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VÅGA VISA 
Våga Visa bibliotek är en metod och ett nätverk för samverkan kring utvärdering av 

biblioteksverksamhet. Nätverket startade 2013 och idag deltar Ekerö, Järfälla, Solna, 

Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby, Vallentuna och Värmdö kommuner i samarbetet. Våga Visa 

finns även inom utbildning och kulturskola. 

 

Våga Visa bibliotek 

• utgår ifrån ett medborgarperspektiv  

• stimulerar till erfarenhetsutbyte och ger underlag till förbättring och utveckling 

• ger underlag för analyser och jämförelser mellan kommuner och bibliotek 

• är en viktig del av nämndens kvalitetsuppföljning och bidrar till måluppfyllelse 

• är en stimulerande kompetensutveckling för bibliotekspersonal 

 

Metoden 

Observationen genomförs av bibliotekspersonal. Observatörerna bildar lag som besöker ett 

bibliotek i en annan kommun under en vecka. Observatörerna skaffar sig en så heltäckande bild 

som möjligt av biblioteket och dess verksamhet genom observationer i verksamheten, intervjuer 

och samtal med ledning, personal och besökare, deltar i personalmöten samt tar del av hemsidan 

och av dokument av olika slag. 

 

En metodbok och bedömningsmatris styr och stödjer observatörerna i deras arbete. 

Observationen redovisas i en rapport. 

 

Målområden 

Observatörerna beskriver och bedömer verksamheten inom följande målområden:  

• Normer och värden  

• Verksamhet 

• Kommunikation 

• Samverkan  
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Fakta om enheten 
Ekerö kommun är en växande, storstadsnära landsbygdskommun i västra delen av Storstockholm. 

Kommunen är stor till ytan - 383,6 km2 och har som man uttrycker det på webbplatsen: 
”28.680 invånare, 1900 hästar. 140 öar, kobbar och skär, 2 världsarv, 1 kung”.  

Centralort är tätorten Ekerö belägen på Ekerön. 
Färre invånare än genomsnittet för Sveriges kommuner bor här i tätort och jordbruksmark utgör en relativt 

stor del av ytan. Kommunen har hög sysselsättningsgrad och inkomster en god bit över rikssnittet. 

Befolkningen består till 85.7% av inrikesfödda och tillhör de kommuner i Stockholms län med flest unga 

medborgare. De största språken utöver svenska är finska, arabiska och polska. 

Biblioteket i Ekerö centrum är det största av Ekerös bibliotek och en del av Ekerö kulturhus. I 

Kulturhuset finns även Galleri Utkiken med allt från konst- till upplevelseutställningar. 
Här finns också teater-, konsert- och biograflokalen Erskinesalen. 

Biblioteksbyggnaden är tillsammans med centrala området i Ekerö centrum ritat av arkitekten Ralph 

Erskine. De andra biblioteken i Ekerö kommun är Barnens eget Bibliotek i Stenhamra och flera 

skolbibliotek. Biblioteket i Ekerö centrum är öppet måndag-torsdag 9.00-19.00, fredag 10.00-

17.00 och lördag 11.00-15.00. På söndagar håller biblioteket i Stenhamra öppet och har där stängt 

på lördagar istället. Detta för att det alla dagar i veckan ska finnas ett bibliotek tillgängligt i Ekerö 

kommun. På folkbiblioteken arbetar 10 personer (varav ett par mest i Stenhamra). Sex personer 

arbetar som bibliotekarie och fyra som biblioteksassistent. Fem skolbibliotekarier ingår också i 

personalstyrkan, men de arbetar bara på folkbubiblioteket under skollov. 

Centralorten Ekerö har 12.358 invånare. Ekerö centrum ligger intill Tappströmsbron och området 

byggdes till stor del i början av 1990-talet. 

 

 

Observationens genomförande 

• Observatörer finns på plats på biblioteket i Ekerö centrum 15 - 20 november (måndag-

lördag) vecka 46.  
• Vi närvarar även vid ett kvällsprogram den 16 november, ett personalinköpsmöte den 18 

november, ett besök av en förskolegrupp den 18 november samt vid ett personalmöte den 

19 november.  
• Sex anställda (biblioteks-/kulturskolechef samt fem bibliotekarier) intervjuas. 

• 13 besökare intervjuas. Vi intervjuar personer av alla åldrar och kön. Besökare fångas upp 

vid olika tider i biblioteket under veckans gång. Under observationsperioden har även ett 

antal informella samtal med personal gjorts. 

