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Abstracts The purpose of this Master Thesis is to investigate the quality of
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this thesis will examine the quality of the library service to people
who are disabled. This applies particularly to the service to people
with reduced ability to move or to see, which also includes people
with infirmities due to old age. We also have investigated how
well the library itself is adapted to the disabled. In order to get
more information about the library service to people who are
disabled, we have studied literature on this subject and the Master
Thesis contains a summery of those documents.

The study is based on interviews, visits, document and literature
studies. As a theoretical starting point for our discussion, we have
used Total Quality Management and Goal Steering.

The chief outcome of the analysis is, that disabled people get a
good service, when visiting the library. Those who are housebound
also get a good service. But the work is performed in a rather
unstructured way. Those who live in institutions would however
need more personal and perhaps individual attention. In order to
create a more effective utilization of the resources, the library
ought to frame distinct strategies and goals. They would also need
to carry out evaluations and adjustments of their services.
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  1. Inledning och bakgrund

Människor med funktionshinder kan ha svårt att själva ta sig till biblioteket, eller de kan ha nedsatt
förmåga att tillägna sig bibliotekets utbud. Funktionshindrade kan ha olika typer av svårigheter,
vilka bottnar i olika orsaker. Man kan från födseln ha någon form av funktionsnedsättning eller
förståndshandikapp, man kan ha råkat ut för en skada. Alla löper vi risk att med tiden få försämrad
rörelseförmåga och nedsatt syn och hörsel. Därför är det vanligt att äldre har någon form av
funktionsnedsättning. Människor med funktionshinder kan ha svårt att göra sig hörda och hävda
sina rättigheter. Man kan misstänka att de, i besparingstider, därigenom riskerar att bli
styvmoderligt behandlade.

Biblioteken har försökt tänka på dessa eftersatta grupper genom den uppsökande verksamheten.
Redan på 1920-talet hade sjukhusen startat egna bibliotek för sina patienter. Dessa sjukhusbibliotek
började sedan på 1930-talet samverka med de kommunala biblioteken. Verksamheten kallades då
för ”social biblioteksverksamhet”. På 1940- och 50-talen byggdes denna verksamhet ut. Bl.a.
började Boken kommer-verksamheten efter amerikanska och engelska förebilder. Man ville ge även
de äldre, sjuka och handikappade, som bodde hemma, samma biblioteksservice, som dem på
vårdinstitutionerna.

Även andra vårdinstitutioner, såsom ålderdomshem och institutioner för utvecklingsstörda, byggde
upp bibliotek. Till att börja med gjorde de som sjukhusen och startade på egen hand, men
utvecklade så småningom ett samarbete med biblioteken. De fick framför allt vandringsbibliotek
eller bokdepåer från biblioteken. Mer kunde dessa inte erbjuda. Under 1960-talet förstärktes
biblioteken resursmässigt med fler anställda, som var inriktade på social biblioteksverksamhet.

Den ”sociala biblioteksverksamheten” bytte 1974 namn och började kallas den ”uppsökande
verksamheten” i stället. Detta för att man ansåg att all biblioteksverksamhet har social karaktär och
att ingen verksamhet var mer ”social” än någon annan. Dessutom började verksamheten breddas till
att också innefatta barnbiblioteksverksamhet, och även arbetsplatserna fick de egna bibliotek (Ända
hem till fru Nilsson 1990, s 15 f.).

Under 1980-talet var Sveriges ekonomi god och mer och mer resurser satsades på biblioteken och
deras olika verksamheter. Så kom 1990-talet med konjunkturnedgång och nedskärningar. Därmed
blev man tvungen att på de flesta bibliotek prioritera och den uppsökande verksamheten blev
lidande.

I Bibliotekslagen från 1997 kan man läsa:

”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbildning samt
kulturell verksamhet i övrigt ska alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek.” (SFS 1996:1596)

”Folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt invandrare
och andra minoriteter bl.a. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska och i former
särskilt anpassade till dessa gruppers behov.” (ibid)

Här framgår klart och tydligt att alla medborgare, alltså även de som har svårt att komma dit själva,
ska ha tillgång till ett folkbibliotek. Biblioteken ska dessutom ägna särskild uppmärksamhet åt bl.a.
funktionshindrade. Detta är alltså vad biblioteken är skyldiga att klara. Gör man det? Hur långt har
man nått? Vi tror att man har ambitionerna, men hur utnyttjar man de resurser man har?

Riksdagen fastslog 1996 nya mål för en nationell kulturpolitik. Ambitionen med de nya nationella
målen är att de ska vara vägledande för all kulturverksamhet oberoende av samhällssektor. Målen är



övergripande och formulerade så att de ska gälla alla medborgare. Endast på ett ställe nämns
funktionshindrade, i kommentaren som följer efter mål nummer ett:

"Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den." (Kulturutskottets
betänkande 1996/97, s 41)

Vidare kan vi läsa i kommentaren:

"En reell yttrandefrihet kräver att alla har tillgång till ett språk, till kunskaper och information. Den
kräver också att det finns en mångfald arenor, som är tillgängliga för människor oberoende av
social tillhörighet, kön, yrke, geografisk belägenhet, etniskt ursprung eller funktionshinder." (vår
kursivering) (ibid, s 40)

Mål nummer två lyder:

”Verka för att alla får möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till eget
skapande.” (ibid, s 40)

I kommentaren framhålls att de hinder, som gör att många människor och grupper fortfarande står
främmande för kulturlivet måste brytas ned (ibid, s 40).

Det står alltså inte mycket om funktionshindrades situation och ingenting nämns om stödjande
åtgärder, specifikt riktade för att underlätta för just den gruppen. Men man kan dock dra slutsatsen
att funktionshindrade ska ha samma rättigheter som alla andra medborgare när det gäller tillgång till
information och kultur.

Statens kulturråd har i en rapport 1998 gjort en kartläggning och ett handlingsprogram för att främja
funktionshindrades deltagande i kulturlivet. Utgångspunkten är att kultur som stöds av allmänna
medel också ska vara tillgänglig för alla. Man framhåller att folkbiblioteken genom sin stora lokala
spridning har en central ställning i kulturlivet (Funktionshindrades tillgång till kultur 1998, s 74).
Biblioteken har anpassade medier som talböcker, videoböcker och LL-böcker. På folkbiblioteken
visar man ett stort intresse för att utveckla IT- verksamheten.

Efter ett samtal med en bibliotekarie, som arbetar med uppsökande verksamhet, förstod vi att det
satsas allt mindre på äldre låntagare till förmån för barnen. När vi fick höra att Stadsbiblioteket i
Uddevalla ville ha sin uppsökande verksamhet granskad, tyckte vi att det var ett intressant ämne för
en uppsats. Framför allt gäller det verksamheten för följande grupper: rörelse- och synhandikappade
(här ingår även personer med åldersrelaterade funktionsnedsättningar) samt lätt
förståndshandikappade. Man ville från bibliotekets sida ha en kartläggning av den uppsökande
verksamhet, som riktar sig till dessa målgrupper, vilket eventuellt skulle kunna leda till åtgärder,
som kan förbättra verksamheten för användarna. Kanske kan biblioteket utnyttja de resurser man
har på ett mer effektivt sätt? Vi fick fria händer när det gällde undersökningens uppläggning.

Vi vill med vår undersökning skaffa oss en uppfattning om hur man organiserar den uppsökande
verksamheten på Uddevalla Stadsbibliotek, så att de resurser man har till sitt förfogande kommer
användarna till godo på bästa sätt. Vi vill granska den uppsökande verksamheten ur ett
totalkvalitetsperspektiv, vilket innebär att vi dels vill undersöka kvaliteten på den service som
erbjuds och dels hur arbetet läggs upp för att ge en bra service.

Vår undersökning gäller även i vilken utsträckning och på vilket sätt biblioteket underlättar för
personer med funktionshinder, som besöker biblioteket, att tillägna sig den information biblioteket
erbjuder. De resultat vi kommer fram till vill vi ställa i relation till idéer och tankar vi funnit i
litteratur i ämnena kvalitetsstyrning och totalkvalitet, men även i ämnet målstyrning, eftersom vi
funnit att dessa idéer har många gemensamma beröringspunkter. Vi vill även diskutera resultaten i



relation till litteratur som behandlar uppsökande verksamhet och hur man har organiserat den
uppsökande verksamheten på andra bibliotek.

Den uppsökande verksamheten vid Stadsbiblioteket i Uddevalla vänder sig alltså främst till
personer, som har svårt att ta sig till biblioteket. Om biblioteket är handikappanpassat, minskar
naturligtvis behovet av den uppsökande verksamheten, eftersom fler personer med
funktionsstörningar kan besöka biblioteket. På biblioteket finns möjligheter att få hjälp och att
utnyttja tekniska hjälpmedel, vilka man kanske inte har tillgång till hemma. Därför bör målet vara
att så många som möjligt kan besöka biblioteket. Det hela hänger alltså ihop, och därför finns det
anledning att även granska i vilken utsträckning bibliotekets lokaler är handikappanpassade.

1.1 Syfte

Syftet med uppsatsen är att belysa kvaliteten på service och uppsökande verksamhet för
funktionshindrade vid Stadsbiblioteket i Uddevalla.

1.2 Frågeställningar

För att uppnå vårt syfte, har vi valt att rikta in oss på följande frågeställningar:

• Vilken strategi använder man sig av vid planeringen av arbetet med den uppsökande
verksamheten?

• Hur är målbeskrivningen formulerad för den uppsökande verksamheten och hur sker
uppföljning och utvärdering?

• Hur stor vikt lägger man vid användarservicen i planeringen av arbetet med den uppsökande
verksamheten?

• Hur samarbetar biblioteket med olika myndigheter och handikapporganisationer?
• Hur arbetar man för att nå ut till personer som har svårt att ta sig till biblioteket? Finns det

grupper man inte når, och i så fall varför inte?
• Hur har man anpassat bibliotekets lokaler så att tillgängligheten ökas för personer med

funktionshinder? Vilka tekniska hjälpmedel för funktionshindrade finns?
• Hur kan arbetet med den uppsökande verksamheten reorganiseras i syfte att förbättra

kvaliteten på servicen till användarna?

1.3 Avgränsningar

 Bibliotek bedriver uppsökande verksamhet riktad till olika målgrupper, exempelvis barn, äldre,
sjuka, handikappade, intagna inom kriminalvården samt anställda på arbetsplatser med
arbetsplatsbibliotek.
 
 I vår uppsats kommer vi att begränsa oss till den del av uppsökande verksamhet som vänder sig till
personer med vissa funktionshinder. I vår målgrupp ingår rörelsehindrade, synhandikappade och lätt
förståndshandikappade, samt åldersdementa. Eftersom det är vanligt att man drabbas av försämrade
funktioner vad gäller rörelseförmåga och syn med stigande ålder, är en stor andel av de rörelse- och
synhandikappade äldre personer.



2. Metod och definitioner

I detta kapitel presenterar vi den metod vi valt att använda oss av vid genomförandet av vår
undersökning. Vi har använt oss av Holme & Solvangs bok Forskningsmetodik (utgiven 1991), där
man diskuterar kvalitativa och kvantitativa metoder.

2.1 Alternativa metoder och val av metod

Man brukar skilja på två olika metodiska angreppssätt, kvalitativa och kvantitativa. Holme &
Solvang har i tabellform gjort en jämförande sammanställning av dessa båda metoder (s 86):

Kvantitativa  metoder Kvalitativa  metoder

1. Precision: forskaren eftersträvar en maxi-
malt god avspegling av den kvantitativa
variationen.

2. Ringa information om många undersök-
ningsenheter; går på bredden.

3. Systematiska och strukturerade observa-
tioner, t ex enkät med fasta svarsalternativ.

4. Man intresserar sig för det gemensamma,
det genomsnittliga eller representativa.

5. Avstånd till det levande: insamlingen av
information sker under betingelser som
skiljer sig från den verklighet man vill
undersöka.

6. Man intresserar sig för åtskilda variabler.
7. Beskrivning och förklaring.
8. Åskådare eller manipulator: forskaren iakttar

fenomenet utifrån och strävar efter en roll som
observatör. Variationen för variabler kan
manipuleras fram.

9. Jag-det-relation mellan forskaren och den
undersökte.

1. Följsamhet: forskaren eftersträvar bästa
möjliga återgivning av den kvalitativa
variationen.

2. Riklig information om få undersöknings-
enheter; går på djupet.

3. Osystematiska och ostrukturerade obser-
vationer, t ex djupintervju eller intervjumall
utan fasta frågor eller svarsalternativ.

4. Man intresserar sig för det säregna, det
unika eller det eventuellt avvikande.

5. Närhet till det levande: insamlingen av
information sker under betingelser som
ligger nära den verklighet man vill un-
dersöka.

6. Man intresserar sig för sammanhang och
strukturer.

7. Beskrivning och förståelse.
8. Deltagare eller aktör: forskaren observerar

fenomenet inifrån. Han vet om att han
påverkar resultatet genom det faktum att
han är närvarande. Han kan även delta som
aktör.

9. Jag-du-relation mellan forskaren och den
undersökte.

Figur 1. Utmärkande drag för kvalitativ och kvantitativ metod.

Den kvantitativa metoden är formaliserande och strukturerande. Den kännetecknas av selektivitet
och avstånd i förhållande till källan. Den använder sig av formaliserande analyser och jämförelser.
Statistiska mätmetoder spelar en central roll (s 13 f.).
Fördelen med denna metod är att man vet att frågeställningen täcker alla undersökta enheter. Man
kan göra statistiska generaliseringar, vilket ger en tvärsnittsinformation. Nackdelarna är att man inte
får fram förståelsen och djupet för den undersökta situationen. Om man under undersökningens
gång skulle stöta på ny kunskap, får detta ändå inte leda till ändringar. Samma frågor och
svarsalternativ gäller för alla i undersökningen, vilket innebär en styrning, som inte ger någon
garanti för relevansen (s 87 f.).



Den kvalitativa metoden har ett förstående syfte. Den intresserar sig för det säregna, det unika. Med
den kvalitativa metoden vill man försöka få en djupare förståelse för det problemkomplex man
studerar. Man vill försöka beskriva helheten av det sammanhang detta inryms i. Denna metod
kännetecknas av en närhet till källan (s 13 f.).
Fördelen är att man skaffar sig en helhetsbild, som ger en ökad förståelse för sammanhang och
sociala processer. Den närkontakt som fås, skapar bättre förståelse för den enskildes livssituation.
En öppenhet för ny kunskap och ny förståelse gör att man, under genomförandet av
undersökningen, kan ändra på uppläggningen. Det ger en stor flexibilitet. Nackdelen är att man inte
kan veta hur väl frågeställningen täcker alla enheter i undersökningen. Eftersom bara vissa få
enheter undersöks, kan det tänkas att undersökningen får en något skev och, i värsta fall,
missvisande bild, om de enheter man valt att undersöka inte är representativa (s 87 f.).

Eftersom vi i vår undersökning vill försöka få en förståelse för dels hur den uppsökande
verksamheten upplevs utifrån brukarperspektiv, dels ur organisationens perspektiv, har vi valt att
använda oss av den kvalitativa metoden. Vid genomförande av en kvalitativ undersökning,
använder man sig framför allt av intervjuer, observationer och/eller källanalys.

Den kvalitativa intervjun liknar ett vanligt samtal i en vardaglig miljö. Forskaren utövar en mycket
liten styrning av intervjupersonerna. Man använder sig inte av några standardiserade frågeformulär,
utan försöker få fram intervjupersonernas egen uppfattning. De får i stor utsträckning själva styra
intervjuns utveckling. Dock måste man ändå i förväg ha en uppfattning om vilka faktorer som är
viktiga. Dessa skrivs ner i en manual, som man har med sig som stöd. Någon bestämd ordningsföljd
måste inte alls följas. Inte heller behövs alla de punkter, som är uppskrivna, tas med. Under
intervjuns gång kan andra faktorer uppkomma, vilka är av intresse för undersökningen, och då
måste man ta hänsyn till dessa.

Observation innebär att man är tillsammans med medlemmar i den grupp man vill undersöka. Man
skiljer på öppen och dold observation. I den dolda observationen vet ingen om att de är
observerade. Syftet är att få gruppen att agera så naturligt som möjligt. Men man är begränsad när
det gäller att ställa frågor och det är svårt att göra anteckningar. I den öppna observationen är
forskaren och syftet känt för gruppen. Det är då viktigt att forskaren är accepterad och åtnjuter
gruppens tillit. I den öppna situationen kan han agera fritt och ställa frågor och göra anteckningar
helt öppet.

Vid källanalys får man den mesta informationen genom de källor man läser. Man är beroende av
vilka källor man har tillgång till. Kanske får man inte fram källor, som kan ge svar på
frågeställningen. Viktigt är att man undersökt vilken slags källa man har och om den är äkta. Viktigt
är också att man kan tolka källan på ett riktigt sätt.

2.2 Tillvägagångssätt och insamling av information

För att skaffa oss en bakgrundsbild till vår undersökning – varför biblioteket ville ha
undersökningen genomförd och hur allt fungerar i nuläget – hade vi några förberedande samtal med
bibliotekschefen och socialbibliotekarien. Därefter försökte vi skaffa fram måldokument och
statistiska uppgifter om vår målgrupp – funktionshindrade – samt litteratur om detta.

Så följde en period med litteraturläsning för att finna adekvata källor. Vi sökte framför allt efter
litteratur om hur uppsökande verksamhet fungerar eller har fungerat i andra kommuner eller i andra
länder. Vi sökte även efter dokument från myndigheter och handikapporganisationer om deras syn
på bibliotekens serviceansvar. Vi studerade bibliotekets och kommunens måldokument, för att
försöka utröna hur målmedvetet man arbetade med verksamheten. Det fanns en hel del skrivet i
kommunens dokument men det var inte så mycket vi kunde finna om den uppsökande
verksamheten. I bibliotekets eget måldokument nämndes ingenting alls om detta. Genom att läsa in



oss på litteratur om uppsökande verksamhet, skaffade vi oss en uppfattning om vad man gör eller
har gjort på andra platser i Sverige och utomlands, samt jämförde detta med verksamheten vid
Stadsbiblioteket i Uddevalla.

Eftersom vi först ville undersöka hur den uppsökande verksamheten i Uddevalla fungerar idag,
valde vi att göra intervjuer, dels med några av de ansvariga, dels med några av brukarna. Vi tycker
att det är mycket viktigt att undersöka hur bibliotekets service uppfattas/uppskattas av dem som
brukar den, eftersom det är vår uppfattning att det är hos brukarna man måste börja när man bygger
upp en verksamhet. Vi kunde ha valt att genomföra en enkät, men då är det svårare att få fram den
kvalitativa aspekt, som vi eftersträvar. Vi har valt att använda oss av kvalitativa intervjuer, eftersom
vi ville få de intervjuade att berätta så fritt som möjligt. Intervjuerna genomfördes som samtal och
diskussioner. Vid dessa tillfällen hade vi med oss en slags manual som handledning för våra samtal,
så att vi kunde se till att få med de punkter vi tyckte var viktiga. Vi har i bilagorna valt att kalla
dessa för intervjufrågor, men de följdes inte under intervjuernas gång exakt i den ordningen, som de
nämns där. Alla intervjuer bandades. Vi genomförde intervjuer med bibliotekschefen och
socialbibliotekarien, samt med läsombud på två dagcentrer. Dessutom intervjuade vi några
låntagare av Boken kommer. Eftersom biblioteket inte får lämna ut namnen på sina låntagare utan
deras tillåtelse, författade vi en förfrågan om någon var intresserad av att ställa upp på intervjuer.
De intresserade kunde höra av sig till bibliotekarien. Vi fick svar från tre stycken. Vi ville skaffa oss
en uppfattning om läsombudens och låntagarnas åsikter om servicen och om de hade några
specifika önskemål om förändringar/förbättringar. Eftersom våra intervjuer var i form av samtal
gjorde vi sammanfattningar av dem. Vi lät sedan respektive intervjuad läsa igenom dessa och göra
förtydliganden eller eventuella korrigeringar innan de godkändes. Både bibliotekschefen och
bibliotekarien gjorde förtydliganden och kompletteringar. Efter att vi sedan gått igenom
intervjuerna, visade det sig att vi behövde göra några kompletterande frågor.

Vi har studerat den uppsökande verksamheten med egna ögon, dvs gjort studiebesök på några
vårdhem och gruppboende, vilka betjänas av biblioteket. På dessa institutioner hade vi några
spontana, orienterande samtal med tillgänglig personal angående bibliotekets service. Framför allt
studerade vi de bokdepåer, som erhålls från biblioteket, och hur det var ordnat med hyllor och
sittmöbler där dessa var placerade.

När vi gått igenom och analyserat de svar vi fått genom våra intervjuer, de intryck vi fick vid
studiebesöken, samt resultaten vid litteraturstudierna, fick vi fundera över vad som hittills har gjorts
på biblioteket och vad som skulle kunna förändras/förbättras. Därefter var det dags att sammanfatta
och analysera materialet, samt sätta det i relation till teorier och litteratur.

2.3 Styrkor och svagheter med vårt metodval

De kvalitativa metoderna har sin styrka i att de visar en helhetsbild, som möjliggör en ökad
förståelse för sammanhang. Vi har kunnat fördjupa förståelsen för den situation de intervjuade
befunnit sig i. Metoderna ger också en stor flexibilitet, vilket innebär att man under
undersökningens gång kan lägga till och dra från, ändra formuleringar i frågor och frågeställningar.
Detta har varit till fördel för oss i vår undersökning. Vi har vid flera tillfällen upptäckt att viss
information lett till funderingar runt helt nya infallsvinklar, vilket i sin tur lett till att vi fått
komplettera våra frågemanualer. Vi har varit öppna för den nya kunskap vi fått del av och på så vis
kunnat ge undersökningen större bredd och djup.

Av resursskäl och behov av överblick över informationen, innebär detta arbetssätt att man måste
koncentrera sig på några få enheter. Detta har ibland känts som en svaghet för oss. Vi har inte



kunnat vara helt säkra på att den information vi fått från de intervjuade brukarna varit helt relevant
för resten av dem. Vi hade gärna önskat få fram några fler låntagare, men det fanns inte så många,
som var intresserade av att ställa upp på intervjuer. Detta har också upplevts som ett litet problem.
Om det funnits läsombud på servicehemmen, hade en intervju med dem kunnat ge ytterligare
vinklingar på problemställningen. Men just avsaknaden av dessa säger också en del om
verksamheten.

2.4 Definitioner av begrepp

Vi har valt att beskriva vissa begrepp och verksamheter, vilka kan, helt eller delvis, vara obekanta
för våra läsare, eftersom det inte är givet att alla våra läsare är bibliotekarier eller liknande. Dessa
begrepp kommer senare att användas i den fortsatta texten.

2.4.1 Uppsökande verksamhet

Kulturrådet har i sin senaste rapport som rör biblioteksverksamhet, Bibliotekens särskilda tjänster,
ersatt begreppet "uppsökande verksamhet" med " bibliotekens särskilda tjänster". I dessa tjänster
ingår den uppsökande verksamheten i sin traditionella form som en delverksamhet. Detta är dock
inte det första namnbytet. Fram till början av 1970-talet var "social biblioteksverksamhet" den
vedertagna benämningen på den här typen av uppsökande verksamhet. Den riktade sig framför allt
till olika vårdinstitutioner (Ända hem till fru Nilsson 1990, s 16 f.). Vid den här tidpunkten började
uttrycket "social" kännas föråldrat. SAB: s1 specialgrupp för social biblioteksverksamhet bytte
namn till specialgruppen för uppsökande verksamhet. Motiveringen var att man ansåg att all
biblioteksverksamhet har en social funktion, och ingen verksamhet kan anses som mer social än
någon annan (ibid, s 17). Kulturrådets senaste benämning, ”särskilda tjänster”, har dock inte slagit
igenom ännu. Begreppet "uppsökande verksamhet" är fortfarande gångbart och det använder vi oss
av i vår uppsats.

I Ända hem till fru Nilsson, 1990, kan man läsa följande definition av begreppet "uppsökande
verksamhet":

"Uppsökande verksamhet är en metod att nå vissa grupper av människor genom att erbjuda
kontinuerlig biblioteksservice utanför bibliotekets lokaler." (Ända hem till fru Nilsson 1990, s 13)

 I Biblioteket kommer, 1972, skriver man om uppsökande verksamhet:

"En anpassning såväl av organisation som av utbud till de grupper som har störst svårigheter att
själva ta sig till biblioteket och utnyttja dess totala resurser." (Biblioteket kommer 1972, s 8)

Bibliotekschefen vid Uddevalla Stadsbibliotek definierar den uppsökande verksamheten så här:

”… den sociala verksamheten, d.v.s. Boken kommer, vilken främst vänder sig till synhandikappade
och äldre, samt lätt förståndshandikappade på gruppboende.”

De svenska folkbiblioteken har granskats av två rationaliseringsutredningar. NRU2  kom 1972 med
rapporten Biblioteksarbete. NRU definierar uppsökande verksamhet som den del av den sociala
biblioteksverksamheten, som vänder sig direkt till enskilda personer som bor i sin egen bostad,

                                                
1 SAB = Sveriges allmänna biblioteksförening
2 NRU = Den nya rationaliseringsutredningen



d.v.s. Boken kommer, talboksutlåning och taltidningsverksamhet (Ända hem till fru Nilsson 1990, s
21).

Folkbiblioteken har alltså länge bedrivit uppsökande verksamhet, riktad till olika målgrupper. De
vänder sig till människor som p.g.a. funktionsnedsättning har svårt att själva ta sig till biblioteket.
Men de vänder sig också till vårdinstitutioner, arbetsplatser och fängelser. Barn är ytterligare en
målgrupp för den uppsökande verksamheten.

I vår uppsats menar vi med uppsökande verksamhet sådan biblioteksverksamhet, som vänder sig till
personer, som inte själva kan ta sig till biblioteket, dvs. sådana med fysiska eller psykiska
handikapp.

2.4.2 Boken kommer

Begreppet "Boken kommer" definieras i Statens kulturråds rapport ”Ända hem till fru Nilsson” som
”… den biblioteksservice som äldre, sjuka eller handikappade kan få i sina egna hem, om de har
behov av det." (1990, s 106)

USA var först med biblioteksservice till människor, som inte själva kan besöka biblioteket. Redan
år 1936 startade man sådan verksamhet i Cleveland. Flickscouter distribuerade böckerna (Ända hem
till fru Nilsson 1990, s 44). Det amerikanska namnet var "shut-in service", vilket i Sverige alltså
blev "Boken kommer". Begreppet myntades vid Malmö Stadsbibliotek, där man startade
verksamheten 1955 (Biblioteket kommer 1973, s 101). Många kommuner följde efter. Några av de
första var Stockholm och Göteborg. 1987 hade verksamheten vuxit så att 201 kommuner hade
någon form av Boken kommer-verksamhet (Ända hem till fru Nilsson 1990, s 109). Tyvärr ger
dessa siffror en något förskönad bild av verkligheten. I många kommuner satsas det så lite på Boken
kommer-service att den knappast gör skäl för namnet. 83 kommuner saknar helt Boken kommer-
verksamhet (ibid, s 109). Numera finns Boken kommer i de flesta länder i Västeuropa. 1984 hade
flertalet bibliotek i Storbritannien Boken kommer. I Sverige var siffran 70 procent, Danmark 46,
Finland 32, Norge 25 och Island drygt 60 procent av kommunbiblioteken (ibid, s 44).

Under de första åren sköttes distributionen i Sverige av frivilliga. Både Röda Korset och
scoutrörelserna ställde upp (ibid, s 105). Numera använder man sig inte alls av frivilliga, eftersom
verksamhetens omfattning har medfört att den har blivit alltför administrativt tungrodd. Biblioteken
ombesörjer själva distributionen, på större bibliotek oftast med hjälp av vaktmästaren. På de mindre
kör en bibliotekarie eller kanslist ut bokpaketen (ibid, s 118). Kanske är verksamheten mest
utbyggd i de tättbebyggda delarna av kommunerna på grund av att distribueringen är lättare att
ordna där. (ibid, s 106) I glesbygder har försök gjorts med att anlita lantbrevbärare, t.ex. i
Bengtsfors (Biblioteket kommer 1973, s 103 f.).

Boken kommer-låntagarna erbjuds, utöver det ordinarie utbudet av böcker, även lättlästa böcker
(LL), böcker med stor stil samt talböcker. Talböcker är tryckta böcker, som lästs in på kassett. Alla
som av olika orsaker har svårt att läsa tryckt text, har rätt att låna talböcker.

I "Ända hem till fru Nilsson" (1990, s 122) betonas att Boken kommer-verksamheten inte har något
värde i sig, utan målet bör vara att så många som möjligt själva kan besöka biblioteket.

Stadsbiblioteket i Uddevalla definierar i en broschyr begreppet på följande sätt:
"Boken kommer är en kostnadsfri service till er som på grund av rörelsehinder, långvarig sjukdom,
eller annat handikapp inte kan komma till oss på biblioteket."



Boken kommer innebär alltså att biblioteket ombesörjer leverans av böcker till de låntagare, som
inte själva kan ta sig till biblioteket. De flesta folkbibliotek i landet erbjuder denna service i
varierande omfattning.

2.4.3 Läsombud

Verksamheten med läsombud vänder sig till personal, som arbetar med utvecklingsstörda. Ett
läsombud läser högt och förklarar för utvecklingsstörda, som inte kan läsa själva. Läsombudet
hjälper också till med att välja ut en artikel eller bok som kan passa eller intressera dem som kan
läsa.

FUB3 och Centrum för lättläst4 arrangerar utbildningen till läsombud bland personal, som arbetar på
gruppbostäder och dagcenter i hela landet. Under den första tiden när verksamheten byggs upp,
finns en projektledare till hjälp. Ledarens uppgift är att bilda en arbetsgrupp i varje kommun i länet
med representanter från FUB, biblioteket, kommunen och ett studieförbund.

Arbetsgrupperna tar sedan ansvar för att gruppbostäder och dagcentrer utser läsombud och att de får
möjlighet till utbildning. Utbildningen sker i form av studiecirklar, vilka arrangeras av
studieförbunden. Man använder sig av studiematerial, som producerats av Studieförbundet
Vuxenskolan tillsammans med Centrum för lättläst.

I utbildningen får man kunskap om lättläst litteratur och man får träning i att läsa högt för
utvecklingsstörda. Man får även undervisning i hur man i sitt arbete kan ha glädje och nytta av
böcker och information. Arbetsgrupperna håller i fortsättningen kontakt med läsombuden och
arrangerar träffar och vidareutbildning (LL-stiftelsen, hemsida 1999).

2.4.4 Open Media

Projektet delfinansieras av EU:s sociala fond. Syftet är att öppna bibliotekets samlingar av
information och kultur för alla läshandikappade, samt att skapa arbetstillfällen för personer med
handikapp, vilka har svårt att få arbete på den ordinarie arbetsmarknaden.

De deltagande biblioteken utrustas med tekniska hjälpmedel, som för läshandikappade underlättar
såväl läsning som skrivning. Några exempel på sådan utrustning:

• Förstoringsapparatur, som kan visa texter och bilder på en skärm med upp till 45 ggr förstoring.
• Dator med skärmläsningsprogram, som omvandlar skärmbilden till punktskrift.
•  Scanner med talsyntes.

