skuggeffekter. Ljudmiljön behöver åtgärdas genom 
dämpning och avskärmning. 

Omgivning 
Finns inga skyltar från gångbana, parkering eller från busshållplats som visar var entrén 
till biblioteket finns. Skyltning finns på fasad men ingen skyltning som pekar in till 
biblioteket, vid själva entrén finns skylt.  

Skyltning – utvändigt 
Generellt sett så har Malmö stad ett diskret skyltprogram av sina bibliotek. I bästa fall 
finns skylt på bibliotekets fasad. Skyltning har två syften att visa vägen och att beskriva 
vad det är. Båda typerna av skyltning saknas från utsidan. Det saknas skyltning till 
bibliotek och till entré från gång- och cykelbana. 

Skyltning – invändigt 
Det är viktigt att man inte överskyltar men ändå ger tydlig hänvisning om 
servicefunktioner, till exempel informationsdisk och toaletter. Det är viktigt att även 
skylta väg ut från byggnaden, inte bara in. Att ange adress till entréer. 

Ljus 
Ljus är viktigt för att kunna se, men man måste undvika bländning och flimmer. De 
bibliotek som vi har besökt har alla problem med flimmer och en del har problem med 
bländning.  

Flimmer uppkommer när man använder lampor med lysrörsteknik. På grund av att vi har 
växelström så fasvänder strömmen 50 gånger per sekund. I varje vändning skapas en 
mörk period. Rekommenderat är att byta armaturer till LED-belysning med rak 
likriktning för att undvika att mörka perioder uppstår. 

När det gäller bländning behövs gardiner eller lameller eller liknande för att skärma av 
naturligt förekommande ljus från till exempel fönster. Vid val av nya armaturer är det 
viktigt att man inte åstadkommer bländning från dem. 

Ljud 
Då man har öppna planlösningar för att kunna ha överblick och tillsyn får man 
ljudöverföringar från olika verksamheter. Det kräver att man måste jobba med 
dämpning av ljud. För att åstadkomma den bästa dämpning och ljudmiljön behöver man 
anlita en akustikkonsult. 

Det kan krävas åtgärder i miljön för att sätta upp tyg eller dämpande paneler i taket eller 
pendlande. Det kan också krävas att sätta upp glasväggar för att skapa rum i rummet 
som begränsar spridning av ljud. En enkel åtgärd på stolar som har smala ben som 
skrapar mot golv, är att sätta tennisbollar på benen. 
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Entréer 

 

Dörröppnare behöver flyttas ut och synliggöras dörrentré slagyta behöver markeras. 

● Entrén har en tröskelkant som gör det svårt för personer med rullande 
hjälpmedel att ta sig in.  

● Dörröppnaren sitter monterad i hörn som gör den lite svår att nå.  

● Slagytan för dörren är inte markerad. 

En av de svåraste sakerna för de som ser dåligt eller har kognitiva svårigheter är att hitta 
dörren som man ska gå in igenom. Därför är det bra att märka ut den med en ram med 
tydlig kontrast. 

Ofta ska man trycka på dörröppnare länge för att dörren ska öppnas. Just att trycka 
länge på dörröppnare skapar flera svårigheter, att förstå hur länge man måste trycka 
och att orka hålla in dörröppnaren. 

Har man dörröppnare installerad måste det finnas öppningsknapp på båda sidor om 
dörren. Eftersom dragmotståndet blir för stort när man har dörröppnare, dörren blir för 
tung eller trög utan hjälp. 

RWC och WC  
Ytmåtten för RWC är 2,20 x 2,20 meter. Toalettstolen ska placeras så det finns 90 
centimeters friyta på båda sidor. Så man kan komma till toaletten från båda håll. 

● Det ska finnas larm som man kan nå även från golvet. Larmet ska kopplas till en 
plats där det finns människor som vet hur man ska hantera ett larm. Gör 
övningar regelbundet.  

● Spegel ska gå ända ner till handfatet så man kan se sig själv även om man sitter 
ner. 
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● Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har inkontinens eller 
stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara fri från 
annat.  

● Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Det ska finnas krokar på olika höjd för att kunna hänga av sig kläder och annat.  

● Man ska kunna nå papper och tvål även om man sitter ner. 

Toaletter och WC 
På samtliga toaletter ska det finnas visuellt brandlarm om det finns brandlarm i 
lokalen/verksamheten. Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har 
inkontinens eller stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara 
fri från annat. Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Saknar torr hylla för att lägga material för människor som har stomi eller 
kateter. 

● Saknar visuellt brandlarm. 
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Skyltning 

 

Skyltarna kräver god allmänbelysning då det inte finns någon särskild belysning. I vissa 
lägen kan de vara svårlästa på grund av reflexer och motljus.  
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Gångar och passager 

 

Trappan ner till sagorummet har ingen kontrastmarkering på första och sista steget samt 
på vilplan. Ledstänger bör finnas på två höjder 70 och 90 cm så att barn och vuxna kan 
hålla sig i ledstång. Hiss behöver installeras. 

Gångar får inte vara smalare än 1,20 meter då man måste kunna vända med en rullstol. 
Passager mellan kortsidor kan vara 90 centimeter breda, vilket är ett minimimått. I 
kollektivtrafiken är 90 centimeter normmått, vilket gör att man själv kan åka till 
biblioteket. 

Ljud 

 

Överhörning förekommer från barnavdelningen – ta kontakt med en akustiker.  
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Ljus 
Belysningen består av naturligt ljus från fönster som ger bländning och skuggeffekter 
samt lysrör som ger ett flimrande ljus. 

 

Sagorummet 
Sagorummet är en trappa ner så för att komma till det behöver man gå i en trappa som 
inte har kontrastmarkerade trappsteg och vilplan. Lokalen är därmed inte tillgänglig för 
alla. 
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Lån och återlämning 

 
Bra att stationen är höj- och sänkbar. 

 

Lånedatorerna. 
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Personalutrymmen 

 

 

Personaltoan är trång och saknar hylla för inkontinens och stomipåsar. 
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Förråden är fulla med verksamhetsmaterial som stuvas undan mellan aktiviteterna, 
vilket gör att man får lyfta omkring saker för att komma åt det man ska ha. 

Prioritering av åtgärder – Kirsebergsbiblioteket 
Det som verksamheten måste förhålla sig till är för den löpande verksamheten lagen om 
“Enkelt åtgärdade hinder” som är en retroaktiv bygglag. Den andra delen är om man gör 
ombyggnationer eller ändringar då kommer Plan- och bygglagen i kraft. För de delar 
man bygger om eller där ändring görs ska man följa lagen för att uppfylla 
tillgänglighetskraven för människor med rörelsesvårigheter och orienteringssvårigheter. 

I de åtgärder vi rekommenderar utgår vi från de som krävs enligt lagen om “Enkelt 
åtgärdade hinder”. Lagen är alltid miniminivå, vi rekommenderar för verksamheten att 
man lägger sig på en högre nivå för att säkerställa tillgängligheten även med personer 
med kognitiva svårigheter. 

1. Åtgärda direkt 

● Förtydliga vilken bok som ska till hylla och vilken som ska till lådan. 

● Sätt upp torr hylla dedikerad för material för personer med stomi eller 
inkontinens. 

● Installera visuellt brandlarm i utrymmen där man förutsätts vara ensam. 

2. Åtgärda efter beslut 

● Extern skyltning till entrén behöver göra och sättas upp. 

● Bygga om så att överhörning från de olika delarna minskas. 

● Kontakta akustiker. 

● Byt flimrande armaturer. 
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3. Åtgärder att avvakta, större beslut eller budget 

● Bygga ut eller flytta för att åtgärda trängseln. 

● Bygga nya toaletter som uppfyller kraven på tillgänglighet. 

● Bygga hiss mellan våningarna. 

 

Läs mer om lagar, riktlinjer och universell utformning 

● Universell utformning, Certec/Lunds universitet 
● Plan och bygglagen, Boverkets handbok 
● Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren, Myndigheten för tillgänglighet 
● Goda råd för bättre ljudmiljö, Hörselskadades riksförbund/Hörsellinjen 
● Silent Socks akustiksockor, en möbeltass för en bättre ljudmiljö 
● Ljus och belysning, Arbetsmiljöverket 
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Bilaga 6. Limhamnsbiblioteket – inventering 

 
Fakta om rapporten 

Beställare: 
 
 
 
Kontaktperson: 

Malmö stad 
Kulturförvaltningen 
 
 
Kontaktperson: Charlotta Westerberg 
E-post: charlotta.westerberg@malmo.se 
 
 

Granskningen 
utförd av: 

Tommy Hagström  
E-post: tommy.hagstrom@begripsam.com  
Telefon: 073 591 91 73 
 

Bibliotek: Limhamnsbiblioteket 
Odengatan 43, Limhamn  

Inventeringen 
utförd: 
 

2019-03-19 respektive 2019-07-02 
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Sammanfattning: Limhamnsbiblioteket 

 
 

Entréer 
En av de svåraste sakerna för de som ser dåligt eller har kognitiva svårigheter är att hitta 
dörren som man ska gå in igenom. Därför är det bra att märka ut den med en ram med 
tydlig kontrast. 

Det är mycket svårt att definitivt avgöra var själva dörröppningen är. Då det är 
glaspartier vid sidan om dörröppningen. Inifrån är det lite bättre då larmbågarna visar 
dörröppningen. Bra att det är automatiska dörrar. 

Skyltning – utvändigt 
Generellt sett så har Malmö stad ett diskret skyltprogram av sina bibliotek. I bästa fall 
finns skylt på bibliotekets fasad. Skyltning har två syften att visa vägen och att beskriva 
vad det är. 

Skyltning – invändigt 
Det är viktigt att man inte överskyltar men ändå ger tydlig hänvisning om 
servicefunktioner, till exempel informationsdisk och toaletter. När det gäller skyltning 
specifikt för bibliotek utifrån det nya skyltprogrammet, så behöver man vara försiktig 
med att inte överskylta. De kuber som används behöver inte ha blad på alla fyra sidor. 
Man måste inte ha text på alla sidor. Det är viktigt att även skylta väg ut från byggnaden, 
inte bara in. Att ange adress till entréer.  

Ljus 
Ljus är viktigt för att kunna se, men man måste undvika bländning och flimmer. De 
bibliotek som vi har besökt har alla problem med flimmer och en del har problem med 
bländning.  