• Förutom den personliga kontakten och observationen i och av lokalen har ett antal digitala 

dokument studerats (se referenslista). Ekerö biblioteks webbplats har studerats samt 

Facebooksidan och Instagramkontot. 
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Sammanfattande slutsats om enheten  

Det allmänna dokument som styr hela kommunens kulturverksamhet är Kultur och 

fritidsnämndens verksamhetsplan. Det finns även en Biblioteksplan som beskriver kommunens 

vision för bibliotekens utveckling.  

Vid intervjuerna har det framgått att personalen prioriterar ett verbalt levande arbete kring normer 

och värden mer än nedtecknade dokument. Det finns dokument att stödja sig på men personalen 

beskriver att man hellre arbetar i samtal och diskussioner kring dessa frågor.  

En arbetsgrupp har tagit fram ett dokument vid namn Riktlinjer för bemötande som beskriver 

rutiner kring hur personalen arbetar och beter sig i det dagliga arbetet. Där finns även information 

om vad man som personal ska och inte ska hjälpa låntagare och besökare med.  

Bibliotekets entré kan upplevas lite ödslig och anonym då den är entré till flera verksamheter i 

huset. Informationsdisken är uppdelad i expedition och information och vad skillnaden är kan 

vara lite svårt att ta till sig för en ny besökare. Bibliotekslokalen är rymlig och trivsam och det 

finns gott om sittplatser av olika slag. Lokalen är tillgänglighetsanpassad. 

 

Det finns ett mycket bra utbud av medier. Beståndet upplevs som mångsidigt och aktuellt. 

Ordningen i hyllorna är god och det finns plats för att skylta. Även beståndet av böcker på andra 

språk än svenska är gott. Dagstidningsutbudet är begränsat. Mediebeståndets digitala utbud håller 

en hög kvalitet. 

Läs- och språkfrämjande aktiviteter för barn och unga finns i stor utsträckning, t.ex. erbjuds 

sagostunder, skrivarcirklar, högläsning och brädspelsevenemang. 

Inspiration till läsning ges genom bland annat skyltning på aktuella teman, utställningar och 

författarbesök. 

Webbplatsen är relativt lättnavigerad. Den är generellt funktionell men texttung. 

På webbplatsen finns en kortfattad och tydlig information om vilka tillgänglighetsanpassningar 

som finns och inte finns på de olika enheterna. 

Webbplatsen saknar information på lätt svenska och på andra språk än svenska - förutom viss 

basinformation översatt till engelska. 

Det finns utförlig information om e-medier på webbplatsen. 
Facebook-sida och Instagram-sida finns och uppdateras regelbundet. Inläggen, får vi berättat, 

arbetas fram av en grupp medarbetare. 

Man har, i stort, samma information i båda kanalerna och vänder sig till samma målgrupp i dem.  

 

Biblioteket samarbetar med låntagare som tipsar om böcker på bibliotekets Facebook-sida. 

Barn utformar genom en tävling bibliotekets bokmärken. 

Det är kreativt att ha en förslagslåda med olika placeringar. 

Samverkan sker med lokalsamhället och ett exempel på detta är samarbetet med den närliggande 

bokhandeln.  
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Bibliotekets starka sidor 

• Generösa öppettider (s. 10) 

• Bemötande (s. 7) 

• Ungdomsverksamhet (s. 13) 

• Barnverksamhet (s. 13) 

• Medieskyltning (s. 10) 

• Programverksamhet (s.14) 

• Fysisk tillgänglighet (s. 10) 

• Stort och allsidigt medieutbud (s. 11) 

• Rikt medieutbud för prioriterade grupper (s. 11) 

• Lugn och trivsam fysisk miljö (s. 10) 

 

Bibliotekets förbättringsområden 

• Bristfällig orienteringsskyltning (s. 17) 
• Bristfällig information på hemsidan om hur man ger inköpsförslag (s. 15) 
• Endast svenska instruktioner vid datorerna och information på lätt svenska saknas i stor 

utsträckning  (s. 15) 
• Få eluttag för laddning av datorer och mobiler (s. 10) 
• Bristfällig information om och hantering av wifi i bibliotekslokalen (s. 10) 
• Otydlighet angående skillnaden mellan expedition och information (s. 9) 
• Delvis bristfällig belysning (s. 9) 

