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The aim of this essay is to give a picture of the extension work at Partille Public Library, as 
it is today, as well as to investigate if there is a need to reconsider the way of working at the 
library. 

Qualitative interviews have been made with the extensive librarians and certain local govern
ment politicians, borrowers and personnel at hospitals as well as other institutions. 

The extension work at Partille Public Library corresponds quite well to the intentions which 
are stated for the work in certain important investigations made by the Government. The 
borrowers and the personnel are quite satisfied with the work and are only pointing out a few 
views on changes. The politicians mean that the aim of the extension work of the library is 
on one hand to give service to certain more or less neglected groups and on the other hand 
to reach new book readers. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Partille folkbibliotek startade med sin uppsokande verksamhet bland vu:xna, sjuka och 

handikappade iir 1970. Verksamheten bestod da av Boken kommer och har under arens 

lapp utvidgats till att omfatta liven service for boende pa iilderdomshem, servicehus, 

sjukhem, dagcentraler, arbetsplatsbibliotek, invandrare och handikappade. Man 

samverkar med personal in om vard, aldre- och handikappsomsorg, personal inom 

kyrkan, pensionarsgmpper, pensionars- och handikappfOreningar. Storstils-, 

LL(lattllista)- och talbocker ar den media som den uppsokande verksamheten ansvarar for 

pa biblioteket. 

Sedan 1974 ar det enoch samma person som innehaft tjlinsten som uppsokande 

bibliotekarie. Hon har hand om den uppsokande verksamheten fOr vuxna, sjuka och 

handikappade, medan barnverksamheten inte alls ingar i hennes arbete. Samhlillet vi lever 

i har forandrats valdigt mycket under de giingna tjugo aren, men den uppsokande 

biblioteksverksamheten har inte i namnvard grad fomyats. Hon har darfor boijat fundera 

over om Hintagarna i:nom den uppsokande verksamheten far det de behover och vill ha, 

eller behover biblioteket omprova sitt arbetssatt? 

1.2 Syfte och avgransning 

Syftet med uppsatsen ar att ge en bild av den uppsokande verksamheten vid Partille 

folkbibliotek sa som den ar idag och och liven se om det finns nagot behov av att 

folkbilioteket omprovar sitt arbetssatt. Jag skall titta pa vilka som ingar i miilgmpperna 

och vilken service de uppbar samt om den nuvarande verksamheten motsvarar ma.I

gruppens forvlintningar eller om den bar omstruktureras. Jag limnar se pa vilket syfte 

politiker i Partille kommun anser att folkbibliotekets uppsokande verksamhet bar ha och 

till vilka miilgrupper verksamheten bar rikta sig. Jag skall liven i viss utstrackning jlimfora 

med motsvarande verksamhet i ovriga landet statistiskt sett. 

Uppsatsen begransar sig till vuxna i Partille kommun. Den uppsokande folkbiblioteks

verksamheten riktad till barn och ungdomar berors inte alls i detta arbete. 
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1.3 Fragestallningar 

1. Vad innefattas i Partille folkbiblioteks uppsokande verksamhet bland den vuxna 

befolkningen: mhlgrupper, typ av service, samverkan? 

2. Hur forhiller sig den uppsokande verksamheten vid Partille folkbibliotek gentemot 

riket i ovrigt, statistiskt sett? 

3. Vilket syfte anser politiker i kommunen att den uppsokande verksamheten vid Partille 

folkbibliotek bor fylla, samt vilka malgrupper bor fa ta del av denna service och med 

vilka medel skall manna utmed verksamheten, enligt intervjuer med tva kommun-

politiker? 

4. Uppfyller den uppsokande verksamheten vid Partille folkbibliotek de behov som 

malgruppen har, samt fmns det onskemal om nagon forandring i verksamheten, enligt 

intervjuer med vissa mottagare av denna service och vardpersonal? 

1.4 Material och metod 

Materialet bestar av intervjuer och litteraturstudier. 

Vid valet av enka.t- eller intervjuundersokning, kom jag fram till att intervjuer av 

kvalitativt slag var att foredra i denna undersokning. En av fordelarna ar att man kan 

fortsatta fdiga tills man anser att man fatt ett uttommande och begripligt svar (Ekholm, 

Fransson, 1979, s. 46). En annan fordeliir att intervjusituationen kan komma att liknas 

vid ett vanligt, vardagligt sam tal ur vilket man sedan plockar ut den information man ar 
intresserad av. Dock far man inte glOmma att de synpunkter sam kommer fram ar ett 

resultat av undersokningspersonernas egna uppfattningar (Holme, Solvang, 1991, s. 

110-111). 

Dessa personer har jag intervjuat: 

• tva politiker fran Kultur- och fritidsnamnden 

• den uppsokande bibliotekarien samt forestandaren pa ett av filialbiblioteken 

• boende pa servicehus och alderdomshem 

• Boken kommer-lantagare 
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• vardpersonal pa alderdomshem, gruppbostad fOr psykiskt utvecklingsst6rda, 

dagverksamhet fOr senildementa samt inom hemtiansten 

For att fa svar pa mina fragestilllningar, var jag forst tvungen att ta reda pa vad den 

uppsokande verksamheten innebar i Partille kommun i dagsUiget. Detta skedde genom en 

intervju med den uppsokande bibliotekarien. Fragetekniken var av tratt-karaktfu:, jag 

boljade med en allman fraga fOr valje delomriide av den uppsokande verksamheten och 

fortsatte med mer specifika fragor (Horte, 1982, s.l7). Under denna intervju framkom 

aven historiken bakom folkbibliotekets verksamhet i kommunen. Eftersom det fu: 

forestiindaren for Furulunds filialbibliotek som hailer i den uppsokande verksamheten 

inom detta bostadsomrade, sa lat jag intervjua henne med samrna metod ~om ovan. 

Jag bestamde mig fOr att genom intervjuer ta reda pa vad nagra politiker i Partille 

kommunstyrelse och Kultur- och Fritidsnamnden ansag att syftet med folkbibliotekets 

uppsokande verksamhet bor vara, samt aven om de ansag det vara en viktig funktion i 

kommunens verksamhet och om de hade m1gra asikter om vad som bor ingai denna 

verksamhet. Valet av vilka tva politiker jag skulle intervjua fick begransas till den skara 

politiker som visat kulturpolitiskt intresse. Jag tog kontakt med en borgerlig och en 

socialdemokratisk politiker, vilka stilllde sig positiva till att bli utfragade. Intervjuema 

skedde via telefon. Vid fragekonstruk:tionen hade jag aven last artiklar om exempel pa hur 

politiker arbetar i andra kommuner (Olmander, 1992,s. 8-17). De amnesomriiden som 

avhandlades under intervjuen var syfte, millgrupper och medel fOr att na malet. 

For att fa fram vad liintagarna hade for asikter om den uppsokande folkbiblioteks

verksamheten tyckte jag att det var lampligt att anvanda den strukturerade forsknings

intervjun, dill: man anvander sig av en checklista med en uppsattning amnen som skall 

utforskas. Det blir mer eller mindre upp till utfriigaren att forrnulera de konkreta fragoma 

under intervjtms gang. Mest blir det oppna fragor och man far emellanat sammanfatta vad 

som hittills fu: sagt under intervjun. Tillvagagiingssattet leder till att man samtalar om vissa 

ternan och att det inte uppfattas som en ren utfragningsintervju (Krag Jacobsen, 1993, s. 

19). De tema som vi samtalade om var: fOrsta motet med folkbibliotekets uppsokande 

verksamhet, vilken service far du, uppfylls dina behov, nagot annat biblioteket skulle 

kunna gora for dig, vad hander om inte folkbibliotekets uppsokande versamhet fanns 

samt vilka ovriga kulturella aktiviteter deltager du i. 

Vid urvalet av de personer jag skulle intervjua fick jag ta hjalp av den uppsokande biblio

tekarien, dels for att fa namnen och dels for att det mestadels ar aldre personer, som 

uppskattar att bli forvarnade da en for dem frammande person onskar gora en intervju. 

