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Inledning
Bakgrund
I bibliotekslagen står att bibliotek ska ägna särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur
och tekniska hjälpmedel för att kunna ta del av information.
Tack vare den svenska talboksmodellen har folk-, skol- och högskolebiblioteken byggt upp en unik
kunskap gällande förmedling av talböcker i jämförelse med andra länder. Modellen innebär att
biblioteken informerar om och bistår vid utlåning av talböcker. I praktiken fungerar tjänsten väl men
skulle kunna utvecklas ytterligare, bl.a. med ökad kunskap om samtliga tillgängliga medier, inklusive
dagstidningar som taltidning.
Syncentralen ansvarar för rehabilitering av personer med synnedsättning. Ett mål med
rehabiliteringen är att personer som fått en synnedsättning ska komma tillbaka till det liv de haft
tidigare. Det innebär bland annat konsumtion av medier inklusive dagstidningar men nu i anpassad
form.
Inom verksamheter inom LSS- och äldreomsorg finns i många fall en utvecklad läsombudsverksamhet, ett uppdrag som säkerställer att användarna får tillgång till läsning. Läsombud hjälper
användarna att hitta rätt läsning, håller kontakten med bibliotek och inspirerar hela verksamheten
att arbeta med läsning.
Många bibliotek erbjuder sina kommuninvånare möjlighet att läsa dagstidningar på plats. Brukare på
boenden inom LSS- och äldreomsorg har ofta tillgång till dagstidning. Syncentraler informerar sina
brukare om tillgängliga medier. Taltidningar är en del av alla tillgängliga medier och bör därför även
vara en naturlig tjänst på bibliotek, verksamheter inom LSS- och äldreomsorg och syncentraler.
Genom bidrag från Taltidningsnämnden har Östgöta Media bedrivit en omfattande kampanj i
regionen vilket resulterat i ökat antal taltidningsabonnenter, vissa av dem återfinns bland bibliotek
och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg. Dessvärre saknas i dag kunskaper om hur
dagstidningar som taltidning ska hanteras i offentlig miljö. Utan fokuserade insatser kommer
taltidningar ha svårt att bli en naturlig del i utbud hos dessa.
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) gav Region Värmland i uppdrag att under 2016 bedriva
ett pilotprojekt med syfte att sprida kännedom och kunskap om tillgängliga medier inklusive
dagstidningar som taltidning på folkbibliotek. Projektet resulterade i en metod som ligger till
underlag för övriga folkbibliotek i landet gällande motsvarande verksamhet.
Regionbibliotek Östergötland var en av de regioner som fick möjlighet att utveckla arbetet vidare
under 2017 på uppdrag av MTM. Arbetet startade i februari. Vi rapporterar här om de aktiviteter vi
genomfört under året, om måluppfyllelse och lärdomar.
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Syfte
Syftet med projektet Taltidning till fler i Östergötland har varit att
- öka kunskapen och kännedomen om tillgängliga medier inklusive dagstidningar som taltidning hos
förmedlare på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i Östergötland
- utarbeta metoder och utrustning för hantering av dagstidningar som taltidning på bibliotek,
syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg i Östergötland. Metodiken ska efter
genomfört projekt kunna appliceras på motsvarande miljöer i Sverige.

Projektidé
Projektidén var att MTM finansierar en särskild informations- och marknadsföringsinsats bestående
av kunskaps- och metodutveckling på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och
äldreomsorg i Östergötland.
Som utgångspunkt skulle vi använda den metod och de erfarenheter Värmland fått genom projektet
Tillgängliga medier i allmänhet och taltidningar i synnerhet, men denna gång med utökad
mottagargrupp.
Förutom folkbiblioteken skulle vi även nå skolbiblioteken, och då främst gymnasiebiblioteken,
universitetsbiblioteket och sjukhusbiblioteken.
Vidare skulle vi nå syncentralen med samma information och stimulera till samarbete mellan den och
bibliotek.
Inom LSS- och äldreomsorg finns en utbyggd läsombudsverksamhet på många platser i regionen. Vi
skulle undersöka hur bibliotek generellt kan bli en del av denna verksamhet.
Det gällde även andra relevanta intresse- och brukarorganisationer på regional och lokal nivå.
Parallellt har Region Östergötland varit del i Talboken kommer, en verksamhet som innebär
internetöverförda talböcker från bibliotek till låntagare.

Effektmål
Effektmålen har varit ett stöd för att beskriva vad projektet ska leda till på sikt. Projektet har dock
inte i uppdrag att följa upp dem, utan det är MTM:s ansvar.


Ökad kännedom och kompetens om tillgängliga medier i allmänhet och dagstidningar som
taltidning i synnerhet på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och
äldreomsorg



Ökat intresse, engagemang och ansvar för taltidningar samt tillgängliga medier på bibliotek,
syncentraler och verksamheter inom LSS- och äldreomsorg



Ha utvecklat en metod som kan användas inom andra regioner. Kan även leda till utveckling
av taltidningen som produkt och dess läsutrustning
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Ökad kunskap och kompetens hos MTM om hur bibliotek, syncentraler verksamheter inom
LSS- och äldreomsorg arbetar med samtliga tillgängliga medier vilket bidrar till att
taltidningsverksamheten integreras i befintlig verksamhet



Ökat antal taltidningsläsare

Projektmål och projektmålsuppfyllelse
Vi har under 2017 haft nedan beskrivna projektmål. För varje mål beskrivs måluppfyllnad.


Höja kompetensen hos personal på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och
äldreomsorg gällande tillgängliga medier.
Tack vare skriftlig och muntlig information, samt seminarier och kurser, vill vi påstå att
kompetensen har ökat inom samtliga personalgrupper. Huvudbiblioteken har varit något mer
engagerade än närbibliotek och filialer. Kompetensen har ökat hos del av personal inom LSSoch äldreomsorg, men här finns fler att nå.
Undantaget är personalen på sjukhusbiblioteket. Det finns ett sådant i Östergötland, på
Motala sjukhus och det har förts diskussioner om det ska finnas kvar framgent. Vid eventuell
fortsättning av projektet kommer personalen att kontaktas.



Integrera taltidningar i begreppet tillgängliga medier på bibliotek, syncentraler och
verksamheter inom LSS- och äldreomsorg.
Vi vill påstå att begreppet taltidningar har förekommit i så många olika sammanhang på
bibliotek, i aktiviteter och i marknadsföring under detta år att begreppet i alla fall i högre
grad än tidigare är integrerat med begreppet tillgängliga medier.



Åstadkomma ett tekniklyft hos personal på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom
LSS- och äldreomsorg gällande tillgängliga medier
Detta är starkt förknippat med det första målet. I och med att man informerar om tillgängliga
medier visa man de olika tekniska möjligheter som finns. Vidare har flera bibliotek,
Syncentralen och avdelningar inom omsorgen, skaffat taltidningsspelare och arbetar då mer
återkommande med dem.



Utveckla samarbete på lokal nivå mellan aktörer med anknytning till tillgängliga medier
inklusive lokala tidningsföretag.
De flesta huvudbibliotek har utvecklat samarbete med olika aktörer, främst med olika grenar
inom omsorgen. Projektet har på en övergripande nivå haft samverkan med Östgöta Media.



Ta fram en modell hur dagstidningar som taltidning ska hanteras i offentlig miljö.
Vi har framförallt prövat att exponera taltidningsspelare i biblioteksrummet. Det görs i
kombination med rollup eller affisch som vi har tagit fram i projektet och/eller med
informationsmaterial från MTM.
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Fånga upp de erfarenheter Region Värmland fått i projektet Tillgängliga medier i allmänhet
och taltidningar i synnerhet.
Vi har tagit del av rapport från projektet i Region Värmland samt samtalat med
projektledaren om projektet.



Säkerställa att lokala och regionala papperstidningar som bibliotek, syncentraler och
verksamheter inom LSS- och äldreomsorg prenumererar på ska finnas som taltidningar.
Samtliga huvudbibliotek samt ca 30 % av filialer och närbibliotek har nu minst en lokal eller
regional dagstidning eller 8 Sidor. Ingen av skol-, gymnasie- eller universitetsbiblioteken har
skaffat taltidning under året, men här väntar vi på taltidningsappen Akila för vidare
bearbetning. Syncentralen har två prenumerationer och kan visa både Victor Stratus 4 och
12. Inom LSS- och äldreomsorgen har ett tiotal avdelningar skaffat prenumeration. Vi hade
hoppats på betydligt fler. Även Studieförbundet Vuxenskolan har skaffat taltidningsprenumeration av 8 Sidor för visning då de har samlingar med personer som har afasi.



Identifiera behov av teknisk utrustning och/eller kommunikationskanaler som exponerar
dagstidningar som taltidning på bibliotek, syncentraler och verksamheter inom LSS- och
äldreomsorg.
Vi har prövat kommunikation via filmer på bland annat pendeltåget i Östergötland,
kombinerat med annonser på Facebook. Men även direkta besök på avdelningar och i
organisationer har varit en viktig kommunikationskanal. Exponeringen av taltidningsspelare
har i första hand skett i biblioteket. Vi har även diskuterat med några folkbibliotek om att
presentera taldagstidning i miljöer som vårdcentraler och församlingshem, men har inte
prövat det än i praktiken.
Det som kommer att prövas, om än under 2018, är så kallade sound dome. Det är en
högtalare som sitter i en kupa som ser ut som en stor lampa. Ljudet hörs enbart när man
befinner sig under själva kupan. Vi kommer precis att hinna testa systemet före årsskiftet.
Tanken är att det dels ska underlätta möjligheten att lyssna på hur taltidning kan låta, även
om man är i en offentlig miljö, samt att prylen i sig kan göra fler nyfikna på vad det är som
presenteras.
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Planering
Projektorganisation
Projektorganisationen har i stort varit intakt under hela projektet. Helena Nordqvist fick ett uppdrag
under året och ersattes med Lisbeth Byström. Likaså har Kerstin Olsson gått i pension och ersattes
med nya regionbibliotekarien Elisabeth Cserhalmi, även om Kerstin i praktiken medverkade på årets
sista styrgruppsmöte i november.
Styrgrupp
Helena Kettner Rudberg
Helena Nordqvist

MTM
MTM

Lisbeth Byström
Tobias Willstedt
Victoria Enbäck
Kerstin Olsson
Elisabeth Cserhalmi
Lena Udd
Lillemor Engholm Guy

MTM
MTM
MTM
RBÖ
RBÖ
RBÖ
RBÖ

Chef Marknad
Kontakt Skolbibliotek och övergripande projektkontakt
fram till 170825
Bibliotekarie, övergripande projektkontakt från 170825
Kontakt Folkbibliotek
Kontakt Taltidningar
Chef/regionbibliotekarie fram till 171030
Chef/regionbibliotekarier från 171101
Utvecklingsledare tillgänglighet och taltidningsredaktör
Projektledare (sammankallande)

Styrgruppen har haft i uppgift att fatta beslut om projektplan, godkänna månadsrapporter, budget,
budgetuppföljning och slutrapport.
Projektstöd
Eva Nilsson
Lovisa Karlsson Kjellin
Kaisa-Marie Gustavsson

MTM
MTM
MTM

Projektledare
Lillemor Engholm Guy

RBÖ

Kontakt Syncentral
Kontakt Läsombudsverksamhet
Taltidningskonsulent

Projektledaren har haft ansvar för genomförande och projektadministration samt dokumentation
inklusive slutrapport.
Arbetsgrupp
Nätverk Göta Tillgänglighet
Arbetsgruppen har fungerat som stöd för att utveckla och utvärdera aktiviteter för och med
målgrupperna för projektet.
Referensgrupp
Referensgrupper har varit personer från Nätverk Läsa på olika sätt, Fokusgruppen Tillgänglighet och
digital delaktighet samt projektledaren i projektet Tillgängliga medier i allmänhet och taltidningar i
synnerhet i Region Värmland.
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Aktivitets- och tidplan
Den i projektplanen presenterade aktivitets- och tidplanen har delvis kunnat hållas. Den ena
aktiviteten som blev förskjuten är folkbibliotekens arbete internt och ut mot läsombud och andra
intressenter inom omsorgen. Det arbetet tog fart först under hösten. Det finns både folkbibliotek och
enheter inom omsorgen som har problem att prioritera projektet på grund av tidsbrist.
Återkommande uppföljningar av projektledaren har dock drivit på arbetet något.
Den andra aktiviteten är information till och bearbetning av skolbibliotekarier, specialpedagoger och
lärare om möjligheten för elever med läsnedsättning att få tillgång till taldagstidning utan kostnad. Vi
har tillsammans med Östgöta Media väntat på att få riktlinjer ifrån MTM om vilka uppgifter som
behöver samlas in. Vi har även väntat på att taltidningsappen Akila ska kunna börja användas. Vår
förhoppning är att kunna färdigställa informationsbladet innan årsskiftet.