 

Jämförelse med tidigare observation 

Förbättringsområden i tidigare 

rapport: 2016 

Nuläge: 2021 

Styrdokument Har åtgärdats och är under utveckling 

Lokalen, tak och belysning Kvarstår delvis 

Hyllplaceringar, svårt att hitta Kvarstår delvis 

Ungdomsavdelningen ofärdig Har åtgärdats 

Bibliotekariernas uppmärksamhet Har åtgärdats och är under utveckling 
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Observationens resultat 

Normer och värden 

 

Beskrivning 

 

Värdegrundsarbete, diskriminering och bemötande 

Kommunen har en övergripande värdegrund som följaktligen också är bibliotekets. 

Den finns på intranätet så vi har inte kunnat ta del av den. Vid intervjuerna framkommer att man  

inte aktivt arbetar utifrån denna. 

På biblioteket finns utarbetatade egna värdeord; Tillgängliga, Jämlika och Miljömedvetna. 

 

Vi presenteras inte för några formella riktlinjer vad gäller diskriminering. 

 

Dokument Riktlinjer för bemötande beskriver rutiner kring hur personalen arbetar och beter sig 

exempelvis vid oroligheter i biblioteket eller kring hur man bemöter olika grupper på bästa sätt. 

Där finns även information om vad man som personal ska och inte ska hjälpa låntagare och 

besökare med. Dokumentet uppdateras regelbundet och påverkas av det som diskuteras om 

verksamheten på fredagsmöten. I dokumentet Riktlinjer för bemötande står det att man aldrig får 

göra undantag från riktlinjerna.  

De intervjuade besökarnas åsikter om bemötandet de får är samstämmigt mycket positivt. 

Intervjuer med personalen visar att kunskapen om, och ett systematiskt arbete med, normer och 

värden på ett dokumenterat, teoretiskt, plan inte är prioriterat. I realiteten upplever vi dock, vilket 

också bekräftas i intervjuer, att man har ett ständigt pågående samtal om dessa frågor. Vid behov 

tas frågorna vidare till personalmöten för att ibland också införlivas i t.ex. dokumentet Riktlinjer 

för bemötande.  

 

Bedömning 

Trots brister i, kunskap om, och arbete med, formella dokument runt värdegrund och 

diskriminering uppfattar vi att det i praktiken pågår ett fortlöpande arbete med dessa frågor.  

 

Skrivningen i Riktlinjer för bemötande att man aldrig får göra undantag känns orealistisk och 

motsägs också av hur man agerar enligt de intervjuer vi gör.  

 

Det finns i viss utsträckning en gemensam syn på verksamhetens värdegrund bland personalen. 
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Ett systematiskt arbete mot diskriminering, respektive kränkande behandling bedrivs i viss 

utsträckning.  

Det finns vanligtvis ett respektfullt förhållningssätt mellan personal/personal, personal/besökare 

och besökare/besökare. 

 

 

Verksamhet 

 

Beskrivning 

 

Medieplan/mediepolicy 
Beskrivning 
Dokumentet Interna riktlinjer för mediearbetet på Ekerö bibliotek tar upp exempel på hur 

diskussionen om principerna för mediearbetet ska hållas levande, hantering av prioriterade 

grupper/verksamhetsfrågor samt riktlinjer för samlingarna inklusive gallring, magasinering och 

ansvarsfördelning i mediearbetet. Dokumentet uppdateras fortlöpande. 
Inköp sker både enskilt och i grupp beroende på område och målgrupp. 

 
Bedömning 

Det finns en inköpspolicy som håller hög kvalitet. 
Medieplan saknas och kan inte bedömas. 

 

 
 

Det fysiska rummet  
Beskrivning 
 

I Ekerö kommuns biblioteksplan (2019-2023) framgår att Biblioteksrummet ska väcka nyfikenhet 

och lust till livslångt lärande. Man beskriver att biblioteket ska samverka med aktörer som har 

olika konstarter och uttryck och att debatter, utställningar, föredrag och olika dialoger ingår i 

bibliotekets folkbildningsuppdrag. 

Biblioteket ligger i Ekerö centrum och granne med restauranger, affärer, bostadshus, kontor och 

ett systembolag. Två stora skyltar möter besökaren vid ingången: Biblioteket i Ekerö Centrum 

samt Bibliotek. Den intilliggande pizzerians gatupratare blockerar ibland nästan ingången. 
 