Vid varje deltagande bibliotek anställs en arbetshandikappad person, som genomgått en sex
månaders lång utbildning till läs- och skrivtekniker. Förutom att arbeta som handledare med Open
Mediautrustningen, ska teknikern aktivt söka upp personer med läshandikapp. Detta är alltså även
en uppsökande verksamhet.

Projektet anordnas av Göteborgs stadsbibliotek och omfattar nu 19 bibliotek/ biblioteksfilialer i
regionen (Open Media, hemsida 1999). Uddevalla Stadsbibliotek är anslutet till projektet sedan
augusti 1999.

                                                
3 FUB = Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna
4 Centrum för lättläst ansvarar för att lättlästa böcker skrivs och publiceras.



3. Litteraturgenomgång

Här har vi, i avsnittet ”Tidigare forskning/projektbeskrivningar”, sammanfattat några rapporter från
olika bibliotek, där man beskriver hur man arbetat med projekt o. dyl.
Dessutom kommer vi, under rubriken ”Handlingsplaner för uppsökande verksamhet”, att redovisa
två böcker, som tar upp anvisningar och förslag på handlingsplaner för den uppsökande
verksamheten. Vid sökandet efter litteratur hade vi stora svårigheter att finna dokument eller
artiklar av senare datum. Anledningen är förmodligen att för oss relevant litteratur om uppsökande
biblioteksverksamhet inte har skrivits på senare tid. De flesta vi fann är skrivna under sent 80-tal
och tidigt 90-tal.

3.1 Tidigare forskning/projektbeskrivningar

Här nedan har vi gjort sammanfattningar av några olika projekt, som genomförts i Sverige. Dessa
kommer vi senare att hänvisa till, då vi gör jämförelser med Uddevalla Stadsbibliotek och andra
bibliotek och deras verksamhet.

3.1.1 Talböcker för flera

I rapporten ”Talböcker för flera – ett metodutvecklingsprojekt i Uppsala län 1987-1989” berättas
om talboken och dess historia i korthet. Oftast var uppfattningen den, att talböcker endast var till för
synskadade, vilka också hade en relativt bra kunskap om dessas existens. Dock fanns fortfarande en
stor del synskadade, som inte utnyttjade dem. Andra berättigade – förståndshandikappade, afatiker
och personer med grava läs- och skrivsvårigheter, samt dyslektiker – hade inga upparbetade kanaler
för information om talböcker. De visste kanske inte ens om att de var berättigade. För att undersöka
detta tillsattes en arbetsgrupp. Denna hade till uppgift att på olika sätt informera om talböcker, samt
utarbeta en Mediaförsörjningsplan i länet. Arbetsgruppen konstaterade att muntlig information var
klart överlägsen, medan broschyrer, t.ex. från TPB5, var bra som komplement för minnet. Personer
ur arbetsgruppen gick därför ut på gemensamma studiedagar, organisationsmöten och
personalkonferenser vid olika institutioner och organisationer och berättade om talböcker och
möjligheterna att få låna dem.

Det finns olika typer av talböcker:

• Den ”vanliga”, som vänder sig till synskadade, med inläsning med ett neutralt tonläge, så att
läsaren ska kunna använda sin egen fantasi

• LL-bok + talbok, med en långsam och tydlig, mer dramatiserande inläsning, för att underlätta
läsförståelsen, vänder sig till afatiker och förståndshandikappade

• Talbok för lästräning, inspelad i 2-3 olika hastigheter, vänder sig framför allt till barn,
dyslektiker eller förståndshandikappade

• Specialinläsningar med ljud- och musikillustrationer, samt bildkommentarer, vänder sig till
förståndshandikappade

Kontakten med dagcentralerna togs på en för personalen gemensam studiedag. Här hävdade
läsombuden vikten av att hålla regelbunden kontakt. De tyckte att LL-bok + talbok var mycket bra.
På särskolan, med elever mellan 7-17 år hölls regelbundna träffar med speciallärarna, då man också
hade bokprat. TPB:s boklista skickades hem till föräldrarna, men få av dem hörde av sig. Kontakten
med distriktssköterskorna visade sig vara bra. De pratade gärna om läsning med sina patienter under

                                                
5 TPB: Talboks- och punktskriftsbiblioteket



tiden som de lade om förband. Servicehusen fick besök av en bibliotekarie 1 timme/vecka.
Vårdpersonalen informerades om talböcker. Hemtjänstassistenter vidarebefordrade en talboksfolder
med bl.a. telefonnummer till biblioteket till de äldre. Även olika organisationer, som PRO6, DHR7,
HCK8, handikappråd och pensionärsråd fick information om talböcker.
Kontakt togs med logopeder och afasiföreningar och en depå med böcker, samt broschyrer
lämnades på logopedmottagningen på sjukhuset. För att få kontakt med vuxna dyslektiker valde
arbetsgruppen att gå via lärarna på Grundvux. Detta resulterade i att läsombud utsågs. En bokdepå
placerades på skolan. Lärarna på Grundvux skulle göra studiebesök med sina elever på biblioteket.
Ett par besök gjordes på FMLS9-möten och ett informationssamarbete inleddes.

En handikapputbildning för all bibliotekspersonal igångsattes. Syftet var att göra alla på biblioteket
till något av specialister på talböcker. Man försökte så långt som möjligt låta representanter för de
olika handikappen presentera sina specifika problem och behov/önskemål.

Det stora problemet, vilket upplevdes av alla, var personalbristen, beroende på den låga
resurstilldelningen.

3.1.2 Emmaboda kommun

En sammanställning av den uppsökande verksamheten i Emmaboda kommun, gjord av
bibliotekarien Lise Berthelsen, var klar i mars 1992. Syftet har varit att ge nämnden ett underlag
”… för att kunna gå vidare i sin strävan att uppnå en bra verksamhet inom detta stora och viktiga
fält…”, som Lise Berthelsen uttrycker det.

Boken kommer-verksamheten är väl etablerad i kommunen. Den startade redan 1973 och betjänar
för närvarande 63 personer. Det är en mycket arbetsintensiv service, eftersom bibliotekarien själv
kör ut böckerna i egen bil. Den stora fördelen med detta system är den personliga kontakten med
låntagarna, vilka gärna diskuterar både böcker och annat. Försök har gjorts med att beräkna den
tidsåtgång, som krävs för varje låntagare, och då förutom utkörningen inräknat telefonsamtal, urval
och bokplock, återställning efter lån, reservationer m.m. Tiden beräknas till ca 4,5 vtr/låntagare.
Detta ligger högt i förhållande till riksgenomsnittet på 3,5 vtr. Ändå inser man att man inte når alla,
som är berättigade till denna service, utan skulle behöva utöka, kanske med hjälp av hemtjänsten
och distriktssköterskan.

De fyra servicehusen har bok- och tiskriftsdepåer, vilka byts ut då och då, samt några få personliga
utlån till boende och personal. Man beräknar att ca 3 timmar/månad läggs ner på detta arbete, vilket
känns alldeles för lite. En utökning önskas framför allt med tanke på kontakten med personalen. För
de förståndshandikappade i kommunen finns ett dagcenter i Emmaboda, där 48 personer är
inskrivna. Där har man diskuterat att ställa upp en boksnurra i vardagsrummet med ett urval LL-
böcker, vilket gjorts av biblioteket. Personalen på Dagcentret skulle själva ta hand om utlån av
dessa böcker, men behöver hjälp med urvalet. Denna boksnurra är inte tänkt som en ersättning för
de handikappades egna besök vid biblioteksfilialen i närheten av gruppbostäderna.
Kontakt har tagits med både handikapprådet och FUB och LL-böcker och talböcker har diskuterats.
Stort intresse finns, men mer tid behövs för en etablering av dessa kontakter.

                                                
6 PRO: Pensionärernas Riksorganisation
7 DHR: De Handikappades Riksförbund
8 HCK: Handikappförbundens Centralkommitté (numera HSO: Handikappförbundens
Samarbetsorganisation)
9 FMLS: Föreningen Mot Läs- och Skrivsvårigheter



På Konsulgården, som är ett hem för ca 20 senildementa äldre, finns en bokhylla med böcker från
biblioteket. Dessa böcker byts ut var tredje månad. Personalen på hemmet var mycket intresserade
av mer kontakt och oftare byte av böcker. De ville också låna musikkassetter.

På vårdcentralen, folktandvården, arbetsförmedlingen och apoteket har biblioteket sedan en tid
tillbaka mindre bokdepåer, vilka byts ut då och då. Tyvärr har nedskärningar gjort att utbytet skett
mer sällan, vilket man beklagat på de olika institutionerna. Kvaliteten på verksamheten blir lidande.
På vårdcentralen har man haft några olika bokutställningar med tema som t.ex. ”Kultur i vården”
och ”Diabetes”. Nya låntagare har efter detta sökt sig till biblioteket.

De fem veckotimmar, som Lise Berthelsen haft för uppsökande verksamhet, har huvudsakligen
använts till kurser för personal inom hemtjänsten, samt till kontakter med pensionärsföreningar, för
att uppmuntra och inspirera till läsecirklar. Samarbete har skett med PRO, ABF och Vuxenskolan.
Syftet har varit att aktivera pensionärerna till att gå till biblioteket och att samlas kring högläsning
och diskussion. Målet är att dessa ska bli självständiga. Denna pensionärsverksamhet har sin rot i
projektet ”Pensionärer läser”, vilket fått stöd från Statens kulturråd. Syftet var att nå fler och
stimulera till läsning och besök på bibliotek. Personalen inom hemtjänsten har gått kurser på 5
lektioner i bibliotekskunskap och litteratur hållen på biblioteket. Mer informationsverksamhet riktad
till personalen har önskats, samt en bokdeposition med fack- och skönlitteratur i ett personalrum.
Detsamma är även tänkt för personal på servicehem.

3.1.3 Förbättrad biblioteksservice till utvecklingsstörda barn och vuxna

I Västernorrlands län genomfördes en försöksverksamhet med förbättrad service till
utvecklingsstörda barn och vuxna under åren 1985-1988. Syftet var att nå ut till
förståndshandikappade barn och vuxna, målet att utarbeta en modell för att förbättra
biblioteksservicen för dessa grupper. Initiativet togs av bibliotekschefen tillsammans med
representanter för landsting och länsbiblioteket, samt omsorgschefen för förvaltningen. Senare
bildades en arbetsgrupp bestående av representanter från omsorgsförvaltningen, utbildnings- och
kulturförvaltningen, länsbiblioteket och kommunbiblioteken.
Med hjälp av en enkät till alla bibliotek gjordes en kartläggning över den befintliga verksamheten.
Resultatet var nedslående. Arbetsgruppen tittade då på vad som var möjligt att genomföra med små
resurser. Vad man framför allt ville satsa på var lättåtkomliga depåer i varje kommun, samt
arbetsplatsutlåning på dagcentrer.

Försöksverksamheten gick i huvudsak ut på följande:

• mediadepåer i varje kommun
• en ansvarig bibliotekarie i varje kommun
• arbetsplatsutlåning på samtliga dagcentrer
• viss verksamhet riktad direkt till förståndshandikappade
• muntlig information, biblioteksvisningar m.m. för förståndshandikappade, samt anhöriga och

personal
• samarbetsträffar mellan olika yrkeskategorier
• kontaktpersoner på omsorgsförvaltningens institutioner och bibliotek

Grupper från Nylands och Kramfors dagcentrer var på biblioteket för visning och bokprat. Därefter
besökte bibliotekarien de båda dagcentrerna och hade högläsning, till en början 1 gång i veckan.
Senare lämnades små bokdepåer på Nylandsgårdens olika dagrum och i dagcentret, som har en
boksnurra vid matsalen. Högläsning skedde därefter mer sällan på dagcentret vid byte av böcker i
depån. En grupp från dagcentret kom var 6-7:e vecka till biblioteket och lånade nya böcker till
snurran. Denna grupp ansvarade också för utlån från snurran. Dessa skrevs upp på en boklista.



Kramforsgrupperna hade ingen boksnurra, utan kom till biblioteket med 4-5 veckors intervall och
lånade böcker. Bibliotekarien gjorde också besök på dagcentret och hade då med sig böcker, som de
i förväg avtalat om via telefon. Dessa besök var schemalagda. På huvudbiblioteket i Kramfors fanns
en mediadepå innehållande 375 titlar.

På dagcentrerna i Ånge fanns de grupper, som hade de ”svårast” handikappade arbetstagarna. De
flesta personerna är äldre och har saknat lässtimulering i ungdomen. Man hade schemalagda besök,
då man hade högläsning. En boksnurra fanns placerad på Fränsta Dagcenter. Besök gjordes var 14:e
dag med bokbussen, då böckerna i snurran byttes ut. Utlånen från snurran hade ökat. Arbetstagarna
hade även börjat gå in i bussen. Personalen på dagcentret sade att de märkt ett ökat intresse för
böcker, eftersom dessa alltid fanns tillgängliga.

Biblioteket i Örnsköldsvik hade, av arbetstagare från de olika dagcentren, haft besök en gång i
månaden, för att titta på film. Före filmvisningen inledde bibliotekarien med högläsning av dikt
eller bok. Ett ”rosa rum” mitt emot filmrummet inrymde en depå av LL-böcker, talböcker och
kassettband. Därifrån kunde arbetstagarna låna. Dessa filmbesök har bidragit till en personlig
kontakt, vilket upplevdes som mycket positivt från alla parter. På varje dagcenter fanns en depå av
25 böcker och 5 musikkassetter. Dessa byttes ut varannan månad. På åtta gruppbostäder fanns
depåer av böcker, vilka byttes ut varje halvår. En speciell utställning av alster från dagcentren hade
genomförts på biblioteket. Man hade även vid ett tillfälle haft dockteaterföreställning.
Bibliotekarien hade upplevt en positiv inställning till denna verksamhet. Denna stimulans hade
skapat ett nytt intresse för böcker hos arbetstagarna på dagcentrerna och även ett nytt intresse för
”livet utanför”. Önskemål om mer tid och mer resurser för bibliotekets verksamhet fanns även här.
Tätare byten av böcker och besök av bibliotekarie på anhörigträffar var ytterligare önskemål som
framfördes.

3.1.4 Kartläggning av den sociala och uppsökande biblioteksverksamheten vid
folkbiblioteken i Kristianstads län   

En kartläggning av den sociala och uppsökande biblioteksverksamheten vid folkbiblioteken i
Kristianstads län har genomförts, för att skaffa ett underlag för att senare utarbeta kommunala
handlingsplaner. Tiden för kartläggningen var augusti – december 1987. Denna utredning är alltså
ganska gammal, men vi har ändå valt att ha den med för att göra jämförelser med vilka förhållanden
som då rådde. Kanske kan man även idag ha en liknande verksamhet, trots eventuella nedskurna
resursanslag?
Man har i utredningen kartlagt biblioteksverksamheten för handikappgrupper, äldreomsorgen samt
invandrare. Den senare kategorin kommer vi i vår sammanfattning inte gå in på, eftersom den
gruppen inte inkluderas i vår egen undersökning av Uddevalla bibliotek. Kristianstad län består av
13 kommuner.

Ekonomi: Inte alla hade anslag avsatta till den uppsökande verksamheten, utan endast drygt hälften
av kommunerna. De andra använde anslag från landstinget och staten.

Personal: Alla kommuner hade någon personal för den uppsökande verksamheten. I sex kommuner
fanns en speciell tjänst som socialbibliotekarie anställd på halvtid. I ytterligare tre kommuner
planerade man att införa en liknande tjänst. Tjänst saknades alltså i fyra kommuner.

Lokaler : I de flesta kommuner hade helt nya huvudbibliotek tagits i bruk. Alla utom ett var
tillgängliga för handikappade, men även detta skulle få nya lokaler. Drygt hälften av filialerna var
handikappanpassade.



Boken kommer: Det var i huvudsak bibliotekspersonal, som med egen bil distribuerade böcker till
låntagarna. Hälften av kommunerna hade samarbete med hemtjänsten på olika sätt. Ytterligare
samarbete var önskvärt med tanke på Ädelreformen10, som innebär att fler äldre ska vårdas i
hemmen i stället för på institutioner.

Äldreomsorgen: Verksamheten vid servicehus och dagcentraler var förhållandevis väl utbyggd.
Bokdepåer och bokronder var vanligast förekommande. Vid några servicehus hade man
högläsning/bokprat.

Sjukhem: Landstinget hade egen biblioteksverksamhet i de fyra sjukvårdsdistrikten. Vanligast var
depåer, rond och i några få fall högläsning/bokprat.

Handikappade: Länsbiblioteket hade en talboksförsörjningsplan. Inläsningstjänst11 förmedlades
vid samtliga kommunbibliotek. Service till hörselskadade och dyslektiker förekom vid något
bibliotek.

Förståndshandikappade: Endast fem kommuner hade service för omsorgsförvaltningens
institutioner, främst i form av depåer. Visning av biblioteket förekom också. Behov fanns av
information om böcker och läsning till omsorgs- och lärarpersonal.

Samarbete: Det förekom samarbete med socialnämnd, studieförbund, handikapp- och
pensionärsföreningar och handikappråd. Dock visar inte kartläggningen i vilken utsträckning och
frekvens detta skedde.

Önskemål: Man ville ha kurser och fortbildning. Dessutom önskades regelbundna träffar för alla
socialbibliotekarier, eftersom man kände sig ganska ensam. Tips, idéer och stöttning behövdes.
Man ville satsa mer på Boken kommer-verksamheten och arbetsplatsbiblioteken (alltså på
dagcentrer). Trenden tycktes vara att det satsades mer år från år, både när det gällde personal och
ekonomi.

Denna rapport skrevs alltså 1987. Sedan dess har vi haft en kommunalisering av flera verksamheter
och en konjunkturnedgång i landet. Detta har i sin tur inneburit att ekonomin försämrats.
Kommuner har inte haft lika god ekonomi, som staten och har dessutom gjort andra prioriteringar.
Detta satte i de flesta fall käppar i hjulen på den positiva trenden (personlig reflektion).

3.1.5 IT för @lla på Ronneby stadsbibliotek
 
 Karin Hallgren beskriver i en tidningsartikel ett IT-projekt för läshandikappade på Stadsbiblioteket i
Ronneby. Projektet har en egen www-sida. I Ronneby kommuns IT-strategi från 1993 fastslogs att
"IT ska vara en rättighet för alla".  På Stadsbiblioteket i Ronneby tog man fasta på detta och startade
1996 ett projekt kallat "IT för @lla".  Projektet har genomförts i samarbete mellan SRF12 och
kommunen. Projektet ingick även i ett större skolprojekt, "Forskande lärande och nya former för
skolutveckling", med stöd av Ronneby kommun och KK-stiftelsen13.
 
 Syftet med projektet "IT för @lla" var att utveckla den tekniska miljön för läshandikappade, samt
att introducera synskadade i alla åldrar i IT-teknikens möjligheter. Målsättningen har varit att öka
tillgängligheten till IT och datorbaserade informationskällor för synskadade och andra med
läshandikapp.
                                                
10 Ädelreformen genomfördes
11 Med inläsningstjänst menas att böcker läses in på band till talböcker.
12 SRF = Synskadades Riksförbund
13 KK-stiftelsen =  Stiftelsen för Kunskaps- och Kompetensutveckling



 
 Projektledaren framhåller att IT kan komma att betyda mycket mer för personer med
funktionshinder än andra. Tekniken öppnar nya vägar för synskadade till en jämlik kommunikation
med andra. Det är t.ex. mycket enklare att skicka E-post än att skriva ett vanligt brev.
 
 Två multimediedatorer på Ronneby stadsbibliotek har utrustats med kompensatoriska hjälpmedel,
såsom förstoringsprogram, talsyntes, scanner för text och bild samt en fristående läs-TV i färg. På
filialbibliotek och skolor har man installerat ytterligare sex förstoringsprogram.
 
 Genom studiecirklar, visningar och enskild undervisning har drygt 100 personer vid besök på
Ronneby stadsbibliotek fått ta del av IT:s möjligheter för läshandikappade. Personer i alla åldrar,
från 10 till 95 år, har deltagit i projektet. Synskadade skolelever har deltagit på sin fritid och
väsentligt ökat sin förmåga att använda IT som ett pedagogiskt redskap både i skolan och på
fritiden.
 
 SRF Ronneby har arbetat uppsökande och erbjudit studiecirklar för synskadade i små grupper. Man
poängterar vikten av att cirklarna äger rum i en avskild miljö, där deltagarna kan känna sig trygga
och slipper störas av nyfikna. En synskadad projektledare är en stor fördel för den här målgruppen.
 
 En länksida konstruerades, speciellt utformad med tanke på nybörjare, dyslektiker, synsvaga och
blinda. Nu pågår arbetet med bibliotekets nya användarvänliga hemsida.
 
 

3.1.6 ÄLVA

ÄLVA är ett regionalt informationsprojekt i Älvsborgs län. Det genomfördes under åren 1993-
1997. Om detta står att läsa i broschyren ”Bibliotek och handikapp”.

Anledningen till att projektet startade var, att länsbibliotekets personal tyckte att handikappområdet
kändes så oöverskådligt. De ville försöka få ett bättre grepp om detta och speciellt i förhållande till
biblioteket. Därför började personalen med att skaffa sig själva en överblick över
handikappområdet. Sedan var det dags att skaffa fram finansiärer. De ansökte och fick bidrag från
Statens Handikappråd och Statens Kulturråd. Länsbiblioteket bidrog med personal.

Målet för projektet var ”att förbättra möjligheterna för olika kategorier funktionshindrade, barn och
vuxna, att ta del av det kommunala och regionala kultur- och fritidsutbudet”, inklusive den lokala
biblioteksservicen (s 6).

Projektets tre huvudriktningar var följande:

1. Informations- och kontaktarbete. Detta genomfördes genom muntlig information och
skriftliga utskick. Ca 60 besök genomfördes på handikapporganisationer, landsting och
kommuner, studieförbund och länsstyrelsen. Ca 40 skriftliga utskick skickades ut.
Dessutom informerade man om projektet bl.a. på Bok & Bibliotek 1994.

2. Utbildningar . Dessa genomfördes under ett antal studiedagar för kultur- och
fritidspersonal. De informerades då av biblioteket, i samarbete med olika
handikapporganisationer, om olika handikapp och om specialmaterial i biblioteken.

3. Databasuppbyggnad. En databas med lokal, regional och central handikappinformation
skapades. Basen ingår som en del av Borås Stads- och länsbiblioteks datasystem. På så vis
blev ÄLVA tillgänglig för hela länet via biblioteken.



ÄLVA innehåller fyra delar. Dessa är:

1. Evenemangskalendern, som omfattar det totala kultur- och fritidsutbudet i Älvsborgs
län. Då evenemangen presenteras, får man samtidigt en information om lokalernas
handikappanpassning.

2. Kurs- och utbildningsutbud, vilket riktar sig till funktionshindrade och deras anhöriga.
3. Informationsmaterial . Detta är upplagt som en referensdatabas med information om

olika medier, som kan lånas på bl.a. länsbiblioteket.
4. Adressregister, som innehåller adresser till förbund, organisationer, servicefunktioner,

myndigheter mm.

ÄLVA blev direkt tillgängligt via huvudbiblioteken i länet. Gränssnittet fungerade även för
synskadade med talsyntes och/eller punktdisplay. Från början av hösten 1997 kunde man nå ÄLVA
via Internet. Fr.o.m. 1998 har Storlänet Västra Götaland bildats. Nya organisatoriska enheter bildas.
Göteborgs stadsbibliotek har redan lagt in ett stort antal handikappföreningar. Andra kommuner,
som t.ex. Uddevalla, kommer kanske snart att vilja komplettera med sina föreningar och
evenemang. Länsbiblioteket hoppas att ÄLVA ska utvecklas till en stor västsvensk databas med
handikappinformation.
 
 

3.2 Handlingsplaner för uppsökande verksamhet

Både boken ”Guidelines for library services to people who are housebound” och Kulturrådets
rapport ”Ända hem till fru Nilsson” är böcker, som innehåller många påtagliga förslag/anvisningar
om hur man på bästa sätt kan bedriva uppsökande verksamhet i alla dess olika former. När vi här
nedan gör sammanfattningar av dessa böcker, har vi gjort de avgränsningar, som nämnts tidigare i
uppsatsen. Vi har således bara tagit upp den uppsökande verksamhet, som tar upp de
funktionshindrades situation.

3.2.1 ”Guidelines for library services to people who are housebound”

En välorganiserad och effektiv uppsökande biblioteksverksamhet kan utgöra ett betydelsefullt
bidrag till livskvaliteten för personer, som är förhindrade att utnyttja biblioteksservice, på grund av
handikapp, sjukdom, funktionsnedsättning eller psykiska problem, eller på grund av att man är
bunden för att man vårdar en annan person. Det kan man läsa i förordet till ”Guidelines for library
services to people who are housebound”. Detta är en skrift producerad på initiativ av några olika
grupper inom den uppsökande biblioteksverksamheten i England. Skriften publicerades 1991.
Avsikten med skriften är att främja ett effektivt användande av resurser. Målet är att uppnå bästa
möjliga service till individerna med de ekonomiska resurser man har till sitt förfogande, och att
möjliggöra för dem som inte kan ta sig till biblioteket att få tillgång till samma biblioteksservice
som andra (s 6). Skriften innehåller praktiska råd om hur man kan lägga upp den uppsökande
verksamheten, från konkreta tips om hur man kan gå till väga i olika situationer till långsiktiga
planeringar. Vi har valt att referera till sådant som vi tror kan vara av intresse för diskussionen av
vår undersökning. Vissa metoder skulle man direkt kunna överföra till svenska förhållanden, medan
andra kan te sig främmande. Det är dock intressant att ta del av idéerna i skriften.
 
 Kriterier som berättigar till biblioteksservice i hemmet

 Man talar om "Library service to people who are housebound", ett begrepp vars motsvarighet för
svenska förhållanden är "uppsökande verksamhet", och då framför allt Boken kommer-
verksamheten. De grupper som uppfyller kriterierna som berättigar till sådan service är:
 



• äldre med funktionsnedsättning
• personer med fysiska eller sinnesrelaterade funktionsnedsättningar
• personer med inlärningssvårigheter
• personer med psykiska hälsoproblem
• vårdare
 
 Inom grupperna ska svartas och andra etniska minoriteters särskilda behov uppmärksammas.
Intressant är att notera att även personer som är bundna för att de vårdar en annan person är
berättigade till uppsökande biblioteksservice.
 
 Att möta målgruppernas olika behov

 Det ska finnas allmänna riktlinjer när det gäller den uppsökande verksamhetens syften och mål.
Dessa ska beskriva både långsiktig och nuvarande prioritet för målgrupperna, och där ska dessa
även definieras. För varje grupp ska det skrivas mer detaljerade servicemålsättningar. Riktlinjerna
ska vara nedskrivna och bli reviderade regelbundet. Man ska kontrollera att uppställda mål följs
Detta ska ske genom att överordnade chefer regelbundet granskar målsättningarna och i samråd
med personalen ser till att låntagarna får sin dagliga service. Man måste bilda sig en så
verklighetstrogen uppfattning som möjligt av antalet personer inom varje målgrupp. För att kunna
planera inför förändrade befolkningsstrukturer måste bibliotekarierna vara väl insatta i statistiken.
Ett nära samarbete med lokala organisationer och föreningar är viktigt för att ge en fullständig bild
av antalet målgrupper och deras behov. Man betonar att biblioteket måste anstränga sig att hitta alla,
som är i behov av uppsökande verksamhet. Om man upptäcker att det finns grupper som inte nås i
tillräcklig uträckning, ska insatser göras för att förbättra informationen. Användarna ska
uppmuntras att framföra sina synpunkter på servicen de erhåller, och man ska ta hänsyn till dessa
innan beslut fattas om utveckling av verksamheten (s 16 f.).
 
 Finansiering och strukturering av servicen

 Om den uppsökande verksamheten ska kunna leva upp till sina mål, kräver den en egen plats i den
organisatoriska strukturen på biblioteket. Den kräver också en egen, åtskild budget, för att kunna
tillhandahålla de nödvändiga resurserna.
 
 I centrum för den uppsökande verksamheten ska finnas en samordnare med övergripande ansvar.
Samordnaren ska utbyta information med andra ansvariga personer inom den uppsökande
verksamheten. På så sätt kan man anpassa rutiner och sätt att arbeta efter de behov som finns.
Samordnaren får även möjlighet att medverka vid rätt tillfälle i beslutfattandet, t.ex. när det gäller
resurstilldelning. Samordnaren ska stå i nära kontakt med verksamheten för att säkerställa att alla
delmoment i verksamheten utförs på bästa möjliga sätt. Servicen ska alltså vara av hög kvalitet, och
den ska hålla samma kvalitet i hela regionen. Samordnaren ska vara en utbildad bibliotekarie (s 20
f.).
 
 Man kan välja att samla all uppsökande verksamhet på huvudbiblioteket, eller dela ansvaret på
filialerna. Det finns naturligtvis både för- och nackdelar med centraliserad respektive
decentraliserad verksamhet.
 
 Centraliserad service - några fördelar:
 

• Man får bättre samordning av system, personal, riktlinjer, information och normer.
• Det möjliggör mer effektivt utnyttjande av knappa resurser, t.ex. samordning av transporter.
• Användarnas önskemål och gensvar på servicen koncentreras till ett ställe, vilket gör att det är

lättare att se vilka behov som finns På så sätt kan biblioteket lägga mer tyngd bakom sina krav
på resurser.



• Det möjliggör att det byggs upp en egen personalstyrka för den uppsökande verksamheten, med
goda kunskaper om material och informationsresurser.

Nackdelar:

• Man kan få svårt att klara av att möta lokala behov.
• Långa resvägar ger högre kostnader.
• Kreativt användande av resurser på annat håll i biblioteket förbises.

Decentraliserad service  - några fördelar:

• En större andel av personalen involveras i den uppsökande verksamheten, vilket medför att de
kan utveckla sin skicklighet och sitt engagemang inom området.

• Det blir lättare att fånga upp de personer som redan är biblioteksbesökare, men som med ökad
ålder får svårt att själva besöka biblioteket. Detta innebär kontinuitet för användarna.

• Man får kortare resväg till användarna, vilket innebär mindre kostnader.

 Nackdelar:
 

• Personalen får sämre möjlighet att bygga upp tillräcklig kompetens, eftersom den uppsökande
verksamheten utgör en relativt liten del av deras totala arbetet.

• Verksamheten riskerar att bli för utspridd.
• Det blir svårigheter att fastställa de verkliga kostnaderna för verksamheten.
• Om uppsökande verksamhet är endast en del av bibliotekets totala verksamhet, riskerar den att

få låg prioritet.
 
Vilken typ av organisation man än väljer måste man utnyttja dess fördelar så att de kan uppväga
nackdelarna. Det är viktigt att det finns en struktur för kommunikation, så att personal som arbetar
med uppsökande verksamhet, på alla nivåer omfattas av bibliotekets policy och har möjlighet att
bidra med idéer och påverka tillsättning av personal. Det ska finnas en tydlig struktur för den
uppsökande verksamheten (s 22 f.).