Kommunikationsplan
Projektledaren skapade tidigt dels ett informationsblad, dels en webbsida för projektet
http://regionbibliotekostergotland.se/projekt/taltidning-till-fler/.
Styrgrupp och bibliotekschefer samt kontaktpersoner i de parallella taltidningsprojekten har fått
månatliga skriftliga lägesrapporter. Vi har haft tre styrgruppsmöten, ett inledande 17 februari i
Stockholm samt två uppföljande Skypemöten 2 juni och 20 november.
Alla tillgänglighetsbibliotekarier har fått muntlig information på arbetsgruppsmöten och skriftlig
information däremellan.
Skolbibliotekarier har fått muntlig och skriftlig information om projektet och om taltidningsspelare
och appar. Gymnasiebibliotekarier har fått skriftlig information samt inbjudan till muntlig.
Universitetsbibliotek har fått muntlig information.
Projektledaren har skickat skriftlig information till personal inom LSS- och äldreomsorg via chefer.
Läsombud och chefer har också bjudits in till informationsträffar. Även en del av
tillgänglighetsbibliotekarierna har arbetat aktivt med skriftlig och muntlig information till lokala
enheter inom LSS-och äldreomsorg.
Personalen på Syncentralen har fått muntlig information dels via projektledaren, dels från MTM.

Riskanalys
Vi gjorde en riskanalys i februari och en uppdatering senare under våren. De största riskerna var att
talsyntesljudet i spelaren är inte skulle vara bra nog för dem som hör dåligt, att spelaren skulle kräva
en viss vana hos personalen att jobba med digitala verktyg samt att uppdragsgivaren på
Regionbibliotek Östergötland skulle sluta. Inget av detta blev i praktiken något större problem i
genomförandet.
Att biblioteken inte skulle vilja, kunna eller förmå delta var en medelrisk. Vi borde ha skattat den
högre och hanterat det på fler sätt.
Riskanalysen finns i sin helhet i bilaga 2.
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Budget
Kostnader
Projektledare
Omkostnader projektledare
Bibliotekens lokala projekt
Prenumeration på LSS-boende och äldreomsorg
Läsare, plattor, etc.
Marknadsföring, seminarier etc.
Summa

Budget, kr
400 000
50 000
170 000
140 000
140 000
900 000

Prognosticerat utfall, kr
371 000
52 000
101 000
14 000
48 000
107 000
693 000

Kostnaderna för lokala projekt har blivit lägre, dels på grund av att färre bibliotek än planerat har haft
egna lokal projekt, men att de ibland har genomförts utan att biblioteken har önskat ekonomiskt
stöd. Kostnaderna för lokala projekt kan dessutom eventuellt bli ca 60 000 kr lägre. Vi planerar att
hinna göra en beställning på åtta sound dome före årsskiftet, vilka ska användas på biblioteken, men
vi vet inte just nu om det kommer att gå att lösa.
Det har även blivit färre läsare beställda då intresset för att pröva detta inte har funnits.
Vi har lagt till punkten marknadsföring, seminarier etc. där vi har kostnaderna för framtagning och
visning av filmerna och för föreläsare om dyslexi och om taltidningar och talböcker.

Finansiering
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) har finansierat projektet med max 900 000 kr. Pengarna
rekvireras vid 2017 års slut. Slutlig ekonomisk redovisning ska vara klar senast 1 februari 2018.
Även folkbiblioteken och övriga målgrupper, inklusive Regionbibliotek Östergötland har avsatt
resurser i form av personal för planering och genomförande av projektet.

Rapportering
Under året har projektledaren skickat en lägesrapport varje månad från mars till och med oktober,
exklusive juli månad.
Vi har haft ett styrgruppsmöte hos MTM i Stockholm i februari samt två Skypemöten, ett i juni och
ett i november månad.
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Redovisning av genomförande
Här följer en redovisning av de olika aktiviteter som har funnits i projektet. Tillgänglighetsbibliotekarier samt gymnasie- och universitetsbibliotekarier har svarat på ett antal frågor som
uppföljning. Vi har även sammanfattat arbetet med skol- och fokusbibliotek, Syncentralen och LSSoch äldreomsorgen.

Folkbiblioteken
Inventering
Tillgänglighetsbibliotekarierna fick inledningsvis svara på en enkät om arbetet med tillgängliga
medier. Alla 14 huvudbiblioteken har talböcker och lättläst i sitt utbud av tillgängliga medier. Tio har
också taktila bilder och bilderböcker och nio har litteratur på teckenspråk. Hälften av biblioteken
hade taltidningar vid enkättillfället.
Alla folkbiblioteken erbjuder tjänster som att skapa nedladdningskonto för Legimusanvändare och ge
stöd i hur man laddar ner och använder appen. Tio bibliotek hade boken kommer-verksamhet och sju
hade börjat med, eller planerade för, Talboken kommer. Hälften av dem rapporterade att de hade
läsombud i kommunen.
Alla folkbiblioteken prenumererar på Östgöta Correspondenten, tio på Länstidningen Östergötland,
sju på Folkbladet och sju på Norrköpings Tidningar.
I mars 2017 hade fyra folkbibliotek en taltidningsprenumeration var på Östgöta Correspondenten, tre
på Motala & Vadstena Tidning och två på Länstidningen. Sammanlagt hade hälften av biblioteken en
eller flera taltidningsprenumerationer, totalt tolv stycken.
Det finns minst en upp till fyra personer per folkbibliotek som har i uppgift att arbeta med tillgängliga
medier. Det finns dessutom minst en till, upp till alla, som kan visa hur app och spelare fungerar.
Fyra folkbibliotek hade spelaren i personalutrymmen, två vid infodisk, en hade placerat den i ett rum
som går att nå från biblioteket och en på avdelningen för talböcker och storstilsböcker.
Hälften av folkbiblioteken beskrev att de har samarbete med till exempel träffar för läsombuden. Tre
uttryckte att de ville ha samarbete och höll på att undersöka förutsättningarna för det.

Uppföljning av inventering
Tolv av de fjorton huvudbiblioteken har svarat på den uppföljande enkäten. Nio av dessa har utökat
utbudet av tillgängliga medier under året. Sex av dem har även ändrat i typen av tjänster. Det
handlar bland annat om att man erbjuder Talboken kommer. Förutom taldagstidning som Östgöta
Correspondenten, Norrköpings Tidning och Motala & Vadstena Tidning, har man även skaffat
taltidning för Länstidning, Östgöta taltidning och 8 Sidor.
Placeringen på biblioteket av taltidningsspelaren varierar. Sex bibliotek svarar att de har eller inom
kort ska placera den i biblioteket, vid tidsskriftsavdelningen eller talboksavdelningen för att pröva.
Två har placerat den på arbetsrum eller i informationsdisk, tillgänglig för demonstration vid behov.
Tre har inte bestämt var den ska stå. En respondent har inte svarat var spelaren finns placerad.
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Folkbibliotekens arbete
Här följer bibliotekariernas berättelser om arbetet med tillgängliga medier under 2017.

Boxholm
Ambitionerna 2017 på Boxholms bibliotek har i huvudsak varit att informera mer om taltidningarna.
Både genom att tillgängliggöra det mer i själva biblioteket och att informera andra utanför som skulle
kunna vara intresserade. Vi har också gått in för att få ett bättre grepp om det utbud vi har.
Vi har installerat en taltidningsspelare i bibliotekslokalen och även försökt öka mängden fysisk
information kring tillgängliga medier i lokalen. Likaså har vi försökt informera både muntligt och
skriftligt till folk vi tror kan ha intresse för det. Vi har passat på att distribuera information vid
tillfällen så som språkcafé och andra typer av besök. Dessutom har vi arbetat med att få kontakt med
vård och omsorgspersonal i kommunen.
Vi upplever själva att vi har arbetat bra med våra uppgifter, men att gensvaret inte blivit så starkt
som vi kanske hoppats på, inte än i alla fall.
För mig personligen har allt varit väldigt nytt, då jag inte jobbat inom biblioteksväsendet så länge,
men jag har försökt göra mitt bästa för att möta utmaningen.
Det svåra har varit att nå de som inte kommer till biblioteket i vanliga fall, men som ändå skulle
kunna tänkas ha ett behov.
Vi har hittills väckt intresse för samarbete hos ett av kommunens servicehus. Vi planerar att
presentera tillgängliga medier på plats hos dem i början av 2018. Innan dess ska vi besöka dem för
att få en inblick i deras verksamhet och prata ytterligare kring samarbetet.
Vi väntar fortfarande på svar från andra i kommunen inom vård och omsorg, som skulle tänka sig att
samarbeta eller på annat sätt föra informationen vidare till de som har ett behov. Vi hoppas att
denna tanke ger frukt.
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Projektet Taltidning till fler har haft en stor del i att inspirera och peppa oss att lyfta upp tillgängliga
medier ännu mer. Men samtidigt har jag ett personligt engagemang för det och tycker att det är
något utav det viktigaste jag arbetat med. Båda delar väger ungefär lika tungt i mitt eget fall.
Vi har i genomsnitt på lite olika sätt jobbat ca 2 timmar i veckan med taltidningsprojektet.
För övrigt gillade jag reklamen på tågen! De kändes inkluderande och nådde personer som på annat
sätt inte nås. Även om vi inte såg någon större förändring i vilka som kontaktade oss i frågan så tror
jag ändå på att kunskap är bra. Vi har sett en viss ökning i antal Legimusanvändare under den senaste
perioden, vilket vi tycker är kul. Likaså ser vi med intresse fram emot appen Akila, när vi kan börja
använda den i nästa år.
Vår ambition för 2018 är att fortsätta i den anda som projektet väckt. Att möta fler ute på till
exempel arbetsplatser och boenden för att informera tror jag blir ett mål inför nästa år.
Matilda Henriksson, biblioteksassistent, ansvar för tillgänglighetsfrågor
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Finspång
Vi har haft ganska stora ambitioner för 2017 men inte riktigt hunnit uppnå det vi förutsatt oss. Vi har
börjat en omflyttning och ompaketering av talböckerna så att de ska få plats i en hylla. När det är
gjort kommer det att bli mer utrymme att ta sig fram med rullstol och liknande.
Efter sommaren är vi nu två som delat upp äldreboendena och Boken kommer mellan oss. Vi
ambition är att ha en kontinuerlig dialog med kontaktpersoner på varje boende. Där är vi inte ännu
men den processen är påbörjad. Att etablera kontakt med läsombuden återstår också.
Elin har kommit igång med regelbundna träffar för att hjälpa framförallt äldre internet-ovana
användare. Vi har etablerat kontakt med bl.a. PRO för bokprat och träffar med fokus på
mobilanvändning. Vi har även deltagit på äldremässan här i Finspång under hösten.
LSS har vi inte hunnit med än så länge. De etablerade verksamheterna med Boken kommer och
bokbyten på äldreboendena har fungerat bra hela tiden och kommer naturligtvis också att fortsätta
nästa år.
Vi stretar alltså på så gott vi kan. Vi jobbar ju inte bara med tillgänglighetsdelen utan är samtidigt
”allmänbibliotekarier” med diskpass, inköp, filialtjänstgöring, fjärrlånehantering etcetera. Med tanke
på omständigheterna tycker vi att vi det har gått hyfsat bra med arbetet med tillgängliga medier.
Den del av vårt arbete som specifikt har hört till projektet, är att berätta om taltidningen i kontakt
med våra låntagare och på äldremässan. Det är svårt att skatta hur mycket tid vi har lag på det
eftersom det är integrerat med vårt ordinarie arbete. Vi uppskattar stöd från Taltidningshjälpen som
är mycket bra och Eva-Lena Johansson på Östgöta Media.