Hela bibliotekets offentliga del ligger i gatuplan från entrén. 

Direkt när man kommer in genom ytterdörrarna möts man av en stor och tom foajé som också är 

ingång för bio/samlingssal samt en liten konstgalleridel. I foajén finns några olåsta toaletter varav 

handikapptoaletten vid vårt första besök har några urdruckna vinflaskor på golvet. Vid 

intervjuerna har vi delgivits att yttre foajén används som samlingsplats för lokala ungdomar och 
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andra som behöver värma sig eller umgås. En intervjuad barnfamilj har, trots många 

biblioteksbesök, aldrig tidigare upptäckt att foajén också är entré till bion. 

 

En bit in i lokalen börjar biblioteket, vilket kan avskiljas från foajén via en utdragbar glasvägg.  

Det saknas någon form av översiktlig orientering av bibliotekslokalen för besökaren. 

En bit längre in möts man av en tvådelad disk som det står expedition och information på, med 

var sin bibliotekspersonal bakom. Det känns lite svårt att ta till sig vad som är skillnaden mellan 

dem för en förstagångsbesökare.  

 

Utlåningsautomat och återlämningshylla ligger lite skymda vid sidan. Återlämning av böcker 

sker på en särskild återlämningshylla. Böckerna sorteras sedan i expeditionen, körs ut till 

respektive hylla och sätts upp av personal som har ansvar för den avdelningen.  

 
Det hänger plexiglas framför disken och det finns ett bord med handsprit för besökare att sprita 

händerna med. På hyllor nära ingången skyltas med 7-dagarslån samt 14-dagarslån, vilka visar 

vad som är nytt och populärt bland böckerna. Vilken som är skillnaden mellan dessa kategorier 

förutom lånetid framgår inte. Det finns ett tidningsställ med ett väldigt begränsat antal 

dagstidningar nära diskarna. Lokalen är rymlig och präglas av en lugn färgskala och större och 

mindre konstverk syns överallt i biblioteksrummet. De vi intervjuar är samstämmigt eniga om att 

lokalen är mycket trivsam. 
 

I biblioteksrummet finns ett kluster av fyra publika datorer. Det är aldrig fullsatt under våra besök 

utan antalet datorer verkar fylla behoven mer än väl. Det finns också en katalog/sökdator låst till 

bibliotekets webbplats; vid den är heller ingen trängsel. En intervjuad besökare tycker att det ibland är 

problem med högljudda ungdomar runt datorerna men det är inget vi uppmärksammar under vår 

observationsvecka.  

 

Det finns tre studierum som bokas i expeditionen. Man behöver dock vara över 18 år för att få boka. 

Hyllorna är mestadels höga, även på ungdomsavdelningen, men det finns gott om fotpallar för att nå 

de högre hyllorna. I taken finns ett flertal fläktar som blåser runt luften i lokalen. 

 

I biblioteksrummet finns höga omslutande fåtöljer som ger användaren lite avskildhet, men även 

andra typer fåtöljer och enklare stolar. Här finns också en soffgrupp, där sitsarna är mycket slitna 

och fläckiga. 

 

Det finns belysning över bokhyllor men ljusinsläppet och ljuset känns ganska snålt, speciellt i 

mitten av lokalen där taket också är tämligen lågt. Det ska finnas en tyst avdelning som vi inte 

hittade.  
 
Vi ser tydliga hyllgavelskyltar men en intervjuad besökare saknar att det signum man ser när man 

söker i katalogen inte står på gavelskyltarna. 

Några besökare uppger att de söker i webbkatalogen men att det inte alltid är helt enkelt att hitta 

till hyllan. Ibland saknas det signum som anges i katalogen på hyllskyltar. Någon intervjuad 

besökare tycker dock att det brukar gå bra att orientera sig från katalog till hylla. 
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Det är i delar av lokalen sparsamt med eluttag, exempelvis för laddning av telefon eller dator. 

Sökdatorer och utlåningsautomat är höj- och sänkbara.  
 

Det finns extra stora bokstäver på tangenterna vid sökdatorerna. Vi hittar ingen information om 

wifi i biblioteket. På förfrågan får man en lapp med lösenord. 

Det finns tydlig information om kostnad för utskrift, dock endast på svenska. 

 
På hemsidan finns en detaljerad uppspaltning av de tillgänglighetsanpassningar som finns i det 

fysiska rummet, t.ex. att handikappanpassad toalett finns, att skötbord finns, att talsyntes och 

hörselslinga finns och att assistanshundar är välkomna. 