Flimmer uppkommer när man använder lampor med lysrörsteknik. På grund av att vi har 
växelström så fasvänder strömmen 50 gånger per sekund. I varje vändning skapas en 
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mörk period. Rekommenderat är att byta armaturer till LED-belysning med rak 
likriktning för att undvika att mörka perioder uppstår. 

När det gäller bländning behövs gardiner eller lameller eller liknande för att skärma av 
naturligt förekommande ljus från till exempel fönster. Vid val av nya armaturer är det 
viktigt att man inte åstadkommer bländning från dem. 

Ljud 
Då man har öppna planlösningar för att kunna ha överblick och tillsyn får man 
ljudöverföringar från olika verksamheter. Det kräver att man måste jobba med 
dämpning av ljud. För att åstadkomma den bästa dämpning och ljudmiljön behöver man 
anlita en akustikkonsult. 

Det kan krävas åtgärder i miljön för att sätta upp tyg eller dämpande paneler i taket eller 
pendlande. Det kan också krävas att sätta upp glasväggar för att skapa rum i rummet 
som begränsar spridning av ljud. En enkel åtgärd på stolar som har smala ben som 
skrapar mot golv, är att sätta tennisbollar på benen. 

Kommentarer och åtgärder 

Nödutgång 
Nödutgång har tröskel och ett avstånd till gallret. Att ha genomsiktligt galler kan 
upplevas olustigt för personer med höjdrädsla. 
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RWC och WC  
RWC uppfyller ytmåtten för toalett som man kan använda rullstol på. 

Ytmåtten för RWC är 2,20 x 2,20 meter. Toalettstolen ska placeras så det finns 90 
centimeters friyta på båda sidor. Så man kan komma till toaletten från båda håll.  

● Det ska finnas larm som man kan nå även från golvet. Larmet ska kopplas till en 
plats där det finns människor som vet hur man ska hantera ett larm. Gör 
övningar regelbundet.  

● Spegel ska gå ända ner till handfatet så man kan se sig själv även om man sitter 
ner. 

● Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har inkontinens eller 
stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara fri från 
annat.  

● Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Det ska finnas krokar på olika höjd för att kunna hänga av sig kläder och annat.  

● Man ska kunna nå papper och tvål även om man sitter ner. 
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● Toaletter saknar torr hylla samt blixtljus (visuellt) för brandlarm.  
● Bra att spegeln går ned till handfatet 

Toaletter och WC 
På samtliga toaletter ska det finnas visuellt brandlarm om det finns brandlarm i 
lokalen/verksamheten. Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har 
inkontinens eller stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara 
fri från annat. Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

 
● Bra att det är automatiskt ljus.  
● Toalett saknar torr hylla. 
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Gångar och passager 
Gångar får inte vara smalare än 1,20 meter då man måste kunna vända med en rullstol. 
Passager mellan kortsidor kan vara 90 centimeter breda, vilket är ett minimimått. I 
kollektivtrafiken är 90 centimeter normmått, vilket gör att man själv kan åka till 
biblioteket. 

 
 
Det är gott om plats mellan hyllorna. Ljusmiljön består av lysrör som ger ett flimrande 
sken. 

Skyltarna kräver god allmänbelysning då de inte har någon särskild belysning. I vissa 
lägen kan de vara svårlästa då de har reflexer. Texten är för liten i förhållande till 
läsavståndet. 

Kopiator och skrivare 
 

 
 
Kopiator och skrivare kan behöva byggas in för att minska ljudöverföring från apparaten 
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. 

Stationerna för kortare ärenden på internet är fastmonterade och kan vara svåra att nå 
för personer som är kortväxta eller använder rullstol. Stolar ger ifrån sig skrapljud 
behöver dämpas med tennisbollar eller så kallade ”silent socks”. 

 
 
Kopiator och kaffemaskin kan behöva byggas in för att ta bort ljud. 
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Disk 

 
 
Receptionsdisken är höj- och sänkbar. Tydligt att man är välkommen. 
Ljud 
Överhörning förekommer från barnavdelningen. Lokalen behöver ljudavskiljare och 
dämpning. Tag kontakt med en akustiker. Den konstruktion som används med möjlighet 
att springa uppe på hyllan kan ge ljud in i lokalen. 
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Lån och återlämning 

 
Bra att man delat på låna och återlämningen. För att underlätta utlåningen kan man 
upprätta en lista på turordning som man kan följa. Bra att stationen är höj- och sänkbar. 
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Tydligt med återlämningsstationen. Och att sorteringen sker automatiskt. Bra att det är 
tröskelfritt in och ut ur rummet. Glaspartierna kan behöva märkas ut frostning för vägg 
och markering för dörr. Skyddsmärkning krävs i nederkant för att barn inte ska kunna 
springa in i glaset. 

Scen 

 
 

● Det finns en ljudanläggning.  
● Det finns ingen hörslinga.  
● Man kan inte komma upp på scenen med rullande hjälpmedel.  
● Skönt med den gröna miljön. 
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Personalutrymmen 

 
Personalingången utifrån har tröskel som överstiger tre centimeter, trösklar får inte vara 
högre än två centimeter. Helst ska det vara tröskelfritt. 

 
Tröskeln innebär att personalen måste lyfta tunga boklådor över tröskeln. Man kan 
lägga lister runt tröskeln så att det går att rulla över den, alternativt att ta bort den helt. 

Personalingången till bibliotekets allmänna utrymme har tröskel som överstiger tre 
centimeter. Det gör det svårt för personer som använder rullande hjälpmedel att ta sig 
in och ut. 
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I förrådsutrymmet där man förvarar stolar till arrangemang finns en tröskel på fyra cm. 
Tröskeln gör det svårt och tungt att köra den vagn som stolarna förvaras i.  Bygg en 
permanent ramp så att personalen slipper lyfta eller bygg tillfälliga ramper av hyllplan.  

 
 

● Mikrovågsugn är för högt placerad och utgör risk för brännskador. 
● Stolarna ger skrapljud då de saknar dämpning på de smala benen.  
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Personaltoalett saknar torr hylla för material till stomi eller inkontinens. Det saknas även 
blixtljus (visuellt larm) för utrymningslarm. 

Prioritering av åtgärder - Limhamnsbiblioteket 
Det som verksamheten måste förhålla sig till är för den löpande verksamheten lagen om 
“Enkelt åtgärdade hinder” som är en retroaktiv bygglag. Den andra delen är om man gör 
ombyggnationer eller ändringar då kommer Plan- och bygglagen i kraft. För de delar 
man bygger om eller där ändring görs ska man följa lagen för att uppfylla 
tillgänglighetskraven för människor med rörelsesvårigheter och orienteringssvårigheter. 

I de åtgärder vi rekommenderar utgår vi från de som krävs enligt lagen om “Enkelt 
åtgärdade hinder”. Lagen är alltid miniminivå, vi rekommenderar för verksamheten att 
man lägger sig på en högre nivå för att säkerställa tillgängligheten även med personer 
med kognitiva svårigheter. 

1. Åtgärda direkt 
● Flytta ned mikrovågsugnen så att inte fara för brännskada kvarstår. 

● Sätt upp torr hylla för material för personer med stomi eller inkontinens. 

● Installera visuellt brandlarm i utrymmen där man förutsätts vara ensam. 

2. Åtgärd efter beslut 
● Bygga om så att överhörning från de olika delarna minskas. 

● Bygg om gradängen i barnavdelningen så att man får bort bullrande ljud. 

● Kontakta akustiker för mer precisa åtgärder gällande ljudmiljön. 

3. Åtgärd att avvakta, större beslut eller budget 
● Bygga om scenen så att det går att komma upp på den med rullstol. 
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Läs mer om lagar, riktlinjer och universell utformning 

● Universell utformning, Certec/Lunds universitet 
● Plan och bygglagen, Boverkets handbok 
● Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren, Myndigheten för tillgänglighet 
● Goda råd för bättre ljudmiljö, Hörselskadades riksförbund/Hörsellinjen 
● Silent Socks akustiksockor, en möbeltass för en bättre ljudmiljö 
● Ljus och belysning, Arbetsmiljöverket 
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Bilaga 7. Lindängenbiblioteket – inventering 

 

Fakta om rapporten 

Beställare: 
 
 
Kontaktperson: 

Malmö stad 
Kulturförvaltningen 
 
Bitte Olofsson-Niemi 
E-post: bitte.olofsson-niemi@malmo.se  

Granskningen utförd 
av: 

Tommy Hagström 
E-post: tommy.hagstrom@begripsam.com  
Telefon: +46 73-591 91 73 
 

Bibliotek: Lindängenbiblioteket 
Munkhättegatan 170 

Inventeringen 
utförd: 

2019-03-05 
 

  



 

144 

Sammanfattning: Lindängenbiblioteket 

 
Det finns ingen yttre hänvisning till entrén från parkering, hållplats eller gångväg. 

Biblioteket är trångt. Bra är att det är tröskelfritt utom mellan personalutrymmet och 
den publika delen.  

Man har varit mer sparsam med skyltkuber vilket är bra. Man har inte heller satt papper 
i alla positioner vilket gör skyltkuben genomskinlig och mer diskret. 

Ljudmiljön är svår då man har överhörning från olika verksamheter och möjligheten att 
få lugn och ro kan tidvis vara svårt att uppnå. Ljudmiljön behöver åtgärdas med möbler 
som kan fungera som avskärmning. Kontakta en akustiker för att få  hjälp med 
ljudmiljön.  

I övrigt är efterklang och eko reducerade. Det finns en ljudanläggning med begränsad 
kapacitet. Det finns ingen hörslinga. 

Ljusmiljön består av lysrör som ger ett flimrande sken. Lågenergilamporna i korridoren 
flimrar markant. Belysningen består av både lågenergilampor och lysrör.  

Det behöver man byta ut till armaturer med flimmerfri led. 

Det är trångt in till toaletten, dörröppningen är 83 centimeter. Spegeln går inte ner till 
handfatet. Torrhylla för stomi eller inkontinens saknas likasom krokar i olika höjd. 

När det gäller personalutrymmena är mikrovågsugnarna för högt placerade. 

Ventilationen var generellt dålig. 