Eric Hammarström, bibliotekarie Tillgänglighet och Elin Pekár, bibliotekarie, Tillgänglighet
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Kinda
Ambitionerna gällande tillgängliga medier under 2017 har varit att göra dessa avdelningar tydliga
och tillgängliga. I detta har gallring och omstrukturering ingått. Lättlästhyllan har t ex delats in i fakta
respektive berättelser inom de tre nivåerna. För att på så sätt göra det tydligare för låntagarna. Jag
har inte fått någon respons på detta men hoppas att det underlättar.
Under dyslexiveckan bjöd vi in en tjej som är född synskadad och hela sitt liv läst punktskrift. Hon fick
berätta hur det var. Bland annat hur detta fungerar i skolan. Tyvärr kom det bara två personer som
råkade vara på biblioteket just då. Vilket var synd eftersom det var mycket intressant.
Jag har informerat läsombuden som jag brukar bjuda in en gång per termin lite kort om Legimus.
Men det behövs nog mer. Jag visade inte hemsidan utan berättade att det fanns och vad det innebar.
Vi har haft besök av taltidningshjälpen och alla i personalen var med vid denna genomgång. Jag
tyckte att det var viktigt att alla känner till hur det fungerar. Vi har inte bestämt var vi ska placera
spelaren.
Arbetstiden som lagts ner Taltidningen till fler har nog främst handlat om de möten vi haft i Göta
tillgänglighet när detta har stått på dagordningen.
Stödet från projektet har varit bra. Det har hela tiden skett uppdatering både via mail och på möten.
Och har man undrat något har det varit enkelt att maila och man har fått svar snabbt.
Jag har fått en lista från MTM när det gäller vilka som har taltidningsprenumeration. Jag har börjat
beta av den.
Ambitionen för 2018 är att fortsätta arbeta med att fler ska känna till och upptäcka möjligheterna
med tillgängliga medier och få igång Taltidningen mer på allvar.
Emmelie Jansson, bibliotekarie

15

Linköping
Ambitionen på Linköpings stadsbibliotek 2017 var att öka antalet egna nedladdare och att nå ut till
fler. Det är det vi jobbar för, att fler ska använda och känna till tillgängliga medier. I och med
möjligheten till lokalt projekt var det även att få gå ut utanför biblioteket. Det är svårt annars när
man har pass på biblioteket.
Vi arbetar genom att gå utanför biblioteket. Vi har fortsatt med allt vi brukar hålla på med., men
”Talboken kommer” (TBK) var dock nytt. Det blir nu fler telefonsamtal att ta hand om när TBKlåntagarna ringer och vill att man tar bort eller lägger till böcker, men det blir totalt sett mindre
hantering.
Vi kommer att utöka med en dag extra för samtal från talbokslåntagare och eventuellt även med en
tredje dag.
Under året har vi även gjort en stor informationskampanj med affisch som skickades ut till boenden
med flera, samt blad med olika information om tillgängliga media. Vi har inte enbart besökt boenden
utan även andra organisationer och funktioner och är heller inte klara än utan fortsätter nästa år.

Vi har fått fler egennedladdare och TBK-låntagare. De högre siffrorna beror även på skolor som hör
av sig. Det blir nya låntagare varje gång vi besöker ett boende, en daglig verksamhet eller annan
verksamhet. Anna har besökt och informerat på skolor, och där blir det alltid flera elever som vill ha
Legimus!
Vi har upptäckt att det inte blir så bra resultat när brukarna är med på informationsträff på vissa
boenden. Brukarna har svårt att ta till sig informationen. Man når sällan fram till dem. Vid tillfällen
när personal är med så kan de höra av sig och önska Egen nedladdning för egen del.
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Det fungerar dock bättre vid information till boende i servicelägenheter. De är lite friskare och det
kan redan finnas talbokslåntagare som kan vara ambassadörer.
På LSS-boenden bör man informera personalen som kan stödja brukarna.
Vi har skickat ut över 50 brev och frågat om vi får komma och informera, men alla har inte svarat. En
del har svarat att det inte är något för dem. En del blir dock omvända. Ibland är det svårt att övertyga
chefer.
Vi har förstärkt samarbetet med olika instanser inom sjukvården. Vi har varit hos minst två olika
rehab-grupper. Vi planerar att utveckla en språkväska för vuxna personer med afasi. Rehab-grupper
har velat att vi kommer. De skickar patienter och bokar tid för att vi ska registrera dem för egen
nedladdning/Legimus. Det har lossnat.
Studieförbunden Medborgarskolan och Bilda har visat mer intresse. De har mycket information till
olika grupper. Vi ska ordna med lättlästa bokcirkelkassar för dem. Medborgarskolan har daglig
verksamhet där de håller på med kultur och musik. De prenumererade dock inte på tidningen 8 Sidor
än.
Neuroförbundet är en ny kontakt. De var nöjda med informationen och flera skulle komma tillbaka
och höra av sig. Vi hoppas också att de vi har besökt, kommer till biblioteket. Det är väldigt
varierande från person till person hur de tar till sig informationen.

Vi vet säkert 25 personer som har engagerat sig och som vi kommer att bjuda in till öppningen av
taltidningshörnan vid Växthuset. Biblioteket kommer att sätta upp ordet ”taltidning” på väggen
förutom de begrepp för tillgängliga medier som redan står skrivna där.
Det känns också som en vinst att vi har fått med hela bibliotekspersonalen. Vi har pratat om
taltidning och talböcker minst fyra gånger under året. Vi har även erbjudit alla fortbildning. Det är bra
att ha repetition regelbundet så att alla kan lägga till nya talbokslåntagare i Legimus. Flera närbibliotek har nappat på erbjudandet om taltidningsprenumeration, men det blev sent på året. Det är
bra om personer kan ringa till sitt närbibliotek och få samma service som från stadsbiblioteket.
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Tack vare projektet Taltidning till fler har vi fått mer tid för att gå ut till andra verksamheter. Annas
arbete var så från början, att gå ut. Projektet har gjort det möjligt att gå ut igen.
Det är också kul också när det kommer nytt från MTM, som taltidning och Talboken kommer. Då har
vi något nya saker att prata om, även med tidigare brukare. Det är roligare och folk blir imponerade
när man har något nytt att komma med. Samtidigt är det svårt att informera om taltidning eftersom
det kostar.
Vi saknar att vi inte har kommit åt den vanliga människan. Det har blivit lite av det när vi möter
personal inom boenden, men det blev inget besök på arbetsplats trots att vi fick hjälp att leta efter
det. Kan man kanske gå via facket? Vi tror på föreläsningar som modell.
Vi planerade för 20 timmar var för besök i andra verksamheter, men har säkert lagt ner 60 timmar
var. Det tar mer tid än man tror att göra kampanjmaterial, besök och att förbereda.
Ibland har vi gjort besöken var och en för sig, ibland tillsammans. Det beror lite på vad det är för
grupp. Om det är en stor grupp är det bra att vara två, men om det enbart är sex personer kan man
lika gärna vara själv. På LSS-mässan som Anna var på, hjälpte personal från ett närbibliotek till.
Projektmedlen för att få tid till besök har varit A och O som stöd. Det var även bra att vi har fått var
sin iPad och en extra taltidningsspelare. Det är även bra att ha fått hjälp från Taltidningshjälpen med
att ringa till personer till som eventuellt kan vara intresserade av att pröva TBK.
För 2018 är vår ambition att fler bibliotekspersonal ska försöka gå ut, det vill säga även
närbibliotekens personal. Vi tycker att de borde hinna göra ett besök per månad. Det tar inte mer än
två timmar att göra ett besök om de får underlaget. Sammanlagt bör man hinna med 8-9 besök på
ett år.
Vi kommer själva att fortsätta att gå ut, speciellt om vi får stöd med medel. Vi kommer även att
behöva ha mer regelbunden utbildning med vår personal så att de känner sig mer säkra. Och vi ska
ordna med ett jippo för invigningen av taltidningshörnan.
Kristina Lundwall, bibliotekarie Tillgänglighet och Anna Fahlbeck, bibliotekarie Tillgänglighet

Statistik för Linköpings stadsbibliotek
Från 12 september till 18 november har Kristina och Anna vid 30 tillfällen haft träffar med olika
grupper, deltagit på event och besökt organisationer som Valla Folkhögskola, Äldredagen,
Aktivitetshuset, Dyslexiveckan, LSS-mässa på Ryttargårdskyrkan, Demensutbildning, Aspen boende,
Bilda, Syncentralen, Rehab Universitetssjukhuset, Barn med synnedsättning, Trägårn enhetsråd,
Översten boende, Åleryds vårdboende, Resurspolen Volontärer, anhörigvårdare, Blandaren / Ninni,
Lotsen, Studieförbundet Vuxenskolan, Ekängens gruppbostad, logopeder och arbetsterapeuter med
flera. De har under dessa träffar mött 554 personer. Ytterligare träffar är inbokade.
När de den 2 oktober inledde höstens drive med att besöka olika verksamheter var antalet egna
nedladdare på Linköpings stadsbibliotek 585 vuxna låntagare och 545 minderåriga, totalt 1130. Av
dem var 10 TBK. Den 24 november var antalet egna nedladdare 721 vuxna låntagare och 584
minderåriga, totalt 1305. Av dem är 42 TBK
18