Intervjuema skedde i lantagarens hem eller via telefonintervju. 
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Jag bestamde mig for att inte anvlinda bandspelare, utan gora korta noteringar. Detta pa 

grundval av att det var en stor del iildre personer som jag skulle intervjua, vilka kan fmna 

det obehagligt att bli utfragade med hjiilp av en bandspelare. Direkt efter fragestundema 

satte jag mig ner och gick igenom svaren och kontrollerade att det inte saknades nagot 

relevant samt renskrev intervjun. En annan orsak till att jag inte brukade mig av band

spelare, ar att det da kan vara svarare att fa respondenten att svara med sin verkliga asikt 

(Ekholm, Fransson, 1979, s. 49-50). 

Personalen som jag intervjuade tick jag tag papa deras arbetsplatser. Dessa intervjuer 

skedde ocksa med samtalskaraktar. De omraden som togs upp var kulturell bedomning av 

vardtagaren, vilken sorts kulturell verksamhet kommer patienten till godo, vad gor folk

biblioteket for vardtagaren och vad kan biblioteket ytterligare gora. 

Litteratur over folkbibliotekens uppsokande verksamhet fann jag pa Hogskolan i Boras 

bibliotek och bland de databaser som fiims pa biblioteket sasom Balder, Artikelsok, 

Nordiskt BDI-index och Libris. En viss historik over iimnet ansag jag vara nodvlindigt 

for att man skall fa insikt i vad den uppsokande verksamheten iimebiir. 

Atskilliga ar de statliga utredningar som har behandlat folkbibliotekens uppsokande 

verksamhet pa ett eller annat satt. De fiesta av dessa utredningar.kom pa 1970- och 80-

talet, da aven den storsta utbyggnaden av verksamheten skedde. Utredningarna visar hur 

viktigt samhallet ansag att den uppsokande verksamheten var. 

Till kapitlet om tidigare forskning inriktade jag mig pa litteratur om folkbildning och 
kulturens betydelse for manniskan. 

Till oversikten om Partille kommun har jag ham tat uppgifter i bOcker och broschyrer som 

fmns pa Partille folkbibliotek. Uppgifter till avsnitten om Partille Folkbibliotek och dess 

uppsokande verksamhet har jag fatt av den uppsokande bibliotekarien. 

Vid jamforandet av Partille kommuns uppsokande verksamhet gentemot riket i ovrigt, sa 

har jag tittat pa Statistiska Centralbyrans Kulturstatistik rorande folkbiblioteken. Fran och 

med 1978 och vart tredje ar darefter, sa har det insamlats uppgifter om samtliga svenska 

kommuners folkbiblioteks uppsokande verksamhet. Dock visade det sig att det var del vis 

olika uppgifter som insamlas fran ar till fu-. Jag har liven fatt kopior fran Partille bibliotek 

pa de ifyllda formular, som de har skickat in till Statistiska Centralbyran rorande den 
uppsokande verksamheten. 
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2 Historik over uppsokande verksamhet 

Folkbiblioteksrorelsen i Sverige har under hela 1900-talet stdivat efter att gora fler 

mfumiskor till biblioteksbesokare och Hintagare och da aven utanfor ordinarie biblioteks-

1okal. Uppsokande biblioteksverksamhet ar ett samlingsnamn fOr en rad olika verksam

hetsformer. Vilka verksamhetsformema ar som medraknas i den uppsokande verksam

heten har under arens lopp skiftat och sa har aven terminologin. 

Det hela b6rjade i Forenta Statema och Storbritannien. Till dessa Hinder for m1gra svenska 

bibliotekarier, bl a V alfrid Palmgren och AI vida Sandgren, pa studieresa i boljan av 1900-

talet. De blev mycket inspirerade av vad de sag och Valfrid Palmgren agnade en utforlig 

diskussion at den organisatoriska fragan i sin "Forslag angaende de atgarder som fran 

statens sida bora vidtagas for frfunjande af det allmanna biblioteksvasendet i Sverige" 

(1911). 

De anglo-amerikanska termema var dels "library extension" vilket innebar bibliotekets 

· kontaktarbete med tyugdpunkt pa allman PR--verksamhet, information och da aven de 

allmankulturella arrangemang pa biblioteket som kan ge publicitet och nya lantagare. Dels 

"extension work" vilket innefattade saviil de biblioteksinsatser som.riktade sig till 

manniskor som var engagerade i t ex sagostunder och lasecirklar som bibliotekets 

formedling av backer till fangelser, sjukhus osv. Dessa termer anvandes langei Sverige 

utan att oversattas och i regel med ungefar samma betydelse (Herder, 1986, s 14-15). 

I Sverige har aven forsvenskade och svenska termer sedermera borjat att anvandas. 

"Social biblioteksverksamhet" hade de biblioteksaktiviteter kallats som framst riktade sig 

till manniskor som inte sjiilva har mojlighet att komma till biblioteket: sjukhusens 

patienter, synskadade, de intagna pa kriminalvardsinrattningama, rudiingar och rorelse

hindrade, samt vissa yrkesgmpper vid isolerade arbetsplatser exempelvis sjofolk (ibid, s 

16). 

Efter andra varldskriget expanderade den uppsokande verksamheten kraftigt i Sverige. Ett 

uttryck som da borjade att anvandas var det fran USA och Storbritannien komna "extra 

mural activity". Pa svenska blev det "biblioteket utanfor murama". Det var ett forsok till 

en gemensam benamning fOr verksamheter riktade till manniskor som annu inte funnit 

vagen till biblioteket (library extension) eller de som av olika anledningar inte kunde ta 

sig till biblioteket (social biblioteksverksamhet)(ibid, s 16). 

"Uppsokande biblioteksverksamhet" botjade att anvandas mera allmant i slutet av 1950-

talet och i borjan av 1960-talet. I bade Greta Rehnborgs "Det uppsokande biblioteket" 
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(1963, s 9) och i 1970 fus rationaliseringsutredning (s 9) fick termen "uppsokande 

verksamhet" betyda att en bibliotekarie aktivt sokte efter potentiella lantagare. I 1968 ars 

litteraturutrednings delrapport (Forsok med bibliotek, 1972, s 62) star det "Marknads

foring tar sig mlmga uttryck: reklam, propaganda, uppsokande verksamhet". Har 

betraktades den uppsokande verksamheten som en del av marknadsforingen. 

Det ar svart att bestamt kunna saga vilka biblioteksaktiviteter som bor kallas uppsokande. 

De olika ak:tivitetema har dessutom etablerats mer eller mindre tidigt i olika kommuner 

eller till och med inte alls, ett exempel ar Boken kommer som i en kommun kan ha startat 

fOr 30 ar sedan medan grannkommunen fortfarande inte ails har nagon siidan verksamhet. 

Statistiska Centralbyran har kommit att verka normerande pa vad som nu ingar i 

"uppsokande folkbiblioteksverksamhet", ty sedan 1978 insamlar de uppgifter over den 

uppsokande verksamheten i kommunema med avseende pa fOljande delomraden: 

ii.ldreomsorg, fOrskolaffritids, fritidsgardar, sjukhus, kriminalvard, hem fOr vard och 

boende, institutioner for psykiskt utvecklingsstOrda, Boken kommer, talbok hem, 

inlasnmgs~a.nst och arbetsplatser. 

Den reguljara bokbussverksamheten som riktas till bostadsomnlden rak:nas inte in i den 

uppsokande biblioteksverksamheten da den far ses som en ersattning fOr en fast 

biblioteksfilial. Uppsokande verksamhet ar det dock om bokbussen kor till exempelvis en 

arbetsplats eller en institution inom kommunens bamomsorg (Anda hem till fru Nilsson, 

1990, s 11-12). 

Svarigheten med att fa en enhetlig innebord i benamningen "uppsokande biblioteks

verksamhet" ar naturligtvis beroende pa att syftet rued att ha denna verksamhet ar olika 

fran kommun till kommun. Det fmns tre olika huvudmotiv bland de svenska kommunerna 

for att ha uppsokande biblioteksverksamhet: 

1. Biblioteket vill inform era om sin verksamhet och pa sa satt fa nya lantagare. Ett 

kulturpolitiskt handlingsprogram bmkar ofta Magga biblioteket att aktivt soka vinna 

nya lasare av goda backer och nya biblioteksbesokare och motivet ar da snarast 

folkbildning. 