Skyltning – utvändigt 
Generellt sett så har Malmö stad ett diskret skyltprogram av sina bibliotek. I bästa fall 
finns skylt på bibliotekets fasad. Skyltning har två syften att visa vägen och att beskriva 
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vad det är. Båda typerna av skyltning saknas från utsidan. Det saknas skyltning till 
bibliotek och till entré. 

Skyltning – invändigt 
Det är viktigt att man inte överskyltar men ändå ger tydlig hänvisning om 
servicefunktioner, till exempel informationsdisk och toaletter. När det gäller skyltning 
specifikt för bibliotek utifrån det nya skyltprogrammet, så behöver man vara försiktig 
med att inte överskylta. De kuber som används behöver inte ha blad på alla fyra sidor. 
Man måste inte ha text på alla sidor. Det är viktigt att även skylta väg ut från byggnaden, 
inte bara in. Att ange adress till entréer. 

Ljus 
Ljus är viktigt för att kunna se, men man måste undvika bländning och flimmer. De 
bibliotek som vi har besökt har alla problem med flimmer och en del har problem med 
bländning. 

Flimmer uppkommer när man använder lampor med lysrörsteknik. På grund av att vi har 
växelström så fasvänder strömmen 50 gånger per sekund. I varje vändning skapas en 
mörk period. Rekommenderat är att byta armaturer till LED-belysning med rak 
likriktning för att undvika att mörka perioder uppstår. 

När det gäller bländning behövs gardiner eller lameller eller liknande för att skärma av 
naturligt förekommande ljus från till exempel fönster. Vid val av nya armaturer är det 
viktigt att man inte åstadkommer bländning från dem. 

Ljud 
Då man har öppna planlösningar för att kunna ha överblick och tillsyn får man 
ljudöverföringar från olika verksamheter. Det kräver att man måste jobba med 
dämpning av ljud. För att åstadkomma den bästa dämpning och ljudmiljön behöver man 
anlita en akustikkonsult. 

Det kan krävas åtgärder i miljön för att sätta upp tyg eller dämpande paneler i taket eller 
pendlande. Det kan också krävas att sätta upp glasväggar för att skapa rum i rummet 
som begränsar spridning av ljud. En enkel åtgärd på stolar som har smala ben som 
skrapar mot golv, är att sätta tennisbollar på benen. 

Entréer 
En av de svåraste sakerna för de som ser dåligt eller har kognitiva svårigheter är att hitta 
dörren som man ska gå in igenom. Därför är det bra att märka ut den med en ram med 
tydlig kontrast. 

Ofta ska man trycka på dörröppnare länge för att dörren ska öppnas. Just att trycka 
länge på dörröppnare skapar flera svårigheter, att förstå hur länge man måste trycka 
och att orka hålla in dörröppnaren. 

Har man dörröppnare installerad måste det finnas öppningsknapp på båda sidor om 
dörren. Eftersom dragmotståndet blir för stort när man har dörröppnare, dörren blir för 
tung eller trög utan hjälp. 
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Kommentarer och rekommendationer 

RWC och WC 
Ytmåtten för RWC är 2,20 x 2,20 meter. Toalettstolen ska placeras så det finns 90 
centimeters friyta på båda sidor. Så man kan komma till toaletten från båda håll. 

● Det ska finnas larm som man kan nå även från golvet. Larmet ska kopplas till en 
plats där det finns människor som vet hur man ska hantera ett larm. Gör 
övningar regelbundet.  

● Spegel ska gå ända ner till handfatet så man kan se sig själv även om man sitter 
ner. 

● Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har inkontinens eller 
stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara fri från 
annat.  

● Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Det ska finnas krokar på olika höjd för att kunna hänga av sig kläder och annat.  

● Man ska kunna nå papper och tvål även om man sitter ner. 

Toaletter och WC 
På samtliga toaletter ska det finnas visuellt brandlarm om det finns brandlarm i 
lokalen/verksamheten. Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har 
inkontinens eller stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara 
fri från annat. Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Saknar torr hylla för att lägga material för människor som har stomi eller 
kateter. 

● Saknar visuellt brandlarm. 

 

Skyltning 
Bra att skyltarna har tomma positioner så att skylten inte blir för dominant. Skyltarna 
kräver god allmänbelysning då det inte finns någon särskild belysning. I vissa lägen kan 
de vara svårlästa på grund av reflexer. Texten är för liten i förhållande till läsavståndet. 
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148 

Gångar och passager 
Gångar får inte vara smalare än 1,20 meter då man måste kunna vända med en rullstol. 
Passager mellan kortsidor kan vara 90 centimeter breda, vilket är ett minimimått. I 
kollektivtrafiken är 90 centimeter normmått, vilket gör att man själv kan åka till 
biblioteket. 

 
Ljud 
Överhörning förekommer från barnavdelningen. Det finns en hörselmätare uppsatt för 
att kommunicera att man ska hålla en låg nivå av sitt ljud. Lokalen behöver ljudavskiljare 
och dämpning – ta kontakt med en akustiker. 
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Lån och återlämning 

 
Det är svårt att förstå vilken bok som ska till hylla och vilken som ska till lådan. Den 
förklarande texten behöver komma först. 

 
Bra att stationen är höj- och sänkbar. 
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Personalutrymmen 
Personalingången har tröskel som överstiger tre centimeter. Armaturen på väggen 
flimrar, det är lågenergilampor av lysrörsmodell. 

 

Mikrovågsugnen är för högt placerad och utgör risk för brännskador.  
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Prioritering av åtgärder – Lindängenbiblioteket 
Det som verksamheten måste förhålla sig till är för den löpande verksamheten lagen om 
“Enkelt åtgärdade hinder” som är en retroaktiv bygglag. Den andra delen är om man gör 
ombyggnationer eller ändringar då kommer Plan- och bygglagen i kraft. För de delar 
man bygger om eller där ändring görs ska man följa lagen för att uppfylla 
tillgänglighetskraven för människor med rörelsesvårigheter och orienteringssvårigheter. 

I de åtgärder vi rekommenderar utgår vi från de som krävs enligt lagen om “Enkelt 
åtgärdade hinder”. Lagen är alltid miniminivå, vi rekommenderar för verksamheten att 
man lägger sig på en högre nivå för att säkerställa tillgängligheten även med personer 
med kognitiva svårigheter. 

1. Åtgärda direkt 

● Flytta ned mikrovågsugnen så att inte fara för brännskada kvarstår. 

● Förtydliga vilken bok som ska till hylla och vilken som ska till lådan. 

● Sätt upp torr hylla för material för personer med stomi eller inkontinens. 

● Installera visuellt brandlarm i utrymmen där man förutsätts vara ensam. 

2. Åtgärda efter beslut 

● Extern skyltning till entrén behöver göra och sättas upp. 

● Bygga om så att överhörning från de olika delarna minskas. 

● Kontakta akustiker. 

● Byt flimrande armaturer i personalens korridor. 

3. Åtgärd att avvakta, större beslut eller budget 

● Bygga ut eller flytta för att åtgärda trängseln. 

 

Läs mer om lagar, riktlinjer och universell utformning 

● Universell utformning, Certec/Lunds universitet 
● Plan och bygglagen, Boverkets handbok 
● Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren, Myndigheten för tillgänglighet 
● Goda råd för bättre ljudmiljö, Hörselskadades riksförbund/Hörsellinjen 
● Silent Socks akustiksockor, en möbeltass för en bättre ljudmiljö 
● Ljus och belysning, Arbetsmiljöverket 
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Bilaga 8. Masten 2 

 
Fakta om rapporten 

Beställare: 
 
 
Kontaktperson: 

Malmö stad 
Kulturförvaltningen 
 
Kontaktperson: Christoffer Frostgård 
E-post: christoffer.frostgard@malmo.se 
 

Granskningen utförd av: Tommy Hagström  
E-post: tommy.hagstrom@begripsam.com  
Telefon: +46 73-591 91 73 
 

Bibliotek: Masten 2 
Mastgränd 4, Malmö  

Inventeringen utförd: 
 

2019-03-18 respektive 2019-07-01 
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Sammanfattning: Masten 2 

 

Entréer 
En av de svåraste sakerna för de som ser dåligt eller har kognitiva svårigheter är att hitta 
dörren som man ska gå in igenom. Därför är det bra att märka ut ingång med en ram 
med tydlig kontrast. Dörröppnare saknas från utsidan det är ett enkelt avhjälpt hinder 
då dörren är utrustad med automatisk dörröppnare. Eftersom dörren har dörröppnare 
är den trög att öppna förhand.  
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Huvudentrén har en kant på tre centimeter. 
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Det är mycket förvirrande med skyltar som pekar fel. MER öppet pekar till vänster, men 
ingången ligger till höger en bit bort från huvudentrén. 

Skyltning – utvändigt 
Generellt sett så har Malmö stad ett diskret skyltprogram av sina bibliotek. I bästa fall 
finns skylt på bibliotekets fasad. Skyltning har två syften att visa vägen och att beskriva 
vad det är. 

Skyltning invändigt 
Det är viktigt att man inte överskyltar men ändå ger tydlig hänvisning om 
servicefunktioner, till exempel informationsdisk och toaletter. När det gäller skyltning 
specifikt för bibliotek utifrån det nya skyltprogrammet, så behöver man vara försiktig 
med att inte överskylta. De kuber som används behöver inte ha blad på alla fyra sidor. 
Man måste inte ha text på alla sidor. Det är viktigt att även skylta väg ut från byggnaden, 
inte bara in. Att ange adress till entréer. 

Ljus 
Ljus är viktigt för att kunna se, men man måste undvika bländning och flimmer. De 
bibliotek som vi har besökt har alla problem med flimmer och en del har problem med 
bländning. 

Flimmer uppkommer när man använder lampor med lysrörsteknik. På grund av att vi har 
växelström så fasvänder strömmen 50 gånger per sekund. I varje vändning skapas en 
mörk period. Rekommenderat är att byta armaturer till LED-belysning med rak 
likriktning för att undvika att mörka perioder uppstår. 

 
När det gäller bländning behövs gardiner eller lameller eller liknande för att skärma av 
naturligt förekommande ljus från till exempel fönster. Vid val av nya armaturer är det 
viktigt att man inte åstadkommer bländning från dem. 
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Ljud 
Då man har öppna planlösningar för att kunna ha överblick och tillsyn får man 
ljudöverföringar från olika verksamheter. Det kräver att man måste jobba med 
dämpning av ljud. För att åstadkomma den bästa dämpning och ljudmiljön 
behöver man anlita en akustikkonsult. 

