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Bemötande och tillgänglighet – att möta personer med behov av tillgängliga medier! 



< 10 % av världens böcker tillgängliga

Källa: World Blind Union







Hur bemöter vi 
och ger stöd till 
dem som läser 

digitalt?

Vilka ”vanliga” 
medier är 

tillgängliga redan 
nu?



DAISY-konsortiet är en global 
sammanslutning av organisationer med ett
gemensamt mål att uppnå bästa tänkbara
sätt att publicera och läsa, för alla
• Vi bidrar med expertis inom

standardisering av teknik för böcker och
läsning

• Vi utvecklar riktlinjer och checklistor för
att så brett som möjligt sprida “best 
practice” inom digital publicering

• Vi främjar utveckling och användning av
läsverktyg som ger bästa möjliga
användarupplevelse

• Vi stödjer och bidrar i utvecklingen av
bokutgivning som inkluderar alla oavsett
läsförmåga





Hur går det för den tillgängliga e-boken?

• Implementering av EPUB3-standarden pågår i 
bokbranschen världen över
• EPUB 3.1  ”förvaltning” från december 2016

• Amazon säljer nu fler e-böcker än tryckta böcker 
– men strippar bort fördelarna med EPUB3

• EDRLab - europeiskt kunskapscentrum för att 
främja EPUB3 i Europa

• 75 st EPUB3-läsare utvärderade avseende 
tillgänglighet www.accessiblepublishing.org

• 30 st EPUB3-läsare baserade på Readium

http://www.accessiblepublishing.org/


E-böcker i Sverige
E-bokslån = 8 % 

Stockholms 
stadsbibliotek

april 2015



Tre ”kugghjul” i tillgänglig läsning av e-böcker

The e-book

Reading 
system

Assistive
technology



Utmaningarna finns i hela processen…

Böcker 
skapas

Innehåll
Åtkomst och 
distribution

Läsverktyg Användaren

•Kompatibelt?
•Funktionalitet
•DRM
•Uppfinningsrikedom

•Verktyg
•Kompetens
•Fokus på 
pappersböcker

•Användar-
upplevelse
•Metadata

•Kompatibilitet
•Utformning
•Anpassningsbarhet
•Fungerar med 
hjälpmedel?

•Kunskap
•Erfarenhet
•Motivation?

Utmaningar

Vem äger 
problemet?

författare och 
redaktörer?

Layoutare?
Redaktörer?
Förlag?

bokhandeln?
e-boksdistributörer?
bibliotek?

plattformstillverkare?
app-utvecklare?
hjälpmedelsutvecklare?

användaren? 
närstående?
förmedlare?
tillverkarna?
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Tänkbart långsiktigt mål

Ett ökat utbud av böcker för personer med 
läsnedsättning genom att den kommersiella e-
bokutgivningen i Sverige görs tillgänglig

• Samma titlar

• Samma format

• Samma tidpunkt

• Samma distributionskanal

• Samma kostnad

• Samma information

• Samma läsprogram



E-böcker och ljudböcker på biblioteket

• Snabb utveckling – koll på läget?

• Kompetens och resurser att stödja att 
komma igång med e-böcker?

• Registreringsförfarandet på webben?

• Katalogen – vilka böcker är 
tillgängliga? 

• e-läsarna - tillgängliga? 



Slutsatser

• Teknikskifte på gång - samlade insatser behövs

• E-böcker blir komplement till ”klassiska” tillgängliga medier  
- för allt fler

• Viktigt att kunna skilja ut vad som är tillgängligt och inte

• Användarupplevelsen av e-böcker kan överträffa nuvarande 
- särskilt när man studerar

• Biblioteken har stora möjligheter att nå ut med e-böcker till 
personer med läsnedsättning – greppet om frågan



Hur bemöter vi 
och ger stöd till 
dem som läser 

digitalt?

Vilka medier är 
tillgängliga redan 

nu?



Tack!

jesper.klein@mtm.se
www.daisy.org
www.idpf.org
www.accessiblepublishing.org
www.readium.org 


