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1. Uppdrag och vision 
 
Detta styrdokument anger inriktningen för Talboks- och punktskriftsbibliotekets (TPB) insatser inom 
det taktila området under perioden 2012-2016. Det strategiska arbetet utgörs av olika aktiviteter 
(Bilaga 1) där prioriteringen stäms av mot årliga verksamhetsplaner och följs upp i anslutning till 
årsredovisning.  
 
1.1 Uppdrag 
TPB ska erbjuda barn, ungdomar och vuxna tillgång till information och medier i lämpligt format och 
därigenom erbjuda jämlika förutsättningar att följa och vara delaktiga i samhällsutvecklingen. 
 

Myndighetens övergripande uppdrag regleras i TPB:s förordning samt i Upphovsrättslagen: 
 

Förordning (2010:769) med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket: 
1 § Talboks- och punktskriftsbiblioteket har till uppgift att i samverkan med andra bibliotek i landet 
arbeta för att personer med funktionsnedsättning ska få tillgång till sådana exemplar av litterära verk 
som de behöver för att kunna ta del av verken. 
  
Upphovsrättslagen (SFS 1960:729. Ändring införd t.o.m. 2010:697): 
17 § Var och en får på annat sätt än genom ljudupptagning framställa sådana exemplar av 
offentliggjorda litterära och musikaliska verk samt av offentliggjorda alster av bildkonst, som 
personer med funktionshinder behöver för att kunna ta del av verken. Exemplaren får också spridas 
till dessa personer.  
 
1.2 Vision 
Inom en femårsperiod ska TPB erbjuda fler personer med olika typer av funktionsnedsättning, olika 
anpassade resurser inom det taktila området. Barn och ungdomar upp till 18 år skall särskilt 
prioriteras. 
 
Samverkan är en premiss för att nå nya användare och för att vidga TPB:s kunskaper och 
kompetenser inom det taktila området. Samverkan ska utvecklas med såväl enskilda som med 
grupper av användare, med myndigheter och institutioner på olika samhällsnivåer samt med 
leverantörer och intresseorganisationer. 
 
1.3 Definition 
Taktil läsning av punktskrift och taktila bilder sker med känselsinnet, genom beröring. Taktil läsning 
sker genom att läsaren använder en kombination av känsel, muskelkraft och rörelse, den så kallade 
haptiska förmågan. 
 
1.4 Användarna 
TPB:s målgrupp inom det taktila området är personer i olika åldrar med olika funktionsnedsättningar 
som påverkar möjligheten att läsa, inhämta information och kommunicera med andra. Särskilt fokus 
har barn och ungdomar med synnedsättning, blindhet och/eller annan funktionsnedsättning. 
 
Läsning i taktil form ger personer med synnedsättning eller blindhet tillgång till skriftspråket och till 
bildvärlden. Förmågan att använda skriftspråket är fråga om livskvalitet för alla språkanvändare. Läs- 
och skrivkunnighet påverkar människors möjligheter på arbetsmarknaden och att delta i 
samhällslivet i stort. 
 
För många personer med dövblindhet är taktil läsning av mycket stor betydelse. 
 
Taktil läsning kan även fylla en viktig funktion för seende personer med olika funktionsnedsättningar.  
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TPB erbjuder taktila material och produkter av olika slag, i olika kombinationer och för olika åldrar:  

 Punktskriftsböcker 

 Punktskriftstext 

 Taktila bilder   

 Taktila kartor  

 Svartskriftstext i storstil i kombination med punktskrift 

 Tidningar och tidskrifter i punktskrift 

 Andra taktila produkter t.ex. almanackor och sällskapsspel  

 Punktskriftsnoter  
 

2. Strategiområde användare 
Fler personer ska direkt eller indirekt via förmedlare1 erbjudas TPB:s produkter och tjänster. 
TPB:s fokus är stöd och insatser som främjar förutsättningar för läs-, språk- och kunskapsutveckling.  
 

2.1 Strategier  
TPB ska öka kunskapen om vilka personer som kan förstärka sin läsupplevelse via taktila medier och vilka 
taktila material som fungerar bra för olika personer. Det skall ske genom att befintliga och nya användare 
ges tillfälle att samverka i arbetet att utveckla produkter och tjänster. 
 
TPB ska utveckla mätbara mål som kan följas upp i relation till olika användare och målgrupper och som 
bildar underlag för myndighetens prioriteringar inom det taktila området. 
 
TPB ska erbjuda användarna ett fysiskt tillgängligt taktilt bibliotek för utlåning av taktila medier och 
material. Verksamheten ska byggas upp och utformas utifrån användarnas behov.  
 
TPB:s individuella tjänster inom det taktila området, bl.a. punktskriftstjänsten, ska utredas och 
vidareutvecklas utifrån befintliga och nya användares behov.  
 

3. Strategiområde produktion och teknisk utveckling  
Produkter och tjänster som TPB producerar för nya och befintliga användare ska utvecklas, effektiviseras, 
breddas och kvalitetssäkras. Den ökade kunskapen om olika användare skall vara utgångspunkter för 
utveckling av de produkter och tjänster som TPB skall erbjuda i framtiden. 