Det kan krävas åtgärder i miljön för att sätta upp tyg eller dämpande paneler i 
taket eller pendlande. Det kan också krävas att sätta upp glasväggar för att skapa 
rum i rummet som begränsar spridning av ljud. En enkel åtgärd på stolar som har 
smala ben som skrapar mot golv, är att sätta tennisbollar på benen. 

Kommentarer och åtgärder 

RWC och WC  
Ytmåtten för RWC är 2,20 x 2,20 meter. Toalettstolen ska placeras så det finns 90 
centimeters friyta på båda sidor. Så man kan komma till toaletten från båda håll. 

● Det ska finnas larm som man kan nå även från golvet. Larmet ska kopplas till en 
plats där det finns människor som vet hur man ska hantera ett larm. Gör 
övningar regelbundet.  

● Spegel ska gå ända ner till handfatet så man kan se sig själv även om man sitter 
ner. 

● Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har inkontinens eller 
stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara fri från 
annat.  

● Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Det ska finnas krokar på olika höjd för att kunna hänga av sig kläder och annat.  

● Man ska kunna nå papper och tvål även om man sitter ner. 

Toaletter och WC 
På samtliga toaletter ska det finnas visuellt brandlarm om det finns brandlarm i 
lokalen/verksamheten. Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har 
inkontinens eller stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara 
fri från annat. Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 
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● Toaletter saknar torr hylla för material till stomi eller inkontinens. 
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● Saknar även blixtljus för utrymningslarm. 

 

 
 

● Toaletten saknar torr hylla för att lägga material för människor som har stomi 
eller kateter.  

● Toaletter saknar visuellt brandlarm 

Pentry för besökare 

 
 
Att komma åt det lilla pentryt kan var svårt om man använder rullande hjälpmedel. 
Mikron är för högt placerad och utgör risk för brännskador. 
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Skyltning 
Bra att skyltarna har tomma positioner så att skylten inte blir för dominant. Skyltarna 
kräver god allmänbelysning då de inte har någon särskild belysning. I vissa lägen kan de 
vara svårlästa då de har reflexer. Texten är för liten i förhållande till läsavståndet. 

Gångar och passager 
Gångar får inte vara smalare än 1,20 meter då man måste kunna vända med en rullstol. 
Passager mellan kortsidor kan vara 90 centimeter breda, vilket är ett minimimått. I 
kollektivtrafiken är 90 centimeter normmått, vilket gör att man själv kan åka till 
biblioteket. 

 

 
 
Det är gott om plats mellan hyllorna. Bra med att det inte är belamrat. 
 

 
 
Bra med möjlighet att vila. 
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Reception och informationsdisk 

 
 

● Receptionsdisken är höj- och sänkbar.  
● Saknas hörslinga. 
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Kopiator och skrivare 

 
 
Kopiator och skrivare kan behöva byggas in för att minska ljudöverföring från apparaten. 
Vidare är stationerna för ärenden på internet fastmonterade och kan vara svåra att nå 
för personer som använder rullstol. 

Ljud 
Överhörning förekommer från barnavdelningen. Lokalen behöver ljudavskiljare och 
dämpning. Tag kontakt med en akustiker.  

 

Lån och återlämning 

 
Att förstå vilken bok som ska till hylla och vilken som ska till lådan är svårt. Bra om man 
skriver en lista på vad och hur man ska göra och skyltar de olika objekten med samma 
benämning som på skärmen. Dock bra att stationen är höj- och sänkbar. 

Personalutrymmen 
Personalingången har tröskel som överstiger 3 centimeter. Det gör det svårt för 
personer som använder rullande hjälpmedel att ta sig in och ut. Personalen behöver 
lyfta boklådor över tröskeln då hjulen fastnar. Lägg till lister framför och bakom tröskeln 
eller genom att avlägsna den helt. 
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En av mikrovågsugnarna är för högt placerad och utgör risk för brännskador. 

Prioritering av åtgärder – Masten 2 
Det som verksamheten måste förhålla sig till är för den löpande verksamheten lagen om 
“Enkelt åtgärdade hinder” som är en retroaktiv bygglag. Den andra delen är om man gör 
ombyggnationer eller ändringar då kommer Plan- och bygglagen i kraft. För de delar 
man bygger om eller där ändring görs ska man följa lagen för att uppfylla 
tillgänglighetskraven för människor med rörelsesvårigheter och orienteringssvårigheter. 

I de åtgärder vi rekommenderar utgår vi från de som krävs enligt lagen om “Enkelt 
åtgärdade hinder”. Lagen är alltid miniminivå, vi rekommenderar för verksamheten att 
man lägger sig på en högre nivå för att säkerställa tillgängligheten även med personer 
med kognitiva svårigheter. 

1. Åtgärda direkt 
● Flytta ned mikrovågsugnarna så att inte fara för brännskada kvarstår. 

● Förtydliga vilken bok som ska till hylla och vilken som ska till lådan. 



 

163 

● Sätt upp torr hylla för material för personer med stomi eller inkontinens. 

● Installera visuellt brandlarm i utrymmen där man förutsätts vara ensam. 

2. Åtgärd efter beslut 
● Extern skyltning till huvudentrén gällande MER öppet behöver ändras. 

● Prata med fastighetsägaren att åtgärda enkelt åtgärdade hinder enligt HIN 3 

o Montera dörröppnare på utsidan. 

o Ta bort nivåskillnad tröskel i entréer. 

● Bygga om så att överhörning från de olika delarna minskas. 

● Kontakta akustiker för mer precisa åtgärder gällande ljudmiljön. 

3. Åtgärder att avvakta, större beslut eller budget 
Inga åtgärdsförslag. 

Läs mer om lagar, riktlinjer och universell utformning 
● Universell utformning, Certec/Lunds universitet 
● Plan och bygglagen, Boverkets handbok 
● Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren, Myndigheten för tillgänglighet 
● Goda råd för bättre ljudmiljö, Hörselskadades riksförbund/Hörsellinjen 
● Silent Socks akustiksockor, en möbeltass för en bättre ljudmiljö 
● Ljus och belysning, Arbetsmiljöverket 

Bilaga 9. Oxiebiblioteket – inventering 

 
Fakta om rapporten 
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Beställare: 
 
 
 
Kontaktperson: 

Malmö stad 
Kulturförvaltningen 
 
 
Kontaktperson: Lena Sjunnesson 
E-post: lena.sjunnesson@malmo.se 
 

Granskningen utförd 
av: 

Tommy Hagström  
E-post: tommy.hagstrom@begripsam.com  
Telefon: +46 73-591 91 73 
 

Bibliotek: Oxiebiblioteket 
Lertegelvägen 128  
 

Inventeringen 
utförd: 

 

2019-04-15 
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Sammanfattning: Oxiebiblioteket 
Ljudmiljön är svår då man har överhörning från olika verksamheter och möjligheten att 
få lugn och ro kan tidvis vara svårt att uppnå. Ljudmiljön behöver åtgärdas med möbler 
som man kan vara avskärmad i. Här behöver man koppla in en akustiker. 

I övrigt är efterklang och eko reducerade. Det finns en ljudanläggning med begränsad 
kapacitet. Det finns ingen hörslinga. 

Ljusmiljön består av lysrör som ger ett flimrande sken.  

 

Entréer 
En av de svåraste sakerna för de som ser dåligt eller har kognitiva svårigheter är att hitta 
dörren som man ska gå in igenom. Därför är det bra att märka ut den med en ram med 
tydlig kontrast. 

Det är mycket förvirrande med skyltar utanför dörrar som är stängda utan hänvisning till 
var ingången är. Skyltningen vidare till entrén huvudingång är svår att se, läsa och förstå. 
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Skyltning – utvändigt 
Generellt sett så har Malmö stad ett diskret skyltprogram av sina bibliotek. I bästa fall 
finns skylt på bibliotekets fasad. Skyltning har två syften att visa vägen och att beskriva 
vad det är. 

Skyltning – invändigt 
Det är viktigt att man inte överskyltar men ändå ger tydlig hänvisning om 
servicefunktioner, till exempel informationsdisk och toaletter. När det gäller skyltning 
specifikt för bibliotek utifrån det nya skyltprogrammet, så behöver man vara försiktig 
med att inte överskylta. 

De kuber som används behöver inte ha blad på alla fyra sidor. Man måste inte ha text på 
alla sidor. Det är viktigt att även skylta väg ut från byggnaden, inte bara in, samt att ange 
adressen till entréer.  

Ljus 
Ljus är viktigt för att kunna se, men man måste undvika bländning och flimmer. De 
bibliotek som vi har besökt har alla problem med flimmer och en del har problem med 
bländning.  

Flimmer uppkommer när man använder lampor med lysrörsteknik. På grund av att vi har 
växelström så fasvänder strömmen 50 gånger per sekund. I varje vändning skapas en 
mörk period. Rekommenderat är att byta armaturer till LED-belysning med rak 
likriktning för att undvika att mörka perioder uppstår. 

När det gäller bländning behövs gardiner eller lameller eller liknande för att skärma av 
naturligt förekommande ljus från till exempel fönster. Vid val av nya armaturer är det 
viktigt att man inte åstadkommer bländning från dem. 
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Ljud 
Då man har öppna planlösningar för att kunna ha överblick och tillsyn får man 
ljudöverföringar från olika verksamheter. Det kräver att man måste jobba med 
dämpning av ljud. För att åstadkomma den bästa dämpning och ljudmiljön behöver man 
anlita en akustikkonsult. 

Det kan krävas åtgärder i miljön för att sätta upp tyg eller dämpande paneler i taket eller 
pendlande. Det kan också krävas att sätta upp glasväggar för att skapa rum i rummet 
som begränsar spridning av ljud. En enkel åtgärd på stolar som har smala ben som 
skrapar mot golv, är att sätta tennisbollar på benen. 

Kommentarer och rekommendationer 

Omgivning 
Det finns hänvisning till entrén från parkering, hållplats eller gångväg. 

 

RWC och WC 
Ytmåtten för RWC är 2,20 x 2,20 meter. Toalettstolen ska placeras så det finns 
90 centimeters friyta på båda sidor. Så man kan komma till toaletten från båda håll. 