 Personal

 Låntagarna i den uppsökande verksamheten ska ha tillgång till lika kvalificerad personal som andra
(s 8). I skriften resonerar man om användandet av frivillig arbetskraft. I Storbritannien är man inte
främmande för att använda frivilliga, dock med vissa förbehåll. Man kan inte bygga verksamheten
på enbart frivilligt arbete, och ett alltför stort beroende av frivilliga medför begränsningar när det
gäller servicen. Om man använder sig av frivilliga, måste de vara noggrant utvalda av en
bibliotekarie, som lär upp dem, ger dem stöd och har uppsikt över deras arbete (s 30). Vare sig det
är utbildad bibliotekspersonal eller frivilliga som gör hembesök, är det naturligtvis viktigt att
personerna lämpar sig för arbetet.
 
 Boken innehåller detaljerade anvisningar gällande antal besök per dag, besökens längd och för- och
efterarbete. Man bör göra ett schema för detta arbete, med vars hjälp man kan beräkna
personalåtgång, restid m.m. Dessa uppgifter kan sedan ligga till grund för rationaliseringar, som
sparar tid och kostnader (s 33 f.).
 
 Utbildning för personalen

Arbetet med uppsökande verksamhet, där hembesök ingår, ställer speciella krav på personalen. De
behöver grundliga kunskaper, som täcker hela bibliotekssektorn. De behöver vara förberedda för att
arbeta ute i samhället och ha goda kunskaper om lokala nätverk. De ska ha god kännedom om



bibliotekets ansvar gentemot användarna, men även om andra myndigheters funktioner. Personal
kan hamna i situationer där de behöver kontakta andra myndigheter för en låntagares räkning.
Personalen behöver vidareutbildning och träning i professionellt bemötande, så att de kan hantera
olika situationer som kan uppstå vid hembesöken. Det finns alltid en risk att man engagerar sig för
mycket i vissa låntagare, och ett professionellt förhållningssätt kan förhindra det. Har man goda
kunskaper kan man bedöma till vilken annan myndighet man ska hänvisa personer, som är i behov
av annan service än den biblioteket kan erbjuda. Eftersom arbetet ute på fältet är mer riskfyllt och
fysiskt mer krävande än inne på biblioteket, måste personalen få utbildning i hälso- och
säkerhetsfrågor, t.ex. i första hjälpen och att lyfta och bära på rätt sätt. Personalen måste även
utbildas i att hantera hjälpmedel, utrustning och fordon (s 35 f.).
 
 Bedömning av användarnas behov
 
 Sökande ska besökas av en bibliotekarie, som ska göra en bedömning av huruvida de är berättigade
till biblioteksservice i hemmet. För dem som erbjuds service, ska alla tjänster och allt material de
har tillgång till beskrivas och visas. Ett register ska upprättas för varje låntagare och en
användarprofil ska göras. Denna ska bl.a. visa vad låntagare vill ha och i vilken form, och hur ofta
besök ska ske. Låntagaren ska därefter besökas av en bibliotekarie minst två gånger om året, så att
man ska kunna se om behoven har förändrats. Om en låntagare blivit mer rörlig, ska denne
uppmuntras att ta sig till biblioteket (s 40 f.).
 
 Besök

 Besöken ska ske regelbundet, vilket medför kontinuitet och effektivitet när det gäller servicen.
Låntagarna ska besökas minst var fjärde vecka, och de ska få material så att det räcker till nästa
besök. Servicen ska vara så flexibel att man kan anpassa den efter olika behov - en del låntagare
behöver kanske besök endast under vinterhalvåret, eller när de är tillfälligt funktionshindrade p.g.a.
skada. Vissa kan behöva besök oftare än flertalet. Vid besöket ska låntagaren, utöver att erhålla
material, få hjälp vid urval, erhålla information om bibliotekets tjänster och få tillfälle att lämna
synpunkter på det erhållna materialet (s 42 f.).
 
 Institutioner

 Kvaliteten och omfattningen på den biblioteksservice, som boende på institutioner erbjuds, ska så
långt det är möjligt stämma överens med den service de skulle få om de kunde besöka biblioteket.
En bibliotekarie ska besöka institutionen och göra en bedömning av vilka behov som finns.
Bibliotekarien ska diskutera den föreslagna servicen med föreståndaren, samt prata med var och en
av de boende om deras läsning och informationsbehov. Därefter görs en översikt av institutionen
och de boende. Den ska bl.a. innehålla uppgifter om föreståndare och personal, de boendes namn
och deras läs- och informationsbehov. Den ska uppdateras regelbundet. När verksamheten kommit i
gång ska regelbundna möten med personalen hållas, där man kan ta upp ämnen av gemensamt
intresse. På så sätt försäkrar man sig om att biblioteksservicen även i fortsättningen kommer att
spela en viktig roll i organisationen. Det är klokt att emellanåt även hålla möten med tjänstemän på
högre nivå för att diskutera frågor som uppstår. Om användarnas behov ska bli tillgodosedda på ett
lämpligt sätt, behöver de regelbunden kontakt med utbildad bibliotekspersonal.
 
 Man skiljer mellan statisk och rörlig  distributionsservice. Vilken form man väljer beror på typen av
institution och dess storlek. Vid större institutioner är det oftast lämpligt att arbeta med statisk
service, d.v.s. bokdepåer. Dessa byts ut med jämna mellanrum. Det är viktigt att det är utbildad
bibliotekspersonal som arbetar med detta, eftersom de kan stimulera till utnyttjande av materialet
och låta användarnas intressen och speciella behov återspeglas i urvalet. Det är viktigt att
institutionerna erhåller så mycket material att det räcker till nästa byte.
 



Den rörliga servicen, där man använder sig av fordon med boksamlingar av olika storlek, har
inbyggda fördelar, t.ex. att användarna alltid får direktkontakt med bibliotekspersonalen. Turerna
måste ske enligt en tidtabell och varje besök vara så länge att alla som önskar får service. Man
framhåller att även vårdpersonalen genom biblioteket ska kunna få hjälp att erhålla litteratur som de
har användning av i sitt arbete (s 44 f.).
 
 Mediebestånd

 Det är viktigt att man utgår från användarnas behov och önskemål vid nyförvärv, och att
mediebeståndets sammansättning förändras i takt med användarnas behov. Beståndet ska
naturligtvis innehålla olika medietyper. Nedan följer exempel på vad som kan ingå:
 
 böcker - skönlitterära och fack, illustrerade böcker, böcker med stor stil, lättlästa böcker, talböcker,
musik, video, material som ger återblickar: minnesböcker, filmer, album m.m., litteratur om
funktionshinder, information om handikapporganisationer, dataprogram, tidskrifter, pussel, bilder
 
 Det är nödvändigt att man har något system, med vars hjälp man kan undvika att ge användare
samma material flera gånger. Det finns olika metoder, allt ifrån enkla anteckningar till avancerade
dataprogram.
 
 Samarbete med andra myndigheter

 Om den uppsökande biblioteksverksamheten ska uppnå målen och utveckla och förbättra
verksamheten, är det av stor vikt att man samarbetar med andra myndigheter och organisationer.
Biblioteksverksamheten i allmänhet och den uppsökande i synnerhet spelar en viktig roll i
utvecklandet av ett nätverk, som har till uppgift att stötta funktionshindrade, samt personer som
arbetar för dem och vårdar dem (s 61).
 
Som exempel på samarbete nämns att bibliotekspersonal ska försäkra sig om att alla myndigheter
och intresseorganisationer, som kommer i kontakt med potentiella användare, känner till den
uppsökande service biblioteket erbjuder. Förberedande information ska ges av bibliotekspersonal
till personal på andra berörda myndigheter, t.ex. på deras ordinarie möten. Den uppsökande
biblioteksverksamheten ska införa ett system som garanterar att biblioteket erhåller
informationsmaterial från myndigheter och intresseorganisationer. Bibliotekspersonal ska finnas
med i kommittéer där olika myndigheter och intresseorganisationer är representerade, och delta i
planeringen av aktiviteter och åtgärder för funktionshindrade. Protokoll ska föras över viktiga
kontakter med andra myndigheter och intresseorganisationer (s 63 f.).
 

 

3.2.2 Ända hem till fru Nilsson

 År 1990 publicerade Statens kulturråd rapporten ”Ända hem till fru Nilsson”. I denna tas
erfarenheter från biblioteken i olika kommuner upp. Kulturrådet ger exempel både från olika
utvecklingsprojekt och från den dagliga verksamheten. Med rapporten vill man försöka ge kunskap
och inspiration till omprövning och nytänkande.
 
 I vår sammanställning av rapporten tar vi upp de exempel, som är adekvata för vår undersökning
om den uppsökande verksamheten för funktionshindrade.
 
 När det gäller biblioteksservicen för handikappade, vill Kulturrådet egentligen inte räkna denna som
uppsökande. I stället önskar man att, i så stor utsträckning som möjligt, få denna grupp att komma
till biblioteket. ”Målet är … inte att bygga upp en särskild uppsökande verksamhet utanför
biblioteket, utan att anpassa innehåll och verksamhet så långt det är möjligt efter de handikappades



behov” (s 61). För att uppnå detta krävs att det finns anpassade medier, som talböcker, LL-böcker,
storstil. Dessutom måste lokaler och programaktiviteter vara handikappanpassade. Den uppsökande
delen består framför allt av information om bibliotekets medier och program till de handikappade,
genom t.ex. föreningar och organisationer.
 
 När det gäller vuxna utvecklingsstörda säger rapporten att kommunbiblioteket, enligt omsorgslagen,
har det primära ansvaret för att dess verksamhet görs tillgänglig och känd för utvecklingsstörda (s
75). Alla som är inskrivna i omsorgen ska garanteras en meningsfull sysselsättning. Det innebär för
de flesta, att de arbetar på dagcentrer, så det är mot dessa bibliotekets kontakter i första hand bör
riktas. Men biblioteket bör också ha kontakt med gruppbostäder och FUB. Några projekt beskrivs
därefter. Det första står Stadsbiblioteket i Borås för. Där har man 1986 genomfört ett
lässtimuleringsprojekt för utvecklingsstörda i samarbete med dagcentrer. Olika metoder prövades,
såsom läsgrupper, skrivgrupper, personalutbildning, specialinläsningar, biblioteksbesök på närmaste
bibliotek, författarbesök, teaterföreställningar och en kulturdag.
 
 Resultatet blev i stort sett positivt. Ett år efter att projektet avslutats kunde följande noteras:
 

• Utvecklingsstörda och personal är positiva till biblioteket.
• Högläsning fortsätter, men mindre organiserat.
• Skrivprojektet mynnade ut i en tidning, som blivit ett viktigt språkrör.
• LL-avdelningen på biblioteket byggdes ut.
• Studieförbundets grupper på dagcentren besöker ofta biblioteket.
• Gruppbostädernas boende och personal anlitar färdtjänst och åker till huvudbiblioteket.
• Kulturarrangemang ordnas i samarbete mellan bibliotek och studieförbund (s 75f.).

Ett annat projekt som beskrivs är Talboksprojektet i Uppsala. En närmare beskrivning av det
projektet finns i kapitel 3.1.1 i denna uppsats.



4. Stöd åt funktionshindrade

I detta kapitel tar vi upp dels en definition av handikapp och funktionsnedsättning, dels de
funktionshindrades lagliga rättigheter vad gäller servicen i samhället, och då speciellt med
inriktning på biblioteken.

4.1 Handikapp och funktionsnedsättning

Själva ordet handikapp härstammar från engelskan. Handicap var namnet på ett medeltida
hasardspel, "hand in cap” (Gustafson 1981, s 1). Ordets mest allmänna betydelse är belastning,
hinder (Nationalencyklopedin 1992). Numera har ordet två helt olika betydelser. Inom idrotten
innebär det en fördel att ha ett handikapp, något man ger en svagare medtävlare för att utjämna
skillnader i förutsättningar. En handikappad person har däremot inte alls några fördelar i det dagliga
livet. Tvärtom innebär det vanligtvis mer eller mindre stora nackdelar att vara handikappad. En
handikappad person har ett eller flera funktionshinder. Det innebär att denne har svårare att hävda
sig i samhället än den som fungerar normalt. Funktionshinder kan vara av många olika slag, liksom
de kan vara av olika allvarlig art. Man kan av olika anledningar, medfödda eller förvärvade, ha
svårigheter att röra sig, vara synskadad eller ha en minskad intellektuell förmåga m.m. Efter orsak
kan funktionsnedsättningar delas in i följande kategorier:

Fysiska: t.ex. rörelsehindrade, synskadade, döva
Psykiska: t.ex. psykiskt utvecklingsstörda, psykiskt sjuka
Medicinska: t.ex. diabetiker, allergiker

Utöver dessa kategorier finns de socialt handikappade, t ex drogmissbrukare eller socialt belastade
(Gustafson 1981, s 6).

WHO14 skiljer i sin sjukdomsklassificering ICIDH15 på begreppen funktionsnedsättning och
handikapp. Funktionsnedsättning innebär en begränsning i individens förmåga att utföra en normal
aktivitet. Handikapp är de negativa följderna av funktionsnedsättningen i förhållande till individen
och omgivningen. WHO:s handikappbegrepp är miljörelativt. Ett sådant synsätt innebär således att
man genom åtgärder i miljön kan lindra effekterna av en funktionsnedsättning (Perspektiv på
funktionshinder och handikapp 1996, s 35 f.).

 Enligt SCB16 har en så stor del som ca en fjärdedel av Sveriges befolkning någon form av
funktionshinder. Antalet personer i landet med rörelsehinder uppgår till ca 900 000, varav ca en
tredjedel är svårt rörelsehindrade. Omkring 175 000 människor har en synskada som kräver
speciella hjälpmedel utöver glasögon och ca 40 000 personer är utvecklingsstörda och omfattas av
LSS17. Personer med läs- och skrivsvårigheter tillkommer. Enligt Svenska Dyslexistiftelsen utgör
de 5-10 procent av befolkningen (Bibliotekens särskilda tjänster 1999, s 54 f.).
 
Det är alltså många människor i vårt land som har funktionshinder av olika slag, och ännu fler lär
det bli i takt med att antalet äldre ökar. Alla människor ska ha tillgång till bibliotek, står det i lagen.
Dessutom ska särskild uppmärksamhet ägnas åt funktionshindrade. Biblioteken har alltså ett stort
ansvar för att dessa grupper får tillgång till information på för dem läsbara medier.

                                                
14 WHO = World Health Organisation
15 ICIDH : International Classification of Impairment, Disability and Handicap
16 SCB = Statistiska Centralbyrån
17 LSS = Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade



4.2 Synpunkter från handikapporganisationer

Funktionshindrade personers förmåga att delta i samhället och kunna utnyttja dess möjligheter står i
relation till hur samhället är planerat. Det finns miljöer där även en fullt frisk person kan stöta på
svårigheter. Hur vore det t.ex. om starkt trafikerade gator i storstäder saknade trafikljus? Man måste
alltså anpassa miljön efter människan och det gäller i hög grad för personer med funktionshinder.
Graden av handikapp hos en person med funktionsnedsättning är alltså beroende av hur samhället
ser ut. Genom anpassningar i samhället kan många hinder för de funktionshindrade undanröjas.
Denna uppfattning lyser igenom i handikapporganisationernas program.

Här följer några exempel på program och uttalanden:

1978 formulerade DHR18 dessa krav på samhället:

"Människor med funktionshinder möter problem av olika slag, som beror på brister i samhället.
Vårt övergripande mål är ett samhälle med samma möjligheter för alla. Vi kräver därför
förändringar för att nå målet." (Fahlberg 1997, s 120)

HCK19:s principprogram:

"Vi menar att verkningarna av handikapp kan undanröjas genom förändringar av samhället. Det
innebär att vi uppfattar handikapp som ett förhållande mellan individen och samhället, ett
förhållande som påverkas av politiska beslut." (Gustafson 1981, s 3)

När det gäller tillgången till kultur och information finns det synpunkter från en rad
handikapporganisationer. DHR organiserar rörelsehindrade, och driver framför allt frågor som rör
tillgängligheten till offentliga lokaler. I DHR:s handlingsprogram står:

"Alla rörelsehindrade ska kunna ta del av kulturella, religiösa och andra upplevelser och all
fritidsverksamhet ska vara tillgänglig."  (Bibliotekens särskilda tjänster 1999, s 56)

För SRF är tillgången till tryckt information och litteratur en viktig fråga. Förbundets mål är att
synskadade ska ha tillgång till all tryckt information i form av storstil, tal och punktskrift. Talböcker
och TPB  är resultat av deras krav (ibid, s 58 f.).

Dyslexi betraktas numera som ett funktionshinder. FMLS erkändes 1990 som
handikapporganisation. För FMLS är rätten att låna talböcker den viktigaste biblioteksfrågan. Man
anser även att det är viktigt att personer med läs- och skrivsvårigheter får ett gott bemötande och
den hjälp och det stöd samt den information som de behöver. FMLS anser dessutom att det är
viktigt att biblioteken har datorer med anpassningar för dyslektiker (ibid, s 59 f.).

FUB arbetar för att alla med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. Man anser att det är
viktigt att det ska finnas bearbetade, lättlästa böcker tillgängliga. Lokaler ska vara tillgängliga och
anpassade. Biblioteken bör bedriva uppsökande verksamhet för att informera om dess resurser. Det
är att föredra att utvecklingsstörda själva besöker biblioteket, framför att de får böcker levererade
till sig (ibid, s 61 f.).

Kravet på att offentliga lokaler ska vara tillgängliga och att funktionshindrade ska ha tillgång till
information av olika slag går igen hos alla förbund. Medierna ska vara anpassade efter de
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funktionshindrades behov. Man framhåller också vikten av att personer med svårigheter får stöd
och hjälp av personalen.

4.3 Lagstiftning/regler

Bibliotekslagen stadgar att alla landets kommuner ska ha folkbibliotek. Servicen ska vara avgiftsfri.
Biblioteken ska vara tillgängliga för alla och särskild uppmärksamhet ska ägnas funktionshindrade.

Handikapputredningen lade 1992 fram förslag till regering och riksdag om handikappolitiken mot
år 2000. Man har gjort en samlad genomgång av funktionshindrades situation, såväl när det gäller
den enskildes rätt till stöd och hjälp som i vilken utsträckning funktionshindrade har möjlighet att
delta i samhällslivet. Utifrån detta har Handikapputredningen tagit fram program för att utveckla det
demokratiska samhället - där de funktionshindrade förutsätts vara invånare med samma rättigheter
och skyldigheter som andra medborgare. Detta ska ske bl.a. genom lagändringar och individriktade
stödåtgärder (Carlberg 1992, s 9 f.).

Även om man kan göra mycket för att underlätta funktionshindrades deltagande i samhällslivet
genom förbättringar i miljön, räcker det inte. Utredningen konstaterade att det alltid kommer att
finnas behov av individuellt inriktade insatser. Särskilt betonade man att det finns ett behov av att
öka användningen av ny teknik när det gäller hjälpmedel (ibid, s 79).

Inom handikappolitiken arbetar man alltså dels för att stötta individen, dels för att göra samhället
tillgängligt i ökad utsträckning för handikappade. Ytterst är det en fråga om demokrati - man måste
från samhällets sida göra det möjligt för alla medborgare att ta del av information av olika slag,
vilket i sin tur ökar möjligheterna för människor med funktionsnedsättning att bli likaberättigade
samhällsmedborgare. Med utbildning, rehabilitering, hjälpmedel o.dyl. syftar man till att ge den
enskilda människan bästa möjliga förutsättningar att leva ett självständigt liv. Det räcker dock inte.
Samhället måste planeras så att även människor med funktionsnedsättningar kan vara aktiva.

Den 1 januari 1994 trädde LSS i kraft. Lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd
och särskild service åt personer med t.ex. utvecklingsstörning eller andra psykiska eller fysiska
funktionshinder, vilka ej beror på normalt åldrande. Verksamheten skall främja jämlikhet i
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att
leva som andra. Ansvaret för att ge stöd och service ligger på kommunerna. LSS innehåller en
kulturparagraf, §15, som lyder:
 
 ”Till kommunens uppgifter hör att … 5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir
tillgängligt för personer som anges i 1 § (d.v.s. de utvecklingsstörda och svårt funktionshindrade
som omfattas av LSS).” (SFS 1993:387)

1980 tillkom Socialtjänstlagen. Som handikappad betecknas här den som har en varaktig
funktionsnedsättning och som till följd av denna nedsättning, i kombination med brister i samhället,
möter betydande svårigheter i sin livsföring. Det är alltså bland annat i relation till omgivningen
handikappet skall uppfattas. Om man ändrar betingelserna i omgivningen kan man därmed minska
individens handikapp. Man strävar efter att utforma omgivningen så att personer med
funktionshinder kan leva ett så normalt liv som möjligt i samhället. I lagtexten undviker man ordet
handikapp. Texten i SoL20 § 21, där socialnämndens insatser regleras, lyder:
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 "Socialnämnden ska verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter
betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva
som andra." (SoL, 1980:620)
 
En förutsättning för att funktionshindrade ska kunna delta i samhällslivet är naturligtvis att
offentliga lokaler görs tillgängliga. Om detta kan man också läsa i SoL § 21:

 
 "… nämnden21 ska också verka för att offentliga lokaler och allmänna kommunikationer utformas
så att de blir lätt tillgängliga för alla." (SoL, 1980:620)

 Offentliga lokalers tillgänglighet regleras i Plan- och bygglagen. Byggnader ska vara tillgängliga
och användbara även för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Här följer några
exempel på vad lagen kräver:
 

• Rörelsehindrade ska kunna ta sig in i byggnaden och förflytta sig där.
• Det ska vara lätt att hitta.
• Förflyttning ska även för synskadade vara möjlig utan faror och riskmoment.
• Minst ett toalettrum ska kunna användas av personer i rullstol.
• Funktionshindrade ska kunna använda lokalerna på avsett sätt. (SFS 1987:10)

 När det gäller tillgängligheten till byggnader finns det ytterligare en lag som reglerar detta: Lag om
tekniska egenskapskrav på byggnadsverk m.m.
 
 "Byggnadsverk som uppförs eller ändras ska, under förutsättning av normalt underhåll, under en
ekonomiskt rimlig livslängd uppfylla väsentliga tekniska egenskapskrav i fråga om tillgänglighet
och användbarhet för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga." (SFS 1994:847)
 
 Med tillgänglighet menas att man ska kunna komma in i byggnaden, man ska kunna orientera sig
och vistas där (gäller t.ex. allergiker) och man ska kunna använda utbudet.
 Boverket är den myndighet, som ska se till att bygglagen utvecklas och ge ut föreskrifter för
tillämpningen. Regeringen har gett Boverket i uppgift att undersöka vad som gjorts i kommunerna
för att öka tillgängligheten till offentliga lokaler och vilka planer som finns för de närmaste åren
(Funktionshindrades tillgång till kultur, s 46 f.).
 
 Förhoppningsvis kommer det att leda till att tillgängligheten för funktionshindrade till offentliga
lokaler förbättras under de närmaste åren.

FN antog 1993 standardregler som gäller funktionshindrades rättigheter. I regel nr 10, som gäller
kultur, kan man bl.a. läsa:

”2. Staterna bör främja tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning till lokaler för
kulturutbud som teatrar, museer, biografer och bibliotek.

3. Staterna bör främja utveckling och användning av särskild teknik så att litteratur, film och teater
görs tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.”  (Funktionshindrades tillgång till kultur
1998, s 20)

 Efter att ha tagit del av ovanstående lagtexter och regler, drar man slutsatsen att man kan kräva av
samhället, att det ska underlätta möjligheterna för den funktionshindrade att utnyttja de lokaler som
allmänheten har tillträde till, bland annat när det gäller kultur och fritid. Bibliotekslokaler hör till de
offentliga lokaler som, om lagen följs, ska vara möjliga för personer med funktionshinder att
besöka. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade är en lag som är unik för Sverige.
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Det finns dock brister i lagen, framför allt när det gäller fysisk tillgänglighet. Det kan vara av
intresse att granska lagstiftningen i några andra länder och göra jämförelser med Sverige.
 

 4.3.1 Lagstiftning i andra länder

USA: Lagen ADA22 infördes 1990. Denna både förbjuder diskriminering och påbjuder likvärdig
tillgång till allmän service för funktionshindrade. All offentlig service och alla offentliga platser
måste vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning. Det ställs även krav på personal som
kan hjälpa funktionshindrade till rätta. Lagen har tydliga mål, klara tidsramar och kraftfulla
efterföljder. Inom biblioteksområdet pågår det ett omfattande arbete för att göra lokaler och
samlingar tillgängliga.

Storbritannien : 1997 antogs lagen DDA23 . Denna förbjuder diskriminering i arbetslivet. När det
gäller tillgång till kultur tycks det inte finnas någon lagstiftning. Däremot har motsvarigheten till
Kulturrådet på 1980-talet sammanställt en handlingsplan för främjande av funktionshindrades
tillgång till kultur.

Australien: Sedan några år tillbaka finns även här DDA. Den förbjuder diskriminering, men
påbjuder även tillgänglighet till byggnader och tjänster.

EU: 1996 antog ministerrådet en resolution om lika möjligheter för funktionshindrade.
Medlemsstaterna ska arbeta efter de principer som fastställts i FN:s standardregler. Man har även
utfärdat rekommendationer för handikappområdet, där bl.a. följande står att läsa:

”8.1 Alla fritids-, kultur och semesteraktiviteter bör göras tillgängliga för personer med
funktionshinder. Dessutom bör särskilda aktiviteter tillhandahållas när de efterfrågas av personer
med funktionshinder och detta är möjligt…
6.1 … Utbildning om funktionshinder bör finnas allmänt tillgänglig för personal inom fritids- och
kulturområdena. Kultur- och fritidslokaler bör planeras och utnyttjas så att de är tillgängliga och
kan utnyttjas av personer med funktionshinder.” (Funktionshindrades tillgång till kultur 1998, s 20)

 Sammanfattningsvis kan man säga att USA tycks ha de strängaste kraven i sin lagstiftning vad
gäller krav på tillgänglighet, mål och tidsramar för genomförandet av tillgänglighet. Dessutom kan
det bli kraftfulla påföljder för dem som inte efterlever lagen. Lagstiftningen i övriga ovanstående
länder har mer formen av rekommendationer där man använder ordet "bör" i stället för "skall".
Svensk lagstiftning är mer bestämd, man skriver "skall" och har även med krav som är konkret
formulerade. Påföljder nämns däremot inte.

4.4 Kulturrådets rapporter rörande bibliotekens uppsökande verksamhet

Under senare år har Kulturrådet publicerat två rapporter som innehåller undersökningar av
bibliotekens service till funktionshindrade. Dessa är Funktionshindrades tillgång till kultur och
Bibliotekens särskilda tjänster. I detta kapitel sammanfattas innehållet i rapporterna.

                                                

22 ADA = Americans with Disabilities
23 DDA = Disability Discrimination Act



4.4.1 Funktionshindrades tillgång till kultur: Kartläggning och handläggning.
Rapport från Statens kulturråd 1998:3

Rapporten Funktionshindrades tillgång till kultur från Statens kulturråd är en kartläggning av
funktionshindrades möjligheter att delta i kulturlivet. Den innehåller även ett förslag till
handlingsprogram för att främja målgruppens deltagande i kulturlivet. Man har framför allt
undersökt statligt stödda kulturinstitutioner, däribland bibliotek, eftersom den typen av kultur ska
vara tillgänglig för alla. Vi har valt att främst redovisa rapportens beskrivning av bibliotekens
verksamhet och sådan verksamhet som har anknytning till bibliotek.

Undersökningen visar att funktionshindrade, framför allt rörelsehindrade, tar del av kultur i mindre
utsträckning än andra biblioteksbesökare (s 7). Detta trots att de ofta har mer fritid än resten av
befolkningen. Som jämförelse kan nämnas att drygt 30 procent av befolkningen mellan 16 och 84 år
besökt biblioteket minst fem gånger det senaste året. Dock har endast 16,4 procent av de
rörelsehindrade och 23,6 procent av dem med nedsatt syn gjort detsamma. Vi har nedan gjort ett
diagram för att göra dessa siffror med åskådliga.

Figur 2.  Andel biblioteksbesökare år 1998

 Det största hindret för att besöka en kulturinstitution är rörelsehinder. 70-80 procent i den gruppen
går aldrig på en kulturinstitution. På andra plats som hinder kommer nedsatt syn. Den
kulturinstitution, som är mest besökt av personer med funktionshinder är, glädjande nog,
biblioteket. När det gäller läsning av böcker är funktionshindrade dock mindre aktiva än
genomsnittet av Sveriges befolkning. Framför allt gäller det synskadade, men också rörelsehindrade
(s 42 f.). Ny teknik möjliggör numera revolutionerande möjligheter för syn- och läshandikappade
att tillgodogöra sig litteratur, så antalet läsare inom denna grupp bör kunna ökas kraftigt inom en
snar framtid.

Studieförbunden betyder mycket för de funktionshindrade. De flesta handikapporganisationerna är
medlemmar i något studieförbund. De för handikapprörelsen mest betydelsefulla studieförbunden är
ABF24 och SV25 (s 53). SV anordnar, tillsammans med FUB26 och Centrum för lättläst, utbildning
till läsombud för utvecklingsstörda (kap 2.4.3).
                                                
24 ABF = Arbetarnas Bildningsförbund
25 SV = Studieförbundet Vuxenskolan
26 FUB = Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna



 Det statliga litteraturstödet till funktionshindrade ges framför allt i form av bidrag till produktion av
anpassad litteratur och till folkbildningen. Här spelar Statens kulturråd en viktig roll. Det är
Kulturrådet som ger underlag för den statliga kulturpolitiken och fördelar de statliga bidragen.
Bidrag går till TPB, Centrum för lättlästs nyhetsinformation och litteratur, Sveriges Dövas
Riksförbunds medieverksamhet, samt till radio- och kassettidningar genom Taltidningsnämnden.
Stöd utgår dessutom till olika handikappändamål, t.ex. postbefordran av talböcker, Kulturrådets
bidrag till kassettutgåvor av tidskrifter m.m., Kulturrådets bidrag till projekt bl.a. inom litteratur och
bibliotek, samt SRF:s tidningar för synskadade och dövblinda (s 63 f.).
 
Kommunerna ansvarar för kulturpolitiken på lokal nivå. 1996 gick 40 procent av kommunernas
samlade kostnader för kultur till biblioteken (s 72). Folkbiblioteken är vår mest spridda
kulturinstitution och har en viktig ställning i kulturlivet. Sedan Bibliotekslagen tillkom 1997, med
krav på tillgänglighet för alla och att särskild uppmärksamhet ska ägnas funktionshindrade, har
denna ställning förstärkts (s 74).

 I rapporten redovisas en enkät till länsbiblioteken. Länsbiblioteken har en rådgivande funktion
gentemot biblioteken i länet och ska dessutom förmedla litteratur, bl.a. anpassade medier. Frågorna
rörde både den regionala biblioteksverksamheten och kommunbibliotekens verksamhet. Svaren från
de senare fann vi vara särskilt intressanta att ta del av, eftersom vi direkt kunde göra jämförelser
med Uddevalla. I svaren framkom, att endast knappt hälften av länsbiblioteken har skriftliga mål
eller handlingsprogram som rör funktionshindrade. De flesta kommunbibliotek hänvisar till
kommunens handikappolitiska program. En del kommuner utgår från Bibliotekslagen i sina mål:
"… ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade…" (SFS 1996:1596).
 