2. Verksamheten ses framst som en allman service fran folkbibliotekets och darmed 

kommunens sida. Man vill bade under latta for dem som har oregelbundna arbetstider 

eller langt till narmsta bibliotek och for de som saknar kannedom om vad biblioteket 

har att erbjuda. 

3. Verksamheten betraktas sam en social omsorg om sarskilt utsatta gmpper, till exempel 

handikappade, sjuka eller institutionsbundna. Motivet i dessa fall ar att skapa rattvisa 

samt att mer allmant befordra en humanisering av samhallet (Herder, 1986, s 17-18). 
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De vik:tigaste klinnetecknen pa "uppsokande biblioteksverksamhet" blir saledes att den 

forekornmer utanfor bibliotekens ordinarie lokaler och att bibliotekarien aktivt arbetar med 

att informera om biblioteket och dess resurser. 

2.1 v ardinstitutionernas bibliotek 

De fdrsta sjukhusbiblioteken inrlittades pa 1920-talet. Storleken pa dessa bibliotek var 

betydligt mindre lin dagens. Pa den tiden var sjukhusen sjlilva ansvariga for biblioteks

verksamheten, ett statsbidrag utgick pa en krona per sling om sjukhuset i genglild tillskot 

motsvarande belopp. 1930 beslOts det att ett statsbidrag kunde utga till kommunen, ifall 

en overenskommelse kunde slutas med sjukhusbibliotekets styrelse, om det kommunala 

biblioteket fick overta verksamheten. Utbyggnad av verksamheten skedde under 1940-

och 50-talen. Dock sllipade personalresursema efter men under 1960-talet fick sjukhus

biblioteken en betydande personalforstlirkning, i likhet med folkbiblioteksverksamheten i 

stort. De generella statsbidragen till folkbiblioteken slopades 1965 och da upphorde liven 

bidragentill sjukhusbiblioteken (Arbetsgrupen for undersokning av biblioteksverksamhet 

vid sjukhus, 197 6, s 11-12). Numera delas ofta ansvaret for sjukhusbiblioteket mellan 

landstinget och primlirkommunen. Pa vissa sjukhus har det skett en samordning mellan 

det allmlinna biblioteket och det medicinska fackbiblioteket (Anda hem till fru Nilsson, 

1990, s 20-21). 

De kommunala institutionema fOr lildre, som Mderdomshem och pensionlirshem, 

ungdomsvardsskolor, nykterhetsvardens anstalter och institutioner for utvecklingss!Orda 

har oftast sjalva skaffat sig bibliotek. Efterhand har ett samarbete utvecklats med 

folkbiblioteket. Verksamheten lir likartad men mycket blygsammare lin sjukhus

bibliotekens, vars bakgrund lir likartad. Biblioteken pa de kommunala vardinstitutionerna 

bestar ofta av vandringsbibliotek eller bokdepositioner fran centralbiblioteken eller det 

Iokala folkbiblioteket (Anda hem till fru Nilsson, 1990, s 16). 

2.2 Fangelsebibliotek 

Redan pa 1840-talet valde flingelsepredikanten ut religiosa och moraliskt uppbyggliga 

bocker till de fdrsta boksamlingama pa flingelsema. Dessa bocker var till for att motverka 

den isolering, som det da nyinforda cellsystemet kom att medfora. Ett samarbete inleddes 

pa 1940-talet med det kommunala folkbiblioteket, men det bestod endast i att intagna vid 

ett antal anstalter kunde rekvirera viss speciallitteratur. 1958 trliffades ett avtal mellan 

anstaltema och de kommunala folkbiblioteken, som bestod i att biblioteket mot en mindre 

erslittning tillhandaholl bokdepositioner pa kriminalvardsanstalterna (Anda hem till fru 

Nilsson, 1990, s 16-17). Dessa bokdepositioner har sedan vlixt till hela flingelsebibliotek. 
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K.riminalvfu:dsstyrelsen har dockinte haft tillrackliga ekonomiska medel for att fullt ut 

ersatta kommunema for verksamheten. Budgetfu:et 1982/83 drogs darfor ersattningen in 

for kommunemas service vid de oppna anstaltema. Vid en del anstalter har dock kom

munema fortsatt att bedriva verksamheten med egna medel (Anda hem till fru Nilsson, 

1990, s 151). 

2.3 Boken kommer 

Denna verksamhet startade i Sverige pa 1950-talet efter amerikanska och engelska fore

bilder. Tanken var att den biblioteksservice man gav till vfu:dinstitutionemas patienter 

ocksa borde erbjudas aldre, sjuka och handikappade som bodde hemma. 

Folkbibliotekens uppsokande bibliotekarie plockar ihop mellan fern och tjugo bocker sorn 

overensstammer med Boken kommer-lantagarens onskemal. Dessa bocker distribueras av 

bibliotekarien, bibliotekets vaktmastare eller hemtjanstpersonal tilllantagaren. Da Boken 

kommer infordes var det vanligt att man anlitade frivilliga fran ideella fOreningar, for att 

hjalpa till med boktransporten mellan biblioteket och lantagaren. For ovrigt tillgar Boken 

kommer-verksamheten pa samma satt som vid starten (.Anda hem till fru Nilsson, 1990, s 

17, 105-106). 

2.4 InHisningstjanst 

Detta ar en personlig service, dar folkbiblioteket Hiser in till exempel brev, broschyrer och 

tidskriftsartiklar pa kassettband och vander sig bland annat till synskadade och personer 

med las- och skrivsvarigheter. Aven dovblinda skall kunna fa ovan namnda inlast pa 

punktskrift (Handikapputredningen, 1976, s 165-166). 

2.5 Arbetsplatsbibliotek 

Sorn foregangare till arbetsplatsbibliotek kan man rakna de foreningsbibliotek som grun

dades i mitten av 1800-talet av olika bildningscirklar och arbetarforeningar av liberal art. 

Darefter startades en del cirkelbibliotek av studiefOrbunden pa 1920-talet, en deli an

slutning till arbetsplatsema. Under flera decennier spred bokombud kvalitetsbocker pa 

arbetsplatsema. Bokombuden forsvann ungefar samtidigt som cirkelbiblioteken kom

munaliserades pa 1960-talet. I borjan av 1970-talet genomfOrdes en rad biblioteksfOrsok 

med bokutlamng pa arbetsplatser. Den svenska modellen for arbetsplatsbibliotek har 

folkbiblioteket som bas, men den forutsatter samarbete med de fackliga organisationema 

och fOretagen. Utmarkande a.r att biblioteken ar sma och overskadliga, latta att lana ifran 

11 



och alltid tillgangliga. Till skillnad fran foretagsbiblioteken ar arbetsplatsbiblioteken 

avsedda for samtliga anstiillda och inriktade pa rekreation och fri bildnings- och k:ultur

verksamhet (Herder, 1986, s 20-22, 76-77). 

2.6 Barn 

Redan pa 1930-talet erbjod biblioteken service till barntdi.dgardar. Under hela bam

omsorgens framvaxt har bokutlaning till forskolan forekommit, men standarden har varit 

ojamn. Forst pa 1970-talet borjade servicen att organiseras. Diirefter har liven samarbete 

inletts med modravardscentraler, barnavardscentraler, daghem, fOrskolor, dagbarn

vardare, fritidshem, fritids- och foreningsgardar (Anda hem till fru Nilsson, 1990, s 53-
55). 