● Det ska finnas larm som man kan nå även från golvet. Larmet ska kopplas till en 
plats där det finns människor som vet hur man ska hantera ett larm. Gör 
övningar regelbundet.  

● Spegel ska gå ända ner till handfatet så man kan se sig själv även om man sitter 
ner. 

● Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har inkontinens eller 
stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara fri från 
annat.  

● Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Det ska finnas krokar på olika höjd för att kunna hänga av sig kläder och annat.  
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● Man ska kunna nå papper och tvål även om man sitter ner. 

Toaletter och WC 
På samtliga toaletter ska det finnas visuellt brandlarm om det finns brandlarm i 
lokalen/verksamheten. Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har 
inkontinens eller stomi.  

Hyllan får inte användas för städartiklar eller annat utan ska vara fri från annat, och ska 
vara cirka 30 x 20 centimeter. 

Toaletten saknar torr hylla för att lägga material för människor som har stomi eller 
kateter. Toaletter saknar visuellt brandlarm. 

 

 

Kopiator och skrivare 
Kopiatorer och skrivare kan behöva byggas in för att minska ljudöverföring från 
apparaten. 
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Stationerna för kortare ärenden på internet är fastmonterade och kan vara svåra att nå 
för personer som är kortväxta eller använder rullstol. 

 

Gångar och passager 
Gångar får inte vara smalare än 1,20 meter då man måste kunna vända med en rullstol. 
Passager mellan kortsidor kan vara 90 centimeter breda, vilket är ett minimimått. I 
kollektivtrafiken är 90 centimeter normmått, vilket gör att man själv kan åka till 
biblioteket. 

Det är gott om plats mellan hyllorna. Bra med att det inte är belamrat med information, 
diskret skyltning på sidan av hyllan för intressanta böcker. 
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Reception och informationsdisk 
Receptionsdisken är höj- och sänkbar. 

 

Ytan upplevs luftig och överblickbar. 
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Ljud 
Överhörning förekommer från barnavdelningen. Lokalen behöver ljudavskiljare och 
dämpning – ta kontakt med en akustiker. 

 

Den trappa (gradäng) som konstruerats mot vägg har ingen ljuddämpning. Det bildas 
resonans in i väggen på andra sidan där personalen har sina arbetsplatser. 
Konstruktionen behöver ljuddämpas. När man går eller springer på den bildas buller. 

Lån och återlämning 
Att förstå vilken bok som ska till hylla och vilken som ska till lådan är svårt. Den 
förklarande texten behöver komma först. Bra om man skriver en lista på vad man ska 
göra och skyltar de olika objekten med samma benämning som på skärmen 

Bra att stationen är höj- och sänkbar. 
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Skyltning 
Bra att skyltarna har tomma positioner så att skylten inte blir för dominant. Skyltarna 
kräver god allmänbelysning då de inte har någon särskild belysning. I vissa lägen kan de 
vara svårlästa då de har reflexer. Texten är för liten i förhållande till läsavståndet. 

Personalutrymmen 
Personalingången har tröskel som överstiger tre centimeter. samt en tröskelplåt som är 
böjd och gör det svårt för personer som använder rullande hjälpmedel att ta sig in. 
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En av mikrovågsugnarna är för högt placerad och utgör risk för brännskador. 

Stolarna ger skrapljud då de saknar dämpning på de smala benen.  

 

Personaltoalett saknar torrhylla för material till stomi eller inkontinens. Det saknas även 
blixtljus (visuellt larm) för utrymningslarm. 
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Prioritering av 
åtgärder – 
Oxiebiblioteket 

1. Åtgärda direkt 

● Flytta ned 
mikrovågsugnen så att inte 
fara för brännskada kvarstår. 

● Förtydliga vilken bok som ska till hylla och vilken som ska till lådan. 

● Sätt upp torr hylla för material för personer med stomi eller inkontinens. 

● Installera visuellt brandlarm i utrymmen där man förutsätts vara ensam. 

2. Åtgärda efter beslut 

● Extern skyltning till huvudentrén behöver göras om och förtydligas. 

● Bygga om så att överhörning från de olika delarna minskas. 

● Bygg om gradängen i barnavdelningen så att man får bort bullrande ljud. 

● Kontakta akustiker för mer precisa åtgärder gällande ljudmiljön. 

3. Åtgärder att avvakta, större beslut eller budget 

● Bygga om toalett så den uppfyller kraven på RWC. 

Läs mer om lagar, riktlinjer och universell utformning 
● Universell utformning, Certec/Lunds universitet 
● Plan och bygglagen, Boverkets handbok 
● Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren, Myndigheten för tillgänglighet 
● Goda råd för bättre ljudmiljö, Hörselskadades riksförbund/Hörsellinjen 
● Silent Socks akustiksockor, en möbeltass för en bättre ljudmiljö 
● Ljus och belysning, Arbetsmiljöverket 
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Bilaga 10. Rosengårdsbiblioteket – inventering 
 

 
Fakta om rapporten 

Beställare: 
 
 
Kontaktperson: 

Malmö stad 
Kulturförvaltningen 
 
Ewa Skogsblad 
E-post: ewa.skogsblad@malmo.se 

Granskningen utförd 
av: 

Tommy Hagström  
E-post: tommy.hagstrom@begripsam.com 
Telefon: +46 73-591 91 73 

Bibliotek: Rosengårdsbiblioteket 
Dicksons väg 12 

Inventeringen utförd: 
 

2019-04-02 
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Sammanfattning: Rosengårdsbiblioteket 

Omgivning 
Finns inga skyltar från gångbana, parkering eller från busshållplats som visar var entrén 
till biblioteket finns. Skyltning finns på fasad men ingen skyltning som pekar in till 
biblioteket, vid själva entrén finns skylt. 

Skyltning – utvändigt 
Generellt sett så har Malmö stad ett diskret skyltprogram av sina bibliotek. I bästa fall 
finns skylt på bibliotekets fasad. Skyltning har två syften att visa vägen och att beskriva 
vad det är. Båda typerna av skyltning saknas från utsidan. Det saknas skyltning till 
bibliotek och till entré från gång och cykelbana. 

Skyltning – invändigt 
Det är viktigt att man inte överskyltar men ändå ger tydlig hänvisning om 
servicefunktioner, till exempel informationsdisk och toaletter. Det är viktigt att även 
skylta väg ut från byggnaden, inte bara in. Att ange adress till entréer. 

Ljus 
Ljus är viktigt för att kunna se, men man måste undvika bländning och flimmer. De 
bibliotek som vi har besökt har alla problem med flimmer och en del har problem med 
bländning. 

Flimmer uppkommer när man använder lampor med lysrörsteknik. På grund av att vi har 
växelström så fasvänder strömmen 50 gånger per sekund. I varje vändning skapas en 
mörk period. Rekommenderat är att byta armaturer till LED-belysning med rak 
likriktning för att undvika att mörka perioder uppstår. 

När det gäller bländning behövs gardiner eller lameller eller liknande för att skärma av 
naturligt förekommande ljus från till exempel fönster. Vid val av nya armaturer är det 
viktigt att man inte åstadkommer bländning från dem. 

Vid disken finns takfönster som kan ge bländning gardinerna styrs av en fjärrkontroll. 
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I biblioteket är det lysrörsbelysning som står för allmän belysning. 

 

Ljud 
Då man har öppna planlösningar för att kunna ha överblick och tillsyn får man 
ljudöverföringar från olika verksamheter. Det kräver att man måste jobba med 
dämpning av ljud. För att åstadkomma den bästa dämpning och ljudmiljön behöver man 
anlita en akustikkonsult. 

Det kan krävas åtgärder i miljön för att sätta upp tyg eller dämpande paneler i taket eller 
pendlande. Det kan också krävas att sätta upp glasväggar för att skapa rum i rummet 
som begränsar spridning av ljud. En enkel åtgärd på stolar som har smala ben som 
skrapar mot golv, är att sätta tennisbollar på benen. 

Överhörning förekommer från barnavdelningen. Det finns en hörselmätare uppsatt för 
att kommunicera att man ska hålla en låg nivå av sitt ljud. Lokalen behöver ljudavskiljare 
och dämpning – ta kontakt med en akustiker.  
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Entréer 
En av de svåraste sakerna för de som ser dåligt eller har kognitiva svårigheter är att hitta 
dörren som man ska gå in igenom. Därför är det bra att märka ut den med en ram med 
tydlig kontrast.  

Ofta ska man trycka på dörröppnare länge för att dörren ska öppnas. Just att trycka 
länge på dörröppnare skapar flera svårigheter, att förstå hur länge man måste trycka 
och att orka hålla in dörröppnaren. 

Har man dörröppnare installerad måste det finnas öppningsknapp på båda sidor om 
dörren. Eftersom dragmotståndet blir för stort när man har dörröppnare, dörren blir för 
tung eller trög utan hjälp. 
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RWC och WC 
Ytmåtten för RWC är 2,20 x 2,20 meter. Toalettstolen ska placeras så det finns 90 
centimeters friyta på båda sidor. Så man kan komma till toaletten från båda håll. 

● Det ska finnas larm som man kan nå även från golvet. Larmet ska kopplas till en 
plats där det finns människor som vet hur man ska hantera ett larm. Gör 
övningar regelbundet.  

● Spegel ska gå ända ner till handfatet så man kan se sig själv även om man sitter 
ner. 

● Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har inkontinens eller 
stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara fri från 
annat.  

● Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Det ska finnas krokar på olika höjd för att kunna hänga av sig kläder och annat.  

● Man ska kunna nå papper och tvål även om man sitter ner. 

Toaletter och WC 
På samtliga toaletter ska det finnas visuellt brandlarm om det finns brandlarm i 
lokalen/verksamheten. Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har 
inkontinens eller stomi.  

Hyllan får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara fri från annat och ska 
vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Saknar torr hylla för att lägga material för människor som har stomi eller 
kateter. 

● Saknar visuellt brandlarm. 
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Spegel saknas, där spegeln ska gå ända ner till handfatet. 
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Skyltning 
Skyltarna kräver god allmänbelysning då det inte finns någon särskild belysning. I vissa 
lägen kan de vara svårlästa på grund av reflexer. Texten är för liten i förhållande till 
läsavståndet. 
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Bra med vilplatser och att man kan samtala.