 
3.1 Strategier 
TPB ska utveckla forum där myndigheten tillsammans med användare och leverantörer kan skapa och 
vidareutveckla produkter och tjänster.  
 
TPB ska i samverkan med andra myndigheter, leverantörer samt universitet och högskola, driva frågor där 
teknikutvecklingen ökar möjligheten för fler användare att få tillgång till fler olika taktila resurser. 
 
Barns och ungdomars behov och önskemål ska särskilt beaktas så att intresset för den taktila läsningen 
ökar. Nya produkter och tjänster riktade till barn respektive ungdomar ska provas, produceras och 
utvärderas.  
 

                                                             
1
 Exempel på förmedlare är folkbibliotek, förskolor, syncentraler, gruppbostäder, habiliteringscentra och särskolor. 
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TPB ska välja, anpassa och utveckla ett kvalitetssystem som planerar och kvalitetssäkrar produkter och 
tjänster med utgångspunkt i TPB:s uppdrag som bibliotek, myndighet och förlag. Målsättningen är en 
ständigt förhöjd kvalitet i produkter och tjänster för såväl barn och ungdomar som för vuxna.  
TPB:s befintliga produkter och tjänster ska med stöd av effektivare produktion och anpassning av material 
i högre grad motsvara befintliga användares förväntningar. 
 
TPB ska samverka med myndigheter och leverantörer inom det taktila området, internationellt och 
nationellt, i syfte att utveckla produkter och tjänster. Samverkan ska ske utifrån ekonomiska och tekniska 
utgångspunkter med möjlighet till ökad effektivisering. Ett viktigt exempel är möjligheten att 
tillhandahålla svensk punktskrift i Robobraille.2  

 
TPB ska verka för tillkomsten av en gemensam, nationell katalog för anpassade medier och taktila 
bilder. 
 
TPB ska verka för en standardisering av utveckling och utformning av taktila produkter och tjänster. 
 
TPB ska sträva efter att minimera tiden från idé till färdig produkt eller tjänst med utgångspunkt i 
processkartläggning.  
 

4. Strategiområde distribution och kommunikation 
Kommunikationen av TPB:s uppdrag inom det taktila området ska förtydligas och förbättras. 
Distributionen ska ske på sådant sätt att det förenklar möjligheten att använda TPB:s produkter och 
tjänster. 

 
4.1 Strategier 
TPB:s nätverk ska breddas och fördjupas. Nätverken syftar till att förbättra kommunikationen av tjänster 
och produkter så att fler personer med olika funktionshinder får kännedom om TPB:s verksamhet.  
 
TPB ska etablera nya kontaktytor bland intresseorganisationer, myndigheter, förmedlare och andra med 
kunskap om personer med olika typer av funktionshinder. 
 
TPB:s fysiska och digitala distributionskanaler ska utvecklas utifrån användares och förmedlares olika sätt 
att tillgodogöra sig TPB:s produkter och tjänster. Distributionen ska i första hand utvecklas med inriktning 
på barn och ungdomar. Innovativa lösningar ska uppmuntras. 
 
TPB ska undersöka möjligheten att förbättra samordning och samspelet av kommunikation och 
distribution mellan TPB, andra myndigheter, användare, förmedlare och leverantörer.  
 
TPB ska utreda nuvarande utformning av policys och regelverk för användarna, med utgångspunkt i TPB:s 
uppdrag som bibliotek, myndighet och förlag. 
 

5. Strategiområde samverkan 
Samverkan med befintliga och nya användare, berörda myndigheter, förmedlare, leverantörer samt 
intresseorganisationer ska förtydligas och förbättras. Utgångspunkter är användarnas behov och 
förväntningar samt myndighetens behov av kompetens- och kunskapsutveckling inom det taktila området. 

 
5.1 Strategier 
TPB ska i samverkan med universitet och högskola utveckla och tillgodogöra sig kunskaper om taktil 
läsning samt vilka taktila material som kan fånga intresse hos olika användare. Med utgångspunkt i dessa 

                                                             
2
 En tjänst som ger möjlighet till konvertering av text, bl.a. punktskriftsfiler och talböcker i Daisy-format 
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kunskaper och användarnas behov, ska TPB stimulera till taktil läsning i samverkan med myndigheter, 
förmedlare och intresseorganisationer.  
 
TPB:s samverkan med bibliotek ska vidareutvecklas genom att stimulera bibliotekens insatser att, via 
förmedlare, nå fler nya användare av taktila medier. 
 
TPB ska utveckla samverkansformerna inom området taktil bild med nuvarande och potentiella 
leverantörer. Syftet ska vara att öka effektivitet i produktionen, bredda alternativen för formgivning och 
på andra sätt anpassa produkter och tjänster till nya och befintliga användare.  
 
TPB ska ta initiativ till att det formuleras samverkansmål inom det taktila området med 
Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). 

 

6. Bilagor 
Bilaga 1: Aktivitets- och tidplan för insatser 2012-2016 
Bilaga 2: Plan för samverkan 2012-2016 
Bilaga 3: Förteckning över TPB:s samverkanspartners 

 
 
 
 

 