2.7 Talbok 

En talbok lir en inHi.sning av en tryckt bok. De forsta talbockema kom ar 1956 och var da 

inspelade pa oppna spolar. Kassettbanden kom pa 1970-talet. Talbocker far framstiillas 

utan upphovsmannens samtycke men da endast for utlarung till slirskilda grupper, siisom 

synskadade, rorelsehindrade, utvecklingsst6rda, dyslektiker, afatiker, horselsvaga, 

langtidssjuka och konvalescenter. Forfattare och oversattare far ersattning av staten da 

deras backer framstalls sam talbocker. De organisationer som har rattighet att framstalla 

talbocker lir Talbok- och Punk:tskriftsbiblioteket , Bibliotekstjanst AB samt Synskadades 
Riksforbund (Talbokskommiten, 1982, s 37-40). 
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3 Statliga utredningar 

Under 1960- och 1970-talen forekom det i Sverige en livlig kulturpolitisk debatt, dar man 

aven tog upp sambandet mellan demokratiska rattigheter och eftersatta grupper i sarn

hal1et. Ett an tal statliga utredningar med star betydelse fOr folkbibliotekens uppsokande 

verksamhet kom till stiind under denna period. Har nedan redovisas nagra av de mest 

betydelsefulla utredningarna och deras forslag. 

3.1 "Organisation och arbetsmetoder vid kommunala bibliotek" 

Den rationaliseringsutredning (RU) sam kom 1960 agnade star uppmarksamhet at 

bibliotekstekniska rutiner. En av de viktigaste fragoma var arbetsuppgiftemas fordelning 

mellan de olika personalkategoriema vid biblioteken. Grundtanken i utredningsarbetet 

var, att antingen skapa forutsattningar for ett bibehillande av nuvarande standard tilllagre 

kostnad eller mojligheter till standardhojningar utan okade kostnader. Utredningen resul

terade i ett antal riktlinjer och rekommendationer fOr folkbiblioteken (Rationaliserings-

utredningen, 1960, s 185-186). 

Man gjorde en arbetstidsmatning for att se hur mycket av bibliotekspersonalens tid som 

gick at till "specialverksarnhet", dvs uppsokande och allmankulturell verksamhet. Resul

tatet blev 1,1 procent (ibid, s 165-166). 

Sjukhusbiblioteksverksamheten har en terapeutisk betydelse, enligt utredningen, och bor 

darfor handhas av personal med bibliotekarieutbildning. Man foreslog aven att Ian vid 

sjukhusbibliotek inte skall registreras, fOr att dlirigenom reducera den tid sam ~hgar till 

rutinmassigt arbete, minska personalbehovet samt att personalen skall fa mera tid till att 

informera om litteratur tilllantagarna. Vikt lades liven vid att sjukhusbiblioteken skulle fa 

tillgang till audiovisuella hjlilpmedel (ibid, s 110, 128). 

I utredningen rekommenderade man att biblioteksverksamheten vid fangvards- och 

sjukvardsinrattningar skall organiseras sam filialbibliotek till det kommunala biblioteket 

(ibid, s 134-135). 

Boken kommer-verksamheten bland invalider, kroniskt sjuka och rudringar kraver ett 

starkt individualiserat arbete och ar darmed i forhallande till det matbara resultatet mera 

kostnadskravande an ovriga laneformer. Nar man bedomer denna verksamhetsform skall 
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man inte satta de ekonomiska aspektema i framsta rummet, utan se till dess stora humani

tara betydelse och dess naturliga begransning (ibid, s 111). 

3.2 "Biblioteksarbete" 

Under 1960-talet utvecklades de svenska folkbiblioteken snabbt och nya samt utOkade 

arbetsuppgifter gjorde att man behOvde se over rationaliseringsutredningen fran 1960. 

Den nya rationaliseringsutredningen (NRU) som presenterades 1972, kom att komplettera 

och revidera de riktlinjer som RU hade utarbetat. NRU faun att den uppsokande 

biblioteksverksamheten kravde en speciell undersokning. Man kom fram till att 4,4 

procent av bibliotekspersonalen var sysselsatt med uppsokande biblioteksarbete ar 1971. 

Detta visade att denna verksamhet hade etablerats pa folkbiblioteken under 1960-talet 

(1970 ars rationaliseringsutredning vid folkbiblioteken, 1972, s 106-109). 

NRU framforde aven ett antalli.ktlinjer for den uppsokande folkbiblioteksverksamheten: 

• att den uppsokande verksamheten skall ges hog prioritet i biblioteksarbetet 

• att noggrann kartlaggning av behovet av uppsokande verksamhet sker och att en aktiv 

uppsokande verksamhet bedrivs for att tillgodose dessa behov 

• att samarbete etableras med myndigheter och organisationer inom den sociala sektorn 

• att kontinuerlig information om den uppsokande biblioteksverksamheten tillstalls 

samtliga berorda parter 

• att olika handikappgruppers behov tillgodoses ifraga om lokalutformning, tekniska 

hjalpmedel och mediabestandets sammansattning 

• att alia vardinstitutioner bibliotekets verksamhetsomn1de sa Iangt mojligt erbjuds 

biblioteksservice 

• att biblioteken stravar efter att i den uppsokande verksamheten erbjuda inte endast 

utlaning utan i mesta mojliga man aven andra delar av sin service 

• att inom den uppsokande verksamheten arbetsuppgifterna litteratururval, lantagar

vagledning och kontaktarbete handhas av bibliotekariepersonal, medan ovriga 

uppgifter i starsta mojliga utstrackning skots av annan personal (ibid, s 126-127). 
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3.3 "Boken" 

1968 ars litteraturutredning (Boken) kom att fa stor betydelse for den uppsokande 

biblioteksverksamheten. Det var denna utredning som banade vag for arbetsplats

bibliotek. Man gjorde biblioteksstudier pa fern orter i Sverige med syftet att vinna nya 

grupper i samhallet for biblioteksutnyttjande och boklasning. Flera forsok gjordes inom 

den uppsokande verksamheten dar man anvande okonventionella metoder for att nya 

lasare skulle na bockema i vardagliga situationer t ex vid besok pa socialbyran eller bad

huset (Forsok med bibliotek, 1972, s 338-344). Dessa forsok visade klart och tydligt att 

en sildan satsning pa biblioteken gav resultat. 

" En kombination av utHining utanfor bibliotekens lokaler platser dar manniskor 

dagligen ror sig, alltsa t ex pa arbetsplatser, av blittre bokutbud och okade oppetballande, 

god information och integration med andra kommunala organ samt en aktiv 

all.mankulturell verksamhet okade bade biblioteksutnyttjande och bokutlanmg avseva:rt". 

Man slar aven fast att det kravs kontinuerliga insatser for att man skall kunna grundlagga 

och bibehilla goda bok- och biblioteksvanor, ty man fann att utl:lningen sjonk om at

garder av uppsokande slag drogs in (1968 ars litteraturutredning, 1974, s 88). 

Under utredningens forslag pa sidan 322 star det: "Biblioteket skall i yttre mening vara 

Hittillgangligt. Det innebar en decentraliserad organisation, tillrackligt oppethallande, upp

sokande verksamhet, enkla rutiner." 

3.4 1974 ars kulturpolitiska mai 

Nar utredningen Kulturradet ar 1972lade fram forslag till mal fOr kulturpolitiken gjorde 

den det i form av ett overgripande m:ll och sju delmal. Delm:llen hade karaktar av medel 

fOr att uppna det overgripande malet, som hade en mycket vid och allman samhallsprofil. 

I prop. 197 4:28 fanns inte skiktningen pa overgripande m:ll och delmal kvar utan 

regeringen fOreslog, och riksdagen antog, atta parallellstallda m:ll: 

• Kulturpolitiken skall medverka till att skydda yttrandefriheten och skapa reella 

fOrutsattningar for att denna frihet skall kunna utnyttjas. 

• Kulturpolitiken skall ge manniskor mojligheter till egen skapande aktivitet och framja 

kontakt mellan manniskor. 

• Kulturpolitiken skall motverka kommersialismens negativa verkningar inom 

kulturomradet. 
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• Kulturpolitiken skall framja en decentralisering av verksamhet och beslutsfunktioner 

inom kulturomd\.det 

• Kulturpolitiken skall i okad utstrackning utformas med hansyn till eftersatta gruppers 

erfarenheter och behov. 