 

Gångar och passager 
Gångar får inte vara smalare än 1,20 meter då man måste kunna vända med en rullstol. 
Passager mellan kortsidor kan vara 90 centimeter breda, vilket är ett minimimått. I 
kollektivtrafiken är 90 centimeter normmått, vilket gör att man själv kan åka till 
biblioteket. 

 

 

 



 

185 
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Studieplatser 
Bra med dedikerade rum för aktiviteter. 
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Tyst vrå 
Viktigt att på ett begripligt sätt förmedla vem som får använda dessa och hur de får 
användas. 

 

Stolsystem 
Enkelt och smart sätt att förvara stolsystem. 

 

Lån och återlämning 
Det är svårt att förstå vilken bok som ska till hylla och vilken som ska till lådan. Bra att 
stationen är höj- och sänkbar. 
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Personalutrymmen 
Stolar behöver tennisbollar eller silent socks för att ta bort skrapljud från stolar med 
smala ben. 
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Trångt. 
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En mikrovågsugn sitter högt och utgör risk för brännskada. 
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Personalingången har tröskel som överstiger tre centimeter.  

 

Prioritering av åtgärder – Rosengårdsbiblioteket 
Det som verksamheten måste förhålla sig till är för den löpande verksamheten lagen om 
“Enkelt åtgärdade hinder” som är en retroaktiv bygglag. Den andra delen är om man gör 
ombyggnationer eller ändringar då kommer Plan- och bygglagen i kraft. För de delar 
man bygger om eller där ändring görs ska man följa lagen för att uppfylla 
tillgänglighetskraven för människor med rörelsesvårigheter och orienteringssvårigheter. 

I de åtgärder vi rekommenderar utgår vi från de som krävs enligt lagen om “Enkelt 
åtgärdade hinder”. Lagen är alltid miniminivå, vi rekommenderar för verksamheten att 
man lägger sig på en högre nivå för att säkerställa tillgängligheten även med personer 
med kognitiva svårigheter. 

1. Åtgärda direkt 

● Flytta ned mikrovågsugnen så att inte fara för brännskada kvarstår. 

● Förtydliga vilken bok som ska till hylla och vilken som ska till lådan. 

● Sätt upp torr hylla dedikerad för material för personer med stomi eller 
inkontinens. 

● Installera visuellt brandlarm i utrymmen där man förutsätts vara ensam. 

● Sätt upp spegel som går ned till handfatet. 

● Åtgärda tröskeln vid personalingången. 

2. Åtgärda efter beslut 

● Extern skyltning till entrén behöver göra och sättas upp. 

● Bygga om så att överhörning från de olika delarna minskas . 
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● Kontakta akustiker. 

● Byt flimrande armaturer. 

3. Åtgärd att avvakta, större beslut eller budget 

● Bygga ut eller flytta för att åtgärda trängseln. 

Läs mer om lagar, riktlinjer och universell utformning 
● Universell utformning, Certec/Lunds universitet 
● Plan och bygglagen, Boverkets handbok 
● Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren, Myndigheten för tillgänglighet 
● Goda råd för bättre ljudmiljö, Hörselskadades riksförbund/Hörsellinjen 
● Silent Socks akustiksockor, en möbeltass för en bättre ljudmiljö 
● Ljus och belysning, Arbetsmiljöverket 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 11. Stadsbiblioteket i Malmö – 
inventering 
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 Fakta om rapporten 
Beställare: 
 
 
Kontaktperson: 

Malmö stad 
Kulturförvaltningen 
 
Peter Stenberg 
Stadsbiblioteket, Vuxna & Digital 
E-post: peter.stenberg@malmo.se  
Mobil: +46 76-852 92 94 

Granskningen 
utförd av: 

Tommy Hagström 
E-post: tommy.hagstrom@begripsam.com  
Telefon: +46 73-591 91 73 

Bibliotek: Malmö stadsbibliotek 
Kung Oscars väg 

Inventeringen 
utförd: 

2019-03-04 
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Sammanfattning: Stadsbiblioteket 

Skyltning 
Utvändigt saknas logisk skyltning till entréerna. I något fall behövs en orienterande 
karta. Biblioteket består av tre huskroppar med egna namn som är kända internt men 
som är svåra att relatera till som ny besökare. Man skyltar enbart in i biblioteket inte ut. 

Ljus 
Ljus är viktigt för att kunna se, men man måste undvika bländning och flimmer. De 
bibliotek som vi har besökt har alla problem med flimmer och en del har problem med 
bländning. 

Flimmer uppkommer när man använder lampor med lysrörsteknik. På grund av att vi har 
växelström så fasvänder strömmen 50 gånger per sekund. I varje vändning skapas en 
mörk period. Rekommenderat är att byta armaturer till LED-belysning med rak 
likriktning för att undvika att mörka perioder uppstår. 

När det gäller bländning behövs gardiner eller lameller eller liknande för att skärma av 
naturligt förekommande ljus från till exempel fönster. Vid val av nya armaturer är det 
viktigt att man inte åstadkommer bländning från dem.  

Ljud 
Då man har öppna planlösningar för att kunna ha överblick och tillsyn får man 
ljudöverföringar från olika verksamheter. Det kräver att man måste jobba med 
dämpning av ljud. För att åstadkomma den bästa dämpning och ljudmiljön behöver man 
anlita en akustikkonsult. 

Det kan krävas åtgärder i miljön för att sätta upp tyg eller dämpande paneler i taket eller 
pendlande. Det kan också krävas att sätta upp glasväggar för att skapa rum i rummet 
som begränsar spridning av ljud. En enkel åtgärd på stolar som har smala ben som 
skrapar mot golv, är att sätta tennisbollar på benen. 

Entréer 
En av de svåraste sakerna för de som ser dåligt eller har kognitiva svårigheter är att hitta 
dörren som man ska gå in igenom. Därför är det bra att märka ut den med en ram med 
tydlig kontrast. Rotationsdörrar är väldigt obehagliga för de här grupperna då man inte 
ser hur man ska gå igenom eller upplever att man är instängd. 

Alternativ entré är mycket svår att hitta och att uppfatta. De har ofta dörröppnare som 
man ska trycka på länge för att dörren ska öppnas. Just att trycka länge på dörröppnare 
skapar flera svårigheter; att förstå hur länge man måste trycka och att orka hålla in 
dörrknappen. Har man dörröppnare installerad måste det finnas öppningsknapp på båda 
sidor om dörren, dörren blir för tung eller trög att öppna utan öppningsknapp. 

Kommentarer och rekommendationer 

Dörrar 
Huvudentrén har en roterande dörr som kan vara svår och skrämmande för personer 
som har tendenser till klaustrofobi. Det finns en sidoentré med en vanlig slagdörr, men 
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det saknas skyltning till den dörren.  Dörren till sidoentrén öppnas via att hålla in en 
armbågsknapp i minst 7 sekunder vilket kan upplevas som en evighet. Slagytan är inte 
markerad. 

 

Motsatt huvudentrén finns ytterligare en entré med roterande dörrar samt en sidoentré 
som öppnas med armbågskontakt det finns även slagdörrar som öppnar utåt där 
slagytan inte är markerad. 
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Hissar – samtliga plan 
Hiss ska vara funktionell för verksamheten. De standardhissar som finns enligt BBR är 
ofta för små. Viktigt med hiss är att de har automatisk dörröppning, att knapparna är 
märkta med relief, utstående siffror eller symboler, att man har punktskrift ovanför eller 
under knapparna, att man har talsyntes som talar om våningsplanen, rösten måste säga 
samma sak som står på knappen. För att en rullstol ska kunna vända krävs en bredd på 
1,20 meter.  

Det ska finnas en spegel på kortväggen, mittemot dörren. Det är viktigt om person i 
rullstol måste backa ut ur hissen. 

Hissarna är trånga och svåra att använda om man använder el moped eller elrullstol. 
Hissarna är inte enhetligt utformade, konsekvent med tal och punktskrift.  

Trappa 
Trappan har kontrastmarkering med nedfrästa vita marmorpuckar i stentrappans steg. 
Markeringarna sitter för glest och är svåra att upptäcka, men det kan vara svårt att sätta 
fler markeringar för att täta till markeringarna med den metod som man valt. Man 
behöver dock tejpa med vit längsgående markering på första och sista steget samt 
vilplanet. 

 

 



 

197 

 

 

Trappor har bristfällig utformning med kontrastmarkering på första och sista steget. Den 
markering som finns sitter för glest och är svår att uppfatta. Komplettera med vit tejp. 

Trappa saknar kontrastmarkering på första steget uppifrån, Markera med vit kant mot 
träet och slut på matta. Risk för fall. 

 

Ramp Kanini 
Denna ramp saknar ledstänger på båda sidor. Det är viktigt eftersom människor kan vara 
skadade på olika sidor av kroppen. Höjder för dubbla ledstänger 70 och 90 cm för att 
både barn och vuxna ska kunna använda ledstängerna. Rampen har ingen 
kontrastmarkering på början och slut. 
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Denna ramp saknar kontrastmarkering början slut samt ledstång på höjder 70 och 90 
cm. 

 

Golvytor  
Golvytor som har kanter, som är trasiga eller ser trasiga ut är svåra att ta sig över och 
utgör snubbelrisk. Personer med demens har väldigt svårt att avgöra om ytan är säker 
att kliva på. 
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Trasiga och slarviga el anslutningar gör att människor blir på sin vakt och känner sig 
otrygga. 

Törs man ta i biljettnummerautomaten utan att få en stöt? 

 

Ledstråket går direkt till informationsdisken vilket är bra. Mattan pekar på entrén 
inifrån. 

Entréerna skulle behöva märkas ut vilken adress man kommer ut till. 
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Gångar och passager 
Gångar får inte vara smalare än 1,20 meter då man måste kunna vända med en rullstol. 
Passager mellan kortsidor kan vara 90 centimeter breda, vilket är ett minimimått. I 
kollektivtrafiken är 90 centimeter normmått, vilket gör att man själv kan åka till 
biblioteket. 

Betalsystem  
Betaldosan sitter fast i en fast hylla som gör det svårt att betala om man sitter i rullstol. 

