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Om Bibblix 

1 Inledning 
 

1.1 Bibblix 

Bibblix är en app för barn mellan 6 - 12 år, där de kan låna och läsa böcker direkt på sina surfplattor 
eller mobiltelefoner. Idén med Bibblix är att barn själva ska hitta sin läsning och sin läslust. Appen är 
utvecklad med barns behov och önskemål i fokus. Innehållet och utformningen bygger på en 
omfattande kartläggning och målgruppsanalys. Barn i olika åldrar, olika socioekonomiska situationer 
och med olika läsförmåga har testat Bibblix under arbetets gång, och deras synpunkter och tankar 
har varit en viktig del i utvecklingen. 
 
Bibblix finns för både iOS- och Android-enheter, och kan användas på smartphones eller läsplattor. 
Varje användare kan låna upp till 5 titlar per kalendervecka och lånetiden är 28 dagar. Tjänsten är en 
del i Sambruks digitala tjänsteportfölj och erbjuds alla medlemmar. 

1.2 Mål och vision 

Bibblix ska vara en del i det läsfrämjande arbetet och ha en tydlig och omfattande urvalspolicy. 
Urvalet görs medvetet så att så många barn som möjligt både kan hitta titlar att känna igen sina 
livsvillkor i, men också titlar som vidgar världen. En av grundidéerna är också att leda från det breda 
till det smala genom boktipsen. 
 
Bibblix ska vara relevant för barn i olika livssituationer och inte kännas exkluderande. Strävan är att 
tjänsten som helhet har en jämn spridning mellan författare och huvudpersoner av olika kön. 
 
Bibblix ska vända sig till barn hela vägen, från grafik och kategorier, till språket som ligger på nivå för 
barnen. 
 
Målet med grundidéerna är 
 

• att fler barn ska hitta sin läslust och själva kunna hitta sin läsning, 

• att öka träffsäkerheten - barnen ska tycka att de får bra boktips som är anpassade efter deras 
läsförmåga, samt att 

• minska tröskeln – barnen ska självständigt utan vuxnas inblandning hitta fram till läsning. 
 
Bibblix grundidéer ska stå som direktiv och vara vägledande för fortsatt arbete i 
förvaltningsorganisationen. Visionen är att Bibblix ska vara ett välanvänt verktyg med hög kvalité på 
innehåll, för barn i hela Sverige att själva hitta sin läsning och att upptäcka sin läslust. 
 
Som ett led i att upprätthålla denna vision ingår exempelvis att följa den innehållsmässiga 
urvalspolicyn, att arbeta för en god design och en bra användarupplevelse, samt att noga prioritera, 
planera och genomföra förändringar i enlighet med beslut i styrgruppen för Bibblix. Även ekonomiska 
och budgetmässiga beslut ska tas med visionen i åtanke. 
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1.3 Vårt fokus 

Målgruppen för tjänsten är barn och deras läslust. Bibblix ska vara en trygg plats för barnens läsning 
och barnen ska inte behöva känna att andra kan se vad de läser. Bibblix bör därför läsas på en 
personlig enhet, som platta eller telefon. 
 
Malmö Stadsbibliotek (MSB) och Stockholms Stadsbibliotek (SSB) har också erfarenheten av att det 
är bra att separera den s.k. lustläsningen från den läsning som förknippas med skolan. Barn vill kunna 
ha en plats där de kan läsa, och stimuleras till läsning ifred. 
 
Skolans läsuppdrag är av ett annat slag än folkbibliotekens och skolbiblioteken är därför inte 
prioriterade i anslutningen av Bibblix till fler kommuner. Sammantaget gör det att Bibblix som tjänst 
idag tillhandahålls via folkbiblioteken. 
 
Bibblix har bara titlar på svenska för att det är där vi har expertis att bedöma innehållet och skriva 
texter, och för att det där finns ett tillräckligt stort utbud att fylla alla nivåer och kategorier. Tjänsten 
har inte ljudböcker eftersom förvaltningsorganisationen har valt att fokusera utvecklingsresurser på 
texter, samt att ljudböcker kräver ytterligare teknisk utveckling. 

2 Organisation 

Bibblix förvaltningsorganisation kan åskådliggöras enligt följande skiss: 
 

  



 
Ämne: Datum: 

Om Bibblix 2020-04-27 
Version 1.0 

Utfärdad av: Sida: 

Mats Löfberg 3 (3) 
 

 
De olika funktionerna i förvaltningsorganisationen kan beskrivas enligt följande tabell: 
 

Funktion Beskrivning 

Styrgrupp Styrgruppen har inseende i alla angelägenheter berörande 
Bibblix och ansvarar för förvaltningsuppdraget. 

Verkställande tjänsteperson Verkställande tjänsteperson är ytterst ansvarig för 
Sambruks verksamhet och ingår i styrgruppen. 

Verksamhetsledare Ansvarar för fortlöpande förvaltning av Bibblix samt 
spridande av tjänsten till samtliga kommuner i Sverige. 
Verksamhetsledaren rapporterar direkt till Verkställande 
tjänsteperson.  

Kansli samt Metod och modellstöd Stödjande roll till de övriga funktionerna i organisationen. 

SSB Ansvarar för teknisk förvaltning och utveckling av Bibblix. 
Vidare ansvarar SSB för intern och extern teknisk support. 

MSB Innehållsredaktionen på MSB som ansvarar för Bibblix 
innehåll. 

Förvaltningsråd Rådet ansvarar för utvecklings- och förvaltningsstyrning. 

3 Anslutning till Bibblix 

För att ansluta sig till Bibblix så krävs det enligt Lag om offentlig upphandling (LOU) att kommunen är 
medlem i Sambruk, enskilt eller genom gruppanslutning. För mer information om medlemskap, 
årsavgifter mm se https://sambruk.se/ga-med-i-sambruk/. 
 
Anslutning av nya kommuner kommer ske i turordning där de som har kortast förankrings- och 
beslutsprocess prioriteras. En upprättad tidsplan för nya kommuner kommer användas för att kunna 
planera in nödvändiga aktiviteter som berör anslutningsprocessen. 
 
MSB har bland annat färdiga texter om Bibblix som riktar sig till användarna och bibliotekens 
personal. För att underlätta införandet tillhandahålls detta material tidigt i anslutningsprocessen och 
kan läggas ut på bibliotekens hemsidor samt spridas internt som information och handledning. 
 
Förutom informationsmaterial kommer Bibblix verksamhetsledare samt funktionen för teknik och 

utveckling hos SSB vara stöd under införandet. Vidare finns Bibblix ordinarie support som stöd. 

I tjänstens användningsavtal beskrivs också tydligt förutsättningarna för ett effektivt införande, 

exempelvis vilka resurser som ska finnas tillgängliga hos kommunerna under anslutningsprocessen. 

Redan innan ett formellt beslut tagits så kommer Sambruk samla in nödvändig teknisk information, 

fullmakt för uppkoppling till innehållsleverantör, förbereda en samverkansroll i kommunen, samt 

tydliggöra det engagemang som förväntas för ett smidigt införande av Bibblix. 
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