• Kulturpolitiken skall mojliggora konstnarlig och kulturell fomyelse. 

• Kulturpolitiken skall garantera att hldre riders kultur tas till vara och levandegors. 

• Kulturpolitiken skall framja ett utbyte av erfarenheter och ideer inom kulturomradet 

over sprak:- och nationsgranserna. 

Barn, handikappade, institutionsvardade, invandrare. och andra etniska grupper samt 

manniskor i glesbygd raknas till de eftersatta gruppema. 

3.5 "Kultur at alia" 

Handikapputredningen behandladekulturfragoma i betankandet "Kultur at alla''. 

I utredningen talade man om begreppet levnadsniva, som brukar indelas i foljande 

komponenter: halsa, arbete, utbildning, ekonomiska resurser, politiska och sociala 

resurser, kostvanor, bostad och fritid. Man hanvisade till statistiska undersokningar, som 

har gjorts av bl a laginkomstutredningen, vilka visade att handikappade har sfunre 

resurser inom de fiesta av levnadsnivans kornponenter. Dessa skillnader rnellan handi

kappade och icke-handikappade maste utjfunnas och motverkas genom atgarder fran 

samhiillets sida. For att uppna st6rre jamlikhet inorn kulturomriidet hade handikapp

utredningen fonnulerat tva speciella mill: 

• handikappade skall ha tillgang till samma kultur som andra 

• sarskilda atgarder maste vidtas for dern som pa grund av handikapp 1ir utestangda fran 

viss kulturell verksamhet. 

Det forsta millet tog upp kravet pa nonnalisering, som ar en viktig handikappolitisk 

grundsats. Kravet betyder att handikappade skallleva som andra, de skall ha samma 

rattigheter, skyldigheter och rnojligheter. Nonnaliseringskravet innebar ocksa att handi

kappade skulle fa ta del av all service och verksamhet i samhiillet pa lika villkor som 

andra. Integration var en atgard som kravdes for att normaliseringskravet skall kunna 

uppfyllas. Inom kulturomradet innebar integration, att handikappade skulle kunna delta 

tillsammans med andra i all kulturell verksamhet (Handikapputredningen, 1976, s 52-54). 
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Folkbibliotekens uppsokande verksamhet ar inte sarskilt riktad till de handikappade, men 

a.r av stor betydelse for denna grupp och skall anpassas efter de handikappades behov, 

ansag utredningen. Detta innebar bl a att den uppsokande verksamheten skall kunna 

erbjuda handikappade att lana talbocker, bocker pa punkt och lattUista bocker (LL

bocker). Aven institutionsbundna handikappade skall erhillakontakt med den upp

sokande verksamheten och fa den service dear i behov av (ibid, s 162-164). 

3.6 "Sjukhusbibliotek" 

I den nya rationaliseringsutredningen som kom 1972 med titeln "Biblioteksarbete", 

foretog man inte nagon sarskild undersokning av sjukhusbiblioteken utan den foljdes upp 

med en rapport. I denna sjukhusbiblioteksrapport gav man en oversyn av de allmanna 

sjukhusbibliotekens verksamhet, organisation och arbetsformer. 

Rapporten framlade detaljerade forslag vad som galler mediabestand, biblioteksarbetet, 

personal och organisation (Arbetsgruppen for undersokning av biblioteksverksamhet vid · 

sjukhus, 1976, s 33-65). Arbetsgruppen som sammanstallt denna rapport har aven gjort 

berakningar angaende personalbehovet och da kommit fram till att det fmns ett behov av 

ett arsverke bibliotekarietjanst per 200 vardplatser (ibid, s 59). 

Arbetsgruppen foreslog att de allmanna sjukhusbiblioteken skall samordnas med och 

handhas av det kommunala biblioteksvasendet och dessutom skall samarbetet mellan 

sjukhusetllandstinget och det kommunala biblioteket/primarkommunen regleras i ett 

skriftligt avtal (ibid, s 62-64). 

3.7 "Talbocker - utgivning och spridning" 

Talbokskommiten hade som huvuduppgift att foreslii atgarder for att fOrverkliga en mer 

decentraliserad talboksverksamhet. 

Tidigare var det vanligt att talbokslantagarna i fOrsta hand fick sin biblioteksservice fran 

det centrala, statliga Talboks- och punktskriftsbiblioteket (TPB). Kommitten anser att det 

bor vara det kommunala folkbiblioteket som skall vara det bibliotek dit man i forsta hand 

vander sig, ty da kan talbokslantagaren aven ta del av folkbibliotekets ovriga service. 

TPB:s naturliga roll blir att fungera som lanecentral. 
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Milen for den framti.da talboksforschjningen framlade talbokskommitten pa foljande satt: 

• Synskadade och andra talboksberattigade behover i princip ha tillgang till de backer 

som ges ut i tryckt form. 

• Urvalet av backer som skalllasas in som talbokmaste ske i sadana former att lantagare 

och bibliotek kan paverka det. 

• Alia talbocker som ges ut bor ocksa erbjudas till forsaljning till folkbiblioteken. 

• Talbokslantagarna skall kunna lana bocker fran sitt lokala bibliotek pa samma satt som 

andra lantagare. 

• TPB skall svara for den centrala talboksutgivningen samt st6dja folkbibliotekens 

talboksverksamhet genom fjarrlan och depositioner av talbocker, framst tilllans

biblioteken, och genom information och rad i talboksfragor (Talbokskommiren, 1982, 

s 24-36). 

3.8 "Folkbibliotek i Sverige" 

I folkbiblioteksutredningen fastslas att folkbiblioteken i hog grad kan bidra till att 

forverkliga de kulturpolitiska malen som riksdagen antog 197 4. Man vill fa en sadan 

inriktning pa folkbibliotekets verksamhet att det blir en viktig del av folkbildningsarbetet i 

vart samhalle, ett instrument fOr livslangt larande (Folkbiblioteksutredningen, 1984, s 11-

12). 

Utredningen anger nagra handlingslinjer som skall bidra till att uppfylla malen: 

• F olkbiblioteket skall fora en kamp for boken och lasandet. Har betonar man hur 

mycket sprak:et betyder for manniskans utveckling. Det finns inget som stimulerar 

sprakutvecklingen sa som regelbundet Hisande. Men boken har konkurrens av andra 

medier, darfor maste folkbiblioteket fora en kamp fOr boken och lasandet. 

• Folkbiblioteket skall arbetafOr enfri ochjamlik tillgang till information. I det val

utvecklade informationssamhallet okar kraven pa att folkbiblioteket har en aktiv 

informationsfunktion och arbetar for en fri och jlimlik tillgang till information. Annars 

finns en risk att klyftan mellan vill.informerade och oinformerade vidgas. 

• Folkbiblioteket skall bygga ut den uppsokande verksamheten och knyta till sig 

formedlare. Man sager har i denna utredning att uppsokande verksamhet har visat sig 

vara ett bra satt att na kontaktmed nya grupper och att stimulera bokintresset. 

Samarbete med fOrmedlare betonas, som skall svara fOr kontakten mellan den 

uppsokta lantagaren och folkbiblioteket. Formedlarnas insats kan ses som en 

brukarmedverkan och ett satt att prova oppnare arbetsformer i den offentliga sektom. 
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• Folkbiblioteket skall sarskilt upprniirksamma barns behov av backer och liisning. Det 

a.r viktigt att barnen tidigt kommer i kontakt med becker. I dagens samhalle utsatts barn 

mycket tidigt for ettmassmediautbud som innehiller manga undermMiga produkter. 

. Den basta motvikten mot skrapkultur ar en bra barnkultur, t ex rika lasupplevelser i 

tidig alder (ibid, s 35-36). 

Om manniskan har tillgang till god litteratur i sin dagliga miljo, okar chansen att nyfiken

heten vacks och att de far en lust att borja bladdra, lasa och lana. Dessutom Hher de sig 

kanske inte langre noja sig med triviallitteratur, som eventuellt dittills utgjort deras 

Hisning. 