 

Lånemaskiner och återlämning 
Lånemaskiner finns i två varianter en höj- och sänkbar samt en som är fast. De fasta står 
uppe vid trapporna den höj- och sänkbara nere på entréplan. De fasta har problem med 
blänk i skärmen. Det kan vara svårt att nå och se funktionerna. Man skulle behöva en 
höj- och sänkbar station i samma sammanhang. 
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Såsom denna station är placerad får besökaren mycket blänk i skärmen och på 
apparaten, vilket gör det svår att uppfatta vad som händer på skärmen: 

 

Denna lånestation är klart bättre än de äldre, fasta modellerna: 
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Återlämningen har tre stationer, varav en som är lägre vilket är bra. Det är svårt att 
förstå hur man får kvitto på återlämnad bok. 

 

Service 
Vid de tester som vi har gjort med testbesökare kan vi konstatera att servicen är bra och 
personalen är hjälpsam. Inlevelsen inför att det kan vara svårt att hitta och navigera 
bland hyllorna för besökare behöver dock bli bättre. Det kommer om man skapar 
tillfällen att prata och umgås med personer som har funktionsnedsättningar. 

RWC och WC – samtliga plan 
Ytmåtten för RWC är 2,20 x 2,20 meter. Toalettstolen ska placeras så det finns 90 
centimeters friyta på båda sidor. Så man kan komma till toaletten från båda håll.  

● Det ska finnas larm som man kan nå även från golvet. Larmet ska kopplas till en 
plats där det finns människor som vet hur man ska hantera ett larm. Gör 
övningar regelbundet.  

● Spegel ska gå ända ner till handfatet så man kan se sig själv även om man sitter 
ner. 

● Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har inkontinens eller 
stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara fri från 
annat.  

● Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Det ska finnas krokar på olika höjd för att kunna hänga av sig kläder och annat.  

● Man ska kunna nå papper och tvål även om man sitter ner. 
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Toaletter och WC 
På samtliga toaletter ska det finnas visuellt brandlarm om det finns brandlarm i 
lokalen/verksamheten. Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har 
inkontinens eller stomi. 

Hyllan får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara fri från annat och ska 
vara cirka 30 x 20 centimeter. 

Reception och informationsdisk 
Disk behöver vara höj- och sänkbara eller minst med ett lågt uttag för att göra det 
möjligt att möta personer som är kortväxta, barn eller som använder rullstol. Har man 
betalanordning på disken ska den kunna nås av samtliga besökare, oavsett 
funktionsnedsättning. 

Rekommenderat är att det finns teknik för hörselslinga. 

Skyltning – utvändigt 
Generellt sett så har Malmö stad ett diskret skyltprogram av sina bibliotek. I bästa fall 
finns skylt på bibliotekets fasad. Skyltning har två syften att visa vägen och att beskriva 
vad det är. Båda typerna av skyltning saknas från utsidan. Det saknas skyltning till 
bibliotek och till entré. 

Skyltning – invändigt 
Det är viktigt att man inte överskyltar men ändå ger tydlig hänvisning om 
servicefunktioner, till exempel informationsdisk och toaletter. När det gäller skyltning 
specifikt för bibliotek utifrån det nya skyltprogrammet, så behöver man vara försiktig 
med att inte överskylta. De kuber som används behöver inte ha blad på alla fyra sidor. 
Man måste inte ha text på alla sidor. Det är viktigt att även skylta väg ut från byggnaden, 
inte bara in. Att ange adress till entréer.  
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Svårt att förstå var är ingången utifrån den skyltning som finns. Skylt behöver 
kompletteras med avstånd till entréer samt karta. 

Saknas hänvisande skyltning till bokinkastet som finns till vänster om entrén. Platsen 
upplevs undangömd och skrämmande. Det finns en labyrint-ramp utan ledstänger som 
leder ner till platsen: 
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Denna skylt skulle behöva kompletteras med information om hur långt bort entréerna är 
samt en karta. Här behövs en skylt om att bokinlämningen är längre fram. 

 

Personalutrymmen 
Personalen sitter i öppna landskap med höj och sänkbara bord. Lokalerna har flimrande 
allmänbelysning från lysrör. Mötesrum har slag-eko och efterklang med ventilationsljud. 

Köket har mikrovågsugnar som är placerade över axelhöjd 120 cm, vilket utgör risk för 
brännskador. Matrummet har slag-eko och efterklang vilket gör det svårt att höra 
samtal. 

Skyltning saknas till utgång, toaletter, mötesrum samt kök. 

Prioriterade åtgärder – Stadsbiblioteket 
Det som verksamheten måste förhålla sig till är för den löpande verksamheten lagen om 
“Enkelt åtgärdade hinder” som är en retroaktiv bygglag. Den andra delen är om man gör 
ombyggnationer eller ändringar då kommer Plan- och bygglagen i kraft. För de delar 
man bygger om eller där ändring görs ska man följa lagen för att uppfylla 
tillgänglighetskraven för människor med rörelsesvårigheter och orienteringssvårigheter. 

I de åtgärder vi rekommenderar utgår vi från de som krävs enligt lagen om “Enkelt 
åtgärdade hinder”. Lagen är alltid miniminivå, vi rekommenderar för verksamheten att 
man lägger sig på en högre nivå för att säkerställa tillgängligheten även med personer 
med kognitiva svårigheter. 

1. Åtgärda direkt 

● Ändra tid på öppningsknappar för sidoentréer så att dörren öppnar direkt utan 
fördröjning. 

● Ta bort skylt om ”Endast handikappingång”. 

● Laga trasiga golvplattor. 

● Sätt en höj och sänkbar lånestation vid utgången från ljusets kalender. 

● Montera hyllor för inkontinens och stomipåsar på toaletterna. 
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● Flytta ner mikrovågsugnar som sitter med rotationstallriken över 120 från 
golvet. 

● Sätt upp punktskrift ovanför/nedanför knapparna i samtliga hissar. 

● Sätt upp taktila skyltar vid sidan om toalettdörrar. 

2. Åtgärda efter beslut 

● Montera visuellt brandlarm i rum som man kan antas vistas i ensam som 
toaletter och förråd. 

● Kontrastmarkera trappor och ramper. 

● Installera ledstänger med två höjder 70 och 90 cm. 

● Installera tal i samtliga hissar. 

● Förbättra ljudmiljön generellt anlita akustiker. 

● Förbättra ljusmiljön generellt anlita ljusdesigner. 

● Förbättra ljud och ljusmiljö i mötesrum för personal. 

● Förbättra ljud och ljusmiljö i matrum för personal. 

● Anskaffa hörselslingor i mötesrum samt informationsdiskar. 

● Anordna brandövningar med statister med funktionsnedsättning. 

● Anordna övningar där någon larmar från RWC. 

3. Åtgärder att avvakta, större beslut eller budget 

● Bygg om hissar så de får större hisskorgar. 

● Anta skyltprogram som omfattar skyltning utifrån och in med hänvisande samt 
informationsskyltar. 

 

Läs mer om lagar, riktlinjer och universell utformning 
● Universell utformning, Certec/Lunds universitet 
● Plan och bygglagen, Boverkets handbok 
● Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren, Myndigheten för tillgänglighet 
● Goda råd för bättre ljudmiljö, Hörselskadades riksförbund/Hörsellinjen 
● Silent Socks akustiksockor, en möbeltass för en bättre ljudmiljö 
● Ljus och belysning, Arbetsmiljöverket 
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Bilaga 12. Tygelsjöbiblioteket – inventering 

  

Fakta om rapporten 

Beställare: 
 
 
Kontaktperson: 

Malmö stad 
Kulturförvaltningen 
 
Johan Nilsson   
E-post: johan.nilsson24@malmo.se  
 

Granskningen utförd av: Tommy Hagström  
E-post: tommy.hagstrom@begripsam.com  
Telefon: +46 73-591 91 73 
 

Bibliotek: Tygelsjöbiblioteket 
Ängsövägen 2A, Tygelsjö 
 

Tidsperiod för 
inventeringen: 
 

2019-03-19 respektive 2019-07-02 
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Sammanfattning: Tygelsjöbiblioteket 

 
 

Entréer 
En av de svåraste sakerna för de som ser dåligt eller har kognitiva svårigheter är 
att hitta dörren som man ska gå in igenom. Därför är det bra att märka ut den 
med en ram med tydlig kontrast. 

Skyltning – utvändigt 
Generellt sett så har Malmö stad ett diskret skyltprogram av sina bibliotek. I bästa fall 
finns skylt på bibliotekets fasad. Skyltning har två syften att visa vägen och att beskriva 
vad det är. 

Skyltning – invändigt 
Det är viktigt att man inte överskyltar men ändå ger tydlig hänvisning om 
servicefunktioner, till exempel informationsdisk och toaletter. När det gäller 
skyltning specifikt för bibliotek utifrån det nya skyltprogrammet, så behöver man 
vara försiktig med att inte överskylta. De kuber som används behöver inte ha blad 
på alla fyra sidor. Man måste inte ha text på alla sidor. Det är viktigt att även 
skylta väg ut från byggnaden, inte bara in. Att ange adress till entréer så man kan 
beställa färdtjänst eller taxi.  

Ljus 
Ljus är viktigt för att kunna se, men man måste undvika bländning och flimmer. De 
bibliotek som vi har besökt har alla problem med flimmer och en del har problem med 
bländning. 

Flimmer uppkommer när man använder lampor med lysrörsteknik. På grund av att vi har 
växelström så fasvänder strömmen 50 gånger per sekund. I varje vändning skapas en 
mörk period. Rekommenderat är att byta armaturer till LED-belysning med rak 
likriktning för att undvika att mörka perioder uppstår. 
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När det gäller bländning behövs gardiner eller lameller eller liknande för att skärma av 
naturligt förekommande ljus från till exempel fönster. Vid val av nya armaturer är det 
viktigt att man inte åstadkommer bländning från dem. 

Ljud 
Då man har öppna planlösningar för att kunna ha överblick och tillsyn får man 
ljudöverföringar från olika verksamheter. Det kräver att man måste jobba med 
dämpning av ljud. För att åstadkomma den bästa dämpning och ljudmiljön behöver man 
anlita en akustikkonsult. 

Det kan krävas åtgärder i miljön för att sätta upp tyg eller dämpande paneler i taket eller 
pendlande. Det kan också krävas att sätta upp glasväggar för att skapa rum i rummet 
som begränsar spridning av ljud. En enkel åtgärd på stolar som har smala ben som 
skrapar mot golv, är att sätta tennisbollar på benen. 