Bild: Exempel på brev som Kristina Lundwall skickade till nya talboken kommer-låntagare.
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Mjölby
Min ambition för arbetet med tillgängliga medier 2017 har varit att få igång Talboken kommer (TBK),
gallra och utveckla skyltningen av talböcker samt att fånga upp låntagare som behöver hjälp att ladda
ner i appen Legimus.
För att komma igång deltog jag i uppstarten av TBK och har varit med på MTM:s webbinarium om
hur man arbetar med taltidning på folkbiblioteken.
De tre TBK-låntagare som har kommit igång rullar på. Hittills har inga fler kommit igång, men vi har
informerat den lokala föreningen inom SRF och pratat om tillgängliga medier på bland annat en
friskvårdsmässa. Vi har nu även två nya låntagare som tidigare inte använt appen Legimus. De får
hjälp av oss på biblioteket att ladda ner talböckerna i telefonen (en på grund av synnedsättning och
en på grund av stroke).
Gallring av talboksavdelningen ligger efter på grund av tidsbrist.
De hinder jag stött på är att det är svårt att få taltidningsprenumeranter att våga prova TBK. Jag tar
dock upp frågan med några låntagare med jämna mellanrum för att se om deras inställning ändrats.
Under 2017 har vi bland annat haft mer kontakt och samarbete med SRF lokalt än vi haft tidigare.
Tack vare projektet Taltidning till fler kunde vi arrangera en föreläsning med Täppas Fogelberg på
Mjölby stadsbibliotek. Det blev mycket uppskattat och gav en hel del ”ringar på vattnet” med frågor
från låntagare och idéer på hur man kan utveckla verksamheten. Vi har också blivit mer kunniga och
medvetna när det gäller taltidningar och att ”prata för varan”.
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Jag kan inte bedöma hur många timmar vi har ägnat åt aktiviteter kopplat till Taltidning till fler, men
det har tagit mer tid än vi egentligen haft. Samarbetet med projekt Taltidning till fler har dock
fungerat mycket bra och engagemanget och kunnigheten hos projektledaren har betytt mycket.
Under 2018 kommer vi att på allvar börja arbeta med det som planerats i vår tillgänglighetsplan, där
bland annat fortbildning för personalen om olika tillgängliga medier ingår. Vi kommer sannolikt inte
att ha möjlighet att lägga till så många andra projekt under nästa år – särskilt som vi då också
planerar att påbörja vår vuxensatsning med ommöblering av vuxenavdelningen under 2018 – så en
del av arbetet med medierna kommer att vara var de ska placeras.
Det har varit roligt och intressant att få lära sig mer om taltidningar och TBK. Särskilt så här i valtider
känns det extra viktigt att lyfta fram tidningarna som en del av folks informationsinhämtning inför
valet.
Marit Ivarsson, bibliotekarie för Uppsökande verksamhet, lättläst, talböcker
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Motala
Vår ambition för arbetet med tillgängliga medier är alltid att utvecklas och följa med i
teknikutvecklingen. Taltidningsprojektet startade en bit in på 2017. Vi hade inget specifikt mål för
det, möjligen att stärka arbetet med läsombuden. VI satsar alltid på tillgänglighet.
Vi har genomfört Läsa på olika sätt-veckan. Vi har sällan planerat program i förväg, utan tar med
sådant som dyker upp under tiden.
Vi möblerade om på biblioteket i början på året för att lyfta fram att de olika delarna av tillgängliga
medier hör ihop, till exempel genom att taltidningsspelaren är placerad mellan talböcker och böcker
med stor stil. Vi är nöjda med ommöbleringen.
En svårighet är dock att aktiviteter tar tid och i höst har jag jobbat med andra saker också. Jag har
inte hunnit kontakta alla presumtiva TBK-låntagare jag hade tänkt. Det har tillfälligt även varit
teknikproblem där TBK-låntagare har tappat bort böcker. Jag är orolig för om Taltidningshjälpen inte
hinner åka till alla och att talbokslåntagarna då kanske tappar sugen.
Jag kontaktade den lokala föreningen inom SRF för att höra om de ville vara delaktiga i seminariet
med Täppas Fogelberg, men de kunde inte vid det tillfället.
Jag har informerat i det pensionärs- respektive funktionshinderrådet som kommunen har. En del var
lite nyfikna på informationen. Jag har även informerat i Motala församlings syförening.
Under året har vi styrt upp arbetsgruppen för läsombudsverksamheten. Via den gruppen fick vi
kontakt med enhetschefen för LSS och via henne kontakter till LSS-boenden, gruppboenden och
liknande. Biblioteksassistent Kerstin Bengtsson har sedan besökt alla LSS-gruppboenden och varit på
deras personalmöten.
För äldreomsorgen skickade vi ut erbjudande om att komma ut och ha läs- och samtalsstunder med
taltidning och talböcker på boendena. Vi skickade även information till äldreomsorgenschefer för
äldreboenden och trygghetsboenden. Biblioteksassistent Nora Höjer åker nu på slutet av året runt på
de äldreboenden som tackat ja. Informationen är både för de boende och för personal.
Att få komma till personalmöten inom äldreomsorgen verkar svårare än att träffa personal på
gruppboenden. Det kan förstås bero på att de håller på att omorganisera äldreomsorgen, byta chefer
etc. LSS-enheterna är mindre. Det är lättare att få komma till ett personalmöte. På ett äldreboende
är det mycket fler personer inblandade. De har inte träffar med hela personalen så ofta och då är det
andra frågor som är prioriterade.
Jag tror att det är viktigt att vi kommer dit, till de olika boendena och berättar. Arbetssituationen på
boendena gör att de har svårt att prioritera att komma hit.
Läsombuden är också en viktig grupp att förmedla kontakt genom.
Tack vare taltidningsprojektet har vi arrangerat en föreläsning om att leva med dyslexi. Alla filialer
har nu också taltidning. Vårt lokala projekt där Nora besöker boenden är också nytt. Inklusive arbetet
med TBK bedömer jag att vi har lagt ner totalt x timmar. (Inger 40-60 timmar, Nora 40 timmar,
Kerstin?)
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Jag har inte saknat något stöd under projekttiden. Projektledaren har gett svar snabbt, alternativt har
jag vänt mig till MTM direkt.
Under 2018 ska vi fortsätta att informera så mycket vi kan. Vi vill ut och informera på olika ställen
inom äldreomsorg och hemtjänstpersonal. Det är bra att få komma på personalmöten på
äldreomsorgen.
Vi fortsätter förstås som vanligt med att berätta om taltidningen för nya talbokslåntagare och vid till
exempel Dyslexivecka/Läsa på olika sätt-vecka samt att taltidningen alltid står framme i biblioteket.
Vi vill ha en sound dome-högtalare och få MVT att skriva om det. En sådan högtalare kan göra att
exponering av taltidningar ser mer spännande ut. Det finns information om taltidning, talböcker och
Talboken kommer i biblioteket. Vi ska försöka lägga någon information om taltidningen och Talboken
kommer även på webben.
Vi kommer att ha demokratiinriktning på Motala bibliotek 2018 eftersom det är valår. Det passar in
med taltidning också. Kanske något för Läsa på olika sätt-veckan också? Vi kan arbeta med 8 Sidor,
Alla väljare med mera.
Vi följer teknikutveckling för att kunna erbjuda talboken till de som inte vill ha tidningen. Akila
kommer efter årsskiftet. Jag hade hoppats att det kunde komma tidigare. Kan man kanske göra något
om det och andra tillgängliga medier vid Motala Expo i mars 2018? Tillsammans med MVT eller
Östgöta media?
Vi har fått gott stöd från projektet med uppmuntran, glada tillrop och svar direkt på frågor av olika
slag. Projektledaren har även varit med på biblioteket när vi haft läsombudsträff och föreläsning. Vi
har även fått ekonomiskt stöd för vårt lokala projekt riktat mot äldreboenden.

Inger Hollström Flis, bibliotekarie för Talböcker, Boken kommer och service till omsorg och
äldreomsorg
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Norrköping
Vår ambition för 2017 har varit att komplettera Boken kommer-verksamheten med Talboken
kommer, att informera om taltidningar och hur man får tillgång till det samt fortsätta ge information
om Legimus och egen nedladdning.
Vi informerar bibliotekets personal på avdelningsmöten så att alla ska känna till att vi erbjuder
Talboken kommer, Legimushandledning och att Norrköpings Tidningar finns att läsa som taltidning
på biblioteket. Vi har kompletterat informationen på bibliotekets hemsida och gjort reklam för det på
Facebook-sidan. Sedan använder vi de sedvanliga broschyrerna från MTM.
Vi har fått till prenumerationer på taltidningar både till huvudbiblioteket och till filialer
Förhoppningsvis kommer vi att ha möjlighet att ägna mer tid åt Talboken. Vi har kontaktat tio
personer till att börja med. Resten kontaktas av Taltidningshjälpen. Vi räknar med att vi vid årsskiftet
har nått alla som har möjlighet att få Talboken kommer via sin taltidningsspelare.
Vi har varit sena med att komma med i både projektet för taltidningar och talboken kommer, så det
är för tidigt att säga vilket genomslag det ger. Ohälsa hos oss som ska vara drivande har försinkat det
hela. Tiden har därför inte räckt till och fokuseringen har varit på att upprätthålla befintliga
verksamheter.
Vi har sen tidigare samarbete med kommunens heminstruktörer och läsombudssamordnare. Inför
projekten Taltidning till fler och Talboken kommer, har vi inlett samarbete med MTM och
Taltidningshjälpen.
Det är svårt att uppskatta hur mycket tid vi har lagt på projektet Taltidning till fler. Biblioteksassistent
Gustav Hedlund och jag kommer att göra ett ryck de närmaste veckorna för att nå taltidningsläsare
som kan vara intresserade av att få Talboken kommer. Dessutom ska vi informera på
avdelningsmöten både om Talboken kommer och hur taltidningsspelaren fungerar.

En del av projektet är att låna ut surfplattor till deltagarna på bibliotekets bokcafé för demenssjuka.
Jag har lagt ner en hel del tid på att själv lära mig hur det fungera, att förenkla skrivbordet så att det
inte ser så rörigt ut och att med hjälp av andra hitta lämpliga appar med mera.1
Vi har fått bra stöd från projektledaren med idéer hur vi kan gå vidare. Nu har jag även fått en kollega
på stadsbiblioteket att köra ihop med.

1

Projektet har precis startat och det har gått för kort tid för att göra en uppföljning.
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För 2018 är ambitionen att satsa på mer och bättre information om vad som finns av tillgängliga
medier, både internt och externt. I januari ska vi jag informera om taltidningar, talböcker och
talboken kommer hos SRF. Vi ska även göra den fysiska tillgängligheten bättre på biblioteket så att
det blir lättare att hitta både vad gäller skyltning, placering av informationsdiskar och avdelningarna
för tillgängliga medier. Vi önskar också att fler i personalen involveras och tar ett större ansvar för
bibliotekets tillgänglighetsarbete.
Ingela Karlsson, bibliotekarie Tillgänglighet

25

Söderköping
Ambitionen för 2017 har varit att vara lyhörd mot våra talbokslåntagare och att göra inköp som
passar både framtida och nuvarande önskemål. Vi har även förbättrat utbudet av storstilsböcker.
Vi har velat nå ut till fler av de potentiella användare som idag inte känner till/använder de tjänster
som finns. Vi har velat sprida kunskap till brukare och personal i de olika omsorgerna om de nya
digitala tjänster som tas fram samt öka andelen Legimus-användare inom samtliga ålderskategorier.
Vi har arbetat genom att vara lyhörda mot låntagare. Vi har haft löpande dialog med
föreningar/individer/organisationer (ev. gruppboenden) som vi redan servar med t.ex.
boksändningar eller boken kommer. Vi har försökt nå ut med så mycket information som möjligt till
personal inom omsorgerna samt till slutanvändare. Vi har haft kontakt med äldresamordnare, gett
information till pensionärsorganisationerna, deltagit på FUB:s möten och gett information till
förskolepersonal som lärare inom särskolan.
Subjektivt får vi väl säga att det går bra. Det är svårt att ha en fast målbild/resultatbild då det är ett
kontinuerligt arbete. Går något fel, är postgången och våra rutiner väletablerade, vilket gör att det
enkelt att upptäcka snabbt om något är tokigt eller bör förändras. Vi har fått många tillfällen till att
kommunicera med personal inom skola/omsorg, samt till föreningar som FUB, PRO/SPF. Överlag har
sådana initiativ välkomnats av de olika aktörer vi samarbetat med.
De svårigheter vi har stött på är tyvärr svalt intresse när det handlar om enskilda individer. När man
berättar om tjänsten så är åhörare 9 av10 gånger väldigt positiva. När följdfrågan “om de kan tänkas
vara intresserade av tjänsten” kommer, så backar man. En enkel förklaring till detta kan ju vara att
man oftast ej informerar en person i den specifika tilltänkta målgruppen.
Det har varit lättare att få till informationsträffar än att nå konkreta resultat i efterhand. Det är svårt
att veta hur informationen förvaltas. Vi har en känsla av att det vi pratat om lätt faller i glömska och
att t.ex. personal inom omsorgerna har fullt upp med de vardagliga rutinerna. Problemet är nog inte
ointresse utan svårighet att förvalta/fördjupa samarbeten.
Det gångna årets arbete har resulterat i många nya kontakter inom omsorgerna och lokala
föreningar. Vi upplever att vi har lyckats med att positionera biblioteket som en tydligare aktör
gentemot skola/omsorg/föreningsliv när det gäller tillgänglighetsarbetet.
Vi kan inte avgöra hur stor del av det vi har gjort i år är på grund av att projektet Taltidning till fler har
pågått, men gissningsvis har vi lagt 40-50 timmar på aktiviteter som har med Taltidning till fler att
göra.
Trycksaker och vepor är värdefullt för vi har ej budget eller resurser att tillverka rollups och
trycksaker i någon större utsträckning. Vid frågor har man alltid fått snabba svar från
projektansvariga, det är mycket positivt.
Vår ambition för 2018 är att utveckla samarbetet med äldrecentrum och Frivilligcentralen på Blå
Porten med start våren 2018.
Vi vill nå ut med Legimus och talbokstjänster till fler personer samt att få fler registrerade till dessa
tjänster.
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Vi vill hitta nya sätt att marknadsföra tillgängliga medier för de målgrupper som vi upplever som
svåra att nå ut till t.ex. brukare inom hemtjänsten och personer inom LSS.
För att lyckas med målen jobbar vi gärna med övriga bibliotek i regionen i ett gemensamt projekt.
Det är både lättare och roligare att hitta lösningar på svåra frågor, som t.ex. ”marknadsföringsfrågan”
om vi kan tänka tillsammans.
Jonas Andersson, bibliotekarie och Björn Jarl, bibliotekarie
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Tranås
Under 2017 har ambitionen varit att få flera att använda Legimus och våra digitala plattformar.
Vi informerar regelbundet om möjligheten att skaffa ett Legimuskonto till lärare, servicehuspersonal,
assistenter etcetera. Vi nämner det även på biblioteksvisningar, till exempel för SFI och
Folkhögskolans nysvenskar med presentation av bland annat talböcker, lättläst, med mera.
Under E-medborgarveckan marknadsförde vi speciellt möjligheten att skapa konto på Legimus på
biblioteket. Flera konton har skapats under 2017, främst från yngre med dyslexi. Vi är hyfsat nöjda,
men vi kan bli bättre.
En svårighet är att låntagare som borde ha stor nytta av Legimus, inte vill inte skaffa det. Kanske är
det en generationsfråga?
Vi har i stort sett samma partners som vi samarbetar med sen tidigare. Man kanske kan säga att vi
förädlat vårt samarbete.
Det är svårt att bedöma hur mycket av det vi gör i år är på grund av Taltidning till fler och hur mycket
tid vi har lagt på det. Vi har skaffat en prenumeration av Tranås tidnings taltidning.
Vi har upplevt att det varit ett bra stöd från Göta och de webbseminarier som MTM arrangerat.
Vi får taltidningen i årsskiftet 2017/2018 och apparaten placeras på biblioteket. Under 2018 ska vi
försöka nå de som har en taltidningsspelare sen tidigare och informera om möjligheten att få
Talboken kommer också. Vi har även nyligen skaffat sex stycken Hublet2 som vi kan låna ut.
Magnus Grehn, social- och studie bibliotekarie