 

Biblioteket öppnar klockan nio på morgonen och stänger klockan 19 de flesta vardagar. 

Biblioteket har även lördagsöppet. 

 
Det finns en skyltning med aktuella teman i entrén (inför författarbesök, böcker om Knutby, 

Augustpriset). En utställning om Saker som kommit i glömska finns i en glasmonter på biblioteket 

och det finns en speciell avdelning, Ekeröiana, med lokala böcker och lokala ämnen. 

 
Bedömning 

 
Bibliotekets öppettider är generösa. 

Entréns dubbla skyltar ger en lite märklig tårta-på-tårta-effekt. 

Placering och presentation av mediebeståndets fysiska utbud är tillgängligt för besökaren. 

Då entrén är gemensam med flera verksamheter i huset kan den upplevas som lite ödslig och 

även lite skräpig. Vi upplever bibliotekslokalen som luftig och trivsam vilket även flera 

intervjuade besökare bekräftar.  

 

Lokalen känns inbjudande med de många sittplatserna, även om vissa sittdynor ser ganska slitna 

ut. I delar av lokalen är det ganska sparsamt med eluttag för laddning av mobiler och datorer. 
Det är inte så tydligt hur man får tillgång till wifi i biblioteket. 

 

Under hela vår observationsvecka är biblioteket en lugn och stillsam miljö att befinna sig i. 

 

Lokalerna är i stor utsträckning tillgänglighetsanpassade. 

Biblioteket är i relativt stor utsräckning en välkomnande och attraktiv mötesplats för besökaren. 
Lokalerna är i relativt stor utsträckning verksamhetsanpassade. 
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Mediebestånd fysiskt och digitalt 

Fysiskt mediebestånd 

Beskrivning 

Medieutbudet består, enligt databasen, av runt 40.000 titlar. 

 
Det är god ordning i hyllorna och plats finns för att skylta med böcker. Samma person ansvarar 

för ett antal hyllor från inköp till gallring. 

 
Det framgår inte om det är möjligt att låna senaste numret av tidskrifterna och hur lång lånetiden 

är. Utbudet av dagstidningar är begränsat till Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet samt två lokala 

tidningar. 

 
Det finns ett stort utbud av DVD-filmer för vuxna till utlån. 

Filmerna är indelade i många genrer. 

 
Kulturrådsböcker (böcker som distribueras med statligt stöd till landets folkbibliotek) erbjuds 

men titlarna är inte sök- eller reserverbara. 

 
Bedömning 

Det finns ett gott medieutbud i relation till kommunens invånarantal och det upplevs som väl 

genomarbetat och aktuellt. Det finns också bredd och omfång när det gäller andra språk. 

Att DVD-filmer för vuxna är indelade i många genrer underlättar för den som letar film inom en 

viss genre men försvårar för den som letar en specifik titel. 

Vi anser att det är bra att kulturrådsböckerna går att låna men att det är synd att man inte kan hitta 

dem i katalogen. 

Mediebeståndets fysiska utbud i sin helhet håller en hög kvalitet. 

Placering och presentation av mediebeståndets fysiska utbud är i stor utsträckning tillgänglig för 

besökaren. 

 
 
Fysiska medier för prioriterade grupper 

 

Beskrivning 
Lättlästa böcker står i anslutning till vanliga romaner på samma språk.  

LL-hyllan (lättlästa böcker på svenska) är tydligt indelad i olika kategorier som I samhället, Kropp 

och känslor, Högtider och fest, Förr i världen. 

Minoritetsspråken (inkl. finska) står för sig och övriga utländska språk för sig. 

De största språken i kommunen är enligt uppgift finska och arabiska. 

Det finns listor på webbplatsen över böcker några olika språk som arabiska, dari och tigrinja. 

Även listor på storstilsböcker finns här. Listorna är osorterade men går att sortera i nästa steg. 
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Vuxenböcker finns på många språk. 

Inga tidskrifter eller dagstidningar finns på andra språk än svenska. Ingen digital tidningstjänst 

som Pressreader finns trots att många språk talas i kommunen. 

Även barn- och ungdomsböcker finns på många språk.  

Barn- och ungdoms-DVD finns. De är inte åldersindelade utan alla står i en svit - förutom filmer 

som bygger på Astrid Lindgrens berättelser. 