Organisatoriskt kan man tala om tre former av samverkan scm kravs for att folkbiblioteket 

skall fa ut bockema i den dagliga mil jon: 

1. Den institutionella formen, scm innebar att folkbiblioteksservice etablerats i samverkan 

med annan part. Man kan jamfora verksamheten med en ordinar folkbiblioteksfilial. 

Exempel ar sjukhus- och fangelsebibliotek. 

2. Folkbibliotekets becker och tjanster in gar i andra fOrvaltningars och organisationers 

arbete. Hi:ir kravs det att det finns aktiva formedlare, dvs personer som har en 

nyckelposition pa den plats dar samverkan sker, t ex arbetsplatsombud, 

forskolepersonal. 

3. Hi:ir fungerar samverkanspersonalen som folkbibliotekets bokdistributer. Exempeli:ir 

vardbitrade inom oppenvarden scm bar hem becker till Boken kommer-lantagaren 

(ibid, s 87 -88). 

3.9 "Anda hem till fru Nilsson " 

"Anda hem till fm Nilsson" ar en rapport, som helt och hillet behandlar folkbibliotekets 

uppsokande verksamhet. Det ar den forsta i en serie av flera delrapporter. I denna serie 

skall kulturradet utreda folkbibliotekens arbetsmetoder inom olika delar av folk

bibliotekens verksamhet. Avsikten med kulturradets arbete ar att stiilla metoder, effekter 

och kostnader i relation till mMformuleringar och politiska beslut. Det 1:ir alltsa inte fraga 

om biblioteksforskning eller utredning som skall mynna i forslag till normer och rikt

linjer, utan det 1:ir en rad studier, undersokningar och kartlaggningar av olika delar av 

bibliotekens verksamhet. 
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Den forsta delen tar bakgrundsbeskrivning med overgripande analyser och fakta om 

omradet. I rapportens andra del tas de olika malgruppemas arbetsmetoder upp. Bam, 

aldre, sjuk:a, handikappade, intagna inom kriminalvarden.och anstalldapa arbetsplatser 

med arbetsplatsbibliotek ar de ma.Igrupper som behandlas i denna rapport. 

3.10 "Kulturpolitikens inriktning" 

I kulturutredningens slutbeHinkande ar 1995 foreslar man foljande mal for den nationella 

kulturpolitiken: 

• Kulturpolitiken ska varna yttrandefriheten och ge reella yttrandemojligheter. 

• Kulturpolitiken ska verka for delaktighet och stimulera eget skapande. 

• Kulturpolitiken ska friimja konstnarlig och kulturell fornyelse och kvalitet. 

• Kulturpolitiken ska ta ansvar for kulturarven och framja ett positivt bruk av dem. 

• Kulturpolitiken ska ge kulturen forutsattningar att vara en dynamisk, utmanande och 

obunden kraft i samhallet(Kulturutredningen, 1995, s 85). 

Liksom tidigare bor staten i forsta hand stOdja och stimulera kulturverksamheten, inte 

reglera den (ibid, s 80). 

I kapitlet om funktionshindrades kulturella mojligheter betonar man att lagen om stOd och 

service till de funktionshindrade blir en verklig service. Man foreslar att vardpersonal, 

tolkar, ledsagare och assistenter far en sadan utbildning att de, med respekt for uppdrags

givarens integritet, kan fungera som de funktionshindrades kulturombud (ibid, s 192-

193). 

Man betonar hur viktig folkbildningen ar fOr bland annat demokratins skull och for att 

starka manniskans mojlighet att paverka sina livsvillkor. Darfor framhaller man att ett nara 

samarbete mellan kulturinstitutioner och foreningslivet ar ett satt att na nya grupper och att 

skapa en direkt dialog mellan institutionerna och besokama (ibid, s 211-224). 
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4 Tidigare forskning 

4.1 Folkbildningstanken 

Folkbildningstanken ar det som folkbibliotekets uppsokande verksamhet grundar sig pa. 

Demokratin a.r en sak som gagnas i och med att den uppsokande verksamheten gar ut pa 

exempelvis arbetsplatser till arbetstagare som arbetar da folkbiblioteket iir oppet och liven 

till institutionsbundna manniskor som inte kan ta sig till bibliotekel Detta okar liven 

jamlikheten genom en okad informationstillgang. Gustavsson skriver (Ord och bild, 

1992, s 40) att folkbildningen kan leda till att vi kan paverka var livssituation genom att 

vi liir oss att forsta vilka faktorer som ligger bakom. Alla mlinniskor har samhlillelig rlitt 

att fa information. Enligt Gustavsson iir folkbildning det som sker niir jag som enskild 

Iater mina egna erfarenheter mota dem som gjorts av andra i mansklighetens historia och 

detta ar dessutom en ald1ig avslutad process (ibid, s 40). Det behover inte rora sig om 

rena fakta, utan det kan vara skonlitteranu·. Denna litteratur kan ge ett rikare liv genom att · 

man liir sig kanslor. I folkbildningen ar inte vetenskapen den enda naturliga kunskaps

klillan, utan bestar aven av studiet av skonlitteratur och konst. Behovet att diskutera 

livsfragor inom litteraturen ar identisk med klassisk bildningverksamhet och dessutom ett 

behov som iir i stigande bland allt fler mlinniskor (ibid, s 43). 

Folkbildningstanken finns omnfunnd och utforskad i ett flertal avhandlingar och 

utredningar. I Kulturutredningen hanvisar till att folkbildningen frlimjar demokrati, 

jamlikhet, jamstlilldhet och kulturell fOrstaelse samt syftar till att stlirka miinniskans 

mojligheter att paverka sina livsvillkor (1995, s 220). 

I Folkbiblioteksutredningen star det: "Folkbiblioteket skall stimulera mlinniskan att soka 

kunskap och kulturupplevelser och att arbeta ma.Imedvetet for att na ut med verksamheten 

till allt fler. Det ska bidra till en okad medvetenhet och till ett engagemang i den demo

kratiska processen" (1984, s 38). Ett satt att na ut till alit fler iir uppsokande verksamhet 

till eftersatta grupper. Med en sadan inriktning blir folkbibliotekets verksamhet en del av 

folkbildningsarbetet i vart samhlille, ett instrument for livslangt liirande. 

Ronny Ambjornsson papekar i sin skildring om arbetarrorelsens ideal att det oftast var sa 

att "den gode Hisaren" borjade med realistisk skonlitteratur, for att sedan orientera sig mot 

debatt-litteratur och slutligen komma fram till "filiosofins och vetenskapens" stora fragor. 

Detta leder till att man kan forsta den livssituation man lever i och forst diirefter kan man 

gora nagot at sin situation (Ambjornsson, 1988, s 151). 
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Socialtjanstlagen skriver att kommunen pa demokratins och solidaritetens grund ska1l 

framja manniskors jamlik:het, levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhallslivet. Det 

ligger nara till hands att ocksa se detta som grund for kommunens kulturpolitik. I for

arbetena till socialtjanstlagen behandlas bland annat aldreomsorgen. Dar papekas att ett av 

syftena med den sociala hldringsvarden bor vara att underlatta deltagandet i kultur och 

fritidsaktiviteter av olika slag (Kultur i varden: ideer och synpunkter, 1984, s 85). 

Renborg skriver att " ... ju mer man laser, desto fler synpunkter pa och satt att uppleva 

verkligheten far man. Lasning ger samtidigt stOrre mojligheter att forsta och agera i denna 

verklighet" (Renborg, 1988, s 17). Vid anvandarundersokningar har det frarnkommit att 

det ar mest kvinnor som lanar backer, medan mannen mestadels laser tidningar, tid

skrifter och referenslitteratur (Klasson, 1988, s 12). 

4.2 Arbetsplatsbibliotek 

1968 ars litteraturutredning menade genom sin forsoksverksamhet att bockema skulle uti 

vardagsmiljon och att biblioteket skulle skapa kontakter mellan den ovane lasaren och en 

utbildad bibliotekarie. Detta leder tankarna till folkbildningen, som aven har ar av stor 

betydelse. Foregangaren till arbetsplatsbibliotek ar de vandringsbibliotek som Folk

bildningsforbundet med t1era iordningsstallde for utlan till arbetsplatser (Herder, 1986, s 

43 och 76). 