2

En typ av surfplatta som gör att låntagare kan läsa digitala tidningar, tidskrifter, böcker och talböcker på
biblioteket.
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Vadstena
Ambitionen för tillgängliga medier på Vadstena bibliotek 2017 var samma målsättning som året
innan.
Vi har stöttat de besökare som använder tillgängliga medier, samt välkomnat och informerat dem
som är intresserade.
Några användare av framför allt Legimus har tillkommit. Tyvärr har några Boken kommer-/Daisyanvändare gått bort, vilket å andra sidan medfört en minskning av antalet användare.
Vadstena bibliotek har inte haft kapacitet att lägga tid på att utveckla arbetet med tillgängliga
medier. Vi har dock upprätthållit samarbetet med specialpedagogen i kommunen.
Det enda vi har gjort som är kopplat till projektet Taltidning till fler är att vi har monterat och satt
upp den rollup som togs fram för att informera om taltidningsspelare. Det är dock väldigt få som har
reagerat på den.
2018 ska vi arbeta mer mot barn och unga samt personer +65.
Linda Bergström, bibliotekarie, ansvarig för kontakten med omsorgen, vuxna samt inköpsansvarig
vuxenmedia inklusive unga vuxna
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Valdemarsvik
För 2017 var vår ambition att öka medvetenheten om, och därmed användandet av, tillgängliga
medier. Vi har haft informationsmöten med berörda målgrupper, till exempel. hos den lokala PROavdelningen, äldreboende och ute på skolorna, angående Legimus. Vi informerade även om projektet
Taltidning till fler i samband med redan planerade aktiviteter rörande tillgängliga medier.
Medvetenheten har ökat, men intresset är svårt att säga något om. På grund av personal- och
tidsbrist inom vården, så har de inte riktigt tid med läsfrämjande verksamheter.
Vi har i viss mån samarbetat med PRO, Studieförbundet Vuxenskolan, ett äldreboende och flera
skolor.
Vi har inte avsatt specifik arbetstid för projektet, utan det har varit inbakat i det vi har gjort.
Vi har uppskattat att ha fått demonstrationer av nyare modeller av Daisyspelare.
För 2018 vill vi att fler ska använda sig av alla slag av tillgängliga medier. Vi vill ha utökat samarbete
med berörda målgrupper, fler demonstrationer av appar och spelare och dylikt på bibliotek och ute
där de presumtiva användarna finns – gärna med externa instruktörer.
Alexander Nahlbom, biblioteksassistent och Anders Forsslund, bibliotekarie, ansvarsområde storstil,
lättläst, tidskrifter, boken kommer, med mera
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Ydre
Ambitionen för 2017 var att fixa taltidning och en trevlig lyssningsmiljö med taltidningsspelare som
besökarna kan testa samt IPAD med tillgängliga medier ute i bibliotekslokalen. Lyssningsmiljön är
ännu inte skapad, förhoppningen är att det ska vara klart i början av nästa år.
Vi har för övrigt haft besök av projektledaren, medverkat på möten med Göta tillgänglighet och fått
låna IPAD från projektet. Dock har vi även haft tidsbrist så det har inte varit möjligt att ta del av
fortbildningstillfällen till exempel, då vi hade kunnat lära oss använda vissa appar etcetera – därav
otillräcklig kunskap.
Under året har vi även varit i kontakt med Anhörig/kvalitetssamordnare inom äldreomsorgen och
sått frön till ett samarbete kring taltidning och talböcker. Fortsättning följer efter nyår.
Större delen av det vi har gjort om tillgängliga medier i år är på grund av att projektet Taltidning till
fler har pågått. Det är svårt att säga hur mycket arbetstid vi har lagt på projektet. Vi önskar att vi
kunnat lägga mer tid på det.
Projektledaren har varit en fantastisk resurs, enkel att kontakta med allehanda frågor. Det har varit
bra med de kontinuerliga rapporterna om vad som händer i projektet.
För 2018 vill vi uppnå det vi siktade på för 2017, samt utveckla samarbetet med äldreomsorgen.
Christine Åström, biblioteksansvarig
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Åtvidaberg
Personalen på Åtvidabergs bibliotek har under året ägnat en stor del av arbetet till flytt av
biblioteket. Arbetet med tillgängliga medier och att ha kontakt med andra organisationer, har gått på
sparlåga.
Tillgänglighetsbibliotekarien har dock deltagit i några av arbetsgruppens möten och har därför
kunnat följa vad som händer i projektet.
Projektledaren har även träffat bibliotekarien och chefen under hösten och pratat om möjliga lokala
projekt. Förhoppningsvis blir Åtvidaberg ett av de bibliotek som prövar sound dome-högtalare.

Ödeshög
Ödeshögs bibliotek har haft personalbrist under 2017. De har dock under året skaffat en
taltidningsprenumeration och fått information om vilka som har taltidningsprenumerationer i
Ödeshög.
Den 30 september hade kommunen öppet hus för invånarna. Flera aktiviteter pågick i biblioteket den
dagen. Projektledaren var på plats och informerade om taltidningar och visade taltidningsspelaren.
Ett samtal med socialchefen har lett till att projektledaren är inbjuden till ett möte med cheferna i
omsorgen i januari 2018 för att berätta om taltidningar.
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Skol- och gymnasiebibliotek
Inventering
I början av året skickades information till de 61 skol-, fokus- och gymnasiebibliotekarier som då fanns
i Östergötland, närmare bestämt i Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Mjölby, Motala, Norrköping,
Söderköping, Tranås (är här med på grund av samarbetet inom Götabiblioteken) och Åtvidaberg. De
fick även en enkät med frågor om hur de arbetar med tillgängliga medier. 33 personer svarade på
enkäten, 16 från skolbibliotek, åtta från fokusbibliotek och sju från gymnasiebibliotek. Fyra av svaren
var från flera bibliotekarier på samma bibliotek.
Så gott som alla svarande hade talböcker och lättläst. Nära hälften av de som har svarat, har även etextböcker.
Alla bibliotekarier kan skapa nedladdningskonto för Legimusanvändare och ge stöd i hur man laddar
ner och använder appen. En tredjedel kan även ordna med högläsning.
61 % angav att det finns en lokal eller regional dagstidning på skolan. Fem av dem svarar att
tidningen finns i personalrummet.
Inget bibliotek hade taltidningsprenumeration och verkar inte heller ha skaffat under året.
Bibliotekarie på skolan (97 %), speciallärare/-pedagog (61 %) och personal på skoldatatek (16 %) har i
uttalad uppgift att arbeta med tillgängliga medier. 90 % angav att bibliotekarie på skolan kan
registrera Legimusanvändare och 10 % angav att personal på skoldatatek gör detta. Alla har en
bibliotekarie som kan visa hur Legimusappen och taltidningsspelare fungerar. En del har även
speciallärare/-pedagog och personal på skoldatatek som kan visa detta.
90 % av eleverna har Legimusappen i egen mobil, 87 % på individuell skolsurfplatta eller –dator, 77 %
till egen surfplatta eller dator, 10 % lånar digital talboks- och taltidningsspelare med nedladdning
och 7 % har Daisyspelare.
71 % av de svarande beskrev olika typer av samarbeten. För de flesta är det med specialpedagoger/lärare, men även med övriga lärare när det efterfrågas. Samarbetet kan starta när behov uppstår
eller upptäcks hos elev. Andra informerar all ny personal och alla nya elever om Legimus och
Inläsningstjänsts abonnemang för läromedel. Ett par anger även att de informerar på föräldramöten.
Enbart fem bibliotekarier beskriver andra typer av samarbeten. Samarbetspartners som nämns är
logoped, skoldatatek, MTM och Linköpings universitet.

Samverkan med Östgöta Media
I samband med att vi skickade ut erbjudandet om att pröva att ha taltidning på skol-, fokus- och
gymnasiebibliotek, fick vi frågan om hur man kan ordna med prenumeration direkt till eleven. Vi
kontaktade Östgöta Media för att höra vad de kunde göra, till exempel i form av ett förmånligare
prenumerationspris.
Östgöta Media återkom i början av maj och berättade de hade beslutat att alla elever på högstadiet,
gymnasiet och Komvux, med lässvårigheter, skulle få kostnadsfri taltidningsprenumeration. Vi tyckte
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detta var ett generöst erbjudande och informerade omgående skol-, fokus- och gymnasiebibliotekarier.
Detta erbjudande har dock ännu inte omsatts i praktiken. Dels menade MTM att denna typ av
satsning behöver styras upp på ett sätt så att rätt uppgifter rapporteras till myndigheten. Dels ville vi
invänta lanseringen av den nya taltidningsappen Akila, vilken var beräknad till oktober.
Vår plan var, och är, att Östgöta Media ska ta fram ett informationsmaterial och projektet ombesörja
tryckning av detsamma, vilket sen ska skickas eller delas ut till skol-, fokus- och gymnasiebibliotekarier, lärare, pedagoger och elever. Ursprungligen var det tänkt att göras till i början på
höstterminen, men eftersom vi har väntat på riktlinjer från MTM och på att Akila ska släppas, så kan
det bli först efter årsskiftet.
I väntan på detta hade vi idén att informera framförallt lärare om fördelarna med att kunna lyssna
som ett komplement i läsningen. Vi har fått signaler på att en del lärare inte uppfattar lyssning av
text som lika viktigt som att själv kunna läsa. Vi har dock inte haft tid att gå vidare med den idén utan
hoppas nu på att både Östgöta Media och Regionbibliotek Östergötland kan fortsätta med
informationskampanjen efter årsskiftet.
Skol-, fokus- och gymnasiebibliotekarier bjöds in till informationen om Akila den 9 oktober, då Maria
O’Donnell från MTM besökte oss både i Linköping och i Norrköping. Det var i första hand
folkbibliotekarier som deltog, men en månad senare, den 9 november deltog projektledaren på ett
nätverksmöte för skol- och fokusbibliotekarier i Östergötland där de fick information om projektet,
om Akila och om erbjudandet från Östgöta Media.
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Gymnasiebibliotek
Förutom information och enkät i början på året så har vi inte haft någon separat kontakt med
gymnasiebibliotekarier, förutom något enstaka exempel. Även här har vi väntat på att sätta igång
med informationskampanjen kopplad till Östgöta Medias satsning på gratis taltidning till elever med
läsnedsättning. Vi har dock nu mot slutet av året gjort en uppföljning med dem.
Det finns 28 gymnasiebibliotekarier i Östergötland. Fem av dem har svarat på frågorna. Här är deras
beskrivningar av arbetet med tillgängliga medier på skolorna.