Kommentarer och åtgärder 

Entré 

 
Dörröppningsknappen sitter svåråtkomligt på insidan. Den behöver flyttas ut för att man 
ska kunna nå den bättre.  
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Ljud 
Ljudmiljön är svår då man har överhörning från olika verksamheter både inne i 
biblioteket och utanför från skolan. Möjligheten att få lugn och ro kan tidvis vara svårt 
att uppnå. Ljudmiljön behöver åtgärdas med möbler som man kan vara avskärmad i. Här 
behöver man koppla in en akustiker för att ordna med dämpande installationer och 
gardiner. 

Det finns en ljudanläggning med begränsad kapacitet. Det finns ingen hörslinga. 

Överhörning förekommer från barnavdelningen. Lokalen behöver ljudavskiljare och 
dämpning. Tag kontakt med en akustiker. 

Ljus 

 
 
Ljusmiljön består av lågenergilampor som använder lysrörsteknik som ger ett flimrande 
sken. 
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Stora fönster på andra våningen med mycket ljusinsläpp skulle behöva gardiner. 

RWC och WC  
Biblioteket saknar toaletter man använder skolans toaletter utanför de egna lokalerna. 

Ytmåtten för RWC är 2,20 x 2,20 meter. Toalettstolen ska placeras så det finns 90 
centimeters friyta på båda sidor. Så man kan komma till toaletten från båda håll. 

● Det ska finnas larm som man kan nå även från golvet. Larmet ska kopplas till en 
plats där det finns människor som vet hur man ska hantera ett larm. Gör 
övningar regelbundet.  

● Spegel ska gå ända ner till handfatet så man kan se sig själv även om man sitter 
ner. 

● Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har inkontinens eller 
stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara fri från 
annat.  

● Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

● Det ska finnas krokar på olika höjd för att kunna hänga av sig kläder och annat.  

● Man ska kunna nå papper och tvål även om man sitter ner. 

Toaletter och WC 
På samtliga toaletter ska det finnas visuellt brandlarm om det finns brandlarm i 
lokalen/verksamheten. Det ska också finnas en torr hylla för materiel om man har 
inkontinens eller stomi. Den får inte användas för städartiklar eller annat. Den ska vara 
fri från annat. Hyllan ska vara cirka 30 x 20 centimeter. 

Gångar och passager 
Gångar får inte vara smalare än 1,20 meter då man måste kunna vända med en rullstol. 
Passager mellan kortsidor kan vara 90 centimeter breda, vilket är ett minimimått. I 
kollektivtrafiken är 90 centimeter normmått, vilket gör att man själv kan åka till 
biblioteket. 
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Det är gott om plats mellan hyllorna. Bra med att det inte är belamrat. Ytan upplevs 
luftig och överblickbar. 
Reception och informationsdisk 

 

Receptionsdisken är höj och sänkbar. Kopiator, skrivare kan behöva byggas in för att 
minska ljudöverföring från apparaterna. 
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Stationerna för ärenden på internet är fastmonterade och kan vara svåra för personer 
som använder rullstol. 

 
 
Arbetsmiljö personalen får bära datorskärm som är placerad på hylla högt upp, för 
sagostund. 

Svårt att få skolan att respektera att ingång är genom entré i bottenvåningen. Elever 
springer i korridoren utanför. 

För att komma till andra våningen krävs att man använder skolans hiss utanför 
biblioteket. 
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Lån och återlämning 

 
Att förstå vilken bok som ska till hylla och vilken som ska till lådan är svårt. Bra om man 
skriver en lista på hur man ska göra och sätt upp skyltar på de olika objekten med 
samma benämning som på skärmen 

Bra att stationen är höj- och sänkbar. 
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Personalutrymmen 
Förrådsutrymme är trångt och man saknar plats för material vid aktiviteter.  

 
Trångt då man saknar förrådsutrymme. Bra att mikron är lågt placerad. 

 
 

Prioritering av åtgärder – Tygelsjöbiblioteket 
Det som verksamheten måste förhålla sig till är för den löpande verksamheten lagen om 
“Enkelt åtgärdade hinder” som är en retroaktiv bygglag. Den andra delen är om man gör 
ombyggnationer eller ändringar då kommer Plan- och bygglagen i kraft. För de delar 
man bygger om eller där ändring görs ska man följa lagen för att uppfylla 
tillgänglighetskraven för människor med rörelsesvårigheter och orienteringssvårigheter. 

I de åtgärder vi rekommenderar utgår vi från de som krävs enligt lagen om “Enkelt 
åtgärdade hinder”. Lagen är alltid miniminivå, vi rekommenderar för verksamheten att 
man lägger sig på en högre nivå för att säkerställa tillgängligheten även med personer 
med kognitiva svårigheter. 
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1. Åtgärda direkt 
● Förtydliga vilken bok som ska till hylla och vilken som ska till lådan. 

● Se till att förbättra ventilationen. 

2. Åtgärda efter beslut 
● Extern skyltning till huvudentrén behöver göras om och förtydligas. Det står 

ingenstans att man är på Tygelsjöbiblioteket. 

● Bygga om så att överhörning från de olika delarna minskas.  

● Kontakta akustiker för mer precisa åtgärder gällande ljudmiljön. 

● Köp in och sätt upp gardiner. 

3. Åtgärder att avvakta, större beslut eller budget 
● Bygga till toalett som uppfyller kraven på RWC. 

● Överväga att flytta till ny lokal eller att skaffa mer utrymme för toaletter och 
förråd. 

Läs mer om lagar, riktlinjer och universell utformning 
● Universell utformning, Certec/Lunds universitet 
● Plan och bygglagen, Boverkets handbok 
● Riktlinjer för tillgänglighet - Riv hindren, Myndigheten för tillgänglighet 
● Goda råd för bättre ljudmiljö, Hörselskadades riksförbund/Hörsellinjen 
● Silent Socks akustiksockor, en möbeltass för en bättre ljudmiljö 
● Ljus och belysning, Arbetsmiljöverket 
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Bilaga 14. De tio mest besökta sidorna på 
webben (malmo.se) 
 Tidsperiod för mätning: 1 januari–31 december 2018 

1. https://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken.html – Övergripande 
ingångssida för biblioteken 

2. https://malmo.se/stadsbiblioteket – Övergripande ingångssida för 
Stadsbiblioteket. 

3. https://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Vara-bibliotek.html – Sida som listar 
alla biblioteken och öppettiderna. 

4. https://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Vara-
bibliotek/Stadsbiblioteket/Datorer-och-larande/Malmo-larcentrum.html – Sida om 
Lärcentrum på Stadsbiblioteket. För vuxna som vill studera, söka arbeta, träna 
språk, lära om digitala världen, arbeta med kreativa projekt och så vidare. 

5. https://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Biblioteket-hemifran/e-bocker.html 
– Sida om att låna e-böcker. 

6. https://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Vara-
bibliotek/Limhamnsbiblioteket.html – Övergripande ingångssida för 
Limhamnsbiblioteket. 

7. https://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Laneregler.html – Ingångssida för 
bibliotekens låneregler. 

8. https://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Laneregler/Lana-om.html – Sida om 
att låna om medier. Undersida till låneregler. 

9. https://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Biblioteket-hemifran/e-
bocker/Svenska-e-bocker.html – Sida om svenska e-böcker och hur du lånar dem. 
Undersida till e-böcker. 

10. https://malmo.se/Kultur--fritid/Biblioteken/Vara-bibliotek/Garaget.html – 
Övergripande ingångssida för bibliotek Garaget. 
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Bilaga 15. Biblioteken i Malmö på sociala medier 

Stadsbiblioteket 
https://www.facebook.com/malmostadsbibliotek/ – 12 722 följare 

https://www.facebook.com/forfattarscenenmalmo/ – 3 230 följare 

https://www.instagram.com/malmobibblan  – 4 135 följare (1 212 inlägg) 

https://twitter.com/malmobibblan  – 4 360 följare (1 906 inlägg) 

(https://www.youtube.com/user/Malmostadsbibliotek (används inte, och ska inte 
användas)) 

(https://soundcloud.com/malm-bibblans-radio (används inte för tillfället)) 

Barnbiblioteken 
https://www.facebook.com/MaktabatAlatfal/ – 4 236 följare 

Medialab  
https://www.instagram.com/malmomedialab/ – 1 625 följare (281 inlägg) 

Krut 
https://www.facebook.com/krutmalmo/ – 274 följare 

https://www.instagram.com/krut_malmo/  – 1 356 följare (472 inlägg) 

Garaget 
https://www.facebook.com/Garaget/ – 4 271 följare 

https://www.instagram.com/garagetbibblan – 1260 följare (802 inlägg) 

Husiebiblioteket 
https://www.facebook.com/Husiebiblioteket/ – 639 följare 

https://www.instagram.com/husiebiblioteket/ – 475 följare (577 inlägg) 

Kirsebergsbiblioteket 
https://www.facebook.com/kirsebergsbiblioteket/ – 921 följare 

https://www.instagram.com/kirsebergs_bibliotek/ – 394 följare (574 inlägg) 
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Bellevuegårdsbiblioteket 
https://www.facebook.com/bellevuegardsbiblioteket/ – 197 följare 

https://www.instagram.com/bellevuegardsbiblioteket/ – 174 följare (213 inlägg) 

Limhamnsbiblioteket 
https://www.facebook.com/limhamnsbiblioteket/ – 485 följare 

https://www.instagram.com/limhamnsbiblioteket/ – 415 följare (232 inlägg) 

Lindängenbiblioteket 
https://www.facebook.com/lindangenbiblioteket/  – 726 följare 

https://www.instagram.com/lindangenbiblioteket/ – 932 följare (571 inlägg) 

Masten 2 
https://www.instagram.com/masten.2/ – 202 följare (268 inlägg) 

Oxiebiblioteket 
https://www.facebook.com/oxiebiblioteket/ – 669 följare 

https://www.instagram.com/oxiebiblioteket/– 966 följare (510 inlägg) 

Rosengårdsbiblioteket 
https://www.facebook.com/rosengardsbiblioteket/ – 1 024 följare 

https://www.instagram.com/rosengardsbiblioteket/ – 302 följare (328 inlägg) 

Tygelsjöbiblioteket 
https://www.facebook.com/tygelsjobiblioteket/ – 171 följare 

 

 