 När det gäller tillgängligheten för personer med funktionshinder, bedöms den yttre tillgängligheten
på huvudbiblioteken vara relativt god. Filialernas tillgänglighet varierar dock mycket.
Tillgängligheten inom biblioteken kan ha brister men alla bibliotek erbjuder anpassade medier.
Olika slags projekt, som syftar till att förbättra servicen till funktionshindrade, pågår på en del
bibliotek. De flesta gäller ökad tillgängligheten med hjälp av ny teknik. IT för @lla i Ronneby är ett
exempel (kap 3.1.5). På frågan om det finns några planer på att öka tillgängligheten för olika
funktionshindrade, svarade många bibliotek att man planerar en anpassning av IT. Andra planer var
att förbättra miljön, t.ex. skyltning och placering av hyllor, samt utbildning av personalen i frågor
som rör funktionshindrade.

Nästan alla länsbibliotek har regelbundet samarbete med olika handikapporganisationer. Även
många kommunbibliotek har, i varierande omfattning, sådant samarbete. Det är dock många
bibliotek som helt saknar denna kontakt. Alla länsbibliotek har någon som är ansvarig för frågor
som rör funktionshindrade, vilket också de flesta kommunbibliotek har. Det finns önskemål, både
från länsbiblioteken och kommunbiblioteken, om stöd och hjälp för att öka tillgängligheten. Man
vill ha hjälp med riktlinjer för biblioteken och vilka krav som är rimliga att ställa. Dessutom vill
man att Kulturrådet följer upp att Bibliotekslagen efterlevs. Bidrag efterlyses, framför allt till
anpassning av ny teknik och utvecklingsprojekt, som syftar till ökad samverkan mellan
handikapporganisationer, institutioner och bibliotek (s 77 f.).

Som tidigare nämnts går en stor del av det statliga stödet till funktionshindrade till anpassad
litteratur. Denna produceras och distribueras framför allt av TPB och av Centrum för lättläst. TPB
ansvarar för att det finns litteratur i anpassad form för synskadade och andra läshandikappade, d.v.s.
talböcker, punktskriftsböcker och elektroniska medier. De lokala biblioteken kan låna talböcker av
TPB. Antalet titlar av talböcker uppgår till ca 52 000 och av punktskriftsböcker till ca 9 000.
Talböcker får, enligt upphovsmannalagen, endast lånas ut till synskadade och andra med ett
funktionshinder, som innebär att de inte kan ta del av verken i skriftlig form. För kassettböcker
gäller inte den regeln, eftersom de framställs kommersiellt. Centrum för lättläst producerar lättlästa
böcker och den lättlästa nyhetstidningen 8 SIDOR. Centrum för lättläst fungerar också som ett



resurs- och kompetenscentrum när det gäller lättläst. Ett exempel är den tidigare omnämnda
verksamheten med läsombud för utvecklingsstörda. Statligt stöd utgår även till utgivning på försök
av tidskrifter på kassett, samt till dagstidningar i form av taltidningar (s 85 f.).

 Kulturpolitiken har som mål att alla ska få ta del av kulturen. Därför måste anpassningar göras för
funktionshindrade. Ny teknik har möjliggjort att kulturen på de senaste decennierna har blivit
tillgänglig för allt fler. För att ytterligare förbättra för funktionshindrade, har Kulturrådet föreslagit
ett treårigt handlingsprogram för ökad tillgänglighet (s 120). För kulturinstitutionerna, till vilka
biblioteken räknas, ställer man som mål upp att lokaler, verksamhet och information om
verksamheten ska vara tillgänglig för funktionshindrade. Det ska ske genom att varje
kulturinstitution ska ha som mål att öka tillgängligheten. Åtgärder ska finnas med i
handlingsprogram och vara väl förankrade i hela verksamheten. Detta är, anser vi, en viktig punkt
och förmodligen en förutsättning för genomförandet. Institutionerna ska genomföra informations-
och utbildningsinsatser för att höja kunskapsnivån när det gäller handikappfrågor. Det står ingenting
om till vilka grupper dessa insatser riktas, men man får anta att det är personalen, som ska utbildas
för att bättre kunna hjälpa funktionshindrade. Det ska finnas en person med övergripande ansvar för
tillgänglighetsfrågor (vilket det i stor utsträckning redan tycks finnas på biblioteken) och man ska
etablera samarbete med handikapporganisationer. Den sista punkten bedömer vi som viktig. Ett
sådant samarbete är förmodligen av stor betydelse för utvecklingen av verksamheten för
funktionshindrade. Åtgärderna är beräknade att kunna genomföras inom tre år. Man nämner inte
från vilket årtal, men eftersom rapporten skrevs 1998 borde det röra sig om 1999-2001. Ett nytt
bidrag förslås som stöd till utvecklingsarbetet (s 123).
 
 När det gäller den yttre tillgängligheten föreslås att den inventeras, och vid behov, en plan görs för
ombyggnader och andra mer omfattande åtgärder. Enklare åtgärder som tydlig skyltning o. dyl. kan
genomföras omgående. Ett nytt bidrag för ökad tillgänglighet föreslås. Åtgärderna bör kunna
komma i gång under den närmaste treårsperioden (s 126 f.).
 
 Synskadade kräver att all tryckt information och litteratur på lång sikt ska vara tillgänglig på för
dem läsbara medier. Som mål sätter Kulturrådet upp att "litteraturen ska finnas på läsbara medier
som storstil, tal, punkt eller i elektronisk form". Man nämner dock inget om hur stor del av
litteraturen, som ska vara tillgänglig. Man anser att de satsningar, som görs från statens sida, ger bra
effekt och att de är tillräckliga (s 128 f.).
 
 För samtliga kulturinstitutioner gäller att det finns ett starkt intresse för att förbättra
tillgängligheten, men de behöver praktisk hjälp och ekonomiska resurser. Kulturrådet föreslår
därför ett särskilt program för ökad tillgänglighet, vilket omfattar hela kulturområdet.
Genomförandet ska ske 1999-2001. Målet är att:
 

• Förbättra kunskaperna om funktionshindrades behov inom kulturinstitutionerna.
• Stärka samarbete och samverkan mellan kultursektorn och handikappområdet.
• Utveckla nya verksamhetsformer.
• Utveckla ny teknik och anpassa existerande teknik.
 
 Kulturrådet föreslår ett nytt bidrag på 10 milj. kronor per år under tre år för att förbättra
tillgängligheten för funktionshindrades tillgång till kultur. Bidraget ska kunna sökas av
kulturinstitutioner, i samarbete med handikapporganisationer eller andra organisationer eller
institutioner. Samverkan bör prioriteras. Till områden som särskilt bör prioriteras hör bl.a. ny
teknik. Programmet påbörjas 1999 och pågår i tre år.
 
Staten tycks vara beredd att satsa en del pengar på att underlätta för funktionshindrade. Man får
hoppas att informationen når biblioteken och att man utnyttjar möjligheterna att förbättra
tillgängligheten för funktionshindrade. Under de senaste åren med krympande resurser har denna



grupp drabbats. Ny teknik, framför allt inom IT och data, erbjuder dock stora möjligheter att
anpassa information så att funktionshindrade kan ta till sig den.
 
 

4.4.2 Bibliotekens särskilda tjänster: Kartläggning och analys av
biblioteksservice till äldre och funktionshindrade. Rapport från Statens
kulturråd 1999:3.
 
I rapporten Bibliotekens särskilda tjänster från Statens kulturråd redovisas resultatet av en
undersökning, som Kulturrådet har låtit göra av biblioteksverksamheten för äldre och
funktionshindrade i tjugo kommuner. Dessa har valts ut efter principen att så många olika typer av
kommuner som möjligt ska vara representerade. Vi noterar att Uddevalla inte finns med.
 
 Idag arbetar man inom den uppsökande verksamheten endast i liten omfattning med att söka upp
nya grupper. Framför allt ägnar man sig åt att tillhandahålla biblioteksverksamhet för personer med
särskilda behov, främst äldre och funktionshindrade, som har svårt att ta sig till biblioteket.
Kulturrådet inför benämningen ”särskilda behov”, eftersom den tidigare termen ”social
verksamhet” har fått en negativ klang, då den associerar till att det är synd om målgruppen. Det ska
vara en rättighet att kunna ta del av bibliotekens verksamhet, inte något man får i nåder (s 7 f.).
 
 Bibliotekets uppgifter kan delas upp i reguljära tjänster och särskilda tjänster. De reguljära
tjänsterna, som innefattar tillhandahållande av medier och redskap för informationssökning i
bibliotekslokalen, är till för alla medborgare och bör därför anpassas så att även funktionshindrade
kan utnyttja dem i största möjliga utsträckning (s 8).
 
 Särskilda tjänster är biblioteksverksamhet som riktar sig till personer, som av fysiska, psykiska eller
sociala skäl har särskilda behov. Denna verksamhet bedrivs huvudsakligen utanför
bibliotekslokalen och erbjuds inte alla. Tjänsterna kan vara individuella, d.v.s. de erbjuds enskilda
personer, eller kollektiva, t.ex. tjänster till institutioner (s 9 f.).
 
 Bibliotekens reguljära tjänster och anpassningen av dessa till personer med funktionshinder
 
Liksom rapporten om funktionshindrades tillgång till kultur, visar denna rapport att folkbibliotekens
handikappanpassning generellt ligger på en god nivå, även om det är långt till full tillgänglighet.
Vanligt är att det är huvudbiblioteket och inte filialerna som är handikappanpassade. Det är en brist,
eftersom det ofta är närboende personer som besöker filialerna på grund av att de har svårt att ta sig
till huvudbiblioteket (s 119). Anpassade medier, som talböcker, LL-böcker och storstilsböcker,
finns i olika omfattning på de undersökta biblioteken. Ungefär hälften har särskilda anslag för de
anpassade medierna. De anpassade medierna nämns särskilt i Bibliotekslagen § 8, där det står att
litteratur ska erbjudas i former särskilt anpassade till funktionshindrades behov. Därför är det extra
viktigt att sådana medier köps in i tillräcklig omfattning (s 121).
 
 Många av användarna med funktionshinder anser att de får god service från bibliotekets sida.
Personalen är tjänstvillig och har ganska goda kunskaper om funktionshindrades behov. Detta gäller
dock inte överallt. På en del bibliotek har funktionshindrade fått dålig service, vilket tycks bero på
dåliga kunskaper hos personalen om gruppens behov eller på tidsbrist. Ofta är det endast en person
på biblioteket, som har kunskap om funktionshindrade och deras behov. All bibliotekspersonal
behöver grundläggande utbildning inom området. Principen bör vara, att alla som arbetar i låne- och
informationsdisken ska kunna ge service till funktionshindrade. Det är dock bra om det finns någon
person, som är huvudansvarig för bibliotekets särskilda tjänster (s 127 f.).
 
 På en del större bibliotek har talboksavdelningen en egen låne- och informationsdisk, vilket
naturligtvis möjliggör bättre service för talbokslåntagarna. På mindre bibliotek, där denna lösning,



av resursskäl inte är möjlig, kan ett alternativ vara en ”golvbibliotekarie”, som cirkulerar i
bibliotekslokalen. I Uppsala har man bedrivit ett sådant projekt, Floorence (s 130).
 
 IT kan vara ett värdefullt hjälpmedel för funktionshindrade. Med hjälp av talsyntes- och
förstoringsprogram och punktskriftsdisplay görs skriftligt material tillgängligt för läshandikappade.
Det är av yttersta vikt att man är medveten om hur IT används. I många fall är tekniken inte alls
användarvänlig för funktionshindrade. Många www-sidor kan vara utformade så att de är svåra att
tolka för personer med funktionshinder, eller så fungerar de inte ihop med programmen för
läshandikappade. Vid utformningen av bibliotekskataloger, terminaler och låneautomater bör
hänsyn tas till funktionshindrades behov (s 131). IT riktat direkt till funktionshindrade förekommer
än så länge på ett fåtal bibliotek. I f.d. Göteborgs- och Bohuslän startade man projektet Open Media
(kap. 2.4.4 och 6.3.2) och under 1999 har det utvidgats till att omfatta även Västra Götaland. I
Eskilstuna har ett liknande projekt påbörjats under 1998 (s 132). IT för @lla  i Ronneby är
ytterligare ett exempel (kap. 3.1.5).
 
 Bibliotekens särskilda tjänster
 
När det gäller kvaliteten på bibliotekens särskilda tjänster är variationerna mellan biblioteken
mycket stora. Det förkommer t.o.m. att de inte alls erbjuds. Den viktigaste faktorn, som avgör om
särskilda tjänster erbjuds och i vilken omfattning, tycks vara bibliotekets tradition, samt att någon ur
personalen engagerar sig personligen och arbetar med verksamheten. De bibliotek, som haft
särskilda tjänster, fortsätter med dem, de andra bygger inte upp någon sådan verksamhet. En
engagerad chef är också betydelsefull. Vanligen engagerar sig bibliotekschefen ganska lite i
verksamheten med de särskilda tjänsterna. För att de särskilda tjänsterna ska ses som en
betydelsefyll del av biblioteksverksamheten, är det dock mycket viktigt att det är chefen, som sköter
informationen till politiker och andra förvaltningars chefer (s 135).
 
 När det gäller uppdelningen av ansvaret för de särskilda tjänsterna på biblioteken varierar det. I
ungefär en tredjedel är det huvudbiblioteket, som utför så gott som alla särskilda tjänster, i en
tredjedel har varje filial ansvaret för verksamheten i sitt närområde och i en tredjedel kombinerar
man ansvaret. Det kan ske på så vis att huvudbiblioteket har ansvaret för Boken kommer-
verksamheten, medan filialerna sköter biblioteksservice till äldreboenden. De båda modellerna har
naturligtvis både för- och nackdelar. Centralisering möjliggör effektivisering av transporter och ett
helhetsgrepp på verksamheten, vilken därmed har förutsättningar att bli likvärdig i hela kommunen.
Nästan alltid vid centralisering är det huvudbiblioteket som har ansvaret. Där är också trycket från
övriga besökare störst och de särskilda tjänsterna riskerar att komma i kläm.
 Decentralisering innebär större möjligheter till anpassning efter lokala förhållanden, men det kan
också leda till att kvaliteten blir ojämn i kommunens olika delar. Eftersom besparingsåtgärder i
första hand drabbar filialer, blir de särskilda tjänsterna sårbara (s 135 f.).
 
 I de flesta kommuner sköts de särskilda tjänsterna huvudsakligen av bibliotekarier. På många
ställen arbetar dessutom kanslister med denna verksamhet. Det är svårt att särskilja
yrkeskategoriernas olika arbetsuppgifter. På en del bibliotek saknas ansvarig bibliotekarie helt. Det
behöver dock inte betyda att den praktiska verksamheten med service till låntagarna påverkas
negativt. Däremot är det viktigt för planeringen och utvecklingen av verksamheten, att en ansvarig
bibliotekarie finns. På de flesta biblioteken sköts de särskilda tjänsterna av någon eller några få i
personalen. Ofta är det en "eldsjäl" som driver utvecklingen. Det ligger naturligtvis en fara i att
verksamheten är beroende av en enda persons drivkraft. Det är förvisso viktigt med personligt
engagemang, men man bör sträva efter att verksamheten inte ska vara beroende av en person. Man
betonar i rapporten vikten av att det finns tid och resurser avsatta till särskilda tjänster.
Verksamheten måste vara accepterad som en del i bibliotekets uppgifter (s 138 f.).
 
Den typ av bibliotekets särskilda tjänster som ger personlig service direkt till låntagaren är de
individuella tjänsterna. Exempel på dessa tjänster är Boken kommer och talboksutlåning. Oftast är



de av god kvalitet. De flesta bibliotek nyrekryterar dock inte så många låntagare till denna service.
Orsaker är svårigheter att nå målgrupperna, men även rädsla att locka fler låntagare än man har
resurser att betjäna. Det är kanske inte förvånande i tider med minskande resurser.
 
 Boken kommer erbjöds under 1993 i ungefär 75 % av landets kommuner. Tendensen tycks vara att
omfattningen av verksamheten minskar. Det är oftast små kommuner som saknar Boken kommer
eller bedriver verksamheten i ringa omfattning. Kontakten mellan låntagaren och biblioteket sköts
vanligen per telefon. I de flesta kommuner gör bibliotekspersonalen hembesök åtminstone vid något
tillfälle. Vid vissa bibliotek gör man hembesök vid varje lånetillfälle. Bokurvalet görs ofta av
biblioteket, eftersom ganska få låntagare har egna önskemål. Detta upplevs som positivt av
låntagaren. Urvalet blir mer varierat på det viset. I kommuner där antalet Boken kommer-låntagare
är litet, sköts transporterna oftast av en bibliotekarie eller kanslist. I kommuner med många
låntagare distribueras böckerna av vaktmästare. Det är distributionen, som beskrivs som det största
hindret i de kommuner, som saknar Boken kommer-service. Vanligast är att låntagarna får nya
böcker en gång i månaden, men det varierar mellan varje vecka och var sjätte vecka (s 141 f.).
Rapporten ger förslag till mer flexibla former för Boken kommer, vilka är mer rationella och ger
förbättrad service. Alla låntagare har inte behov av alla tre leden (kontakten bibliotek - låntagare,
bokurval och transporter). En del kan exempelvis ta sig till biblioteket och välja böcker, men
behöver hjälp med att forsla hem dem. Anpassning till den enskilde låntagarens behov kan även
medföra förenklingar för biblioteket (s 147). Detta är något att tänka på, eftersom det kan leda till
ett bättre utnyttjande av resurserna.
 
Tidigare var bokvagnsronder den vanligaste formen av biblioteksverksamhet på sjukhem och
ålderdomshem. Denna verksamhet har minskat i omfattning eller helt upphört. Förmodligen är detta
av besparingsskäl. I rapporten framhålls, att om bokvagnsronderna tas bort bör de ersättas av någon
annan form av biblioteksverksamhet, som ger möjlighet till individuell service. Som en följd av
detta har det blivit allt vanligare att Boken kommer bedrivs på äldreboenden (s 152).
 
Kollektiva tjänster riktar sig till olika typer av institutioner och grupper. Den vanligaste formen är
depåer av böcker och andra media. De flesta av de tillfrågade biblioteken gör i ordning depåer till
institutioner för framför allt äldre, men kvaliteten på verksamheten varierar mycket mellan olika
kommuner. Det är viktigt att man från bibliotekets sida når ut till vårdpersonalen med information,
så att dessa kan fungera som förmedlare. Det är ovanligare med depåer till institutioner för
utvecklingsstörda. Här gäller principen att de och andra funktionshindrade själva ska komma till
biblioteket (s 160 f.), vilket naturligtvis oftast är det mest önskvärda, då biblioteksbesöken innebär
stimulans och sysselsättning.

Informationen från bibliotekets sida när det gäller de särskilda tjänsterna, vänder sig direkt till de
presumtiva låntagarna, men även till förmedlare och beslutsfattare. Informations- och
kontaktarbetet upplevs på de flesta av de undersökta biblioteken som besvärligt. Man är i allmänhet
medveten om att detta arbete är mycket viktigt för att de särskilda tjänsterna ska nå dem, som har
behov av dem. De flesta bibliotek informerar inte så mycket som de tycker att de borde. Som skäl
anges brist på resurser, vilket gör att man inte kan avsätta tillräckligt mycket tid till information. En
del bibliotek vågar inte göra för mycket reklam, av rädsla att få fler låntagare än man kan ge service
till. För det mesta är det den person, som är ansvarig för de särskilda tjänsterna, som sprider
informationen. Det är ovanligt att bibliotekschefen är aktiv. Kunskaperna om de särskilda tjänsterna
tycks vara bristfälliga hos politiker och tjänstemän. I stor utsträckning saknas det rutiner för denna
typ av information. I rapporten framhålls, att det är viktigt att äldreomsorgens chefer och politiker
har viss kunskap om bibliotekets särskilda tjänster, och att informationen om bibliotekets arbete
med att integrera kulturen i äldreomsorgen och sprida information via personalen, måste vara
förankrad hos dem. Det är ett sätt att höja verksamhetens status i beslutsfattarnas ögon.

 När det gäller äldreomsorgen, fungerar samarbetet mellan dagverksamheten och biblioteket oftast
bra. Personalen förmedlar böckerna. Tyvärr har denna typ av verksamhet fått minskade resurser. På



äldreboenden fungerar det sämre. Organiserade rutiner för information och kontakt saknas ofta. I
ungefär hälften av kommunerna har man kulturombud, på andra ställen försöker man få någon
intresserad bland personalen, som åtar sig att vara kontaktperson. Hemtjänsten fungerar på vissa
ställen bra som förmedlare av böcker, men det kan vara svårt att nå och samla personalen för
informationsträffar. Av den anledningen spelar hemtjänsten i de flesta kommuner inte någon större
roll som informationsförmedlare (s 166 f.). Det är alltså en ganska mörk bild som ges av samarbetet
mellan biblioteket och personal inom olika typer av äldreomsorg. En anledning kan vara brist på
resurser både inom vården och på biblioteket. Ett fruktbart samarbete kräver kontinuitet och
uppföljning, och här brister det på många håll.
 
 För att klara besparingsmål och ökade behov eller för att förbättra verksamheten, har många
bibliotek valt att prioritera någon viss del av de särskilda tjänsterna. Fyra inriktningar går att
urskilja: individuella tjänster, kollektiva tjänster, information om de särskilda tjänsterna samt
särskild service i biblioteket. De bibliotek, som valt att prioritera individuella tjänster, har oftast
angett Boken kommer och hemsändning av talböcker som de viktigaste områdena. Det motiveras
med att en individuell tjänst är efterfrågad och man vet att den når fram till den person, som har
behov av den. De bibliotek som satsat på kollektiva tjänster anger resursbrist som skäl. Eftersom
fler kan ta del av dessa tjänster, anser man att de knappa resurserna ger större utdelning per
låntagare. Några bibliotek satsar resurserna på information till föreningar, äldre- och
handikapporganisationer och personal som arbetar med dessa grupper. Man arbetar mer
övergripande och arbetet syftar till att biblioteket ska komma i kontakt med presumtiva användare
av både individuella och kollektiva tjänster. En del bibliotek har satsat extra på särskild service i
bibliotekslokalen av särskilt tillsatt personal. Lokalen är anpassad och man erbjuder en välsorterad
mediesamling (s 179 f.).

Bibliotekens särskilda tjänster tycks ha ändrat inriktning och blivit mindre utåtriktade till sin
karaktär. Nu inriktar biblioteken sig framför allt på att göra sin verksamhet tillgänglig för alla. Visst
finns möjligheten kvar att få biblioteksservice för dem, som inte kan ta sig till biblioteket, men man
drar sig för att utöka den. Krympande resurser har medfört neddragningar inom den uppsökande
verksamheten, och man är rädd att få större efterfrågan än man klarar av.

På en del bibliotek har man alltså valt att prioritera vissa typer av särskilda tjänster, vilket
naturligtvis kan vara ett bra sätta att utnyttja knappa resurser. Man lyckas också i stor utsträckning
ge en god service. Många funktionshindrade vittnar om det. Ofta är de särskilda tjänsterna beroende
av en person, som lägger ned hela sin själ. Det är naturligtvis inte bra. Slutar hon äventyras
kvaliteten på hela verksamheten. Vi instämmer med rapporten om vikten av att det finns tid och
resurser särskilt avsatta för de särskilda tjänsterna. Tyvärr tycks det vara ganska vanligt att de
särskilda tjänsterna inte har en egen plats i bibliotekens budget, liksom att man inte har specifika
mål nedskrivna. Politiker och tjänstemän är i allmänhet ganska okunniga i frågor som rör
biblioteksverksamhet för funktionshindrade, och de tas därför sällan upp till diskussion i
kommunalpolitiken. Vi anser att det är mycket viktigt att bibliotekarier blir medvetna om detta och
ökar sina ansträngningar att informera berörda politiker och tjänstemän.



5. Teoretiska utgångspunkter för en kvalitetsanalys

Vi har i syfte och frågeställningar lagt tyngdpunkten på service och kvalitet. Vi vill undersöka hur
man planerar arbetet för att användarna ska få så god service som möjligt. Det är av stor vikt att
servicen håller god kvalitet. Vad är då "god kvalitet"? En måttstock är om låntagarna är nöjda med
produkten, d.v.s. bibliotekets tjänster, men det kanske inte är tillräckligt. Vi vill även studera hur
man arbetar med den uppsökande verksamheten. Genomsyras arbetet av kvalitetstänkande? Det
senare innebär att man lägger ett totalkvalitetsperspektiv på biblioteksarbetet. Vi tror vidare att det
är viktigt att verksamheten är målstyrd om man ska uppnå goda resultat.

Vi har hos författarna Goetsch, Sandholm och Svensson funnit idéer som till stor del
överensstämmer med våra egna när det gäller hur biblioteksverksamhet kan bedrivas.

Goetsch menar att begreppet "kvalitet" inte endast står för resultatet av en verksamhet, utan även
innefattas människorna som arbetar där. Man måste alltså titta närmare på hela processen för att
kunna bilda sig en uppfattning om verksamhetens kvalitet. Detta synsätt innebär, att man arbetar på
ett totalkvalitetsinriktat sätt. Utmärkande för organisationer, som arbetar på det här sättet, är att de
är kundfokuserade, de har en strategi (d.v.s. de arbetar målinriktat), de har en långsiktig inriktning
och personalen får vidareutbildning i syfte att ge bättre service åt kunderna. Vi anser att det är så
här man måste arbeta på ett bibliotek. Ett bibliotek existerar för sina användares skull. Hela
verksamheten måste följaktligen vara inriktad på att ge användarna bästa tänkbara service.

De författare vi har valt att hänvisa till utvecklar dessa tankegångar utifrån olika synvinklar. Vi
tycker att alla tre har viktiga synpunkter, som vi vill ha med. På vissa punkter sammanfaller deras
teorier, men de utvecklar dem på olika sätt. Vi vill därför ha med alla tre: Goetschs tankar om
vikten av att organisationen verkligen genomsyras av totalkvalitetstänkandet, Sandholms filosofi
om kunden i fokus och Svenssons tydliga inriktning på målstyrning.

Vi har valt följande verk av ovan nämnda författare för att finna en teoretisk utgångspunkt att utgå
ifrån, då vi diskuterar och analyserar de resultat vi kommit fram till i vår undersökning:

• Goetsch, David L, Introduction to total quality: quality management for production, processes
and services

• Sandholm, Lennart, Kvalitetsstyrning med totalkvalitet: verksamhetsutveckling med fokus på
totalkvalitet.

• Svensson, Arne, Målstyrning i praktiken.

5.1 Vad är kvalitet?

 Enligt Goetsch kan det vara svårt att formulera en allmänt accepterad definition av begreppet
kvalitet, men han menar att dessa beståndsdelar förmodligen ingår i de flesta definitioner:
 

• Kvalitet innebär tillmötesgående eller överträffande av kundens förväntningar.
• Kvalitet kan tillämpas på produkter, tjänster, människor, processer och miljö.
• Kvalitet är ett tillstånd i ständig förändring.
 
 Med hjälp av ovanstående definierar Goetsch kvalitet på följande sätt:
 



 ”Kvalitet är ett dynamiskt tillstånd, förknippat med produkter, tjänster, människor, processer och
miljö, som tillmötesgår eller överträffar förväntningar.” (Goetsch 1997, s 3, vår översättning)
 
 Med hänsyn till att innebörden av begreppet ”kvalitet” ändras med tiden, används här ordet
dynamiskt. Kvalitetsbegreppet används inte bara för att beskriva produkterna eller tjänsterna som
tillhandahålles, utan även människorna och processerna som producerar dem, liksom miljön i vilken
de produceras (ibid, s 3).
 
 Arne Svensson talar om kvalitetsbegreppet på detta sätt:
 ”Diskussioner om kvalitet kompliceras av att ordet 'kvalitet' i sig kan innebära en värdering…”.
Han undrar om det över huvud taget finns några objektiva värden på kvalitet, eller om de alltid är
subjektiva. Vem är det i så fall som sätter värdet och hur bär man sig åt? Svensson menar, att om
man delar upp kvalitetsbegreppet i olika beståndsdelar, objektiva och subjektiva, kan de bli
mätbara. Kvaliteten på en tjänst avgörs utifrån olika perspektiv, kundens och organisationens
(Svensson 1997, s 76 f.).
 
Kvalitet är alltså ett subjektivt begrepp. Olika människor gör olika bedömningar av de produkter
eller tjänster de använder. Uppfylls, eller ännu bättre, överträffas dessa, bedömer
användaren/kunden att produkten är av god kvalitet. Kvaliteten är beroende av människorna som
arbetar med produkten/tjänsten samt av miljön den produceras i, d.v.s. av hela processen. Hela
processen är alltså komplex, vilket gör det omöjligt att framställa en produkt, som alltid håller
samma kvalitet. Kvaliteten varierar. Den är i ständig förändring. Att mäta och värdera kvalitet är
alltid vanskligt, men genom att analysera kvalitetsbegreppet för att finna dess objektiva
beståndsdelar, kan det bli möjligt.
 
 

5.2 Vad är totalkvalitet?
 
 Totalkvalitet innebär ett vidare perspektiv på begreppet kvalitet. Det betyder att kvalitetsbegreppet
inte endast omfattar resultatet eller produkten, utan även innefattar människorna som arbetar i
processen samt själva processen (Goetsch 1997, s 2).
 Det innebär ett sätt att sköta en verksamhet, så att man därigenom försöker maximera
organisationens konkurrenskraft genom ett kontinuerligt förbättrande av dess kvalitet, vad gäller
produkter, tjänster, människor, processer och miljö.
 
Nedan följer ett antal kännetecken som enligt Goetsch och Sandholm karaktäriserar en organisation
som arbetar efter totalkvalitetsprincipen. Hos Goetsch fann vi följande faktorer av särskilt värde för
en organisation som arbetar kvalitetsinriktat :

• Den baseras på en strategi.
• Den är kund/användarfokuserad.
• Den genomsyras av kvalitet.
• Dess åtaganden är långsiktiga.
• Den innebär lagarbete.
• Den förbättrar sina tjänster/produkter kontinuerligt.
• Dess personal får utbildning och träning.
• Den förutsätter enighet om dess mål.
• Viktigt är inflytande för anställda.
(Goetsch, s 5)
 
 Vi kompletterar vår lista med ett urval av vad vi anser vara värdefulla faktorer från Sandholms text:
 

• Samverkan och samarbete utmärker verksamheten.



• Professionellt ledarskap ges.
• Arbetet omfattar alla funktioner och nivåer.
• Alla blir utbildade i kvalitet.
• Kroniska problem bearbetas systematiskt.
• Man arbetar med förebyggande verksamhet för att undvika problem.
(Sandholm, s 33)
 
Att en organisation är strategiskt baserad innebär att man har en detaljerad plan, som innehåller
åtminstone följande komponenter: vision, uppgift, allmänna mål och aktiviteter som måste utföras
för att målen skall uppfyllas (Goetsch, s 13). Sandholm betonar att totalkvalitet inbegriper kvalitet i
alla interna processer och funktioner samt engagemang av alla i organisationen (Sandholm, s 17). I
Svenssons bok om målstyrning, finner vi många paralleller med detta. När han beskriver
målstyrningsfilosofin, tar han på flera olika ställen upp i stort sett samma faktorer som ovan och
betonar deras betydelse för att en ny styrfilosofi ska lyckas, men använder inte begreppet
”totalkvalitet”. Svensson använder däremot på några ställen begreppet
kvalitetsutveckling/kvalitetssäkring (Svensson 1997).
 