Berzeliusskolan i Linköping
På Berzeliusskolan finns ca 1 500 elever från årskurs 7-9 samt gymnasium och gymnasiesärskola. Vi
har 73 minderåriga elever och 57 elever över 18 år registrerade i Legimus.
Eftersom det nu sen 2017 finns ett kommunabonnemang i Linköping hos Inläsningstjänst, har alla
våra elever fått tillgång till många inlästa böcker, både läromedel och skön- och facklitteratur.
Vi har inte skaffat någon taltidningsprenumeration. Vi skickade ut förfrågningar om det fanns
intresse för taltidningar, men fick inte någon respons.
Vi har försökt sprida information om Inläsningstjänst både till lärare och elever och fortsatt sprida
information om Legimus. Vi har Informerat all personal via mejl. Vi har visat alla nya elever
Inläsningstjänst och informerat om Legimus samt varit ute i SI-klasserna (språkintroduktion) och visat
hur man loggar in, laddar ner och lyssnar på böcker i Inläsningstjänst.
Jag tror vi lyckats bra, även om det är svårt att nå ut till alla lärare. Enligt statistiken har det sedan
februari i år skett mer än 500 nedladdningar på skolan från Inläsningstjänst, varav 75 % av elever och
resten av personal. Vi är också den skola som har flest registrerade elever under 18 år i hela
Östergötland (av enskilda skolor enligt MTMs statistik 2016). Det tror jag inte beror på att vi har fler
elever med läsnedsättning, utan att vi är bra på att informera om vilket stöd som finns att få.
Det är svårt att få lärare att ta till sig information. Många tycker att det är mer speciallärares område.
Men jag tror att det är bra om alla lärare har kännedom om vilket stöd som eleverna har tillgång till.
Det är till stor hjälp för eleverna om lärare har koll.
Vad gäller samarbeten har jag varit ute på lektioner hos SI och visat Inläsningstjänst i samarbete med
läraren. Detta efter att jag specifikt tipsat de lärarna om att det finns mycket inlästa lättlästa böcker i
Inläsningstjänst.
För 2018 vill vi fortsätta sprida information om inläsningstjänst och Legimus. Jag har också pratat
med elevhälsoteamet om att medverka på föräldramöten, speciellt för elever med särskilt stöd, där
jag kan visa lite vad vi erbjuder.
Charlotta Salomonsson, bibliotekarie
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Carlsunds Utbildningscentrum
På Carlsund Utbildningscentrum finns yrkesgymnasium, Grundläggande vuxenutbildning, Komvux
och högskolestuderande. Här finns ca 1 300 elever. Bland dessa finns 134 Legimusanvändare.
Vi har inte förändrat utbudet av tillgängliga medier under 2017, ej heller skaffat någon
taltidningsprenumeration. För 2017 har vår ambition varit att göra anpassningar för elever med
särskilda behov. Den läsfrämjande verksamheten vilar på tre ”ben”, lärare, bibliotekarie och
resurspedagog:


Tillsammans med läraren och resurspedagoger genomförs läsprojekt med samtliga elever i
ungdomsgymnasiets Svenska 1. Innehåll och presentationsformer varierar mellan klasserna men
gemensamt är att alla elever erbjuds prova ljudboksalternativ.



Tillsammans med resurspedagogerna och med DLS-testerna som utgångspunkt bedömer vi var
och hur extra resurser sätts in med talbokstillstånd, Inläsningstjänst mm. I samråd med Läs- och
skrivpedagogen på Vuxenutbildningen som också är knuten till biblioteket, nås alla de elever som
behöver extra stöd. På biblioteket finns möjlighet att scanna in text som sedan läses upp i
datorernas talsyntes. (Ur handlingsplan för 2016-2018)

Biblioteket har datorer, mp3-spelare, USB-minnen och läsplattor för hemlån.
Vi tror att vi kan urskilja fler elever som behöver någon form av lässtöd med hjälp av den tydlig
arbetsstruktur som är formulerad i handlingsplanen.
Samtalen om läsnedsättningens natur blir fler med ungdomarna. Många elever tror att de inte
uppfyller kraven för att få använda Legimus. Dessa elever är lätta att missa.
För 2018 planerar vi fortsatt att vi följer vår struktur och är noga med att all personal, både på
ungdomsgymnasiet och på vuxenutbildningen känner till möjligheterna med tillgängliga medier och
andra stöd i form av till exempel appar.
Margareta Karlsson, bibliotekarie
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De Geergymnasiet i Norrköping
De Geergymnasiet har 1 500 elever och 30-40 stycken Legimusanvändare.
Under 2017 har vi köpt in ett 50-tal lättlästa böcker för ungdomar. Vi har inte skaffat någon
taltidning, men jag var på en informationsträff i oktober på Norrköpings stadsbibliotek om
taltidningsappen Akila. Den verkar väldigt intressant och är absolut en möjlighet.
Lärare på gymnasiet är intresserade av att få prenumerationer på DN och andra tidningar som
eleverna kan läsa i sina datorer. Det kan ge en spinn-off effekt för dem som behöver särskilt stöd.
Därmed kan Akila på ett naturligt sätt länkas in i skolarbetet. Tanken med detta är lärarna vill få
elever att inte vara så beroende av sociala medier och slå ett slag för kvalitetssäkrade medier.
Vår ambition är att underlätta studierna för de elever som behöver detta med hjälp av tillgängliga
medier. Vi har sett till att elever som behöver fått denna hjälp plus att vi sett till att ha rikligt med nya
lättlästa böcker. Det är svårt att beskriva hur väl vi har lyckats med det, men förhoppningsvis ja.
Specialpedagogerna är de som hittar dem med speciella behov. Lärarna skickar elever till
specialpedagoger som skickar dem till mig.
All information jag får som inte specialpedagogerna får, den vidarebefordrar jag till dem. De är
nycklarna. Att köpa mer lättläst, det är vad jag själv direkt kan göra.
Sten Hansson, bibliotekarie