 
På barnavdelningen står böcker för barn 6-12 år (Hcf och Hcg) tillsammans. 

Pekböcker återfinns i en ganska hög hylla där barn ej når själva. 

Mangaböcker står utan beskrivning på en snurrhylla. 

 

Bedömning 

Att böckerna på andra språk än svenska står i olika sviter kan göra det lite svårt att hitta böcker på 

det språk man letar (minoritetsspråk för sig, övriga utländska språk för sig). 

Det finns ett relativt stort och tydligt indelat bestånd av lättlästa böcker för vuxna. 

Mediebeståndets fysiska utbud för prioriterade grupper håller en hög kvalitet. 

 

 

Digitalt mediebestånd 
 

Beskrivning 
E-böcker erbjuds via appen Biblio vars utbud manuellt väljs av bibliotekspersonalen. Man kan låna 

upp till fem e-böcker eller e-ljudböcker på sju dagar. 

 
Förutom till bibliotekets egna e-medier länkas till externa kostnadfria e-böcker olika språk. 

 

Biblioteket erbjuder lån av e-film genom Cineasterna. Man kan låna två filmer per vecka. 

Både Biblio och Cineasterna annonseras tydligt på bibliotekets webbplats under vår 

observationsvecka. 

 

Bedömning 
Tillgången till bibliotekets e-böcker och e-film är generös. 

 

Vi anser att det är positivt med ett manuellt urval av e-böcker vilket minskar andelen böcker av 

mindre god kvalitet. 

 

Mediebeståndets digitala utbud i sin helhet håller en hög kvalitet. 

Placering och presentation av mediebeståndets digitala utbud är i stor utsträckning tillgänglig för 

besökaren. Mediebeståndets digitala utbud för prioriterade grupper håller en hög kvalitet. 
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Läs- och språkfrämjande för prioriterade grupper 
 

Beskrivning 

Barnbibliotekarien har regelbundna tider för sagostunder, både för bokade grupper och öppna 

tider. De har dock inte kommit igång i så stor skala efter pandemin. Hon besöker även öppna 

förskolan regelbundet. Dessutom förses förskolor med ett flertal bokpåsar som barn och föräldrar 

kan låna hem. Eftersom det finns ett utbyggt system med skolbibliotek på kommunens skolor har 

folkbiblioteket inte sådana gruppbesök. För ungdomar erbjuds skrivarcirklar, högläsning, 

brädspelsevenemang med mera. 

Vi observerade inga läs- och språkfrämjande aktiviteter för personer med andra modersmål än 

svenska eller personer med funktionsnedsättning. Vid intervjuer framkommer att man tidigare 

haft aktiviteter som karaoke för den senare gruppen. Språkkafé på svenska erbjuds normalt vid en 

annan biblioteksenhet.  
Boken kommer-service (hemleverans av böcker för den som har svårt att ta sig till biblioteket) 

erbjuds. Information om detta finns på hemsidan och även i en tryckt folder.  

 

Bedömning 

Specifika läs- och språkfrämjande aktiviteter för den prioriterade gruppen barn finns i stor 

utsträckning. Ett strukturerat arbete kring läs- och språkfrämjande finns i hög grad för denna 

grupp.  

Ett strukturerat arbete kring läs- och språkfrämjande för personer med andra modersmål än 

svenska och personer med funktionsnedsättning finns i viss utsträckning. 

 

 

Inspiration, upplevelser och bildning och ökad kunskap 
 

Beskrivning 

I entrén skyltas med aktuella teman under rubriker som Inför författarbesök, Böcker om Knutby 

och Augustpriset. 

En utställning om Saker som kommit i glömska finns i en glasmonter och det finns även en 

speciell avdelning, Ekeröiana, med lokala böcker och lokala ämnen. 

 
På grund av pandemin har man här, som på många bibliotek, inte kommit igång med så mycket 

fysisk programverksamhet ännu. Ett fullsatt författarprogram för vuxna ägde rum under vår 

observationsvecka. Ett Mario Kart-evenemang ägde rum strax innan vårt besök.  

 

Man har ett stort utbud av bokcirkelkassar till utlån och det finns även möjlighet att låna ett rum 

för att ha bokcirkel i, även om biblioteket inte arrangerar cirkeln. 

 

Utställningar visas i biblioteket. 
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Ingen tryckt programfolder finns för 2021 på grund av pandemin. 