En organisation, som strävar mot totalkvalitet, söker hela tiden förbättra kvaliteten på sina
produkter/tjänster. Liksom Goetsch uppfattar vi kontinuerligt förbättrande som ett nyckelbegrepp.
Ett ständigt engagemang av alla i processen krävs, liksom mål och en plan för hur man ska uppnå
målen. Det måste råda enighet hos personalen om målen och sätten att uppnå dem. Dessa tankar ska
genomsyra hela verksamheten. Detta anser vi vara viktigt.
 

 

5.3 Fokus på kunderna
 
 Enligt Sandholm kan kunderna (användarna) ha uttalade, underförstådda och omedvetna behov. De
uttalade är man som kund medveten om, och när de uppfylls blir man nöjd. Andra behov kan vara
så basala att de upplevs som självklara och kunden påtalar dem inte överhuvudtaget. Deras existens
märks först om de inte uppfylls och då blir kunden missnöjd. Om de omedvetna behoven uppfylls,
blir det en positiv överraskning för kunden, som blir mycket nöjd.
 
 När det gäller kundernas uppfattning om kvalitet grundas den oftast på tre förhållanden:
 

• Varor och tjänster av god kvalitet utmärks av att de har egenskaper, som tillfredsställer behov
hos kunderna.

• Om kunderna finner att varorna eller tjänsterna har positiva egenskaper, som de inte förväntat
sig, förstärker det upplevelsen av god kvalitet.

• Varor eller tjänster som är behäftade med brister eller fel leder naturligtvis till missnöjda kunder
(Sandholm 1999, s 15 f.).

 
 Begreppet kund har numera fått en vidare innebörd; man talar om interna och externa kunder. De
interna kunderna är en del av organisationen. Chefen behöver, för att kunna sköta sitt arbete,
information från organisationens olika avdelningar. Chefen är i detta fall intern kund till dessa
avdelningar (ibid, s 14 f.). Externa kunder är, när det gäller bibliotek, dess användare.
 
 Svensson skriver, att kunden måste sättas i centrum på alla nivåer. Han menar att effekterna, för
dem som verksamheten är till för, måste sättas i centrum på alla nivåer. Planeringsprocessen ska
utformas så, att ”… alla förtroendevalda och alla anställda kan engageras, liksom olika
medborgargrupper och verksamhetens kunder.” (Svensson 1997, s 94 f.). Man måste alltså hela
tiden ha såväl interna som externa kunders intressen i centrum för all verksamhet.
 



 I en organisation, som strävar mot totalkvalitet, är det kunderna som avgör dess kvalitet (Goetsch
1997, s 156). I sin bok Total Manufacturing Management, menar G. Merli att kunden måste vara
organisationens högsta prioritet. Nöjda kunder är de mest trogna kunderna. Därför är kundernas
belåtenhet en nödvändighet. Belåtenhet garanteras genom att man producerar högkvalitativa
produkter, och denna belåtenhet måste förnyas vid varje kontakt. Även om kvaliteten är hög, kan
man inte uppnå kundtillfredsställelse om kvaliteten är statisk. Tillfredsställelse når man endast
genom kontinuerliga förbättringar, vilket är det enda sättet att behålla nöjda och lojala kunder (enl.
Goetsch 1997, s 157). Det går alltså inte att slå sig till ro, utan man måste ständigt tänka ut nya sätt
att förbättra kvaliteten.
 
 En organisation som arbetar utifrån ett totalkvalitetsperspektiv och har kundernas belåtenhet som
högsta prioritet, har därmed satt kunderna i fokus. Den är enligt Goetsch utåtriktad, till skillnad från
en resultatinriktad organisation. Nyckeln till kundfokusering ligger i att personalen har
direktkontakt med kunderna och att de har ledningens förtroende att arbeta självständigt i syfte att
göra kunderna nöjda (ibid, s 157).
 
 För kontakter med interna kunder gäller att de skall ske kontinuerligt. Man måste emellertid vara
medveten om att kommunikation inte är något som bara inträffar. Den måste uppmuntras och
underlättas. Därför måste organisationen se till att det ordnas tillfällen för personalen att mötas. Det
måste finnas kanaler genom vilka information till och från interna kunder når mottagaren.
 
 Kommunikationen med kunderna
 
 Kommunikation med kunderna gäller både externa och interna kunder. För en organisation är det
helt nödvändigt med kontinuerlig information till kunderna om den ska överleva. Att etablera
effektiva kanaler för att underlätta kommunikation är naturligtvis viktigt, men det räcker inte att slå
sig till ro med det. Man måste inom organisationen hela tiden arbeta för att kanalerna används också
i fortsättningen.  En av de viktigaste orsakerna till detta är att många kunder vill ha förändring, och
de kan ändra sig snabbt. Nya behov uppstår. Reklam påverkar naturligtvis kunderna. Ny teknologi,
konkurrens på marknaden och sociala omstruktureringar kan leda till att förutsättningar förändras
och organisationen tvingas då anpassa sig till rådande förhållanden (Goetsch 1997, s 161 f.).
 
 Processen som leder till nöjda kunder
 
Kundfokus är en del av en process, som leder till kontinuerliga förbättringar inom organisationen,
vilka i sin tur resulterar i nöjda kunder. Resurser är begränsade. Det gäller att de används där de gör
mest nytta för att förbättra kundernas grad av tillfredsställelse och lojalitet (ibid, s 161 f.).
 
Mike Butchko27 beskriver processen så här i en rapport:
 

• Fastställ vilka kunderna är.
• Fastställ vilka egenskaper hos varorna/tjänsterna som är viktigast för kunderna.
• Rangordna dessa egenskaper efter vikt.
• Fastställ kundernas grad av tillfredsställelse med varornas/tjänsternas egenskaper.
• Knyt resultat från kundrespons till processen.
• Utveckla mättekniker som kan visa hur arbetsuppgifter utförs och vad i processen som har det

största inflytandet på utförandet.
• Genomför mätningarna på lägsta möjliga nivå i organisationen.

                                                
27 Butchko, Michael, Customer Satisfaction Process (officiell rapport daterad 19950725). - Mike
Butchko Consulting



• Arbeta vidare på de processer som har samband med viktiga egenskaper hos varor/tjänster, men
har fått låg grad av tillfredsställelse av kunderna.

• Arbeta vidare med de områden i organisationen som har störst möjlighet att förbättras.
• Uppdatera synpunkter från kunderna kontinuerligt. Efterhand som förbättringar i processen i

motsvarande grad förbättrar kundernas belåtenhet, övergår man till nästa viktiga förbättring av
processen.

• Uppehålla öppen, kontinuerlig kommunikation med samtliga intressenter när det gäller vad som
görs, varför, vilka resultat som förväntas och när de förväntas.

• Samla hela organisationens mätningar i en sådan form, att det är möjligt att granska dem
kontinuerligt och att göra återblickar.

(enl. Goetsch 1997, s 164)
 
Man börjar med att definiera målgruppen, d.v.s. vilka kunder man vänder sig till. Man utgår
därefter från kunderna och funderar över vad de vill ha. Efter att ha tillfrågat kunderna i vilken
utsträckning de är belåtna, försöker man koppla resultatet av utvärderingen till processen. Man
frågar sig vad i processen det är som leder till nöjda kunder och vad som resulterar i missnöjda
kunder. Sedan arbetar man vidare både på att förbättra där man har störst utsikter att lyckas och
inom viktiga områden där man har fått låga värden av kunderna. Registreringen av kundernas
värderingar pågår kontinuerligt. Det är, som vi tidigare konstaterat, det kontinuerliga förbättrandet
av hela processen, som är själva nyckelbegreppet när det gäller totalkvalitet.
 
 
 Hur kunder definierar begreppet "värde"
 
 Vilket värde varorna/tjänsterna har för kunden är summan av kundens uppfattningar när
 det gäller bl.a. följande faktorer:
 

• kvaliteten på produkten/tjänster
• servicen som organisationen tillhandahåller
• organisationens anställda
• organisationens framtoning
 
 Att endast tillhandhålla en bra produkt eller tjänst räcker inte. Kundernas belåtenhet påverkas även
av hur effektivt, hur tillmötesgående och hur snabbt de betjänas. Personalens uppträdande,
kunskaper och attityder har också stor betydelse. Kunderna bygger upp relationer till anställda, som
är kunniga, uppträder professionellt och är positiva. Sådana relationer skapar lojalitet. Å andra sidan
spelar det ingen roll hur nöjd en kund är med produkter/tjänster. Om kunden inte tycker om en
organisations personal är det troligt att denne lämnar organisationen (ibid, s 165).
 
 Guide för att etablera kundfokusering
 
Det gäller för organisationen att hela tiden ligga ett steg före kunderna. Det är ett misstag att endast
förlita sig på respons från dessa när det gäller att identifiera problem. En kund som klagar har redan
skaffat sig en negativ bild av organisationen. Det bästa är att få synpunkter från kunder innan ett
problem uppstår. Ett sätt är att skapa ett forum där representanter för kunder och organisationen kan
utbyta erfarenheter och förebygga problem (Goetsch 1997, s 167 f.).

 Goetsch hänvisar till Richard Whitely28, som menar att företag som lyckats etablera lyckade
kundrelationer där man fokuserar på kunden, har följande kännetecken gemensamt:

                                                
28 Whitely, Richard C, The Customer Driven Company.- New York: Addison-Wesley, 1991.



 
 Man visar i ord och handling att kunderna är viktiga och att man arbetar för att tillfredsställa
kunderna så långt det är möjligt. Kundernas behov går före organisationens. Kunderna tillfrågas och
man tar hänsyn till deras synpunkter. Det finns en beredvillighet att finna och undanröja problem
för kunderna. Därför använder man sig av all information man får från kunderna i syfte att göra
förbättringar. Organisationen underlättar för kunderna att framföra synpunkter. Får man klagomål
försöker man omedelbart rätta till missförhållanden. De anställda behandlas som kompetenta och
kapabla och får därför förtroende att handla självständigt. De tilldelas också resurser, så att de har
möjligheter att genomföra vad de anser vara bäst för kunden.
 
 Också här stöter vi på det för totalkvalitetsinriktningen så centrala begreppet: kontinuerliga
förbättringar. Organisationen arbetar ständigt för att förbättra produkter/tjänster och processer. Man
samarbetar för att nå gemensamma mål och hämtar inspiration från andra organisationer, som är
framgångsrika. Problem löser man omedelbart och man gör investeringar för att utveckla nya idéer
(enl. Goetsch 1997, s 169 f.).
 
 

 5.4 Den goda strategins betydelse för verksamheten
 
 Ett företag, som vill nå framgång på marknaden genom satsning på kvalitet, måste skaffa sig någon
form av strategi. Sandholm ger exempel på fyra verkningsfulla strategier. I sin bok vänder han sig
till företag som producerar varor och tjänster. Det finns dock en del som går att tillämpa på
bibliotek, som producerar tjänster.
 
1. Professionellt ledarskap. Ledarskapet utgår från VD. Kvantitativa mål för kvaliteten ställs

upp för alla funktioner och nivåer. Rutiner för arbetet med kvalitet införs. All personal ges
förutsättningar att utföra sitt arbete så att kvalitetsmålen uppnås.

2. Massiv utbildning. Utbildning i kvalitet skall vända sig till alla i företaget.
3. Marknadsorientering. Detta innefattar en fokusering på kunderna.
4. Program för kvalitetsförbättringar, vilket innebär ständigt arbete med

kvalitetsförbättringar. Detta har två inriktningar: Att på ett bättre sätt möta kundernas
behov, samt förbättra alla de olika processer som finns inom företaget.

(Sandholm 1999, s 34 f.)
 
 Goetsch använder begreppet "strategic management". Det innehåller två aktiviteter som går in i
varandra: planera strategin och förverkliga strategin.
 En tydlig parallell till Goetschs idéer finner man hos Svensson, då han talar om målstyrning.
 



Vi kan med en enkel figur jämföra Svenssons och Goetschs teorier på följande sätt:

           Goetsch       Svensson

 

 

 
 
 Figur 3.  Jämförelse av likheter mellan Goetschs och Svenssons strategiska modeller.
 
 Goetsch menar, att planeringen är en process där organisationen ställer frågor och besvarar dem.
Exempel på sådana frågor är: Vilka är vi? Vart är vi på väg? Hur skall vi komma dit? Vad hoppas vi
åstadkomma? Vilka är våra styrkor och svagheter? Det innebär vidare att organisationen har en
skriven plan som innehåller följande komponenter: en vision, en uppgift (mission), vägledande
principer, övergripande mål,  specifika metoder, förslag eller aktiviteter för att uppnå målen.
 
 Vid förverkligandet av strategin följer man upp utvecklingen efter hand och justerar om det visar
sig nödvändigt. Man måste sträva efter att uppnå maximal effektivitet och duglighet. Man ställer sig
frågor som: Uppnår vi våra mål? (effektivitet). Utför vi våra uppgifter tillräckligt bra? (duglighet).
Man korrigerar när de antagna strategierna eller metoderna inte leder till önskat resultat.
 
 Visionen är drömmen om vad organisationen vill vara och dess existensberättigande. I allt vad man
gör inom organisationen skall man sträva efter att uppnå visionen. När det gäller att formulera en
vision är det första steget att skriva ned den. Den skall bl. a. vara lätt att förstå för alla intressenter,
kortfattad men klar och uttömmande, utmanande men ändå möjlig att uppnå, samt i stånd att skapa
enighet angående syftet hos alla intressenter.
 
 Nästa steg är formulerandet av uppgiften (missionen). Den innefattar en beskrivning av
organisationen (även dess kunder), vad den gör och vart den är på väg.
 
 Organisationens vägledande principer utgör den stomme inom vilken man skall fullfölja uppgiften.
Tillsammans sammanfattar dessa principer organisationens värdesystem - det man anser vara
viktigast.
 
 I de övergripande målen formuleras missionen i mer specifika termer, vilka återger de aktuella mål,
som organisationen siktar mot. Även om målen är mer specifikt formulerade än missionen, är de
fortfarande allmänt hållna.
 
 Specifika metoder är väldefinierade, avgränsade projekt och aktiviteter man åtar sig, i syfte att
uppnå ett specifikt önskat resultat (Goetsch 1997, s 74 f.).
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 Svensson beskriver kortfattat sin målstyrningsmodell så här:
 

• Mål anges för verksamheten som helhet och dess delar.
• Man följer upp i vad mån målen nåtts.
• Ledningen anger vad som ska åstadkommas, medan de anställda får större frihet att själva

bestämma hur det ska gå till.

För att målstyrningen ska fungera väl förutsätts:

• En vilja och förmåga att formulera tydliga mål.
• En vilja och förmåga att följa upp graden av måluppfyllelse.
• En dialog mellan politiker, chefer och medarbetare. Alla ska kunna delta i diskussionen om

målen och resultaten.

Även Svensson tar upp komponenter, som måste finnas i den verksamhetsplan, som gjorts upp. Han
talar om olika typer av mål, men nämner bara tre, till skillnad från de fem, som Goetsch nämner. De
är:

• Inriktningsmål
• Effektmål
• Produktionsmål

Ett inriktningsmål anger inriktningen på verksamheten i allmänt formulerade ordalag. Det visar på
den gemensamma grundsynen och är inte tidsbestämd. Det är politikerna, som anger vilka
inriktningsmålen är.

Effektmålet är mer konkretiserat och kvantifierat. Det sätter dessutom en tidsgräns för när målet ska
vara uppnått. Man beskriver vilka effekter man vill att verksamheten ska få för kunden, såväl
kvalitativa som kvantitativa. Effektmålen preciseras i en dialog mellan politiker och förvaltning.

När produktionsmålen formulerar, konkretiserar man oftast. De anger vad man avser att göra och
vilken tidsperiod man behöver. Det är de verksamhetsansvariga inom förvaltningen, som anger
vilka produktionsmål, som måste uppfyllas för att de önskade effekterna ska uppnås (Svensson
1997, s 45 f.).

 5.5 Långsiktig inriktning
 
 Enligt Sandholm är långsiktig inriktning den enda framkomliga väg, som leder till framgångar när
det gäller arbetet för att öka kvaliteten. Det är en process som tar tid. Ett uthålligt kvalitetsarbete
leder till nöjdare kunder. Det är inget man kan uppnå genom korta kampanjer. För att uppnå ett bra
resultat krävs ett träget och systematiskt arbete. Man måste arbeta konsekvent och fortlöpande
(Sandholm 1999, s 34).
 
 Svensson skriver också om hur viktigt det är med konsekvens och uthållighet. Han säger att ”de
bästa resultaten har uppnåtts i de organisationer, som har fastställt en tydlig strategi för
förändringen av styrfilosofin, och sedan konsekvent har genomfört de beslutade åtgärderna."
(Svensson 1997, s 123). Svensson menar att det viktigaste med kvalitetssäkring är att kontinuerligt
följa upp verksamheten, för att på så vis skapa förutsättningar för utveckling och förbättringar av
kvalitén i framtiden (ibid, s 127).
 
 Goetsch skriver att totalkvalitet innebär ett helt nytt sätt att sköta uppgifter, vilket kräver en helt ny
gemensam kultur av organisationen. Kontinuerliga förbättringar är nödvändiga (Goetsch 1997, s



15). Det bästa sättet att förbättra produkten är att kontinuerligt förbättra processen, med vars hjälp
den framställs (ibid, s 454). Följande åtgärder är väsentliga när det gäller att uppnå ett bättre
resultat:
 

• Upprätthåll kommunikationen så att alla i organisationen ständigt är underrättade om vad som
händer.

• Åtgärda uppenbara problem omedelbart.
• Leta efter orsaker till problem i stället för att endast åtgärda symptomen.
• Dokumentera problem och framsteg.
• Kontrollera på vilket sätt processens genomförs efter att förändringar har införts.
       (ibid, s 456 f.)
 
 

 5.6 Samverkan och samarbete
 
 Alla som är berörda av verksamheten bör samarbeta. Det gäller även kunder, både externa och
interna (Sandholm 1999, s 34). Samarbete på en arbetsplats betyder att man använder ordet vi i
stället för jag och dem. Det innebär också att man är beredd att hoppa in för att jobbet skall bli gjort,
även om det inte ingår i de vanliga arbetsuppgifterna (Goetsch 1997, s 319). Eftersom det är viktigt
att de uppsatta målen är väl förankrade i den verklighet de anställda lever, är det viktigt att alla
engageras i arbetet med att beskriva målen för de olika verksamheterna. Lika viktigt är det, att det
finns en levande dialog mellan de olika nivåerna i organisationen. En väl fungerande målstyrning
förutsätter en dialog mellan politiker, chefer och medarbetare (Svensson 1997, s 17 f.).
 
 ”Oberoende av vilken metod för kvalitetssäkring man använder sig av, är det mycket viktigt att all
personal ges möjlighet att medverka i processen.” (ibid, s 127)
 
 

 5.7 Utbildning för personalen
 
 Goetsch  skiljer på "training" och "education". Det svenska ord som i sammanhanget bäst motsvarar
ordet "training" är nog "vidareutbildning" och det kommer vi att använda oss av i uppsatsen.
Vidareutbildning är, till skillnad från utbildning, mer specifikt inriktad, mer praktisk till sin karaktär
och de kunskaper man får utövar man omedelbart. Vidareutbildning är en organiserad, systematisk
serie av aktiviteter, utformade för att förbättra en persons arbetsrelaterade kunskaper, färdigheter,
förståelse och motivation (Goetsch 1997, s 329 f.). Alla i en organisation behöver få
vidareutbildning kontinuerligt, men tyngdpunkten bör ligga på dem i organisationen som verkligen
behöver det. Man måste försäkra sig om att utbildningen är utformad i linje med organisationens
mål. Dessa krav uppfylls om man fastställer utbildningsbehovet innan man anordnar utbildningen
(ibid, s 344).
 
 Svensson hävdar, att en ”offensiv strategisk verksamhetsutveckling kräver medveten och skicklig
hantering av 'Kunskapskapitalet'”. Vidare säger han att ”Ständigt lärande och vidareutveckling av
kompetensen är grunden för produktionsförbättringarna.” (Svensson 1997, s 16)
 
 Vid utvärdering av vidareutbildningen kan man ställa sig dessa frågor:
• Var utbildningen ändamålsenlig?
• Ökade de anställda sina kunskaper?
• Har de ökade kunskaperna inneburit någon förändring?
(Goetsch 1997, s 351)



5.8 Lära av andra

Genom att göra jämförelser med andra företag och organisationer kan man lära mycket. Man kan få
impulser till förbättringar av produkter, processer och arbetsmetoder. Genom jämförelser med
företag, som är erkänt bra, kan man ställa upp realistiska mål för verksamheten. Man behöver inte
nödvändigtvis göra jämförelser med organisationer inom den egna branschen, eftersom många
aktuella processer återfinns även utanför denna. Först gäller det att finna de faktorer som är
avgörande för verksamhetens resultat. Därefter samlar man information om hur andra
organisationer går till väga. Informationen analyseras för att få en uppfattning om hur den egna
organisationen ligger till i förhållande till den man jämför med. Syftet är att hitta områden där det är
uppenbart att man kan göra förbättringar genom att göra ändringar i t.ex. processer och arbetssätt.

Klara mål bör ställas upp och åtgärder skall vidtas för att nå dessa. Därefter skall resultatet följas
upp (Sandholm 1999, s 196 f.).

Goetsch betonar att man i jämförelserna ska fokusera på processer och tillämpningar, inte
resultaten. Han skriver vidare att det är nödvändigt att organisationen förstår sin egen process innan
man jämför dem med någon annans (Goetsch 1997, s 453).



6. Uddevalla

Vi ger i detta kapitel en redovisning av en enkät innehållande statistiska uppgifter om Uddevalla
kommuns biblioteksverksamhet inom äldre- och handikappomsorgen. Vi beskriver därefter de
kulturpolitiska mål i Uddevalla kommun, vilka tar upp vår undersökta verksamhet. Dessutom
beskrivs stadsbibliotekets organisation, samt biblioteksverksamhet, som vi finner relevant för vår
undersökning. Till sist ger vi en kort beskrivning av kommunens Handikappråd, eftersom det är
stadsbibliotekets ”kanal” gentemot myndigheter, politiker och organisationer.

6.1 Statistik om biblioteksverksamhet i äldre- och handikappomsorgen

Uddevalla kommun har en folkmängd på ca 49 000 invånare. Dessa fördelar sig åldersmässigt
enligt diagrammet här nedan.

  Figur 4.  Procentuell åldersfördelning i Uddevalla kommun 1999

Av diagrammet kan man bl.a. utläsa att ca 19 % av invånarna är över 65 år, vilket är den siffra, som
är intressant för vår undersökning (Korta fakta 1999).

Lisbeth Stenbergs har 1998 gjort en sammanställning av enkätsvar från 11 kommuner i Göteborgs
och Bohus län. Dokumentet heter Biblioteksverksamheten i äldre- och handikappomsorgen. Vi
finner här en hel del intressant statistik. Vi har valt att jämföra de tre kommunerna Uddevalla,
Kungälv och Mölndal, eftersom de är de till folkmängden största i undersökningen. I dokumentet
har man bl.a. ställt frågor om:

budget
verksamhetstid
typ av verksamhet
antal och typ av institutioner/boendeformer
kulturombud
kontakt med föreningar
typ av medier
fortbildning

Det framkommer, att Uddevalla kommun lägger 16 timmar/vecka på särskilda medel för äldre och
handikappade. Det är mindre än en halv tjänst. Intressant är då att jämföra med Kungälv kommun,
som har 36 500 invånare, varav 14,6 % är över 65 år. Där lägger man 90 timmar/vecka på



motsvarande verksamhet. Det motsvarar drygt 2 hela tjänster. I Mölndal, med ca 54 000 invånare,
varav 14,8 % är över 65 år, lägger man 40 timmar/vecka, vilket motsvarar en hel tjänst. Här nedan
har vi gjort en förtydligande tabell av dessa siffror.

Kommun Invånar-
antal

Andel
65+

Sjuk-
/ålderdomshem

Servicehus Gruppbostäder  Personal-
resurser

Uddevalla 49 000 19,2 % 6 7 18 utv + 7 äldre 16 tim/v

Kungälv 36 500 14,6 % 4 3 4 utv + 2 äldre 90 tim/v

Mölndal 54 500 14,8 % 20 8 10 utv 40 tim/v
Figur 5.  Jämförelse av äldre- och handikappomsorgen i tre kommuner

I en kommentar till enkätsvaren säger Stenberg, att just Uddevalla har mycket dåliga
personalresurser, även om man räknar in vaktmästartid och filialinsatser. Inom omsorgen i
Uddevalla finns 13 stycken läsombud/kulturombud. I Stenbergs dokument går det inte att utläsa var
dessa ombud är stationerade. I Kungälv finns det ”nog” ombud, men de har inte fungerat ur
bibliotekssynpunkt. I Mölndal finns 18 stycken ombud på enheter för utvecklingsstörda (Stenberg
1998).

Uppgifterna från Mölndal är motsägelsefulla. Det sägs att det finns 18 stycken ombud för
utvecklingsstörda, men det finns bara 10 gruppbostäder. Endera menar man att utvecklingsstörda
även finns på andra boendeformer än gruppbostäder, eller också finns det flera ombud på samma
gruppboende. Eller också menar man att ombuden är totalt 18 stycken, alltså att 8 stycken finns på
övriga boendeformer. Detta framgår inte av Stenbergs dokument. En annan reflektion, som vi gör,
är att de sjuk- ålderdomshem och servicehus, som finns i de jämförda kommunerna, är av olika
storlek. Kanske de 20 hemmen, som finns i Mölndal är ovanligt små, eftersom skillnaden i antal är
så stor?

Stenberg avslutar sitt dokument med några korta kommentarer. Bl.a. har hon kunnat konstatera att
de kommuner, som har störst andel äldre satsar minst. Hon kommenterar också, att kontakten med
föreningar kunde vara bättre utvecklad. Man bör trycka hårdare på betydelsen av kontakt med
KHR29. Bibliotekschefens förmedling av kontakter högre upp inom den sociala sektorn är viktig
och bör förstärkas (Stenberg 1998). Detta är slutsatser, som även vi drar i vårt diskussionskapitel.

 6.2 Kulturpolitiska mål, Uddevalla kommun
 
 De kulturpolitiska målen för Uddevalla kommun antogs av kommunfullmäktige 1993. Man
benämner målen "inriktningsmål" och de är av tre slag:
 

• Övergripande inriktningsmål
• Inriktningsmål för biblioteksverksamheten
• Inriktningsmål för den allmänkulturella verksamheten
 
 Vi har i denna målbeskrivning sökt finna, om där finns mål, som riktar sig speciellt till personer
med funktionsnedsättning. I "kommentar till inriktningsmål" skriver man:
 

                                                
29 KHR =  Kommunens Handikappråd



 "Särskilda kulturinsatser måste göras för gamla och handikappade. Uppsökande verksamhet av typ
bibliotekens ’Boken kommer’ för dem som vistas i den egna bostaden och bokvagnsronder och
kulturprogram för dem som befinner sig på kommunens vårdinstitutioner är angelägna uppgifter."
(Kulturpolitiska mål för Uddevalla kommun 1993, s 7)

 
 Detta är det enda ställe där dessa grupper nämns speciellt. Visst ryms gruppen funktionshindrade
även inom andra målformuleringar, men dessa är allmänt hållna:

 
 "Alla i kommunen skall beredas möjlighet att uppleva och aktivt delta i kulturverksamheten.
 Bibliotekets böcker skall vara tillgängliga för alla kostnadsfritt.
 Biblioteket skall vara en resurs för alla i kommunen.
 Huvudbiblioteket skall vara basen för kommunens biblioteksverksamhet med speciella krav på
medier, specialfunktioner och tillgänglighet.
 Genom att låta det mest övergripande målet utgå från brukarperspektivet, vill vi betona att
kommunens kulturpolitiska insatser i första hand skall ses som en samhällsservice som alla
kommuninvånare skall kunna ha tillgång till efter behov och önskemål." (ibid, s 4 ff.)
 
 Man använder ordet "alla" och i det torde väl personer med funktionshinder av olika slag innefattas.
I kommunens verksamhetsplan 2000 - 2002 finns bl.a. dessa mål som gäller biblioteket:

"Oerfarna användare och svaga gruppers behov av adekvat hjälp/information på biblioteket ska
uppmärksammas.” (bilaga A2)

"Invånarna skall ha god kännedom om de servicefunktioner som biblioteken erbjuder." (bilaga A2)

Hur det första målet ska uppnås anger man i bibliotekets produktionsmål:

 "Oerfarna användare och svaga gruppers behov av hjälp/information på biblioteket skall prioriteras
genom att informationsdisken skall vara bemannad med två bibliotekarier samtidigt under 75 % av
öppettiden." (bilaga A1)

6.3 Stadsbiblioteket

Huvudbiblioteket

Huvudbiblioteket är inrymt i en byggnad placerad i utkanten av stadens centrum.
Bibliotekslokalerna ligger i markplan och dörrarna öppnas automatiskt, vilket gör det lätt att ta sig
in för en person med rörelsehinder. Det går att köra till entrén med ett fordon. Väl inne är det lätt att
nå samtliga avdelningar eftersom allt är i ett plan. Det finns tillräckligt med utrymme mellan hyllor
och möbler för att man ska kunna ta sig fram med rullstol. För synhandikappade personer kan dock
texten på skyltar vara i minsta laget. Handikapptoalett finns.

Talboksavdelningen är väl tilltagen. Här finns ca 3000 titlar att välja mellan. I anslutning till
utrymmet har Boken kommer-bibliotekarien sitt kontor. När Open Media-projektet startar, kommer
avancerad läs- och skrivutrustning att vara tillgänglig för läshandikappade. I Uddevalla står
bibliotekets hela sortiment av böcker till Boken kommer-låntagarnas förfogande, d.v.s. skön- och
facklitteratur, talböcker, böcker med stor stil samt LL-böcker. För att låna kontaktar man
bibliotekarien personligen eller per telefon. Hon har avsatt telefontid för Boken kommer tre timmar
per vecka. Man kan även faxa eller skriva och beställa böcker. Huvudbiblioteket ansvarar för
merparten av den uppsökande verksamheten för personer med funktionshinder. En bibliotekarie är
ansvarig och arbetar deltid med detta.
 



Här nedan har vi gjort en överskådlig bild av Stadsbibliotekets organisation:

 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 6.  En enkel skiss över Uddevalla stadsbiblioteks organisation
 
 Utöver huvudbiblioteket finns tre filialer. Dalabergsfilialen ligger inom Uddevalla tätort, i ett
bostadsområde med både hyreshus och villor. Norgårdens filial ligger i Herrestad, ett renodlat
villaområde ca 5 km väster om Uddevalla. Den tredje finner man i Ljungskile, ett samhälle ca 20
km söderut. Alla tre filialerna bedriver viss uppsökande verksamhet som riktar sig till
funktionshindrade.
 

Biblioteksfilialen i Dalaberg

 Lokalerna är i ett plan på marknivå. Dörrarna öppnas automatiskt med fotocell. Det finns inga
trösklar. Det är gott om utrymme mellan hyllorna och det finns handikapptoalett.
 