Flera gedigna undersokningar har specifikt handlat om arbetsplatsbibliotek och man har 

kommit fram till slutsatser som: 

• att arbetsplatsbibliotek oftast har en lane- och lasframjande effekt 

• att manga tidigare lantagare borjat lasa igen nar man far tillgang till backer pa 

arbetsplatsen 

• att manga lantagare hellre lanar pa arbetsplatsbiblioteket an det "vanliga'' biblioteket 

(Sjoholm, 1992, s 8-9). 

I Mats Herders undersokning star det att det var de manniskor med latent intresse fOr 

boklasning, men som inte var motiverade att ge sig ivag till biblioteket med dess storre 

utbud, som var arbetsplatsbibliotekets tacksammaste mhlgrupp (Herder, 1986, s 133-

134). 
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4.3 Kulturens betydelse 

4.3.1 Kultur i varden 

Kropp och sja.J. hor ihop och gar inte att skilja. Flera undersokningar visar pa hur patienter 

paverkas av olika kulturinslag att ga fran en inaktiv tillvaro till en aktiv tillvaro. Hilder, 

musik och andra konstarter vacker kanslor och tankar som kanske paminner om olika 

skeden i manniskors liv. 

Kultur i varden innebar bland annat att det friska hos patienten tas till vara och utvecklas. 

Det innebar ak:tivering och det kan leda till positiva medicinska effekter (Kultur i varden, 

1984, s 7 -9). For detta kravs att man ser patienten i ett helhetsperspektiv i vilket medi

cinska, sociala, kulturella, intellektuella och andliga behov tillgodoses och sammanvavs 

till en enhet. Det ar vasentligt att anvanda sig av olika kulturella ansatser for att tillgodose 

en patients olika behov i vardsituationer (Kultur ger ha.J.sa, 1994, s 137). 

Med forskningsprogrammet "Kultur i varden visavi varden som kultur", vilket ager rum i 

Stockholms lans landsting, manifesterades en politisk vilja att fOrsoka se manniskan i ett 

nytt perspektiv - som en sammansattning av kropp och sja.J. och ande. Denna forskning 

som paborjades ar 1994 och skall vara i fern ar har som ovegripande mal att betrakta bade 

vardmiljon, personalen och patienten utifran en holistisk syn i vilken de olika intressen

ternas sarskilda behov uppmarksammas. Man vill fa en vetenskaplig bild pa hur olika 

kulturinslag medverkar till rehabilitering hos manniskor. Detta program hoppas man skall 

ge personalen tvarvetenskapliga redskap och insikter som underlattar vardarbetet samt 

verka fOr att patienternas situation forbattras ur rehabiliterings-, vitaliserings- och 

aktivitetssynpunkt. Andra vasentliga resultat som fOrvantas erhillas ar hur patientens 

livskvalitet och omvardnadskvalitet skall matas och vamas i vardsituationen och hur 

vardpersonalens arbetstillfredsta.J.lelse och egenutveckling skall kunna tillgodoses. 

Resultaten forvantas tillfora vardutbildningen ny kunskap (ibid, s 141-150). 

I Uppsala Ian hade man ett pilotprojekt kring kulturutbildning for vardpersonal under 

1989 och 1990. Vardpersonalens attityder till kultur avgor positivt eller negativt verk

samhetens genomslagskraft. Forst nar personalen inser betydelsen av kultur i varden och 

sjalva kanner sig engagerade och delaktiga kan verksamheten fungera (Nolgard, 1992, s 

1 och 22). 
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4.3.2 Langvard 

En langvardspatients mojlighet att vara aktiv i samhallslivet ar mycket begransad. Den 

fysiska ororligheten blir latt liven psykisk. For att forhindra en passivitet eller rent av 

tillbakagang behovs mycket stimulans och aktivering. Detta ar vardpersonalens uppgift. 

Visst ar det biliotekariens uppgift ocksa, men pa andra villkor. En bibliotekarie skall inte 

varda. Detar den friska miinniskan som valjer backer, musikkassetter samt tavlor och att 

stimulera till dessa val ar bibliotekariens uppgift. 

I "Kultur i varden" skriver Poppius att folkbildning inte bara innebar att fOrvarva nya 

kunskaper, utan att i lika hog grad motverka kunskapsbortfall och att ateruppliva gammal 

kunskap. Over huvud taget handlar det in om folkbildningen om att ta tillvara pa egna 

erfarenheter och satta in dem i en helhetsbild. Hon tar aven upp att det galler att bearbeta 

de problem som man stalls infor, till exempel i sam band med andrade levnads

forhillanden, och att forsoka komma underfund med hur man kan paverka sin egen 

situation i positiv riktning (Kultur i varden: ideer och synpunkter, 1984, s 58). 

4.3.3 Anhoriga 

Oron for den sjuka, sviirighet att acceptera den forandring i livssituationen som 

sjukdomen har gett upphov till och daligt samvete fOr att inte kunna ta hand om sina 

niirmaste ar m1gra av orsakema till att det kan vara svart att vara anhorig till en langtids

sjuk. Anhoriga kan tillfora kunskaper om patientens intressen, onskemru samt vanor och 

pa detta satt ge en bild av den friska manniskan. Om man har ett rikt kulturliv pa avdel

ningen och kan fa den anhorige att delta i detta, sa far han en meningsfull uppgift och kan 

bearbeta de svarigheter som finns med att ha en langtidssjuk anhorig. Dessutom ger 

kulturen ett samtalsiimne om konversationen tryter mellan den sjuke och besokaren. Ofta 

efterlyses en battre kontakt mellan anhoriga och vardpersonal. Detta skulle kunna uppnas 

via kulturaktiviteter, som bada dessa grupper deltar i till den sjukes forman (Kultur i 

varden: utgangspunkter, organisationer, resurser, 1984, s 13). 

4.3.4 Konstens betydelse i varden 

Nar det galler konstens betydelse sa har Wikstrom gjort en estetisk undersokning pa aldre 

kvinnor. De har fatt ga igenom ett program kallat "Works of art stimulation". Man tittade 

pa konstbilder for att fa kviimorna att anvanda sin fantasi och darigenom kunna ta en 

mental promenad in i tavlan (Wikstrom, 1994, s 38-42). Det man ville undersoka var om 

visuell stimulering kunde ge fOrandringar i det kiinslomassiga och det medicinska hli.lso-
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statuset samt om det paverkade den kreativa forrnagan och aktiviteten. Vid undersok

ningarna direkt efter sarnt fyra manader efter genomganget program frarnkom det: 

• att anvandningen av viss farrnaka hade rninskat, gallde speciellt laxerande medel 

• att det systoliska blodtrycket hade sjunkit 

• att de social aktivitetema hade okat 

• att den kreativa forrnagan hade okat 

• att yrsel, trotthet och smlirta hade rninskat 

• att man uppfattade sin livssituation pa ett mer positivt satt (ibid, s 21-26). 

Man poangterar i denna undersokning vikten av att vara aktiv under iilderdomen, bade 

mentalt och fysiskt, ty det leder till att man okar livsgHi.djen och att man far en trevligare 

~Uderdom (ibid, s 37). 

4.3.5 lsolering och aldre manniskor 

Alvar Sandbergs stora undersokning av aldre i Goteborg visar att ensarnma manniskor 

mar sarnre an andra. De ensarnma konsurnerar mer sjukvard och mer social service. Det 

finns alltsa ett ekonomiskt skiil till att satsa pa gemenskap och kultur (Lundborg, 1986, s 

14). 

Nils Femow menar att de ak:tiviteter som finns for de iildre oftast ar allrnant riktad utan 

mllinriktning. Han pratar om tre olika livsstilar. Den forsta ar utrattaren, som vill 

producera sa mycket som mojligt och kanna att det han gar skall vara till nytta. Den andra 

ar upplevaren, som forverkligar sig i naturen, i idrotten, med vackra sak:er och i k.ultur

upplevelser. Den tredje ar tillhoraren, som finner det viktigt att vara en del av en grupp. 