Folkungaskolan i Linköping
Folkungaskolan är en Integrerad skola med elever från årskurs 4 till och med gymnasium. Skolan har
ca 1 350 elever, varav hälften går på gymnasiet. I ett par år framöver bygger vi på med grundskola för
ca 250 elever. Vi har en bibliotekarie som arbetar 25 timmar i veckan, en som arbetar heltid samt en
assistent.
Vi har ingen taltidning på skolan. Legimus är det enda vi använder.
Det är specialpedagoger och aktiva lärare som fångar upp elever som har läsnedsättning. Vi har totalt
32 elever registrerade i Legimus.
Jag vet inte om ILT används. Det har varit diskussion om läroböcker, att lärarna tänker på att elever
har rätt till inlästa läromedel. Det låter intressant med Akila.
Christina Jägerback, bibliotekarie
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Hagagymnasiet i Norrköping
Hagagymnasiet har ca 820 elever och 35 Legimusanvändare (statistik från 2016).
Vi är mitt inne i en ombyggnation av delar av skolan och under hösten har biblioteket ej varit
tillgängligt så som det brukar vilket varit en hämsko för alla satsningar.
Tidningsläsandet är problematiskt rätt av. Våra unga på skolan läser inte tidningar på papper. I vilken
mån de följer nyheter via tidningarnas webbplatser har jag ingen klar bild av men då en växande del
kräver abonnemang så blir det nog inte mycket med det heller. I den stämningen så har vi inte
nappat på tanken med taltidningar. Möjligheten för elever med läsnedsättning att få gratis tillgång till
en av Östgöta medias dagstidningar är bra, men tidningsläsning kommer att få genomslag först om
alla elever får tillgång till tidningstext digitalt.
Vi jobbar med att öka tillgången av tillgängliga medier och kommer inom kort kunna hjälpa elever
igång med Legimus. Just nu är det Skoldatateket som tar hand om den delen. Framöver kommer vi
inte enbart kunna stötta elever, utan även sköta processen i kontakten med föräldrar.
Skolan har genom kommunens avtal tillgång till Inläsningstjänst, men det är en breddåtgärd som inte
specifikt berör biblioteket. Jag har noterat att det används, men inte hur mycket.
Vi kommer under våren 2018 att testa att använda ElibU för skolan och där finns ju även en mindre
del av utbudet som ljudböcker. Denna test initieras och drivs av biblioteket men kommer ju efter
hand inte vara fysiskt kopplad till biblioteket även om jag som bibliotekarie kommer vaka över
projektet.
Vi har under hösten köpt in en del utrustning för dels e-bokläsande och dels för att utvärdera lämplig
utrustning för ljudbok/talbok-användning. Vi ser dock problem med de traditionella strukturerna för
utlåning av digitala medier.
Ambitionen för 2018 är att bli bättre på att både behärska och tillhandahålla medier i olika format.
Samtidigt håller på gott och ont gränsen mellan biblioteket som institution och övriga skolan på att
luckras upp. Information finns tillgänglig hela tiden men informationskompetensen hör fortfarande
främst hemma i biblioteket.
Johan Lifvergren, bibliotekarie och IT-pedagog
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Universitetsbibliotek
Projektledaren hade en kontakt med Linköpings universitetsbibliotek under sommaren och
informerade kort muntligt om projektet, samt samtalade om hur de arbetar med att nå studenter
med information om tillgängliga medier.
Senare i år har projektledaren haft ett möte med två bibliotekarier på Vallabiblioteket,
campusbiblioteket i Linköping för att återigen berätta om projektet och för att få djupare kunskap
om hur de arbetar. Här är deras berättelse.
Campusbiblioteken i Östergötland
Linköpings universitetsbibliotek har tre campusbibliotek, Vallabiblioteket på campus Valla i
Linköping, Medicinska biblioteket på Universitetssjukhuset i Linköping samt Campus Norrköpings
bibliotek. Vid universitetsbiblioteket finns det ca 80 anställda, varav sju är kontaktpersoner för
studenter med någon form av läsnedsättning. Tre av kontaktpersonerna är stationerade på
Vallabiblioteket, en på Medicinska biblioteket och tre på campus Norrköping bibliotek. Linköpings
universitet har ca 27 000 studenter, vilket motsvarar 17 400 helårsstudenter och av de så är 420
studenter registrerade i Legimus och gjorde under 2016 drygt 4 500 nedladdningar av talböcker.
På Studenthälsan finns det koordinatorer för studenter med funktionsnedsättning och det är dit
studenter i första hand vänder sig när de behöver pedagogiskt stöd. Koordinatorerna hänvisar de
studenter som behöver anpassad litteratur att ta kontakt med någon av kontaktpersonerna på
biblioteket. Det är den vanligaste ingångsvägen för studenter som vill få ett Legimuskonto registrerat,
även om det också sker att de kommer direkt till biblioteket. Studenterna ska i första hand mejla och
bok tid för möte, men vid mån av tid går det bra med drop-in-besök. Merparten av studenterna med
läsnedsättning har dyslexi, men vi ser en ökning av personer med neuropsykiatrisk
funktionsnedsättning. Det kommer väldigt sällan personer som har synnedsättning.
När ett möte har bokats får de studenter som inte har använt Legimus tidigare hjälp med att
registrera ett konto och ges samtidigt en kort introduktion. De får bland annat information om de
olika spelare som används för att läsa talböcker, vad som gäller för nyproduktion av kurslitteratur
och de andra program (TorTalk och rättstavningsprogram) som universitetsbiblioteket kan erbjuda
som stöd för studenter med läsnedsättning. Om det uppstår tveksamheter om någon verkligen har
en läsnedsättning och är berättigade att använda Legimus ges det ibland en begränsad giltighetstid
när kontot skapas och sedan görs det uppföljning när giltighetstiden börjar ta slut.
De studenter som redan har ett konto hos Legimus får hjälp med att göra ett biblioteksbyte. För att
kunna beställa kurslitteratur som saknas i Legimus krävs det att deras konto är kopplat till det
lärosäte där de läser sina kurser. Beställningar till MTM görs genom kontaktpersonerna på
Universitetsbiblioteket och inläsning av en talbok tar i snitt 6-8 veckor. Det innebär att det kan bli
tufft för nya studenter på universitetet om böckerna de ska läsa på sina första kurser inte finns
tillgängliga i Legimus. Situationer där det är ont om tid för studenter att beställa anpassad litteratur
kan också uppstå i fall där litteraturlistor spikas tätt inpå kursstart.
Några veckor efter det första introduktionstillfället sker det en återkoppling med studenterna via
mejl för att se hur det går att använda Legimus och TorTalk. Det ger också ett enkelt sätt för
studenterna att ställa frågor om de undrar över något.
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Av de olika uppläsningsmöjligheter som finns för talböcker använder sig de flesta studenter av
Legimus-appen, men även webbspelaren. Vad gäller appen så är en nackdel att den kräver mycket
utrymme på mobiltelefonen, vilket lätt leder till platsbrist om man vill ladda ner kursböcker. TorTalk
och rättstavningsprogram finns installerade på samtliga bibliotekets datorer och finns tillgängligt för
alla universitets studenter att ladda ner gratis på deras egna datorer. På campusbiblioteken finns
resursrum där studenter med läsnedsättning kan sitta mer i lugn och ro. De är utrustade med datorer
som har skärmförstoringsprogram och läsprogram för DAISY-talböcker.
Det känns som att attityden till att ha någon form av läsnedsättning förändrades för några år sedan
och att studenterna är mer bekväma att prata öppet om att de behöver lässtöd. Det kan märkas vid
drop-in-situationer när det inte finns möjlighet att gå till en mer avskild plats. I sådana situationer är
det sällan någon motsätter sig att göra en registrering eller diskutera något öppet vid infodisken.
Trots det finns det fortfarande ett stort mörkertal som rimligen behöver stöd. Det är oklart om
anledningen till att de inte tar kontakt för att få stöd är att de inte vet om att de kan få hjälp eller om
de anser att de klarar sig på egen hand. Att nå ut till studenter och marknadsföra vad biblioteket kan
erbjuda är en tuff utmaning. Information sprids via olika kanaler om det stöd som kan erbjudas till
studenter med läsnedsättning, vissa bibliotekarier nämner det i samband med att de pratar om
bibliotekets resurser när de har föreläsning för nya studenter. Linköpings universitetsbibliotek har ett
informationsblad http://guide.bibl.liu.se/ld.php?content_id=7425499 om talböcker och med
kontaktuppgifter till bibliotekets kontaktpersoner och koordinatorerna för studenter med
funktionsnedsättning på Studenthälsan. Ett försök att nå fler studenter är att skaparen av TorTalk,
Tor Ghai, är inbjuden att hålla i ett seminarium om studieteknik och sitt program i februari.
Fortbildning för anställda som arbetar med stöd för studenter med läsnedsättning består av att hålla
sig uppdaterad på egen hand och lära sig olika appar osv. Den grupp som arbetar med att stödja
studenter med läsnedsättning på Linköpings universitetsbibliotek har möten 1-2 gånger per termin
och då deltar även koordinatorerna från studenthälsan.
Deltagande på de seminarier som anordnas av MTM, sker främst när någon är ny med arbetet som
registrator i Legimus. Någon eller några av kontaktpersonerna åker vanligtvis på Svenska
Daisykonsortiets konferenser. Linköpings universitetsbibliotek ingår också i en nätverksgrupp för läsoch skrivstöd tillsammans med lärosäten från västkusten och Småland.
Katarina Eriksson, förste bibliotekarie och Magnus Andersson, bibliotekarie
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Syncentralen
2017 slogs de två Syncentraler som har funnits i Östergötland – en i Linköping och en i Norrköping –
samman till en Syncentral i Linköping. De hade invigning i de nya lokalerna på Garnisonen-området i
Linköping i slutet av april. Både utvecklingsledare Lena Udd och projektledare Lillemor Engholm Guy,
besökte denna och vi introducerade oss för personalen.
1 juni hade vi ett eget längre möte med kurator Jenny-Ann Karlsson och It-tekniker Torbjörn
Arvidsson. Vi informerade dem om projektet samt fick en beskrivning av dem hur de arbetar. Vi
förstod att de inte hade några dagstidningar på Syncentralen, vare sig i pappers- eller
taltidningsformat. Vi ordnade därför så att de kunde börja visa taldagstidningsspelarna genom två
prenumerationer på Norrköpings Tidningar och Östgöta Correspondenten.
I mitten av september besökte Eva Nilsson från MTM, personalen på Syncentralen. Huvudparten är
nyanställda och inte helt insatta i MTM:s tjänster. Vi var också med och kunde komplettera
informationen från Eva med information om taltidningsprojektet. Vi förmedlade även
kontaktuppgifter till Götabibliotekens tillgänglighetsbibliotekarier.
En månad senare, i oktober, gjorde vi en uppföljning med personalen för att förstå om och hur de
använder taltidningsspelarna. Det är arbetsterapeuterna som möter de som söker stöd. En av dem
svarade följande:
”Jag tar upp taltidning och talböcker med alla nya patienter. Frågar om läsintresse och om de har
intresse av att läsa tidning och böcker informeras patienten om att taltidning och talböcker finns som
alternativ till papperstidningen/vanlig bok.
Alla nya patienter får en broschyr om taltidningen och vi informerar även skriftligt hur man går
tillväga för att bli talbokslånare.
Om det bara handlar om att bli taltidningsprenumerant tar vi inte fram Daisy-spelaren per automatik.
Jag har en Victor Stratus 4H på mitt rum och brukar förklara att det är samma eller ungefär samma
apparat för talböcker som för taltidningen. Men eftersom vi inte förskriver de apparater som ska
användas för taltidningen så går vi inte igenom eller tränar användning specifikt inriktat mot
taltidningen. Om någon däremot har problem med sin befintliga spelare förklarar vi såklart
funktionerna. Vi upplyser om att taltidningshjälpen finns.”
Tillgänglighetsbibliotekarierna på Linköpings stadsbibliotek har själva ordnat möte med
Syncentralens personal under året och de tyckte det var intressant så flera är nu intresserade av att
komma dit. Vi har noterat att vi bör ordna ett sådant studiebesök 2018.
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LSS- och äldreomsorgen
Inventering
I mars fick chefer inom omsorgen i Linköping information per mail om projektet. En månad senare
skickade vi en enkät, liknande den som tidigare skickats till folkbibliotekarier, skol-, fokus- och
gymnasiebibliotekarier. Enkäten gick till 36 personer.
Nio av 14 kommuner svarade. Dessa var Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Söderköping, Tranås,
Vadstena, Valdemarsvik och Ydre. Från några fanns flera respondenter och sammanlagt svarade tolv
personer.
Tre respondenter arbetade inom LSS-omsorgen och nio inom äldreomsorgen. Respondenterna
arbetade som enhetschefer (6 st.), samordnare aktiviteter för äldre (2), utvecklingsstrateg (1),
verksamhetschef (2) respektive verksamhetsutvecklare (1).
Tio av tolv svarade att det finns böcker och dagstidning i pappersformat för brukarna. Även
veckotidningar finns tillgängligt hos hälften av respondenterna. Många brukare har också egen
dagstidning. Det var dock enbart en som svarade att de har taltidning och enbart två som har Daisyspelare.
Enbart fyra svarade att det har läsombud eller annan person inom omsorgen som läser dagstidningar
eller högläsning ur böcker. Dock svarade nio att de har frivilliga som kommer och läser för de
boende.
Fyra personer beskrev att de har samarbete med folkbibliotek, till exempel i form att biblioteket ser
till att det finns böcker i omsorgens lokaler. Att det är så få stämmer överens med svaren vi fick från
folkbiblioteken.

Bearbetning av omsorgen
Arbetet med att nå ut till omsorgen och att informera dem om taltidningar och talböcker, har i första
hand legat på de folkbibliotekarier som arbetar med tillgängliggörande medier. Ambitionen har varit
att stödja och stärka folkbibliotekarierna i deras arbete att nå ut till chefer och läsombud inom LSSoch äldreomsorgen. Parallellt har dock projektledaren haft en del kontakter själv med personal inom
omsorg.
Förutom information om projektet och erbjudandet att pröva taldagstidningsprenumeration, har
projektledaren varit med på event där det har funnits med personal från omsorgen, till exempel
läsombudsträffen som arrangerades i Motala bibliotek, öppet-hus-dagen som Ödeshögs kommun
arrangerade samt läsombudsträffen för alla läsombud i Östergötland, arrangerat av nätverket
Läsning på olika sätt.
I samarbete med MTM har vi även arrangerat en informationsträff 9 oktober där Maria O’Donnell
från MTM berättade om den nya taltidningsappen Akila och tillgänglighetsbibliotekarier om
taltidningsspelaren Victor Stratus. Vi bjöd in brett till detta tillfälle, det vill säga även personal och
läsombud inom omsorgen bjöds in.

42

Projektledaren har vidare kontaktat andra aktörer inom omsorgen för samtal kring tillgängliga
medier och taltidning. Det har till exempel varit läsombudssamordnaren i Norrköpings kommun samt
heminstruktörerna i Linköpings och Norrköpings kommun. Det arbete som heminstruktörer gör kan
ibland även utföras av arbetsterapeuter inom omsorgen i kommunen.
Vi undersökte därför om det finns fler kommuner med liknande service. Enbart en kommun till,
Söderköping, hade heminstruktör, men hon går i pension under detta år och ersätts inte. Några
kommuner (Boxholm, Mjölby, Vadstena och Ödeshög) hade arbetsterapeuter som var intresserade
av att få information från biblioteket om tillgängliga medier, varför vi skickade kontaktuppgifterna
vidare till aktuella bibliotekarier. Annars berättade arbetsterapeuterna i kommunerna att de oftast
skickade personer med synproblem vidare till Syncentralen.

Sandrinoparken
Sandrinoparken är ett boende i Linköping för personer med demenssjukdom. Josephine Lindblom är
undersköterska och demensvårdsutvecklare. Vid en träff på försommaren berättar hon om det
arbete de gör på Sandrinoparken. De kallar de boende för hyresgäster och verksamheten har en
musikinriktning. När en ny hyresgäst kommer börjar man med att kartlägga vilka musikpreferenser
hen har.
Sandrinoparken har ca 50 hyresgäster och tre demensvårdsutvecklare. De använder iPads för att
spela musik och titta på bilder. De använder även en app för att skapa en digital levnadsberättelse.
Alla som arbetar på boendet ska kunna använda iPad tillsammans med hyresgästerna. Medarbetarna
har gått igenom studiecirkeln ”Alla kan surfa”, framtaget av Demensförbundet och Studieförbundet
Vuxenskolan.
Josephine Lindblom fick tips om Legimus och blev intresserad. Vi kom fram till att göra ett lokalt
projekt hos dem vilket innebär att de lånar fyra trådlösa hörlurar, dels får information om
taltidningar och talböcker. De hyresgäster som vill kommer att få tillgång till Legimus. Detta lokala
projekt skulle ha startat under hösten, men det inledande mötet mellan demensutvecklarna och
tillgänglighetsbibliotekarier från Linköpings stadsbibliotek, har flyttats på två gånger och genomförs
först i januari 2018.
Hyresgästerna fick dock tillgång till hörlurarna redan i september. Josephine berättar: ”… de trådlösa
hörlurarna används flitigt och är mycket uppskattade. Jag tänker att hyresgäster kan uppleva en ökad
känsla av självständighet då vi har upprättat individuellt anpassade spellistor så musiken ’flyter’
liksom på. En del hyresgäster går in med lurarna till sin lägenhet och lyssnar på musik i sin favorit
fåtölj/ … /Vi är så tacksamma att vi får låna dessa!”.
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Marknadsföring och exponering
Vi har under året prövat ett antal olika sätt att marknadsföra och exponera taltidnings- och
talboksmöjligheterna. Arbetet är inte klart än, utan kan komma att pågå även 2018.