 Filialen ansvarar för två bokdepåer, det ena till ett servicehem och det andra till ett gruppboende för
åldersdementa. Man samarbetar med ett dagcenter när det gäller distribueringen av böcker. Den
ansvariga bibliotekarien besöker servicehemmet en gång i månaden och tittar till beståndet, och har
då kontakt med personal och låntagare. Det sker dock ej i organiserad form. Gruppboendet besöker
hon ca två gånger om året. Den ansvariga bibliotekarien gör urvalet av material.
 
 Dessutom betjänas två låntagare med tjänsten Boken kommer.
 
Biblioteksfilialen i Herrestad (Norgårdens bibliotek)
 
 För funktionshindrade innebär det svårigheter att ta sig in i biblioteket via huvudentrén, eftersom
det finns trappor. Detta har man löst genom att anordna en handikappentré med ringklocka, i
markplanet på baksidan av huset. Inne i lokalen är allt i ett plan, det finns inga trösklar och det är
gott om plats för rullstolar. Handikapptoalett är tillgänglig via baksidan.
 
 Filialen förser ett servicehus och ett gruppboende för dementa med bokdepåer. Bibliotekarien är
ansvarig, plockar ut böcker och distribuerar dem själv. Då får hon ibland tillfälle att prata med
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personal och kan få synpunkter och önskemål. Servicehuset besöks en gång i månaden,
gruppboendet en gång per kvartal. Bokdepåerna är i storleksordningen 50 - 60 böcker.
 
Biblioteksfilialen i Ljungskile

Byggnaden är i markplan. Inne i lokalen är det fritt från trösklar och gott om plats för rullstolar.
Handikapptoalett finns.

Ett servicehus, ett ålderdomshem och ett konvalescenthem för polio - och trafikskadade erhåller
bokdepåer från filialen. En assistent är ansvarig. Hon väljer ut böckerna och distribuerar dem. Byte
sker en gång i månaden. Då har hon kontakt med personal som förmedlar önskemål. Personalen
lånar även högläsningsböcker.

Man har ca tio Boken kommer-låntagare, vilka tidigare har varit låntagare på biblioteket. Ansvaret
för den verksamheten är uppdelad på all personal, beroende på vilken låntagare man har bäst
kontakt med. Bibliotekspersonalen kör hem böckerna. Kontakten med låntagarna sker mestadels per
telefon.

6.3.1 Äppelhyllan

Flera bibliotek i Sverige har infört "Äppelhyllan", vilket innebär en satsning som vänder sig till
handikappade barn, som inte kan tillgodogöra sig innehållet i vanliga böcker. Förebild är The
National Library for the Handicapped Child i London (Eriksson 1994, s 219). I Äppelhyllan finns
olika slags litteratur för barn med handikapp, men även litteratur om barn med läshandikapp och
funktionshinder. I västra Sverige var Uddevalla Stadsbibliotek först med att anordna en Äppelhylla.

Här nedan följer några exempel på olika slags litteratur, som man finner på Äppelhyllan i
Uddevalla:

• Pictogram. Svartvita symbolbilder som förstärker texten i boken och gör den lättare att förstå.
• Bliss. Ett internationellt system av symboler där ord och begrepp representeras av bilder i stället

för ord.
• Teckenspråk
• Känselböcker. I en sådan bok kan ett synskadat barn läsa bilder med fingrarna.
• Flanosagor
• Lättlästa böcker
• Böcker med tydliga bilder
 

6.3.2 Open Media i Uddevalla

 Detta kapitel skrevs ursprungligen i november 1999 och verksamheten planerades att starta i augusti
samma år. En läs- och skrivtekniker anställdes och påbörjade sin utbildning. Projektet har dessvärre
blivit försenat eftersom den första läs - och skrivteknikern har slutat. Efterträdaren måste nu
utbildas. Man beräknar att kunna ta emot de första användarna i augusti 2000.
 
 Man har införskaffat följande tekniska hjälpmedel:
 

• Dator med 19 tums skärm. Program med följande funktioner: Förstoring upp till 14 ggr.
Avskärmning av text, så att endast en begränsad del av textmassan visas på skärmen. Talsyntes.



Med hjälp av talsyntesen berättar datorn om vad som händer på skärmen, t.ex. vid uppkoppling
till Internet. Datorns tangentbord är försett med specialtangenter med punktskriftsfunktion, vilka
också kan förmedla vad som händer på skärmen. Program för dyslektiker.

• Förstoringskamera. Med hjälp av denna kan man se en pappersburen text eller bild på datorn,
förstorad upp till 45 ggr.

• Skrivmaskin med punktskrift.
• Scanner
• Skrivare
 
 Utrustningen kommer att placeras i anslutning till talboksavdelningen. Man vill försöka
åstadkomma en miljö, som kan erbjuda viss avskildhet, men ändå stå i kontakt med det övriga
biblioteket. Det ska vara lätt att hitta till Open Media.
 
 Det är läs- och skrivteknikerns uppgift att marknadsföra verksamheten. Detta ska ske via
handikapporganisationer, handikapprådet och andra kanaler, eftersom det är viktigt att
informationen kommer från människor som de presumtiva användarna är bekanta med. Det är
lättare att ta till sig ny information, om den framförs av någon man känner.
6.3.3 Handikapprådet

 Reglerna för KHR, ursprungligen antagna 1973, lyder som följer:
 
 "KHR är ett referensorgan till socialnämnden och ska verka som en samrådsgrupp mellan olika
samhällsorgan och mellan dessa och handikapporganisationerna.” (Regler för Uddevalla
Handikappråd 1995)
 
 KHR ska med utgångspunkt från de handikappades behov:
 

• Hålla sig underrättad om samhällsplanering och befintliga resurser avseende service m.m.  t.ex.
färdtjänst, bostäder, arbete och sysselsättningsmöjligheter, hjälpmedelsservice, medicinsk
rehabilitering, dagcentraler, hemservice, barnstugeverksamhet, utbildning och
fritidsverksamhet.

• Följa förändringar i efterfrågan av samhällets service.
• Samla in handikappades synpunkter och erfarenheter och följa utvecklingen av olika gruppers

behov.
• Följa allmänna utvecklingen (forskningsrön, nya resurser, nya intentioner).
• Anhängiggöra önskemål och motivera resursförstärkning hos vederbörande huvudman.
• Initiera information om resurser till allmänheten och i synnerhet till de handikappade.
• Vara interkommunal remissinstans (i t.ex. planeringsfrågor).

Det är socialnämnden som inom sig utser KHR:s ordförande. Som sekreterare utses en tjänsteman
vid socialförvaltningen, vilken samordnar, organiserar och planerar kommunens uppgifter inom
handikappvården.
 
I KHR ska följande organ och organisationer vara representerade:

Socialnämnden, Kommunstyrelsen, Byggnadsnämnden, Skolstyrelsen, Miljö- och
hälsoskyddsstyrelsen, Fritidsnämnden, Kulturnämnden, HCK, DHR, Landstinget,
Försäkringskassan, Tekniska nämnden, Arbetsmarknadsinstitutet.



7. Presentation av undersökningen

I detta kapitel kommer vi att redovisa våra resultat från observationer och litteraturstudier. Vi
kommer också att redovisa det resultat vi fått fram genom våra intervjuer med ansvariga chefer och
olika kategorier användare. Dessa intervjuer blev först bandade, varefter de skrevs ned i
sammanfattande form.

7.1 Observationer

Vi gjorde studiebesök på ett gruppboende för åldersdementa, på ett servicehem för pensionärer samt
på två dagcenter för förståndshandikappade.

På gruppboendet för dementa fanns en bokhylla med 15 faktaböcker. Denna bokhylla var placerad i
en korridor utanför de boendes rum. Någon läsmöbel fanns inte. Vi tolkar intresset för litteratur som
mycket lågt. Man försöker tydligen inte föra fram bokläsandet som något viktigt för vårdtagarna.

I servicehemmet fanns ca 60 böcker, framför allt av skönlitterär karaktär. Bland dessa fanns några i
storstil. Dessa böcker var placerade i en bokhylla i ett sällskapsrum med en soffgrupp intill, en slags
läshörna. Böckerna byttes ut en gång i månaden av biblioteket. Vid vårt besök fanns ingen
vårdtagare vid läshörnan. Ändå tycker vi att det var mysigt ordnat för en stund med en god bok. De
funderingar vi har är, att inte särskilt stort intresse tycks finnas för böcker. Kanske är det så illa att
denna läshörna är okänd för många vårdtagare. Vid informationsdisken i entrén fanns några
broschyrer om bibliotekets service, men frågan är om någon reklam för dessa gjordes bland
vårdtagarna. Personalen vid informationsdisken visste inte hur det förhöll sig med detta.
Vi vet, efter uppgift från bibliotekarien, att det på några vårdinstitutioner finns Boken kommer-
låntagare. Dessa får en god service. Men man borde även göra reklam för sitt bokbestånd bland de
resterande vårdtagarna. Vi tycker att man borde försöka införa bokronder eller annan personlig
kontaktverksamhet, så att bibliotekarien kan gå runt och fresta med såväl böcker, som talböcker och
ljudband. Direktkontakten med låntagare är mycket viktig, tycker vi.

Biblioteket förser inte dagcenter och boenden för förståndshandikappade med bokdepåer. Detta
med tanke på att det är att föredra att förståndshandikappade själva besöker biblioteket och lånar
böcker, vilket också sker i ganska stor utsträckning. Dagcentrerna hade däremot egna böcker,
framför allt inköpta från LL-förlaget. Dessa böcker var placerade i bokhyllor vid ”läshörnor” i
lokalerna. Detta fick vi veta vid våra besök där.



7.2 Dokumentstudier

Kommunen har kulturpolitiska mål, antagna 1993. Där står det att biblioteket ska vara en resurs för
alla, samt att särskilda kulturinsatser måste göras för gamla och handikappade. Uppsökande
verksamhet nämns, men inte mer styrande än att Boken kommer och bokvagnsronder på
vårdinstitutioner är "angelägna uppgifter". Det finns en hel del skrivet i kommunens
verksamhetsplan om biblioteksverksamheten, men vi fann inget angående den uppsökande
verksamheten. Här skrivs i allmänna ordalag om att svaga gruppers behov av hjälp och information
ska uppmärksammas, samt att invånarna ska ha god kännedom om de servicefunktioner som
biblioteken erbjuder. I bibliotekets eget måldokument nämns ingenting alls om uppsökande
verksamhet. Det finns ett produktionsmål, vilket garanterar en viss minimistandard vad gäller
bemanningen i informationsdisken med tanke på den hjälp man ska kunna erbjuda svaga grupper
(se kap. 6.2). Sammanfattningsvis kan sägas, att det står mycket lite, som direkt rör den uppsökande
verksamheten i kommunens och bibliotekets målbeskrivningar, samt att de flesta mål för
biblioteksverksamheten är allmänt formulerade (se bilaga A1 och A2).

7.3 Intervjuer

Vid intervjuerna använde vi oss av en bandspelare. Det som spelades in skrevs sedan ner. Eftersom
våra intervjuer var i form av samtal har vi här nedan gjort sammanfattningar av dem. Vi har sedan
låtit varje intervjuad läsa igenom dessa och därefter gjort eventuella förtydliganden och
korrigeringar efter deras anvisningar. Intervjuerna med bibliotekschefen och socialbibliotekarien
har fått störst utrymme, framför allt den senare, eftersom dessa är de personer, som har störst
kännedom om den uppsökande verksamheten på biblioteket i Uddevalla, och därmed kan lämna
utförlig information. Redovisningen av intervjuerna med de två läsombuden har vi slagit samman,
eftersom de tillhör samma kategori, likaså intervjuerna med de två Boken kommer-låntagarna. Vi
har sammanfattat intervjuerna för att lyfta fram och strukturera informationen vi erhållit, med avsikt
att underlätta förståelsen för läsaren.

7.3.1 Intervju med bibliotekschef

 Bibliotekschefen definierar uppsökande verksamhet som att "man tar kontakt med personer utanför
- de som inte kan ta sig till biblioteket själva eller är omedvetna om vilken biblioteksservice som
finns". Framför allt gäller verksamheten funktionshindrade (där synhandikappade utgör den största
gruppen), barn, äldre personer samt förståndshandikappade. Det viktigaste är att dessa personer får
information om vilka tjänster biblioteket kan erbjuda. Det är en demokratisk rättighet att få ta del av
bibliotekets utbud. Barnen bör dock prioriteras, eftersom de är basen i fortsatt biblioteksverksamhet.
Barnavdelningen bedriver uppsökande verksamhet inom sin sektor.
 
 Det finns inga mål skrivna direkt för den uppsökande verksamheten, men man försöker arbeta efter
bibliotekets produktionsmål för 1999. Det lyder: "Oerfarna användare och svaga gruppers behov av
hjälp/information skall prioriteras genom att informationsdisken ska vara bemannad med två
bibliotekarier samtidigt under 75 % av öppettiden.” I kulturförvaltningens verksamhetsplan står
inget specifikt skrivet om uppsökande verksamhet, utöver följande, mer allmänt formulerat delmål:
”Oerfarna användare och gruppers behov av adekvat hjälp/information skall uppmärksammas.”
Bibliotekschefen tror inte att det står något om biblioteksverksamhet i kommunens planer för
äldreomsorg och omsorg för förståndshandikappade. Man fortsätter i gamla banor när det gäller den
uppsökande verksamheten på biblioteket. En utvidgning kan endast ske på bekostnad av annan
verksamhet.
 



 Bibliotekschefen informerar kommunens kulturchef och kulturnämndens politiker om bibliotekets
behov och önskemål. Ibland får man pengar till det man vill göra, men oftast räcker det inte. "Vi vill
mer än vi får.” Krympande resurser har medfört att man har blivit tvungen att dra ned på
omfattningen av den uppsökande verksamheten. Man vågar därför inte gå ut för stort med
information. Som skäl anförs, att det kan finnas många gränsfall, d.v.s. personer som skulle vilja
utnyttja den uppsökande verksamheten, fast de egentligen klarar sig själva. "Det skulle kunna bli
hur mycket som helst”, säger chefen.
 
 Ett visst samarbete med myndigheter och organisationer, som företräder funktionshindrade
förekommer, dock endast i blygsam omfattning. Det som nämns är att synkonsulenterna tipsar
anhöriga om bibliotekets verksamhet och att man skickar efter material från TPB. Man har alltså
inget organiserat samarbete. Vårdpersonal på institutioner har ansvar för att information om
uppsökande verksamhet kommer ut till vårdtagarna. Broschyrer om bibliotekets uppsökande
verksamhet finns. Dessutom samlar socialbibliotekarien vårdpersonalen med jämna mellanrum.
 
 Hur stor del av bibliotekets budget, som går till den uppsökande verksamheten, går inte att få fram.
Man har inte delat upp biblioteksverksamheten så specifikt. Även filialernas uppsökande
verksamhet räknas in i den totala bugeten. Det går inte att säga hur många personer på biblioteket
som arbetar med uppsökande verksamhet, inte heller hur många timmar som ägnas åt
verksamheten. När det gäller antalet personer är ibland alla involverade, t.ex. med att samla
litteratur när någon låntagare ringer och beställer. När det gäller antalet arbetstimmar, arbetar
socialbibliotekarien visserligen deltid med den uppsökande verksamheten, men periodvis dras
många in i det arbetet. Personalen tar ofta upp den uppsökande verksamheten i sina samtal.
Socialbibliotekarien har fått en omfattande fortbildning. Hon är den bland personalen, som det har
satsats mest på när det gäller fortbildning
 
 Företrädare för kommunens Handikappråd har varit och tittat på lokalerna, vilka var till belåtenhet.
Huvudbibliotekets lokaler är handikappanpassade på följande sätt:
 Det finns en handikappanpassad toalett. På golvet finns en markering, som underlättar för
synskadade att hitta talboksavdelningen. Entrédörrarna öppnas automatiskt. Man har fått en del
förslag på förändringar, t.ex. att sänka diskarna, så att rullstolsbundna når upp och att ordna
upphängning för käppar och paraplyer. I augusti 1999 beräknas Open Media-projektet komma
igång. Då ska man börja utbilda en tekniker, som ska hjälpa handikappade till rätta. Framför allt
gäller det personer med synhandikapp och dyslexi. Det ska projektanställas en person, som ska ägna
sig åt att söka upp personer med dessa funktionshinder och försöka få dem till biblioteket. Man
kommer att få avancerade tekniska hjälpmedel för synskadade på biblioteket.
 
 Bibliotekschefen säger avslutningsvis: "Det är självklart att hela vår verksamhet vänder sig mot
alla.”
 
 Sammanfattning:
 Det viktigaste när det gäller informationsarbetet är, enligt bibliotekschefen, att personer som har
svårt att ta sig till biblioteket eller inte känner till vilken service man erbjuder, nås av informationen
om bibliotekets tjänster. Barnen bör prioriteras. Det finns inga mål skrivna speciellt för den
uppsökande verksamheten utöver kommunens kulturpolitiska mål och bibliotekets produktionsmål,
vilka är ganska allmänt formulerade. Man arbetar på samma sätt som tidigare och verksamheten har
fått växa fram. Minskade resurser har lett till neddragningar, och man får inte alltid de medel man
önskar. Av den anledningen är man försiktig när det gäller att göra reklam för den uppsökande
verksamheten. Man har ett visst samarbete med handikapporganisationer, dock ej i organiserade
former. Det går inte att säga hur stor del av bibliotekets budget, varken när det gäller personal eller
tilldelade medel, som går till den uppsökande verksamheten. Huvudbibliotekets och filialernas
handikappanpassning ligger på en god nivå.
 
 



7.3.2 Intervju med socialbibliotekarie

 Socialbibliotekarien, som hon själv ville kallas, ansvarar för den uppsökande verksamheten. Hon
definierar uppsökande verksamhet dels som Boken kommer, dels som utåtriktad verksamhet då
biblioteket är med på träffar med föreningar och organisationer, vilka företräder
förståndshandikappade, äldre och synskadade. Träffar på servicehus och med pensionärsföreningar
räknas också in, liksom naturligtvis verksamheten med bokdepåer till servicehem, sjukhem och
gruppboenden. De mål för den uppsökande verksamheten som finns är de allmänkulturella målen
för Uddevalla kommun. Verksamheten har vuxit fram och funnit sin nuvarande form genom åren.
Det görs inga utvärderingar.
 
 Man har ca 60 låntagare, som utnyttjar Boken kommer-servicen. För att få rätt till Boken kommer
ska man ha svårt att ta sig till biblioteket, t.ex. vara äldre eller handikappad. Boken kommer-
låntagarna utgörs dels av personer som bor i sitt hem, dels av boende på service- och sjukhem. För
att få lov att låna talböcker måste man ha ett handikapp. Det kan t.ex. vara synskada, reumatism,
dyslexi eller psykisk sjukdom. Boken kommer-låntagarna finns utspridda i hela kommunen. Det är
alltså en service som når ut även till glesbygden. Till låntagare som önskar information om
nyförvärv, brukar bibliotekarien skicka med en lista på nyinköpta talböcker. Till ett av sjukhemmen
skickar man även ut musikkassetter.
 
 Det är oftast låntagaren själv eller en anhörig, som har upptäckt möjligheten att få Boken kommer-
tjänsten. På talboksavdelningen finns broschyrer med information om Boken kommer. Om
bibliotekarien upptäcker en person vid talböckerna, går hon dit och erbjuder hjälp och passar då på
att informera om Boken kommer. Utöver detta har biblioteket ingen egen marknadsföring för
Boken kommer och bedriver inget uppsökande arbete för att hitta presumtiva låntagare.
 
 Det görs ingen bedömning från bibliotekets sida huruvida den sökande är berättigad eller ej till
Boken kommer. Man litar på sina låntagare. Initiativet till första kontakten med biblioteket när det
gäller Boken kommer, tas oftast av låntagaren själv eller en anhörig per telefon. Kontakten sker
även i fortsättningen per telefon, och det är oftast låntagaren som ringer. Socialbibliotekarien gör
inga besök hos låntagarna. En del låntagare vet precis vad de vill ha, andra vill att bibliotekarien ska
välja ut böckerna. Då har bibliotekarien först talat med låntagaren om dennes intressen och fört
anteckningar. Eftersom bibliotekarien har ganska täta kontakter med låntagarna, har dessa goda
möjligheter att lämna synpunkter på servicen de får. De som bor på servicehus får hjälp av
vårdpersonalen, som meddelar bibliotekarien vilka behov och önskemål som finns.
 
 Bibliotekarien plockar ihop böckerna till Boken kommer-låntagarna, lägger dem i en kasse och
adresserar. Man har datoriserade utlåningsrutiner, vilket har inneburit både för- och nackdelar. Man
spar mycket tid, men det är en krånglig procedur att få utskrivna listor på vilka böcker en låntagare
har lånat. Distribueringen sköts av vaktmästare. Låntagaren avgör hur ofta leveranserna ska ske.
Man kan få böcker en gång i veckan eller en gång i månaden. Bibliotekarien besöker, som tidigare
nämnts, inte låntagarna, men det händer att hon följer med vaktmästaren och visar till rätta. Får
biblioteket en ny institution att lämna böcker till, följer bibliotekarien med och visar sig för
personalen.
 
 På de större servicehusen finns en reception, där man tillhandahåller broschyrer med bl.a.
information om bibliotekets verksamhet. Alla servicehus, vårdhem och gruppboenden för dementa
har bokdepåer. Till servicehusen skickar man ca 60 böcker, vilka byts ut varannan månad, på en del
ställen varje månad. Till gruppboenden för dementa skickar man 15-20 böcker var tredje månad.
 
 På en del gruppboenden och dagcentrer för förståndshandikappade finns läsombud, tack var
Centrum för lättlästs ”drive” för några år sedan. Beslutet om verksamheten med läsombud i
Uddevalla fattades av socialchefen. Man ville öka utlåningen av LL-böcker och försökte få någon



ur personalen på varje gruppboende eller dagcenter att bli läsombud. Det har emellertid varit svårt
att hitta intresserade personer, och man har inte lyckats få tillräckligt många läsombud. Tretton
läsombud har gått en kurs, som anordnats av biblioteket och Vuxenskolan. Det finns en arbetsgrupp
bestående av en bibliotekarie, en representant från Vuxenskolan, en representant från FUB samt
några läsombud. Syftet är att ordna träffar varje termin för läsombuden, men verksamheten har inte
kommit igång än. Man hade planerat två träffar. Socialbibliotekarien är sammankallande, men blev
sjuk båda gångerna. Man har dock inte givit upp, utan arbetar på att komma igång med träffarna. En
del av personalen på gruppboenden anser att det är för svårt att läsa för gravt handikappade och
några av föreståndarna tycker inte att det är någon idé att försöka. De som har försökt är dock av en
annan åsikt och menar att det trots allt ger en hel del. Bibliotekarien tycker att det är synd att det är
så trögt att komma igång och anser att det är en utbildningsfråga. Ett möte med föreståndare på
gruppboenden och dagcentrer visar att en del är positiva, men andra säger att sådan verksamhet inte
skulle fungera med deras vårdnadstagare. Bibliotekarien anser att det är viktigt hur ledningen ser på
frågan. Förståndshandikappade besöker biblioteket ganska ofta tillsammans med personal. Efter en
kontakt mellan bibliotekarien och Handikapprådet30 besökte flera rullstolsburna personer
biblioteket, vilket var en markant ökning.
 
 Biblioteket har ingen organiserad kontakt med hemtjänsten. Det inträffar dock att personal lånar till
någon vårdnadstagare. Biblioteket bedriver inte heller informationsverksamhet direkt till övrig
vårdpersonal (förutom läsombuden) på de olika boendeformerna. Biblioteket har inte direktkontakt
med något handikappförbund, utan kontakterna sker via kommunens Handikappråd. Man har haft
kontakt med FMLS, men samarbetet avbröts då föreningen bytte ordförande. Bibliotekarien har viss
kontakt med Boken kommer-låntagare och talbokslåntagare, dock ej regelbundet. Hon inbjuder till
träffar på biblioteket, mest för att hålla kontakten. Man dricker kaffe tillsammans och ibland
demonstreras olika hjälpmedel. Bibliotekarien framhåller att det är bra att "ha ett ansikte" när man
talar med en person i telefon. Det är också bra att ha sett vilka olika handikapp låntagarna har.
 
 Även filialerna bedriver Boken kommer-verksamhet och anordnar bokdepåer. Det är dock
socialbibliotekarien, som har hand om de flesta Boken kommer-låntagarna i kommunen. Om någon
av hennes låntagare flyttar från centrum, fortsätter hon ändå att hålla kontakten och skicka böcker.
 
 Biblioteket medverkar inte till att någon annan form av kulturverksamhet, t.ex. läsecirklar, musik,
teater, föredrag eller utställningar, förs ut till vårdhem och gruppboenden. Servicehusen ordnar
sådant själva.
 
 Socialbibliotekarien har fått en hel del vidareutbildning, framför allt om olika typer av
funktionshinder. Denna kunskap har medfört att hon känner sig säkrare inför låntagarna. Det har
dock inte anordnats tillfällen för henne att föra kunskapen vidare till annan personal.
 
 Sammanfattning:
 Den uppsökande verksamheten innefattar, enligt socialbibliotekarien, Boken kommer, bibliotekets
medverkan på träffar med olika föreningar och organisationer samt biblioteksverksamheten på
kommunens vårdinstitutioner. Biblioteket har inget samarbete med hemtjänsten. För den
uppsökande verksamheten gäller kommunens allmänkulturella mål. Biblioteket har ca 60 Boken
kommer-låntagare och alla kommunens vårdinstitutioner förses med bokdepåer av biblioteket. Det
görs inga besök av bibliotekarien vare sig hos Boken kommer-låntagare eller på institutionerna.
Däremot har man sporadiska träffar på biblioteket med Boken kommer - och talbokslåntagare.
Även filialerna bedriver uppsökande verksamhet, om än i mindre omfattning. Det finns några
läsombud på gruppboenden och dagcentrer för förståndshandikappade. Socialbibliotekarien har fått
en hel del fortbildning, men tyvärr har hon inte fått tillfälle att vidarebefordra kunskaperna.
 

                                                
 30 Handikapprådet, se kapitel 6.3.3



 

 7.3.3 Intervju med läsombud

Anledningen till att våra läsombud började sin verksamhet var att en skriftlig förfrågan för 5-6 år
sedan skickades ut från biblioteket. Det personliga läsintresset har varit avgörande.

Den utbildning man fick till läsombud, var i form av en studiecirkel på ca fem gånger, anordnad av
Vuxenskolan i samarbete med biblioteket. Den allmänna uppfattningen tycks vara, att Vuxenskolan
har varit den drivande parten.

Därefter har man haft träffar för deltagare från hela Bohusläns region, en gång per år. Dessa träffar
anordnades på initiativ av Centrum för LL i Stockholm. Meningen var tydligen att
socialbibliotekarien sedan skulle ta initiativ till fler träffar för de lokala läsombud, som finns i
Uddevalla kommun. Detta har inte fungerat lika bra. Man har bara haft några enstaka träffar, men
det var för flera år sedan, med undantag för den senaste i början på våren 1999. Man är besviken
över detta, eftersom behovet av att träffa andra läsombud upplevs som ganska stort. Man behöver
utbyta tips, upplevelser och erfarenheter med varandra.

Servicen och samarbetet med biblioteket upplevs som mycket ringa. De bokbestånd, som finns på
de två dagcentrerna vi besökt, består av egna böcker inköpta från Centrum för lättläst. I början
skickade biblioteket ut en stencil med information om att man kunde få låna en kasse böcker från
biblioteket, en bokdepå, som skulle bytas ut varje månad. Men eftersom biblioteket upplevde ett
alltför ringa intresse för detta, blev det aldrig något av. En teori till varför intresset var dåligt
framfördes av det ena läsombudet, som trodde att stencilen ”drunknat” bland alla andra papper med
information, som kommer till de olika dagcentren. Kanske man borde ha gjort stencilen tydligare,
eller kommit ut med en kasse och visat, tyckte det ena läsombudet. Båda läsombuden uttryckte
önskemål om ett utvidgat samarbete med tätare träffar, kanske fler studiecirklar, och därmed också
möjligheten att lära känna socialbibliotekarien bättre. En farhåga som framfördes var att antalet
läsombud minskade, på grund av att man inte får någon uppbackning från biblioteket. ”Händer det
saker och man träffas regelbundet, är chansen större att man fortsätter som läsombud och blir
aktivare på sina ställen.” Men det betonades också att läsombuden visar biblioteket att behovet finns
– ansvaret vilar på alla parter. När man åker med någon grupp från dagcentret till biblioteket, får
man däremot god hjälp.

Man får ingen information från biblioteket angående det mediebestånd, som finns på biblioteket. Då
får man gå dit och titta själv. Däremot skickar Centrum för lättläst regelbundet ut ett blad till alla
läsombud. Det är Centrum för lättläst, som ger information till läsombuden, samt ordnar kurser.

På båda dagcentrerna finns en slags läshörna med en bokhylla. I den finns centrernas egna böcker,
samt böcker som man själv varit och lånat på biblioteket. Alltså ingen bokdepå från biblioteket.

Det har hänt att biblioteket har inbjudit till författarbesök eller teater på biblioteket. Det är långt
mellan gångerna och nu var det ett bra tag sedan. Det har varit väldigt uppskattat. Det är bra att
författare till LL-böcker kommer och berättar för utvecklingsstörda. Det är mycket viktigt att man
börjar redan med särskoleelever, så att de får en vana att gå till biblioteket redan i skolan och får se
att det finns många roliga böcker där. Tyvärr ligger författarbesök mest på kvällstid nuförtiden och
då kan inte grupper från dagcentret gå, eftersom personalen inte jobbar på kvällen. Det som händer
på biblioteket på dagtid är för barn. Det ena läsombudet sade att det mest är Vuxenskolan som tar
initiativet till sådana aktiviteter. Det är i alla fall därifrån man får information om dessa. Man har
också varit och tittat på någon utställning på biblioteket, t.ex. Äpplet31.

                                                
31  Äpplet var ett projekt, där man gjorde i ordning olika slags litteratur för barn med handikapp..
(Se 6.3.1)



Sammanfattning:
Läsombuden började sin verksamhet för ca 5-6 år sedan, på initiativ av Centrum för lättläst och
biblioteket. De fick utbildning genom Vuxenskolan. Därefter har verksamheten nästan runnit ut i
sanden, mycket med anledning av att nästan inga återträffar anordnats. Stimulansen man får av att
träffas och diskutera problem och idéer ses som ett stort behov. Läsombuden saknar uppbackning
från biblioteket, men de inser att även de har ett ansvar att visa biblioteket att behovet finns. På
dagcentren finns inga bokbestånd från biblioteket. De böcker som finns har man köpt själv genom
Centrum för lättläst. Biblioteket erbjöd bokkassar via en stencil, som skickades ut, men upplevde att
intresset var alltför litet. Vid besök med grupper på biblioteket blir man väl omhändertagen.
Centrum för lättläst står för information om böcker. Författarbesök på biblioteket har varit
uppskattade, men det var länge sedan man hade det på dagtid, så att personalen kunnat följa med.

7.3.4 Intervju med Boken kommer-låntagare

Båda låntagarna läser mycket varje dag. De ena läser vanliga böcker, medan den andra läser
talböcker, p.g.a. sitt handikapp.