Det har tidigare funnits IT-hjälp men den har inte erbjudits under hösten. 
Affischer och flyers finns för kommande program. 

 

Bedömning 

Det finns i hög grad specifika aktiviteter eller forum ämnade att inspirera, ge besökarna ökad 

kunskap eller möjliggöra upplevelser. 

 

Ett strukturerat och medvetet arbete kring upplevelse och inspiration finns i stor utsträckning. 

 

 

Kommunikation 

 

Beskrivning 

 

Bibliotekets webbplats 
 

Beskrivning 

Webbplatsen innehåller information om öppettider, vilka bibliotek som finns i kommunen, 

tillgänglighet, bibliotekets tjänster samt sökfunktion för mediebestånd och aktiviteter. 

 

Under rubriken Informationsdatabaser - sök i öppna arkiv informeras inte om 

släktforskningsdatabaserna som istället står under en egen rubrik. Biblioteket har inga 

betaldatabaser man kan få tillgång till som låntagare. Utförlig information om e-medier finns. 

 
En detaljerad Tillgänglighetsredogörelse som endast berör webbplatsens tillgänglighet finns som 

en central menypunkt. Under rubriken Kontakt och respektive biblioteksenhet finns en kortfattad 

och tydlig information om vilka fysiska tillgänglighetsanpassningar som finns och inte finns på 

de olika enheterna. 

 
Bibliotekets webbplats håller på att omarbetas för att öka tillgängligheten, detta efter att man fått 

hjälp av Begripsam (företag som arbetar med tillgänglighet för personer med kognitiva 

svårigheter) att titta både på det fysiska rummet och webbplatsen. 

 

Det finns listor på webbplatsen om böcker några olika språk som arabiska, dari och tigrinja. 

Även listor på storstilsböcker finns. Listorna är osorterade men går att sortera i nästa steg. 

 

Det finns ingen information på lätt svenska eller på andra språk än svenska, förutom viss 

information översatt till engelska. Denna är dock ytterst begränsad och i formuläret Apply for  a 

library Card är nästan all formulärtext på svenska. Förutom till bibliotekets egna e-medier länkas 

till externa kostnadfria e-böcker på olika språk. 
 

Information om biblioteksplanen ligger under rubriken Att låna. 
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Funktionen Readspeaker (funktion för att lyssna på sidans text) finns. 

 

Vägen från webbkatalogen till hyllan kan vara något snårig då översiktsorientering saknas i de 

fysiska lokalerna. Besökarna tycks leta sig fram på egen hand eller fråga personalen. 

Några av våra intervjade besökare har använt webbplatsen hemifrån. 

 

 

Bedömning 

Webbplatsen är relativt lättnavigerad. Den har ett funktionellt uttryck med fokus på medier och 

evenemang, men upplevs av oss som texttung. 

 

Det finns utförlig information om e-medier. Dock lite förvirrande med rubriken ”kostnadsfria e-

böcker...” som kan leda till tron att bibliotekets e-böcker är kostnadsbelagda för låntagaren. 

 

Hänsyn till de prioriterade grupperna finns i relativt stor utsträckning. 

 

Bibliotekets webbplats som helhet håller en relativt hög kvalitet. 

 

 

Sociala medier 
 

Beskrivning 

Facebook-sida och Instagram-sida finns och uppdateras regelbundet. Inläggen arbetas fram av en 

grupp medarbetare. 

Det finns, i stort, samma information i båda kanalerna och de vänder sig till samma målgrupp. 

Möjligen med den skillnaden att Instagram är lite mer “busigt” som en av de intevjuade 

medarbetarna uttryckte det. 

Biblioteket samarbetar med låntagare som tipsar om böcker på bibliotekets Facebook-sida. 

Vid expeditionen finns QR-koder att skanna för att enkelt kunna hitta Facebook- och Instagram-

sidan. Biblioteket har i dagsläget 824 följare på Facebook och 659 på Instagram. Ingen av de 

personer vi intervjuar följer biblioteket i sociala medier. 

Inläggen på sociala medier texttolkas. 

 

Bedömning 

Tisdagens besök av Göran Greider saknas på sociala medier. 

Att låta låntagare ge tips om böcker på bibliotekets Facebook-sida upplever vi som väldigt 

trevligt och inkluderande.  

 

Användaren ges i relativt stor utsträckning möjlighet till interaktion. 

Hänsyn till de prioriterade grupperna finns i viss utsträckning. 