Pressmeddelande
En av de gängse metoderna är att informera pressen om projekt. Vi har gjort det vid två tillfällen, dels
i mitten av mars för att berätta att projektet startades, dels i oktober när vi för första gången
prövade att informera via film på pendeltågen i Östergötland.
Dessa utskick gav enbart en artikel, men en bra sådan i Länstidningen Östergötland, då även en av
tillgänglighetsbibliotekarierna från Linköpings stadsbibliotek var med på intervjun förutom
projektledaren.
Senare under året hade tillgänglighetsbibliotekarien i Motala kontakt med Motala & Vadstena
Tidning vilket ledde till att de skrev en artikel om en av talbokslåntagarna – och tillika
taltidningsläsare – i Motala.
Utvecklingsledare Lena Udd som är ansvarig för tillgänglighetsfrågor på Regionbibliotek
Östergötland, kontaktade redaktören för tidningen Hälsotecken, som ges ut av Region Östergötland.
Det resulterade i en artikel i senaste numret.
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Filmer
Vi var frustrerade över att inte få mer gensvar från massmedia och på försommaren föreslog därför
vår kommunikatör på Regionbibliotek Östergötland, Errol Tanriverdi, att vi skulle göra en
informationsfilm. Vi kontaktade en av de personer vi fått tips om från tillgänglighetsbibliotekarierna.
Det var en av taltidnings- och talboken kommer-användarna i Linköping. Gösta Arrelöv ställde gärna
upp och det blev en mycket fin liten film som vi lade ut på Regionbibliotek Östergötlands Youtubesida och tipsade även folkbiblioteken om att länka den på deras Facebooksidor.
Lite senare på sommaren gjorde vi även en film med Chi Persliden som har dyslexi, för att få en film
även för den målgruppen. Även denna lades upp på Youtube.
Redan under sommaren undersökte vi möjligheterna att visa film på Östgötatrafikens pendeltåg.
Eftersom priset var väldigt förmånligt valde vi att göra en film på 30 sekunder som visades i
dyslexiveckan vecka 40 samt vecka 45. Filmen uppmanade till att ta kontakt med bibliotekens
personal och besöka Götabibliotekens webbsida där det fanns en speciell länk på startsidan som gick
till information om taltidning och talböcker.
Filmen lades också upp på Regionbibliotek Östergötlands Youtube-kanal och återigen bad vi
biblioteken att lägga filmen på sina Facebooksidor.

Facebook, Götabibliotekens webbsida och övrig marknadsföring
Förutom filmen så gjorde vi även marknadsföring riktad till vuxna Facebook Annonsen länkade till
Götabibliotekens startsida varifrån man kunde gå vidare till information om taltidning och talböcker.
Förutom detta tog vi även fram rollups med information om att man kan pröva och lyssna på
taltidningsspelare på biblioteket och affisch med samma uppmaning. Alla huvudbibliotek fick en
rollup och affischerna kunde biblioteken printa ut själva i A4- eller A3-format. Vi tryckte även upp
åtta affischer i A2-storlek för några bibliotek som önskade det.
Folkbiblioteken uppmanades att föra statistik före, under och efter det marknadsföringsveckorna. Vi
kunde inte se att marknadsföringen gav något specifikt utslag, men vill ända påstå att det var en
viktig aktivitet eftersom det gjorde ämnet synligt. I tabellen nedan är siffrorna inom parentes från
första visningen, med veckorna 39, 40 och 41.
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Vecka 44

Vecka 45

Vecka 46

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (1)

2 (7)

1 (1)

1 (1)

4 (3)

4 (0)

23 (26)

23 (17)

12 (12)

Legimus-appen (för
skolbarn eller ungdom)

3 (6)

7 (3)

3 (3)

Legimus-appen (för
vuxen)

1 (1)

5 (3)

2 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

0 (0)

1 (0)

0 (0)

2 (8)

3 (7)

3 (28)
(visning av e-böcker)

19 (43)

35 (40)

20 (44)

Taltidning
(att läsas av skolbarn
eller ungdom)
Taltidning
(att läsas av vuxen)

Talbok för barn

Talbok för vuxna

Akila-appen
(för skolbarn eller
ungdom)
Akila-appen
(för vuxen)

Annat
som rör tillgängliggörande media
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Sound dome
Förutom att några folkbibliotek har valt att exponera taltidningsspelare i biblioteket, så har vi
diskuterat andra sätt att visa upp dem och att skapa en miljö som känns inbjudande. Vi sökte länge
efter en så kallad ljudstol i vilken man kan sitta bekvämt samtidigt som man, utan att störa andra,
kan lyssna till en taltidning eller bok. Sådana ljudstolar finns att köpa, men vi hittade ingen till ett
rimligt pris.
Vi började då istället att söka efter ljudparaply eller sound dome som det också kallas. Det är en kupa
som innehåller en högtalare. När man är under kupan kan man höra ljudet, men det är fokuserat till
just under själva kupan så att man inte stör omgivningen.
Vi fick förslag på en sound dome först sent på året. Vi har beställt ett exemplar vilket vi kommer att
pröva så att vi vet att det fungerar med taltidningsspelare och med surfplatta. Om det fungerar väl
kommer vi att beställa sound dome till de nio bibliotek som har visat intresse.

Information om projektet
Vi vill här också nämna att projektledaren har spridit information om projektet vid två tillfällen under
hösten. Dels vid den studiedag i Stockholm som MTM arrangerade 26 oktober, ”Läsfrämjande i
omsorgerna – för allas delaktighet”, dels på Internetdagarna i Stockholm den 21 november, då Tobias
Willstedt från MTM och projektledaren deltog i ett seminarium i Digidelspåret ”Digitalt först”.
Gensvaret var störst vid det första tillfället, men det kan nog förklaras med att målgruppen var mer
exakt för ämnet.
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Lärdomar
Generella
Bibliotekarier har kunskap, en del mer, en del mindre. Kunskapen är till stor del kopplad till ett
personligt engagemang.
Kontakter och besök på boenden och avdelningar, av bibliotekarier eller projektledaren, ger resultat.
Enträgen vinner. Det är en mycket god idé att påminna personer man mött, med ett uppföljande
mail.
Att hitta eldsjälar är också bra, även om vi inte har hittat någon specifik metod för det. Projektledaren följde upp en informationsträff med läsombud vilket ledde till att sex avdelningar inom ett
och samma boende skaffade taldagstidning tack vare ett engagerat läsombud. Ett annat exempel är
från Anna Fahlbeck, tillgänglighetsbibliotekarie på Linköpings stadsbibliotek. Hon skickade under
hösten information om Legimus till en av de fria skolorna i Linköping. En av lärarna hade en elev som
behövde Legimus omgående. Men han fick även en annan lärare intresserad av att lösa
lässvårigheter för sina elever. Det ledde så småningom till en snöbollseffekt och lista på flera som
behöver Legimus.
Det dröjde en bra bit in på hösten innan det lossnade vad gäller taltidningsprenumerationer inom
omsorgen och det var tack vare två saker: tillgänglighetsbibliotekariernas information på boenden
och uppföljande brev till dem som varit med på informationsmöten vi arrangerat.
Det är uppenbart att här finns flera faktorer som kan hjälpa eller stjälpa. Det som bidrar till att ett
boende bestämmer sig för att pröva taldagstidning är
-

Vi informerar återkommande
Det finns någon i personalen som ser en poäng eller vinst med att pröva
Det finns någon i personalen som har en positiv erfarenhet av taltidningar

Vad hade vi kunnat göra annorlunda, vad hade vi kunna utveckla?
Projektledaren förlitade sig för mycket på att skriftlig information skulle nå fram. Den behöver följas
upp med muntlig kontakt.
Ett av argumenten vi använd var att det är en demokratisk rättighet att kunna ta del av tidningar.
Hade digital inkludering varit ett bättre argument?
När arbetsterapeuter svarar att de hänvisar personer med synnedsättning till Syncentralen kunde
projektledaren argumenterat för att det finns andra situationer som också kan innebära att man
behöver stöd med läsning, till exempel om en person har fått en stroke.

Vad var svårt att genomföra? Vad var mer svårt än förväntat?
Några av biblioteken var snabba på att skaffa en taldagstidningsprenumeration, medan andra har
dröjt med det ända in i december. Vi har svårt att förstå varför inte alla kom igång med en gång, men
kan ana att det i vissa fall handlar om tidsbrist.
Samma gäller för filialer. Filialerna i Motala skaffade taltidning med en gång, medan att antal av
närbiblioteken och filialerna i Linköping och Norrköping kom med först nu sent på hösten. Det
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krävdes flera informationstillfällen från projektledare, chefer och tillgänglighetsbibliotekarier för att
övertyga dem.
På måndagen i vecka 40, första dagen för filmvisningen på pendeltågen, hade inget bibliotek länkat
filmen till sin Facebooksida. Norrköpings stadsbibliotek informerade om att det var dyslexivecka.
Efter att projektledaren skickat en påminnelse till tillgänglighetsbibliotekarierna blev det ytterligare
fyra bibliotek (Boxholm, Linköping, Motala och Valdemarsvik) som lade in en länk. För projektledaren
var det självklart att biblioteken skulle haka på, men uppenbarligen inte

Vad fungerade bättre än väntat? Vad fick vi på köpet?
Tidigt under hösten noterade vi att antalet bibliotekarier som arbetar med tillgänglighet har blivit
fler. Det är inte helt sant, eftersom en del av de som tidigare ansvarade för tillgängliga medier, inte
alls eller mer sparsamt arbetar med detta nu. Men totalt sett är det dock fler som nu har en djupare
kunskap om tillgängliggörande medier och hur man kan arbeta med dem. De bibliotek som har gjort
en förstärkning är Boxholm, Finspång, Motala, Norrköping, Söderköping och Valdemarsvik. Dessa
personer har lagts till tidigare kontaktpersoner så att de har fått samma information som övriga.

Övrigt lärande
Eftersom vi ville inleda med att göra en enkät och inte kunde använda webbenkäter som vi har
använt tidigare, blev det tillfälle att börja använda Region Östergötlands enkätverktyg LEO. Den har i
stor fungerat utmärkt för ändamålet.
Vi har även använt Region Östergötlands projektverktyg Antura, eller åtminstone delar av den som
kalender, tidsplanering och riskanalys. Vi har även lagt upp lägesrapporterna förutom att fylla i den
lägesrapport som görs i Antura.
Det har varit ett spännande och innehållsrikt år med flera målgrupper, möten och samtal. Det har
vuxet fram ett stort intresse och engagemang från inte enbart bibliotekarier.
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Bilaga 1
Kontaktuppgifter
MTM
Helena Kettner Rudberg
Helena Nordqvist
Lisbeth Byström
Tobias Willstedt
Victoria Enbäck
Eva Nilsson
Lovisa Karlsson Kjellin
Kaisa-Marie Gustavsson

helena.kettner.ruberg@mtm.se
helena.nordqvist@mtm.se
lisbeth.bystrom@mtm.se
tobias.willstedt@mtm.se
victoria.enback@mtm.se
eva.nilsson@mtm.se
lovisa.karlsson.kjellin@mtm.se
kaisa-marie.gustavsson@mtm.se

RBÖ
Kerstin Olsson
Lena Udd
Lillemor Engholm Guy

kerstin.ma.olsson@regionostergotland.se
010-103 93 17
lena.udd@regionostergotland.se
010-103 93 20
lillemor.engholm.guy@regionostergotland.se 072-588 98 71

08-580 02 774
08-580 02 748
08-580 02 727
08-580 02 744
08-580 02 711
08-580 02 707
08-580 02 755
08-580 02 804
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Bilaga 2
Riskanalys

Risk
Uppdragsgivaren/chef på RBÖ slutar

S*K

Riskvärde
10 Mellan risk

Åtgärder
Informera ny chef

Projektledaren slutar

3 Låg risk

Lena kan inte medverka fullt ut

8 Mellan risk

Boka in regelbundna möten

Biblioteken vill/kan/förmår inte delta

9 Mellan risk

Stötta bibliotek som saknar kapacitet
Inspirera dem till att vara med

Syncentralen har problem med medverkan

6 Mellan risk
Inspirera och peppa, se till att teknik fungerar

LSS får problem/vill inte medverka
Äldreomsorgen har problem att/vill inte
medverka
Talsyntesljudet i spelaren är inte bra för dem
som hör dåligt

Spelaren kräver viss vana att jobba med
digitala verktyg (personal)

9 Mellan risk
Inspirera och peppa personalen
8 Mellan risk
Föreslå utveckling av apparat
16 Hög risk
Använd och om nödvändigt utveckla
instruktioner
Informera om support hos MTM och
taltidningshjälpen
12 Hög risk

Samarbete mellan bibliotek, syncentral, LSS
och äldreomsorg fungerar inte

4 Låg risk

Utvärdering av Region Värmlands arbete

5 Mellan risk

Det går inte att beskriva en metod som kan
användas av andra

3 Låg risk

MTM är inte nöjda med resultatet

4 Låg risk

S = sannolikhet att risken inträffar (1-5)
K = konsekvens om det inträffar (1-5)
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