För att få tag på böckerna följer man en vedertagen rutin. På måndagar pratar de med
socialbibliotekarien i telefon och diskuterar önskemål. Sedan levereras böckerna i hemmet av
vaktmästaren på tisdag förmiddag. Om någon önskad bok inte finns inne, beställer bibliotekarien
denna från annat bibliotek.

När låntagarna väljer ut böcker, diskuterar de telefonledes. Låntagarna har specifika intressen, som
bibliotekarien har fått information om. Ibland vill de ha någon speciell bok, som de fått kännedom
om via tidningar eller TV, eller blivit rekommenderad av vänner och bekanta. Ibland ber de
bibliotekarien själv välja från bibliotekets material.
Låntagarna håller själva reda på vad de har läst. Den ena för noggranna anteckningar i en pärm, den
andra håller det i minnet. De får för det mesta det de önskat. Ibland, när bibliotekarien har valt själv,
kan det kanske bli något, som inte varit av intresse, men oftast blir de nöjda med hennes
rekommendationer.

Biblioteket har ingen katalog eller litteraturlista, som skickas hem till låntagarna. En gång kom en
lista med nya böcker, men den innehöll bara författare och titlar. Det hade varit bra med en kort
resumé också. 

Telefonkontakten med biblioteket fungerar mycket bra, likaså leveransen. Låntagarna är mycket
nöjda med systemet. Det är väldigt viktigt att få hem böckerna, det har en stor betydelse för dem.
Den ena låntagaren har aldrig träffat bibliotekarien, men skulle väldigt gärna vilja göra det. Den
andra har träffat henne en gång, när hon själv gick till biblioteket. Det var roligt att få veta hur den
person ser ut, som man pratar i telefonen med varje vecka!

Den ena låntagaren fick information om att Boken kommer fanns, därför att hon fått ett meddelande
om detta på posten direkt efter det att hon kommit hem från vårdhemmet. Det var för 12 år sedan.
Den andra fick vetskap om Boken kommer genom sina föräldrar, som uppmanade henne att höra
sig för på biblioteket. Hon fick inte automatiskt någon information utskickad när hon blev
sjukpensionär. Då hon berättade om sitt handikapp för bibliotekarien var det aldrig några problem.

Sammanfattning:
Låntagarna beställer böcker genom att tala med bibliotekarien i telefon. Vaktmästaren kör ut
böckerna. De har egna önskemål om urvalet, eller blir rekommenderade av bibliotekarien, vars
omdöme de helt litar på. Någon lista/katalog finns inte. Låntagarna är mycket nöjda med detta



system, som fungerar bra. Dock finns önskemål om att träffa bibliotekarien personligen, för att veta
hur hon ser ut. Man får kännedom om bibliotekets serviceutbud på olika sätt. Om man är en
”stadig” kund sedan lång tid tillbaka, kan man få hem skriftlig information per brev. Annars tycks
det vara vanligast att man själv, släkt eller vänner tar initiativet.



8. Analys och diskussion

I detta kapitel kommer vi att diskutera runt varje frågeställning för sig. Vi börjar med att referera till
de teoretiska avsnitten i förhållande till vår fråga. Därefter belyser vi verksamheten vid
Stadsbiblioteket i Uddevalla, samt analyserar och gör jämförelser med andra kommuner och
biblioteksprojekt.

8.1 Strategi

• Vilken strategi använder man sig av vid planeringen av arbetet med den uppsökande
verksamheten?

 
För att en organisation ska fungera effektivt, är det viktigt att man har en medveten strategi för
verksamheten. Denna strategi måste komma från organisationens ledning och genomsyra hela
verksamheten. Viktigt är då att alla i organisationen är delaktiga i planeringen. En effektiv strategi
är att arbeta utefter överenskomna mål, samt att kontinuerligt följa upp och utvärdera resultaten av
dessa. Detta påtalas hos såväl Sandholm som Goetsch och Svensson (kap. 5.5). Även i “Guidelines
…” (kap. 3.2.1) betonas att det ska finnas nedskrivna mål, som måste revideras regelbundet, och att
det ska finnas en tydlig struktur för verksamheten.

I samband med strategin talar Goetsch om organisationens vision, uppgifter, övergripande mål och
specifika metoder att nå vissa resultat. Svensson talar om samma sak när han skriver om
inriktningsmål, effektmål och produktionsmål. Efter hand som man arbetar på att förverkliga den
antagna strategin, måste man justera i verksamheten om det visar sig att något inte fungerar bra.
Enligt Sandholm är följande beståndsdelar viktiga i en god strategi: professionellt ledarskap,
utbildning i kvalitet för alla i organisationen, kundfokusering samt ett program för
kvalitetsförbättringar.

När det gäller den uppsökande verksamheten i Uddevalla, säger man att man arbetar på i gamla
banor. Verksamheten har vuxit fram och funnit sin nuvarande form genom åren. Inga specifika,
nedskrivna mål för verksamheten finns, inte heller någon form av utvärdering. Den uppsökande
verksamheten består framför allt av Boken kommer och bokdepåer till servicehus och
gruppboenden. Inom Boken kommer-verksamheten har bibliotekarien regelbunden kontakt med
låntagarna och kan få synpunkter från dem direkt. Hon träffar däremot mycket sällan låntagare och
personal på institutioner.

Socialbibliotekarien på huvudbiblioteket är den bland personalen, som har fått mest
vidareutbildning. Tyvärr har det inte ordnats tillfällen då hon kunnat föra vidare kunskaperna till
övrig personal. Hon har dock själv haft nytta av utbildningen i sitt arbete med funktionshindrade.

Ingen verksamhet kan fungera effektivt utan någon form av strategi. I Uddevalla har den nuvarande
formen för arbetet fått växa fram och man baserar arbetet på tidigare erfarenheter. Det är
naturligtvis bra att utgå från det man gjort tidigare. Det som fungerar bra fortsätter man med och
kanske utvecklar. Detta är en form av strategi, om än en informell sådan. Men som vi nämnde
tidigare krävs det en mer genomtänkt strategi för att en organisation ska fungera effektivt. Vi får
visserligen intrycket av att den uppsökande verksamheten till viss del fungerar bra i Uddevalla, men
man har inte satt sig ner och tänkt igenom vilka mål man har, eller hur man ska förverkliga och
följa upp dem.

Bibliotekarien har direktkontakt med Boken kommer- låntagarna. Det är en form av
kundfokusering; man kan vara lyhörd för deras önskemål och synpunkter. Övriga låntagare, de på
institutionerna, är hänvisade till färdiga bokdepåer vars innehåll de inte har möjlighet att påverka.



Utbildningsinsatser bör rikta sig till alla i organisationen. I Uddevalla har de nya kunskaper, som
socialbibliotekarien fått, tyvärr stannat hos henne. Vi saknar en helhetssyn och en medveten strategi
för den uppsökande verksamheten från såväl kommun som bibliotek i Uddevalla. Man bör
formulera en strategi för den uppsökande verksamheten. I den ska ingå en vision, vilket uppdrag
man har, övergripande mål samt hur man ska gå till väga för att nå vissa resultat. Det är ledningen,
som har ansvar för att strategin formuleras och förverkligas. Man måste härvid tänka igenom vad
man vill uppnå med den uppsökande verksamheten och vilka mål man har. Därefter kan man inrikta
sig på mer konkreta tillvägagångssätt för att uppnå målen. Som exempel kan nämnas att samarbetet
med intresseorganisationer, förbund, institutioner och myndigheter bör utökas. Kanaler för
kommunikation bör upprätta, så att man får ökade möjligheter att informera och samarbeta. Inte
minst är det viktigt att upprätta rutiner för kommunikation med beslutsfattare, för att ge dessa en
ökad förståelse för bibliotekets behov. En ökad kontakt med låntagarna på de olika institutionerna
vore önskvärd, för att bättre kunna anpassa utbudet i bokdepåerna efter användarnas behov och
önskemål. Det bör ges tillfälle för de medarbetare, som får fortbildning, att dela med sig av sina nya
kunskaper till resten av personalen.

8.2 Målbeskrivning och utvärdering

• Hur är målbeskrivningen formulerad för den uppsökande verksamheten och hur sker
uppföljning och utvärdering?

 Både Goetsch och Svensson talar om mål i olika nivåer (se kap. 5.4 och fig. 5). Alla mål är
naturligtvis viktiga för bibliotekets verksamhet, men de mål, som berör den egentliga verksamheten
är de specifika metoderna (Goetsch) eller produktionsmålen (Svensson). Dessa ska vara
väldefinierade, avgränsade projekt och aktiviteter. De ska även vara konkreta och tala om vad man i
praktiken vill göra, och dessutom tala om när målen skall vara genomförda. Därefter ska en
utvärdering och en uppföljning ske, för att en utveckling ska kunna uppnås Vid en utvärdering kan
det bli nödvändigt att korrigera de uppsatta målen, om resultatet inte visar de effekter man förväntat
sig.
 
 Uddevalla kommun har en strategi för verksamheten. Här kan man finna de kulturpolitiska målen,
vilka antogs av kommunfullmäktige 1993. Målen benämns "inriktningsmål”. I kommentarerna
finner man speciella hänvisningar till personer med funktionsnedsättningar. Där skrivs, att särskilda
kulturinsatser måste göras för gamla och handikappade. Boken kommer nämns för dem som vistas i
hemmet och bokvagnsronder för dem på institutioner (kap. 6.2).

 
 I övrigt nämns det bara att alla i kommunen ska kunna ta del av kulturutbudet, och att biblioteket
ska vara en resurs för alla i kommunen. Ordet "alla" används och där räknas även personer med
funktionshinder av olika slag in. Lever man då upp till målsättningen att biblioteket är till för alla
invånare? Har alla verkligen tillgång till bibliotekets service?
 
 Bibliotekets personal har kännedom om kommunens inriktningsmål, enligt vad socialbibliotekarien
nämner i intervjun. Stadsbibliotekets egen målbeskrivning är däremot ganska tunn (se bilaga A1). I
den finns en punkt, som talar om att
 oerfarna användares och svaga gruppers behov på biblioteket skall uppmärksammas.    Detta tolkar
vi som ett effektmål. Senare, under rubriken ”Handlingsplan/ produktionsmål”, står det att man ska
uppnå detta mål genom att bemanna informationsdisken med två bibliotekarier samtidigt under 75
% av öppettiden.
 
 Ingenting sägs alltså om uppsökande verksamhet utanför biblioteket. Vi menar att biblioteket helt
enkelt är i avsaknad av mål för den uppsökande verksamheten för funktionshindrade. Man sköter
verksamheten som man alltid gjort. Den har fått växa fram genom åren, allt eftersom man upptäckt



behov av olika aktiviteter, samt efter ”mode” och budget. Och inget ont i det! Gamla metoder
behöver inte vara dålig, bara för att de är gamla! Bokvagnsronder, vilka talas om i kommunens
kulturpolitiska mål, existerar dock inte alls, även om där finns bokdepåer på alla servicehus och
vårdhem. Vi undrar om politikerna känner till att detta saknas. Det tror vi inte att de gör. På
biblioteket säger man, att man inte har den tid som krävs, för att hinna med att genomföra ronder.
Och tid är  pengar, dvs personalresurser.
 
 Vi kan även, i kommunens inriktningsmål, läsa att det erfordras inte bara adekvat kunskap och
lyhördhet utan också tillräckliga ekonomiska resurser. Vad man sedan menar med ”tillräckliga” är
en fråga vid budgetförhandlingar. Biblioteket anser sig dock inte ha tillräckliga medel för att kunna
räcka till att förverkliga den verksamhet man önskar. Budgeten är stram och om en utvidgning ska
ske av den uppsökande verksamheten för funktionshindrade, måste det ske på bekostnad av annan
verksamhet. Biblioteket får alltså inte de ekonomiska resurser, som skulle behövas, för att till fullo
följa kommunens mål. Som vi ser i kapitel 6.1 och figur 4, har Uddevalla kommun fått sig tilldelat
mycket dåliga personalresurser i jämförelse med andra kommuner. Detta trots att Uddevalla
kommun har en procentuellt större andel äldre. Den litteratur från andra bibliotek vi senare i
diskussionen hänvisar till, berättar om verksamhet som genomfördes framför allt under senare 80-
tal och tidigt 90-tal, då landets ekonomi var bättre än idag. Man hade med andra ord mer pengar för
utveckling och utvidgning.
 
 I skriften ”Guidelines…” (kap. 3.2.1) skrivs det, att det för den uppsökande verksamheten måste
finnas allmänna riktlinjer när det gäller syften och mål. Varje målgrupps servicemålsättning ska
detaljerat beskrivas. Riktlinjerna ska vara nedskrivna och regelbundet bli reviderade. Man måste
kontrollera att uppställda mål följs
 
 Det är vår åsikt, att en genomtänkt, genomdiskuterad, nedtecknad verksamhet är nödvändig, om
behov av effektivisering och prioritering skulle uppkomma. Dessa behov har de flesta
organisationer i dagens läge, med tanke på den strama kommunala budget man måste anpassa sig
till. Om utvärdering och uppföljning av verksamheten ska kunna göras, bör det finnas ett
måldokument att hålla sig till. Men hur ska bibliotekspersonalen kunna utvärdera den uppsökande
verksamheten för funktionshindrade, om den inte ens omnämns i det egna måldokumentet? Och just
så är fallet på Stadsbiblioteket i Uddevalla. Man gör ingen utvärdering, utan fortsätter som sagt med
gamla invanda metoder och gör det som man anser att det finns resurser till. Om man aldrig gör
någon utvärdering, kan man inte heller veta om verksamheten utvecklas. Den kan faktiskt stå stilla!
 
 Personalen på Stadsbiblioteket och dess filialer skulle alltså behöva sätta sig ner, t.ex. på en eller
flera studiedagar, och diskutera igenom vad de har för mål med sin verksamhet – och då menar vi
all verksamhet. Målen behöver både konkretiseras och prioriteras. När man på papper har fått ner
vad man har för mål, är det dags att gå till kommunen och äska pengar, med hänvisning till
kommunens kulturpolitiska mål. Därefter får man inte glömma att utvärdera de uppsatta målen
kontinuerligt, för att få en utveckling till stånd. Och en utveckling är nödvändig, om man är
intresserad av en verksamhet utifrån ett totalkvalitetsperspektiv.
 

 8.3 Planering
 

• Hur stor vikt lägger man vid användarservicen i planeringen av arbetet med den uppsökande
verksamheten?

 
I begreppet god service innefattas naturligtvis att användarna är nöjda med den service de får.
Sandholm skriver, att kvaliteten på tjänsterna ska vara så hög att användarens förväntningar
tillfredsställs eller t.o.m. överträffas. Arbetar men utifrån ett totalkvalitetsperspektiv står kunderna i
fokus Enligt Goetsch ligger nyckeln till kundfokusering i att personalen har direktkontakt med
kunderna och att denna har ledningens förtroende att arbeta självständigt för att göra kunderna



nöjda. Dessa kriterier uppfylls när det gäller arbetet med Boken kommer inom den uppsökande
verksamheten i Uddevalla. Inför varje utlåningstillfälle samtalar bibliotekarien med låntagarna om
vilka böcker dessa vill ha. En speciell bibliotekarie ansvarar för verksamheten och hon tycks ha
friheten att lägga upp arbetet som hon vill.
 
Enligt ”Guidelines…” (kap. 3.2.1), ska ett register upprättas för varje låntagare och en
användarprofil göras som visa hur ofta, och i vilken form  kontakterna ska ske och vilket material
låntagaren önskar. Det är också viktigt att notera vilka titlar varje låntagare lånar, för att undvika att
ge denne sådant han/hon lånat tidigare. Ett sådant register, numera datoriserat, har man när det
gäller Boken kommer-verksamheten i Uddevalla. Anteckningar om låntagarnas intressen är av
särskild betydelse, då många låntagare i Uddevalla överlåter åt bibliotekarien att välja litteratur.

Det är viktigt att kunderna får möjlighet att ge synpunkter. I och med att socialbibliotekarien har
telefonkontakt med användarna inför varje utlåningstillfälle, bör dessa ha stora möjligheter att
framföra sina åsikter. Det förefaller som om Boken kommer-låntagarna i Uddevalla i stor
utsträckning har anledning att vara nöjda med den service de får. De låntagare vi talat med bekräftar
detta. De tycker att systemet med telefonkontakt fungerar mycket bra, även om det vore önskvärt att
någon gång även få träffa bibliotekarien. Låntagarna får de böcker de önskat och de anser att
leveranserna fungerar bra.

När det gäller servicen med bokdepåer till institutionerna, riktar man sig inte till individer som man
gör med Boken kommer. Man förser sjukhem, servicehus och gruppboenden med bokdepåer. Det
förekommer däremot att man har några Boken kommer-låntagare bland de boende på
institutionerna.

I ”Guidelines…” (kap. 3.2.1), föreslås att bibliotekarien inledningsvis gör ett besök och diskuterar
med föreståndaren de behov som finns. När verksamheten väl kommit i gång ska bibliotekarien
regelbundet hålla möten med vårdpersonal, framför allt för att se till att biblioteksservicen i
fortsättningen är ett viktigt inslag på institutionen. I Uddevalla nöjer man sig med att bibliotekarien
väljer ut böcker till depåerna. Hon gör inga besök. Det vore naturligtvis önskvärt att bibliotekarier
kunde besöka institutionerna och ha kontakt med låntagare och personal, men man anser inte att
man har resurser till det. Eftersom man inte har en egen budget för den uppsökande verksamheten
kan man dock inte veta exakt vilka resurser man har. Och vet men inte vad man har att röra sig med
är det svårt att prioritera - om man t.ex. skulle vilja göra bokvagnsronder på institutionerna.

Både Sandholm och Goetsch skriver (kap. 5.3), att kundens uppfattning om personalen i hög grad
påverkar kundernas belåtenhet. Det är viktigt hur kunderna blir bemötta. Tycker kunden inte om
personalen, ligger det nära till hands att denne tröttnar. Eftersom biblioteken inte har någon
konkurrens när det gäller den uppsökande verksamheten, har låntagarna inget alternativ. Det kan
därför vara svårt att bedöma graden av belåtenhet. I Uddevalla tycks de låntagare, som har kontakt
med bibliotekarien, d.v.s. Boken kommer-låntagarna, vara nöjda med servicen. Det framkom dock
önskemål om att få träffa socialbibliotekarien personligen, inte bara ha kontakt per telefon.

Delvis bemödar man sig att ge god användarservice. Boken kommer-låntagarna får mycket
uppmärksamhet när det gäller personlig kontakt och urval av böcker, och de tycks i stort sett vara
nöjda. Enligt Goetsch går det dock inte att slå sig till ro med att en del kunder är nöjda, utan man
måste ständigt tänka ut nya sätt att förbättra kvaliteten. Det förefaller inte som om man från
bibliotekets sida prioriterar kvaliteten på användarservicen i alla delar av den uppsökande
verksamheten. Nyckeln till kundfokusering ligger i att personalen har direktkontakt med kunderna.
Ska man arbeta utifrån detta perspektiv, bör man från bibliotekets sida försöka återinföra bokronder
eller åtminstone få tid till att följa med till servicehus o.dyl. vid byte av depåer, så att man kan
komma åt att prata med åtminstone en del av ”kunderna” där och med personalen. Man bör även
försöka få tillfälle att träffa Boken kommer-låntagarna emellanåt. Vi har full förståelse för att



resursbristen försvårar ett utåtriktat arbete, men vi anser att direktkontakten med låntagarna är en
sådan viktig del av den uppsökande verksamheten att den bör prioriteras

8.4 Samarbete med myndigheter och organisationer

• Hur samarbetar biblioteket med olika myndigheter och handikapporganisationer?

 I uppsatsens kapitel 5.3 beskriver Goetsch en sammanställning av Whitely. Denna tar upp några
kännetecken för kundfokusering. Här påtalas vikten av att nå ut till kunderna. Dessa ska tillfrågas
och man ska ta hänsyn till deras synpunkter. Man måste underlätta kontakten för kunderna.
Samarbete är viktigt för att nå gemensamma mål och genomföra förbättringar. Whitley säger också,
att det är viktigt att personalen tilldelas de resurser de anser nödvändiga. I avsnittet
”Kommunikation med kunderna” finner vi kärnpunkten i hur organisationer med totalkvalitet ska
arbeta när det gäller kommunikation. Goetsch använder så starka ord som ”nödvändig” och
”överleva”.
 Svensson säger, att en väl fungerande målstyrning förutsätter en levande dialog mellan politiker,
chefer och medarbetare. Det är viktigt att alla engageras i arbetet att beskriva målen (kap. 5.6).
 
 På Stadsbiblioteket i Uddevalla har man inte något direkt organiserat samarbete med myndigheter
och organisationer. Kontakten sker via Handikapprådet32, som bl.a. har till uppgift att ”…initiera
information om resurser till … i synnerhet handikappade.” (kap. 6.3.3). Biblioteket har ingen egen
representant där, utan representeras av Kulturnämnden. Med tanke på att Kulturnämnden, som sitter
med i Handikapprådet, å sin sida representerar många olika verksamheter, där
biblioteksverksamheten bara är en av dem, kan det kanske vara svårt att hävda bibliotekets specifika
behov. Det åligger bibliotekschefen att informerar kommunens kulturchef och kulturnämndens
politiker om bibliotekets behov och önskemål. Detta säger också bibliotekschefen i Uddevalla att
hon gör.
 
 I ”Guidelines…” ( kap. 3.2.1) står det att nära samarbete med lokala organisationer och föreningar
är viktiga för att kartlägga målgrupperna och deras behov. Det betonas att det är bibliotekets uppgift
att aktivt finna alla grupper, som är i behov av uppsökande verksamhet. Stadsbiblioteket i
Uddevalla har alltså inget direkt eller organiserat samarbete mellan biblioteket och de olika
handikapporganisationerna. Här anser vi att mycket skulle kunna göras. I ett initialskede kan det
åtgå en hel del tid och energi, men i det långa loppet lönar det sig. Om man kan etablera ett
organiserat kontaktnät med överenskomna rutiner, borde man kunna nå ut till många
funktionshindrade på ett mer rationellt sätt. Vi vill här jämföra med projektet ”Talböcker för flera”
(kap. 3.1.1), där en arbetsgrupp fick till uppgift att informera om talböcker. Den konstaterade då att
muntlig information var klart överlägsen, varför den gick ut på gemensamma studiedagar,
organisationsmöten och personalkonferenser. Vi får däremot inte veta om det, efter
informationstillfällena, skapades några organiserade kontaktkanaler.
 
 När det gäller projektet ÄLVA (kap. 3.1.6), finner vi en helt ny teknik för information till
funktionshindrade, nämligen den med hjälp av datorer. Dessa datorer ska finnas tillgängliga på
biblioteken. Ännu så länge har inte Uddevalla Stadsbibliotek sammankopplats med denna databas.
Men för att organisationer och föreningar ska få kännedom om denna, när den väl är
sammankopplad, måste informationen nå fram på något sätt. Då skulle ett organiserat nätverk vara
till stor nytta!
 
 Vi finner, att när det gäller kommunikationen med myndigheter finns stora brister. Kommunen
borde ha en bättre inblick i bibliotekens verksamhet. Det är nog så enkelt att luta sig tillbaka i tron

                                                
 32 Handikapprådet : se 6.2.3 i uppsatsen



att biblioteken klarar sig bra själva. Men då förlorar man i kvalitetshänseende, eftersom
kommunikationen uppifrån och ner, samt tillbaka, är mycket viktig. Personalen på biblioteket kan
känna sig bortglömd eller åsidosatt om den inte får någon återkoppling på, att dess verksamhet
fungerar så som målen är uppsatta.
 Även när det gäller kundfokuseringen finns det brister. Om man inte har bättre kontakt med
handikapporganisationer och föreningar, missar man många presumtiva kunder. Att arbeta
kvalitativt innebär att man hela tiden strävar efter förbättringar för sina kunder. Eftersom resurserna
upplevs som för små, behöver man ändra detta förhållande. Endera får man strida för en utökad
budget, gärna med öronmärkta pengar för uppsökande verksamhet, eller också får man söka
projektpengar, för att med hjälp av dessa arbeta fram ett kontaktnät med organisationer och
föreningar. När ett sådant nätverk väl är uppbyggt gäller det att hålla det vid liv. Man måste se till
att få det nedskrivet, så att det inte blir bortglömt, t.ex. vid byte av personal.

8.5 Att nå ut

• Hur arbetar man för att nå ut till personer som har svårt att ta sig till biblioteket? Finns det
grupper man inte når, och i så fall varför inte?

 Enligt Sandholm kan kunderna ha uttalade, underförstådda och omedvetna behov. De kunder man
inte når, de som inte använder bibliotekets service och kanske inte heller känner till den, kan
mycket väl ha omedvetna behov. Om dessa uppfylls blir kunden positivt överraskad och nöjd, säger
Sandholm (kap. 5.3). Det är organisationens skyldighet att eftersträva detta. Om en organisation
arbetar utifrån ett totalkvalitetsperspektiv har den kundernas belåtenhet som högsta prioritet.
Goetsch påpekar vikten av att personalen har direktkontakt med kunderna, i syfte att göra dem
nöjda.

 Från Uddevalla Stadsbibliotek skickar man ut broschyrer till de olika institutionerna. I dessa står att
läsa om vad biblioteket kan erbjuda för service. Man hoppas att de läses och att informationen förs
vidare. Det finns även broschyrer på biblioteket vid hyllorna med talböcker och LL-böcker. Där kan
kunderna själva eller deras anhöriga läsa om verksamheten. Det åligger alltså kunderna själva att
tillse, att de får den information de behöver. Oftast är det ”gamla” bibliotekskunder, som även i
fortsättningen tar kontakt med biblioteket för att få t.ex. Boken kommer-service. Men hur går det då
för dem, som inte har någon kontakt med biblioteket sedan tidigare?
 
 På vårdinstitutionerna finns broschyrer i receptionen och man hoppas att vårdpersonalen hjälper
sina vårdtagare med denna upplysning. Men i dagens samhälle är vårdpersonalen så betungad med
arbetsuppgifter, att de är glada om de hinner sköta hygien och mat. Den ”andliga spisen” blir
eftersatt pga. tidsbrist. Även här spelar alltså den strama budgeten in.
 
 Centrum för lättläst har tagit initiativ till att försöka få fram läsombud på de olika institutionerna för
förståndshandikappade. Till att börja med var flera intresserade, men det hela har runnit ut i sanden,
eftersom man inte lyckats åstadkomma regelbundna träffar för dem. De läsombud, som vi har
intervjuat, har varit eldsjälar och de har verkligen beklagat att träffarna inte blivit av. Man behöver
utbildning och man behöver träffas för att diskutera och utbyta tips och erfarenheter. Dessa åsikter
finner vi också framförda i den kartläggning man gjort i Kristianstads län (kap. 3.1.4). Ansvaret för
träffarna med läsombuden åligger biblioteket, men vid de två tillfällen under det senaste året då
man kallat, har bibliotekarien blivit sjuk.
 
 I rapporten ”Ända hem till fru Nilsson” (kap. 3.2.2) kan man läsa att det är kommunbiblioteken,
som enligt omsorgslagen har det primära ansvaret för att dess verksamhet görs tillgänglig och känd
(vår kursivering) för vuxna utvecklingsstörda. Detta åliggande utförs alltså med hjälp av broschyrer.
 



 I ”Guidelines…” (kap. 3.2.1), kan man läsa, att kvaliteten och omfattningen på den service, som
boende på institutioner erbjuds, ska så långt möjligt överensstämma med den service man skulle ha
fått vid biblioteksbesök. Bibliotekarien ska besöka institutionen och med hjälp av föreståndaren
undersöka behovet. Därefter ska regelbundna besök göras av utbildad bibliotekspersonal.
Biblioteket måste anstränga sig för att hitta alla, som är i behov av uppsökande verksamhet. Om
man upptäcker att det finns grupper, som inte nås i tillräcklig utsträckning, måste man förbättra
informationskanalerna. Man ser alltså mycket allvarligt på den uppsökande verksamheten i England
och ställer stora krav på bibliotekarien. I måldokumentet från Uddevalla kommun kan man läsa att
"särskilda kulturinsatser måste göras…” och att detta är angelägna uppgifter. Detta är, enligt vår
mening, inte riktigt lika kraftfullt uttryckt.

 Det finns några grupper i vårt samhälle, som inte nås av bibliotekets tjänster. Vi tänker på de
dementa och en del förståndshandikappade. Några föreståndare på några av gruppboendena anser,
att det inte lönar sig att lägga ner arbete med att läsa för dem, eftersom de ändå ingenting förstår.
Men flera som försökt vara läsombud är av en annan åsikt. Böcker med mycket bilder är oftast
uppskattade av dem. Litteratur kan hjälpa dessa grupper att få en mer meningsfull tillvaro.
Dessutom är det möjligt att låna andra medier än böcker från biblioteket. Musik är oftast mycket
omtyckt av såväl denna kategori människor, som av de flesta andra. Genom bibliotekets omsorg
kan man låna både kassetter och CD-skivor. När man läser om den verksamhet, som genomförts i
Emmaboda (kap. 3.1.2) och i Västernorrland (kap. 3.1.3), ser man att mycket kan göras med små
medel. Det viktiga är nog att man tar tag i problemet och försöker kartlägga var behoven finns och
vilka de är.

 Här finns alltså, enligt vår mening, mycket att göra för att nå ut till de funktionshindrade.
Biblioteket behöver på nytt återuppta regelbundna träffar med läsombuden flera gånger per år, då de
kan utbyta erfarenheter, samt skapa utbildningstillfällen, kanske i samarbete med studieförbunden.
Det är beklagligt att detta fått rinna ut i sanden. Ett sådant arrangemang borde stå upptaget i
bibliotekets målbeskrivning. Likaså borde samarbetet med handikapporganisationer organiseras
bättre, så att kommunikationen sker regelbundet och direkt. Då skulle även de funktionshindrade,
som ännu inte utnyttjar bibliotekets service, få information om att den existerar, så att de sedan
själva på ett eller annat sätt kan ta kontakt med biblioteket.
 Enligt Stenberg satsar Uddevalla kommun förhållandevis lite resurser på uppsökande verksamhet
jämfört med grannkommuner av motsvarande storlek (kap. 6.1). Det skulle därför vara bra om
bibliotekarien kunde få utökade resurser, för att kunna besöka institutionerna personligen, t.ex.
genom att återinföra bokronder.

8.6 Lokaler och hjälpmedel

• Hur har man anpassat bibliotekets lokaler så att tillgängligheten ökas för personer med
funktionshinder? Vilka tekniska hjälpmedel för funktionshindrade finns?

 Begreppet handikapp är relaterat till omgivningen. Det framgår bl.a. av WHO:s handikappbegrepp
och vad som skrevs vid tillkomsten av socialtjänstlagen (SoL 1980:620). En rullstolsburen person
har stora svårigheter att komma in i och vistas i lokaler med trappor och trösklar. I en sådan miljö är
han/hon handikappad. I en annan, anpassad miljö, kan samma person röra sig fritt och upplever sig
därmed inte som handikappad i lika stor utsträckning. Det är alltså av stor betydelse att bibliotekens
lokaler är anpassade för människor med funktionshinder. Uppsökande verksamhet är bra, men
målet är dock att så många användare som möjligt själva kan ta sig till biblioteket.