Biblioteket är i relativt stor utsträckning aktivt i sociala medier. 
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Besökares inflytande och delaktighet 

 

Beskrivning 

 

Vi ser en fysisk tipslåda som då och då flyttas runt till olika placeringar i biblioteket. Genom den 

får biblioteket in en del synpunkter. I intervjuer får vi höra att personalen ofta fångar upp 

synpunkter under tjänst i diskarna. 

Ungdombibliotekarien berättar hur hon använder ”stora öron”. Vi uppfattar att hon fångar upp 

företeelser ungdomarna pratar om i samtal och sociala medier och försöker integrera dessa i 

verksamheten. 

 

Vi får veta att det genomförs en årlig bokmärkestävling för barn. 

 

På webbplatsen, under rubriken Inköpsförslag och fjärrlån står att man gärna får lämna 

inköpsförslag men det saknas vidare hänvisning om hur man ska gå tillväga. Inget formulär 

verkar finnas för inköpsförslag. 

 

I biblioteksplanen står att man önskar öka fokus på icke-användare och vi får veta att  

en stor Sifo-undersökning är på gång under våren 2022 för att ta reda på vad Ekerös invånare vill 

ha ut av biblioteket. 

 

Ingen e-postadress, telefonnummer eller namn till ledningen (bibliotekschefen) finns på webben 

ifall man vill komma i kontakt. En generell e-postadress och telefonnummer till biblioteket 

erbjuds som kontaktväg. 

 

Biblioteket har ett Facebook-konto, och en sida på Instagram. Det ges förhållandevis få 

interaktioner på inläggen. 

En av bibliotekets stammisar lägger ut muntliga boktips på bibliotekets Facebook. Boktipsen är 

textade och därmed tillgängliga även för personer med hörselnedsättning. Ambitionen är att låta 

låntagare av olika ålder och kön tipsa framöver. 

 
 

Bedömning 

Vi uppskattar att besökare tipsar om böcker, det ger intryck av ett bibliotek där man involverar 

besökarna i verksamheten. 

Att barn ges möjlighet att utforma bibliotekets bokmärken som används hela året främjar 

delaktigheten. 

Vi anser att det är otydligt hur man ska gå tillväga för att lämna inköpsförslag eller begära 

fjärrlån hemifrån. 

Sifo-undersökningen som snart ska genomföras tyder på att man tar icke-användarnas synpunkter 

på allvar. 
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Bra med förslagslåda med olika placeringar. Det kan vara oklart hur man ska komma i kontakt 

med bibliotekets ledning då endast information om funktionsbrevlåda finns. 

 

Besökare ges i viss utsträckning möjlighet att påverka verksamheten. 

Användare ges i relativt stor utsträckning möjlighet till interaktion och diskussion. 

 

 

 

 

 

Samverkan 

 

Beskrivning 

 

Samverkan med lokalsamhället 

Beskrivning 

I intervjuer med personal berättas att biblioteket har många olika lokala samarbetspartners. Denna 

samverkan har olika omfattning. Man har ett tätt samarbete med skolor (skolbibliotekarier), 

förskolor, fritidsgårdar, den lokala bokhandeln, ett LSS-boende, en i kommunen boende känd 

föredragshållare samt olika föreningar som en släktforskarförening och en idrottsförening. 

 

Vi noterar samverkan med den lokala bokhandeln under ett författarbesök. Biblioteket ställer 

lokal och personal till förfogande medan bokhandeln har förlagskontakter. Vid författarbesöket 

under vår observationsvecka har bokhandeln ett bord med bokförsäljning och signering av 

böcker.  

 

Pandemitiden har pausat många samarbeten men förhoppningen från personalen är att kunna 

återuppta detta samarbete igen då smittspridningen lättar. 

 
Bedömning 

Samverkan med lokala samarbetspartners finns i relativt stor utsträckning. 

 

Syftet med samverkan 

 

 

Beskrivning 

I Ekerös Biblioteks biblioteksplan (2019-2023) står det “Biblioteket skall erbjuda lokal 
förankring och möjligheter till delaktighet i samhälls- och föreningsliv”. 

Vi uppfattar i intervjuer att målet är att uppfylla biblioteksplanens intentioner genom att använda 

sig av de samarbeten och kontaktvägar som visar sig fungera. 
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Bedömning 

Syfte med samverkan finns i relativt stor utsträckning. 
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