FN fastslår i sina standardregler, att medlemsstaterna bör främja tillgängligheten för personer med
funktionsnedsättning till lokaler för kulturutbud (t.ex. bibliotek). EU har i sin resolution om lika
möjligheter för funktionshindrade, utgått från FN:s regler och rekommenderar att kultur- och



fritidslokaler bör planeras och utnyttjas så att de är tillgängliga och kan utnyttjas av personer med
funktionshinder. I Sverige har vi en byggnadslag, som föreskriver att offentliga byggnader och
lokaler ska vara tillgängliga och användbara även för personer med funktionshinder.
Bibliotekslagen stadgar att biblioteken ska vara tillgängliga för alla. Man kan alltså förvänta sig, ja
kräva, att biblioteken ska vara anpassade så att funktionshindrade kan utnyttja dem.

 Hur är situationen på Stadsbiblioteket i Uddevalla? Enligt Kulturrådet ligger folkbibliotekens
handikappanpassning generellt på en god nivå. Framför allt gäller detta huvudbiblioteken. Filialerna
är dock inte anpassade i lika hög utsträckning. Även Uddevalla Stadsbibliotek har en god
handikappanpassning och det gäller också för filialerna. Filialernas anpassning har särskild
betydelse för personer med funktionshinder, som har svårt att ta sig till huvudbiblioteket. Vi ser det
därför som mycket positivt, att även filialerna i Uddevalla har en hög standard då det gäller
handikappanpassning.

Plan- och bygglagen ställer följande krav på offentliga byggnader (kap. 4.3):

• Rörelsehindrade ska kunna ta sig in i byggnaden och förflytta sig där.
• Det ska vara lätt att hitta.
• Förflyttning ska även för synskadade vara möjlig utan faror och riskmoment.
• Minst ett toalettrum ska kunna användas av personer i rullstol.
• Funktionshindrade ska kunna använda lokalerna på avsett sätt.

För samtliga biblioteksenheter i Uddevalla gäller att det är lätt att sig in i lokalerna för
rullstolsburna personer. Entréerna är i markplan, med undantag för Norgården. Där erbjuder man i
stället en alternativ entré för handikappade. Dock förefaller det lite krångligare att ta sig in den
vägen, då det måste ske via baksidan. Huvudbiblioteket och Dalabergsfilialen har dörrar som
öppnas automatiskt. Inne i lokalerna är det fritt från trösklar och det är gott om plats för rullstolar.
Samtliga biblioteksenheter har handikapptoalett. För att ta sig till handikapptoaletten på Norgården
måste man visserligen ta sig ut bakvägen först, eftersom trappor omöjliggör tillträde inifrån. I dessa
avseenden uppfyller biblioteken de krav som lagen ställer. Det ska vara lätt att hitta, säger lagen. På
huvudbiblioteket har man en markering på golvet som leder till talboksavdelningen, vilket är bra.
Texten på skyltar verkar dock vara i minsta laget för synskadade. Anpassade medier, såsom
talböcker, lättlästa böcker och böcker med stor stil, finns på samtliga enheter.

Många bibliotek satsar på ny teknik för att förbättra tillgängligheten (kap. 2.4.4, 3.1.5 och 3.1.6). Så
gör även Stadsbiblioteket i Uddevalla. Det har nyligen anslutit sig till projektet Open Media (kap.
2.4.4 och 6.3.2). Genom projektet får läshandikappade besökare på huvudbiblioteket tillgång till
avancerad teknisk utrustning, som på ett radikalt sätt kan öka tillgängligheten till böcker och
Internet.
Vi anser att Stadsbiblioteket i Uddevalla, filialerna inräknade, i hög grad lyckats skapa en miljö som
fungerar bra för personer med olika slag av funktionshinder. Detta bekräftas av Handikapprådets
godkännande av lokalernas handikappanpassning. Handikappanpassningen vid Stadsbiblioteket i
Uddevalla ligger på en jämförelsevis hög nivå. Endast smärre justeringar, som t.ex. textstorleken på
skyltar, behöver göras. Det är glädjande att även filialerna ligger väl till. Med satsningen på Open
Media och en anslutning till ÄLVA-projektet kommer tillgängligheten att förbättras ytterligare.

8.7 Reorganisation

• Hur kan arbetet inom den uppsökande verksamheten reorganiseras i syfte att förbättra servicen
till funktionshindrade?



Den uppsökande verksamheten vid Stadsbiblioteket i Uddevalla rullar på i gamla spår. Man prövar
sig fram och fortsätter med det som fungerar bra. Och visst finns det mycket som är bra. Men utan
vision och en genomtänkt strategi är det svårt att utnyttja resurserna effektivt och att ge bästa
möjliga service till användarna.

Vi har tidigare nämnt vikten av att en organisations verksamhet baseras på en medveten strategi.
Goetsch, Sandholm och Svensson skriver om detta. Vi föreslår därför att man från ledningens sida
initierar formulerandet av en strategi för den uppsökande verksamheten. Som Sandholm och
Goetsch betonar, är det viktigt att alla i organisationen känner sig delaktiga, Följaktligen måste all
berörd personal sätta sig ned och arbeta med detta. Strategin ska, enligt Goetsch och Svensson,
innehålla följande komponenter: en mission (inriktningsmål), vilka uppgifter organisationen har,
övergripande mål (effektmål), samt vilka metoder man tänker använda för att nå målen
(produktionsmål). Uppföljning ska ske parallellt med förverkligandet av strategin.

Uddevalla kommun har antagit kulturpolitiska mål, där även mål för biblioteksverksamheten ingår.
Man skriver att kulturinsatser måste göras för gamla och funktionshindrade, samt att uppsökande
verksamhet av typ "Boken kommer" och bokvagnsronder på vårdinstitutioner är angelägna
uppgifter. Biblioteket har ett produktionsmål, som gäller den uppsökande verksamheten, men en
fullständig målbeskrivning för hela den uppsökande verksamheten saknas.

I "Guidelines …" (kap. 3.2.1) betonas, att om den uppsökande verksamheten ska kunna leva upp till
sina mål, måste den ha en egen budget. Det är givetvis så, att om man ska kunna göra prioriteringar,
måste man veta vilka resurser man har att röra sig med. I Uddevalla har man inte delat upp
bibliotekets budget så att man kan se hur mycket som går till den uppsökande verksamheten. Det
går inte heller att se hur mycket personalresurser man lägger på den uppsökande verksamheten. Vid
en jämförelse från 1998 med de andra större grannkommunerna, framkom att man i Uddevalla
satsade betydligt mindre personalresurser på bibliotekets verksamhet för äldre och handikappade
(kap. 6.1). Detta trots att denna grupp utgör en större andel av befolkningen än i de jämförda
kommunerna. Resurstilldelningen tycks vara för knapp i Uddevalla. Det finns alltså anledning att
driva frågan om ökade ekonomiska resurser vid budgetförhandlingar med kommunen, i synnerhet
med tanke på att det finns inskrivet i kommunens kulturpolitiska mål att t.ex. bokvagnsronder är
angelägna uppgifter. Om biblioteket ska kunna sköta verksamheten enligt målen, måste man se till
att få erforderliga resurser!

Biblioteket och handikapporganisationerna har gemensamma mål. De strävar efter att alla ska ha
tillgång till information och kultur. Whitely (kap 5.3) skriver att samarbete är viktigt för att uppnå
gemensamma mål. När det gäller samarbetet mellan Stadsbiblioteket i Uddevalla och
handikapporganisationerna finns mycket att göra. Biblioteket bör se till att få in en egen
representant i kommunens Handikappråd. Det bör vidare etablera direktkontakt med
handikapporganisationer. Genom att utbyta information och skapa kanaler för kontakter, kan
biblioteket bättre nå ut till funktionshindrade och få ökade möjligheter till respons. Statens kulturråd
föreslog i sin Rapport 1998:3 ett bidrag, som kan sökas av kulturinstitutioner för att förbättra
tillgängligheten för funktionshindrade. Samverkan med handikapporganisationer prioriteras (kap
4.4.1). Detta är bara ett exempel på hur samarbete kan löna sig.

Även när det gäller arbetet med att nå ut till de personer som har svårt att ta sig till biblioteket, finns
det utrymme för förbättringar. Vi tänker framför allt på de boende på kommunens olika
vårdinstitutioner. Naturligtvis är även detta en fråga om resurser, men en del kan nog göras inom
budgetens ramar. Biblioteket bör arbeta för att etablera kontaktkanaler med vårdpersonal på
institutionerna, så att dessa kan sprida information om bibliotekets verksamhet, t.ex. Boken
kommer, till vårdtagarna. Att söka etablera ett samarbete med hemtjänsten är önskvärt, för att nå ut
till funktionshindrade, som bor kvar i sina hem. Biblioteket bör arbeta för att återuppta den
verksamhet med träffar för läsombud man tidigare påbörjat. När det gäller verksamheten med
Boken kommer görs ingen bedömning huruvida låntagaren verkligen är berättigad till denna service



eller inte, och inga hembesök görs från bibliotekariens sida. Det vore önskvärt med ett inledande
besök, där man tillsammans diskuterar vilken typ av hjälp låntagaren är i behov av. Alla är kanske
inte i behov av hela tjänsten. Det kan finnas möjligheter att göra besparingar med en mer
skräddarsydd service. En träff med bibliotekarien, något som efterlystes av de Boken kommer-
låntagare vi talade med, är för övrigt en åtgärd som höjer kvaliteten på servicen.

Avslutningsvis vill vi framhålla att många delar inom den uppsökande verksamheten vid
Stadsbiblioteket i Uddevalla tycks fungera bra. Personalen lägger ned ett stort arbete för att ge sina
låntagare en bra service utifrån de förutsättningar man har. Men med klarare målformuleringar, mer
genomtänkta strategier, samt utvärdering och uppföljning av verksamheten, skulle man dels kunna
utnyttja de resurser man har mer effektivt, dels skapa ett mer övertygande underlag som grund för
att begära ökade anslag vid budgetförhandlingar.

8.8  Slutsats

Syftet med denna uppsats har varit att belysa kvaliteten på service och uppsökande verksamhet för
funktionshindrade vid Stadsbiblioteket i Uddevalla.

Totalkvalitet innebär, enl. Goetsch (kap. 5.2), att man inte enbart omfattar resultatet och produkten,
utan även människorna som arbetar i processen, samt själva processen. Det innebär alltså ett sätt att
sköta sin verksamhet så, att man försöker maximera organisationens konkurrenskraft genom ett
kontinuerligt förbättrande av dess kvalitet, när det gäller produkter tjänster, människor, processer
och miljö. Organisationer som arbetar totalkvalitetsinriktat fokuserar på kunderna. Det är dessa som
avgör organisationens kvalitetsnivå. Organisationen har formulerat en strategi, som den arbetar efter
och den har en långsiktig inriktning i sitt arbete. Den arbetar konsekvent och uthålligt för att uppnå
gemensamma mål. Samverkan och samarbete är viktigt, både inom och utom organisationen.
Personalen får vidareutbildning, som är utformad i linje med organisationens mål.

Med utgångspunkt från detta har vi undersökt verksamhet och service vid Uddevalla Stadsbibliotek.

Biblioteket saknar en medveten strategi, när det gäller den uppsökande verksamheten för
funktionshindrade. I de måldokument som finns, nämner man verksamheten i bibliotekets lokaler,
vilket naturligtvis är det primära. Där fungerar också verksamheten fullt tillfredsställande. Men
ingenting nämns om den uppsökande verksamheten. Här behöver man sätta sig ner och diskutera
igenom vad man egentligen vill med sin verksamhet. Biblioteket behöver konkretisera och
prioritera, samt uppnå enighet i detta. Verksamheten bör därefter kontinuerligt utvärderas, för att
utröna huruvida de uppsatta målen uppfylls Detta krävs för att få en utveckling till stånd. Ett
kontinuerligt förbättrande av verksamheten uppfattar vi som ett nyckelbegrepp ur
totalkvalitetshänseende.

När det gäller kundfokuseringen lyckas biblioteket i viss mån. Man har god kontakt telefonledes
med låntagare av Boken kommer. Dessa är också fullt nöjda med den service de erbjuds. Möjligen
saknas en personlig kontakt någon gång. Nyckeln till kundfokusering är ju direktkontakten med
kunderna. När förståndshandikappade besöker biblioteket, blir de mycket väl mottagna och erbjuds
hjälp. Däremot efterlyser läsombuden fler träffar med bibliotekspersonal och varandra, för stöd och
utbyte av idéer. Den stora bristen ligger i kontakten med institutioner och handikapporganisationer,
genom vilka man skulle kunna nå fler låntagare, om informationen når fram. Biblioteket bör
utarbeta mer direkta samarbetsvägar, vilka skall fungerar regelbundet. Om biblioteket strävar efter
att förbättra sin verksamhet, är det här man bör lägga ner störst kraft.

Den utbildning, som kommer viss personal till del, förs inte vidare. Vad händer när
socialbibliotekarien går i pension? All personal behöver kännedom om den uppsökande



verksamheten för funktionshindrade. Bibliotekarierna skulle vid personalkonferenser kunna
informera varandra, varje gång någon varit på utbildning.

Kontakten och samarbetet inom biblioteket tycks vara god. Men biblioteket ingår i en större
organisation, Kulturnämnden, som är underställd kommunen. I Kulturnämndens måldokument finns
den uppsökande verksamheten för funktionshindrade omnämnd. Den anses vara viktig. Men frågan
är, om denna nämnd vet om hur verksamheten fungerar i verkligheten. Den talar t.ex. om
bokvagnsronder, som för närvarande inte existerar alls. Biblioteket måste utarbeta metoder för
kommunikation med politiker och tjänstemän. Vi anser att sådana kanaler vore mycket viktiga ur
kvalitetshänseende. Hur man ska gå till väga för att åstadkomma detta har vi dock ingen lösning på.
Förhållandet är som det brukar vara mellan politiker och verksamhet – komplicerat. Man har en
alltför stor och invecklad organisation att arbeta med.



9. Sammanfattning

Alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek. Så står det i Bibliotekslagen och ytterst är det
en fråga om demokrati. Människor med funktionshinder har rätt att ställa speciella krav på
biblioteket när det gäller dess tjänster och anpassningar av lokaler och medier. Biblioteken har
sedan många år strävat efter att göra sina samlingar tillgängliga för eftersatta grupper, först genom
samarbete med sjukhusbiblioteken på 1930-talet och sedan med Boken kommer-verksamheten på
1940-talet. "Uppsökande verksamhet" är ett begrepp som myntades i början av 1970-talet. Denna
verksamhet vänder sig till personer, som av olika skäl inte kan ta sig till biblioteket. Under 1980-
talet hade man möjlighet att bygga ut den uppsökande verksamheten, men efter de senaste årens
minskade resurstilldelningar har nedskärningar tvingats fram.

Stadsbiblioteket i Uddevalla framförde önskemål om en granskning av den uppsökande
verksamheten. Framför allt gällde det verksamheten för rörelse - och synhandikappade (här ingår
personer med åldersrelaterade funktionsstörningar) samt lätt förståndshandikappade. Detta är
grupper av människor, som kan ha svårt att ta sig till biblioteket och därför behöver servicen där de
bor.

Med ökad tillgänglighet minskar behovet av uppsökande verksamhet. En persons grad av handikapp
är beroende av hur miljön är anpassad. Därför har vi valt att även studera bibliotekslokalernas
handikappanpassning. Det är naturligtvis önskvärt att så många som möjligt i första hand kan
besöka biblioteket.

Syftet med vår uppsats var att belysa kvaliteten på service och uppsökande verksamhet för
funktionshindrade vid Stadsbiblioteket i Uddevalla. För att uppnå vårt syfte, ville vi framför allt
inrikta oss på följande frågeställningar:

• Vilken strategi använder man sig av vid planeringen av arbetet med den uppsökande
verksamheten?

• Hur är målbeskrivningen formulerad för den uppsökande verksamheten och hur sker
uppföljning och utvärdering?

• Hur stor vikt lägger man vid användarservicen i planeringen av arbetet med den uppsökande
verksamheten?

• Hur samarbetar biblioteket med olika myndigheter och handikapporganisationer?
• Hur arbetar man för att nå ut till personer som har svårt att ta sig till biblioteket? Finns det

grupper man inte når, och i så fall varför inte?
• Hur har man anpassat bibliotekets lokaler så att tillgängligheten ökas för personer med

funktionshinder? Vilka tekniska hjälpmedel för funktionshindrade finns?
• Hur kan arbetet med den uppsökande verksamheten reorganiseras i syfte att förbättra

kvaliteten på servicen till användarna?

I metodavsnittet presenterade vi en jämförelse mellan kvalitativ och kvantitativ metod, med
utgångspunkt från Holmes & Solvangs bok ”Forskningsmetodik”. Vi valde att använda oss av den
kvalitativa undersökningsmetoden, eftersom vi ville få en förståelse för, hur den uppsökande
verksamheten upplevs, dels ur brukarperspektiv, dels ur bibliotekets perspektiv. För att uppnå detta
har vi gjort studiebesök, intervjuat bibliotekschefen, bibliotekarier, låntagare och läsombud samt
studerat måldokument. Vi har definierat begreppen uppsökande verksamhet, Boken kommer,
läsombud, samt Open Media, eftersom dessa begrepp förekommer på många ställen i uppsatsen.
Vi redovisade dessutom litteratur, som beskriver hur man arbetar med uppsökande verksamhet på
andra bibliotek, samt litteratur med en mer praktisk, handledande inriktning.



I kapitlet om stöd för funktionshindrade redovisade vi synpunkter från handikapporganisationer,
samt lagstiftning och regler, såväl i Sverige som i utlandet. Vi redogjorde också för Kulturrådets
rapporter rörande bibliotekens uppsökande verksamhet, där vi finner stora likheter med Uddevalla
Stadsbibliotek.

Som vår teoretiska utgångspunkt har vi valt texter, som behandlar begreppen "totalkvalitet" och
"målstyrning". Dessa texter är hämtade ur dokumenten ”Introduction to total quality: quality
management for production, processes and services” av David L Goetsch, ”Kvalitetsstyrning med
totalkvalitet: verksamhetsutveckling med fokus på totalkvalitet” av Lennart Sandholm och
”Målstyrning i praktiken” av Arne Svensson.
Ett centralt begrepp inom totalkvalitetsfilosofin är "kontinuerliga förbättringar" när det gäller
kvalitet. Dessa förbättringar gäller inte endast resultatet, utan även människorna som arbetar i
processen, samt själva processen. Organisationen måste ständigt arbeta med detta för ögonen. En
organisation som arbetar efter totalkvalitetsprincipen har utarbetat en plan, som innehåller följande
beståndsdelar: vision, uppgift eller mission, vägledande principer (inriktningsmål), övergripande
mål (effektmål) och metoder för att uppnå målen (produktionsmål). För en sådan organisation står
kunderna i fokus. Man har skaffat sig en strategi och man arbetar med långsiktig inriktning.
Samarbete och samverkan är ledstjärnor, både inom och utom organisationen. Personalen får
vidareutbildning och man försöker lära av andra organisationer.

Vi har presenterat Uddevalla kommuns biblioteksverksamhet för äldre och handikappade med några
statistiska uppgifter, samt Stadsbiblioteket och dess organisation och verksamhet.

Uppsatsens empiriska del presenterade i sammandrag dels våra observationer och dokumentstudier,
dels de kvalitativa intervjuer vi genomfört. Vid intervjuernas genomförande använde vi
bandspelare, samt hade våra skriftliga frågeformulär som grund.

I uppsatsens diskussionskapitel förde vi ett resonemang om de svar vi fått fram på våra
frågeställningar. Vi har kunnat konstatera, att man sakar en helhetssyn och en medveten strategi för
den uppsökande verksamheten för funktionshindrade, från såväl kommun som bibliotek. Detta är
något vi önskar förändring av. Det är ledningen som har ansvar för att strategin formuleras och
förverkligas. Vi har funnit, att ledningen inte tycks lägga så stor vikt vid just den verksamhet vi
undersökt. Denna slutsats kan vi dra av det faktum att det, i den tunna målbeskrivning biblioteket
har, inte finns någon punkt, som omtalar den uppsökande verksamheten för funktionshindrade.
Eftersom denna verksamhet faktiskt existerar, bör den stå upptagen där. Om biblioteket är
intresserat av att förbättra kvaliteten på sin verksamhet, behövs ett fylligare och mer konkret
måldokument, som kontinuerligt utvärderas och följs upp. Utan detta kan inte någon utveckling ske.

Kundfokuseringen är det viktigaste för bibliotekets verksamhet. För att uppnå detta, är det viktigt
med direktkontakt. Här finns brister, när det gäller de funktionshindrade låntagare, som inte kan ta
sig till biblioteket. Bibliotekspersonal besöker inte de olika institutioner där bokdepåer finns. Inte
heller kontakten med läsombud fungerar tillfredsställande. Den har runnit ut i sanden.

Kommunikationen mellan myndigheter och bibliotek sker i många mellanliggande led, vilket gör att
information inte når fram tillräckligt effektivt. Inte heller finns något effektivt kontaktnät för
information mellan organisationer och bibliotek. Mer direkta kanaler behövas i båda fallen.

Vi har kunnat konstatera, att personalen, som arbetar med den uppsökande verksamheten för
funktionshindrade på Uddevalla Stadsbibliotek, lägger ned ett stort arbete på att ge sina användare
en bra service, utifrån de förutsättningar man har. Det behövs dock en tydligare styrning av
verksamheten. Ledningen bör formulera mål och en strategi. Boken kommer-låntagarna får en god
service genom direktkontakt med bibliotekarien, även om den sker per telefon. För övrigt har man
ingen personlig kontakt med låntagarna inom den uppsökande verksamheten. Resursbrist har



tvingat till nedskärningar. Ett exempel är de borttagna bokvagnsronderna på vårdinstitutionerna.
Det är beklagligt, eftersom direktkontakt med låntagarna är väsentlig för kvaliteten på
användarservicen.

Biblioteket har varit försiktigt i sin marknadsföring av den uppsökande verksamheten, av rädsla för
att inte kunna serva alla presumtiva kunder. Här finns dock vissa möjligheter till åtgärder som inte
är så resurskrävande. Att aktivera verksamheten med träffar för läsombud och samarbetet med
handikapporganisationer, är exempel på vad som förmodligen kan göras inom budgetens ramar.

Huvudbibliotekets och filialernas lokaler är handikappanpassade på en jämförelsevis hög nivå.
Även medier av olika slag är väl handikappanpassade. Tekniken som hjälpmedel gör också sitt
intåg i bibliotekens värld i form av Open Media. Satsningen på Open Media och en anslutning till
ÄLVA kommer att innebära att tillgängligheten för läshandikappade blir mycket god.

Till stor del tycks man lyckas med att ge användarna en god service. Men man behöver skaffa sig
mer genomtänkta strategier, en tydligare målformulering, samt utvärdering och uppföljning av
verksamheten. Ett sådant underlag skulle ge bättre möjligheter att utnyttja befintliga resurser mer
effektivt. Det skulle även utgöra en mer övertygande grund att utgå ifrån vid budgetförhandlingar
med kommunen.



10. Förkortningslista

ABF Arbetarnas Bildningsförbund

ADA Americans with Disabilities

DDA Disability Discrimination Act

DHR De Handikappades Riksförbund

DHR De handikappades riksförbund

FMLS Föreningen Mot Läs- och Skrivsvårigheter

FUB Riksförbundet för utvecklingsstörda barn, ungdomar och
vuxna

HCK Handikappförbundens Centralkommitté (numera HSO:
Handikappförbundens Samarbetsorganisation)

HCK Handikappförbundens centralkommitté

ICIDH International Classification of Impairment, Disability and
Handicap

KHR Kommunens Handikappråd

LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

NRU Den nya rationaliseringsutredningen

PRO Pensionärernas Riksorganisation

SAB Sveriges allmänna biblioteksförening

SCB Statistiska Centralbyrån

SFS Svensk Författningssamling

SoL Socialtjänstlagen

SRF Synskadades Riksförbund

SV Studieförbundet Vuxenskolan

TPB Talboks- och punktskriftsbiblioteket

WHO World Health Organisation
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12. Bilagor
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Bilaga A1

Vuxenavdelningen
Huvudbiblioteket

Produktionsmål 1999

Oerfarna användare och svaga gruppers behov av hjälp/information på biblioteket skall prioriteras
genom att informationsdisken skall vara bemannad med två bibliotekarier samtidigt under 75 % av
öppettiden.

Receptionsdisk/telefonväxel skall inrättas för att avlasta informationsdisken med telefonsamtal och
frågor av rutintyp.

Orienteringstavla/vägvisare över biblioteket bör utarbetas för hjälp till självhjälp åt våra låntagare.

AV
LE
ALH

1998-09-09



Bilaga A2

DEMOKRATI OCH DELAKTIGHET

1 Biblioteken skall medverka till att skapa förutsättningar för en reell yttrandefrihet och en fri
opinionsbildning.

 
2 Ökat brukarinflytande på service och utbud skall eftersträvas.
 
3 Samarbetet med föreningslivet och institutioner skall utvecklas bl.a. i form av Kulturparaplyet.
 
4 Oerfarna användare och svaga gruppers behov av adekvat hjälp/information på biblioteken

skall uppmärksammas.
 

5 Kulturnämndens sammanträden skall vara öppna för allmänheten.

MARKNADSFÖRING

1 Invånarna skall ha god kännedom om de servicefunktioner som biblioteken erbjuder.
2 Skyltning, annonsering och övrig information skall vara lättbegriplig och tydlig till form och

innehåll.

Ve2002B 1999-04-13



Bilaga B 1

B 1 Intervjufrågor till bibliotekschefen

1. Vad menar du med uppsökande verksamhet?
2. Vad tycker du är det viktigaste i den uppsökande verksamheten? Är det något som bör

prioriteras?
3. Hur arbetar biblioteket för att få politiker och tjänstemän uppmärksammade på den

uppsökande verksamheten? Hur arbetar ni för att de ska förstå vilka behov biblioteket har när
det gäller den uppsökande verksamheten? Lyckas ni få gehör för era krav?

4. Mål: Vi vill ta del av målen för den uppsökande verksamheten. Finns det skrivna mål, dels
långsiktiga, allmänt hållna och dels mer kortsiktiga, konkreta och detaljerade?

5. Hur stor del av budgeten går till uppsökande verksamhet?
6. Finns det något samarbete mellan biblioteket och olika myndigheter och organisationer som

tar tillvara äldres och handikappades intressen? Hur sker det?
7. Finns biblioteket med i kommunens plan för äldreomsorg och omsorgen för

förståndshandikappade? På vilket sätt?
8. Hur många personer arbetar med uppsökande verksamhet? Hur stor andel av arbetstimmarna

på biblioteket ägnas åt den uppsökande verksamheten?
9. Viken inställning har personalen (samtliga) på biblioteket till uppsökande verksamhet? Anser

man att det är viktigt?
10. Hur hittar man låntagare som har rätt till uppsökande verksamhet?
11. Hur informerar man allmänheten om uppsökande verksamhet? (Så att t.ex. anhöriga kan få

reda på att den finns?)
12. Hur är lokalerna anpassade till personer med olika funktionshinder?



Bilaga B 2

B 2 Intervjufrågor till bibliotekarien som ansvarar för den uppsökande
verksamheten.

1. Vad menar du med uppsökande verksamhet?
2. Mål: Vi vill ta del av målen för den uppsökande verksamheten. Finns det skrivna mål, dels

långsiktiga, allmänt hållna och dels mer kortsiktiga, konkreta och detaljerade?
3. Vilka kriterier ska uppfyllas för att man som låntagare ska ha rätt till uppsökande verksamhet?
4. Planering av arbetet med den uppsökande verksamheten: Schemaläggning? Hur går urvalet av

medier till? Hur ser man till att varje låntagare får det som önskas/passar?
5. Hur hittar man låntagare som har rätt till uppsökande verksamhet?
6. Antal låntagare i Uddevalla?
7. Hur informerar biblioteket låntagarna om nyförvärv?
8. Finns det några restriktioner när det gäller lån av talböcker?
9. Vilken typ av medier förmedlas utöver böcker?
10. Boken kommer: Gör du hembesök? Beskriv hur du arbetar! Hur går distribueringen till?

Beskriv!
11. Boendeformer för äldre respektive handikappade. Beskriv! Vilka har biblioteket kontakt med?
12. Hur sker kontakterna biblioteket - vårdhemmen, gruppboenden m.m.? Hur organiseras

verksamheten på olika institutioner? Hur förmedlar man? Är bibliotekarien ute på besök? I så
fall, hur ofta och hur länge?

13. Finns det på hemmen vårdpersonal, som engagerar sig i bokförmedlingsverksamheten? Finns
det bokombud? Har biblioteket kontakt med personal inom hemtjänsten? Vi skulle vilja ha
namn på sådana personer. Lånar vårdpersonalen för eget bruk?

14. Information till vårdpersonal? Förekommer det och hur går det i så fall till? Sporadiskt eller
kontinuerligt?

15. Kultur: Arrangerar biblioteket någon form av kulturaktiviteter på ”hemmen” (t.ex. läsecirklar,
musik, teater, föredrag, utställningar)?

16. Finns det något annat samarbete mellan biblioteket och vårdpersonalen och hur sker det i så
fall? T.ex. biblioteksbesök där vårdpersonalen tar med vårdtagare?

17. Bedriver filialerna någon form av uppsökande verksamhet eller förmedling av böcker till
funktionshindrade låntagare?

18. Vilken typ av fortbildning har du fått? Vilken nytta har du haft av den?
19. Görs det någon form av utvärdering av den uppsökande verksamheten? Hur sker den?



Bilaga B 3-5

B 3  Intervjufrågor till bok/läsombud på dagcentrer o. dyl.

1. Har du fått någon utbildning som läsombud?
2. Hur kom det sig att du blev läsombud?
3. Hur fungerar samarbetet med biblioteket, tycker du?
4. Hur fungerar servicen från bibliotekets sida?
5. Får du någon löpande information om olika medier?
6. Vad tycker du om en service som Boken Kommer – bra/dålig, viktig?
7. Hur placeras bokbeståndet? Finns något litet bibliotekshörn? Möblering?
8. Hur plockas böckerna ut? Tar du upp önskemål från vårdtagarna? Har bibliotekarien med sig

någon beståndskatalog?
9. Förekommer någon annan aktivitet initierad av biblioteket, t.ex. föreläsning, musik, teater?

B 4  Intervjufrågor till låntagare av Boken kommer

1. Läser du mycket? Berätta om din läsning. Hur många böcker per månad? Hur ofta ägnar du
dig åt läsning?

2. Hur får du tag i böcker?
3. Hur går det till när du väljer ut de böcker du vill ha?
4. Får du det du önskat dig?
5. Vad tycker du om urvalet? Finns det tillräckligt mycket att välja på? Visas någon katalog?
6. Hur sker kontakten med bibliotekarien? Är det bra, tycker du? Vill du ha det annorlunda?
7. Om du får personligt besök, sker det då så ofta, som du skulle önska? Är besöket tillräckligt

långt?

B 5  Kompletterande frågor till bibliotekarier på filialerna

1. Bedriver filialerna någon form av uppsökande verksamhet, och i så fall i vilken form?
2. Hur är lokalerna handikappanpassade?