Naturligtvis kan det bli kollision mellan dessa grupper, utrattare som vill Hi sak:er klara 

och tillhorama som vill umgas. Hobby och verksarnhet for iildre maste laggas upp sa att 

manniskor kan gora det de finner ar meningsfullt for dem. Det skapar egenvarde och 

fOrstarker deras identitet. Kulturen har en alldeles fOr liten del av iildreomsorgen. Femow 

menar att iildreomsorgen behover livsstilsanknuten fritidsverksarnhet (Femow, s 11). 
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5 KartHiggning 

I detta kapitel besvaras fdigestallningen: Vad innefattas i Partille folkbiblioteks 

uppsokande verksamhet bland den vu:xna befolkningen : malgrupper, typ av service, 

samverkan? 

For att fa ett uttommande och givande svar pa denna fraga kravs det bakgrundsmaterial 

om Partille kommun och folkbibliotek. 

Uppgifter angaende folkbiblioteket och dess uppsokande verksamhet kommer fran 

intervjuerna med den uppsokande bibliotekarien och avdelningsfOrestandaren pa 

Furulunds filialbibliotek 

5.1 Partille kommun 

Partille kommun ligger i landskapet Vastergotland och lanet Goteborg- och Bohuslan. 

Goteborg, Molndal och Harryda kommuner gransar till Partille kommun. Till ytan ar 
Partille en liten kommun (5 930 hektar), men befolkningsmassigt raknas den som en 

medelstor kommun med sina numera cirka 31 500 invanare ( Fakta om Partille, 1995, s 

1). 

Partille kommun ligger i Saveans dalgang och stracker sig over de maktiga bergsplataer 

som omger dalen i norr och soder. Kommunens speciella topografi och aven kultur

historia har tydligt styrt bebyggelseutvecklingen. Stora delar av Partil1e utgors darfor 

fortfarande av i det narmaste obebyggda naturornraden av vildrnarkskaraktar. Tatort utgor 

24 % av ytan och skogsmark 37 %. De olika kommunde1arna ar Savedalen, Partille, 

Furulund, Jonsered och Ojersjo (ibid, s 1-2 ). 

Ett av kornmunens mest iogonfallande kannetecken ar att den delas i en nordlig och en 

sydlig del, genom att Savean, jamvagen (Vastra stambanan) och motorvagen (E 20) gar 

rakt igenom. I stort sett ar alit kommersiellt utbud och kommuncentra lokaliserat utmed 

dessa leder (Radstrom, 1988, s 19-26). 

Folkmangden uppgar till cirka 31 500 invanare, varav cirka 3 200 ar mellan 65-80 ar och 

cirka 1 000 ar 80 ar och uppat. Antal platser for sarskilt boende vad som galler a.Ider

domshem, lagenheter i servicehus och sjukhem ar cirka 400. Gruppboende for psykiskt 

utvecklingsst6rda har cirka 60 platser (Fakta om Partille, 1995, s 5). 
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Narheten till storstaden gor att narmare halften av den arbetande befolkningen i Partille 

pendlar till Goteborg. Det ar cirka 10 minuters avstand med bil, pendeltlg eller 

expressbuss1
• 

Kommunfullmak:tige har haft en borgerlig majoritet fram till det sistvarande valet da 

socialdemokratema jamte vansterpartiet tog makten. Fram till1992 var Kultumamnden en 

egen del av den politiska organisationen, men numera har Kultur- och Fritidsnamnden 

slagits samman. OrdfOrande i den nya sammanslagna namnden ar forre fritidsnamnds

ordforanden. Da fOrvaltningama slogs samman (1995) overgick idrottsanlaggningama till 

Tekniska kontoret. Kvar pa FritidsfOrvaltningen ar bland annat fritidsgardar, fiskekort 

och bokning av kommtmens idrottsanlaggningar. Vid forvaltningssammanslagningen 

anstalldes en fdrvaltningschef med uppgift att leda forvaltningen och att fOrsoka ordna 

frarn pengar aven utanfOr den kommunala budgeten. Under sig har fOrvaltningschefen tva 

stycken resultatenhetschefer, en for fritid och en for kultur. Kulturenhetens chef har titeln 

bibliotekschef. Hon har ansvar for barnkulturverksamheten, kultur minnesvard, bidrag 

till studieforbund, bidrag till kulturforeningar och ovrigt kulturstOd samt biblioteks

verksamheten, dar hon basar over huvudbiblioteket och tre filialer. 

5.2 Folkbiblioteket 

Biblioteksverksamheten i Partille bestod fram till mitten av 1960-talet av tre 

fOreningsbibliotek, ABF i Partille, ABF i Savedalen och Jonsereds Forelasningsforening. 

Det sistnamnda startades av bland andra Ellen Key (Ohnander, 960201, s 27). Under 

1960-talet borjade man att undersoka fragan om ett kommunalt bibliotek i Partille. Inga

Brita Sjogren, som var bibliotekarie i Goteborg, fick i uppdrag att utreda fragan. Rektorn 

pa Porthalla Hogstadieskola var en av drivkrafterna till att det skulle bli ett kommunalt 

bibliotek. Det nya biblioteket blev lokaliserat till Porthilla Hogstadieskola och blev 

darmed bade folk- och skolbibliotek. 1966 startade verksamheten med en personalstyrka 

av en bibliotekschef, enoch en halv bibliotekarie-tjanst samt nagra deltidsanstallda 

kanslister. Oppettiderna var fran klockan 8 pa morgonen till klockan 21 pa kvallen. De 

garnla fOreningsbiblioteken i Savedalen och Jonsered fick kvarstl som filialer. 

1969 6ppnade filialbiblioteket i bostadsomradet Vallhamra. Biblioteket blev placerat vid 

det nybyggda centra i samma byggnad som hogstadieskolan och aven denna filial blev 

folk- och skolbibliotek. Vid 6ppnandet av Vallhamra-filialen var det mening att Savedals-

1 fOrfattarens anm. 
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filialen sk:ulle laggas ner, men en proteststorm utbrot och filialen fick vara kvar med 

reducerad verksamhet. 

1976 flyttade Jonsereds Biblioteksfilial in i sina nuvarande lokaler som ligger i Jonsereds

garden (illderdomshem). Jonsereds Skola ar belagen i huset intill och biblioteksfilialen 

fungerar som skolbibliotek. Bibliotekspersonalen star for kontakten med Alderdoms

hemmets personal och boende. 

Furulunds centrum byggdes pa 1980-talet och har skulle det finnas post, matbutik, skola 

(arsk:urs 1-9), fritidsgard, barnavardscentral, vardcentral, servicehus, sjukhem och mitt i 

alit detta sk:ulle biblioteket ligga. 1987 invigdes det nya biblioteket. 

Man hade under 1980-talet bOrjat att planera for ett nytt huvudbibliotek, da man fann att 

det gamla var i minsta laget. 1990 stod det nya biblioteket klart for att tas i bruk. Det ar 

belaget i anslutning till Porthalla Gymnasieskola (tidigare Porthalla Hogstadieskola). 

Lokalema ar ljusa och luftiga med hogt itak (entresol) och ytan ar pa 2800 k:vadratme.~r 

inklusive horsal och studierum. Mediebestandet ar pa cirka 146 000 (inklusive filialema). 

I byggnaden finns liven konferenslokaler och samlingssal som kan utnyttjas till bamteater 

med mera. Kultur- och fritidsforvaltningens tjansteman har sina arbetsrum pa andra 

vaningen. 

Pa bibliotekssidan (huvudbiblioteket och de tre filialema) fmns det 20,52 arsverke 

anstiillda, i denna summa ingar bibliotekschef, bibliotekarier, assistenterlkanslister, 

vaktmastare och staderskor. Bibliotekschefen ansvarar for det mesta som sker inom 

kulturenheten. Filialema har var sin chef och nagon eller nagra bibliotekarier samt 

assistenter!kanslister. Huvudbiblioteket har tre specialister in om omractena IT, 

bamverksamhet och uppsokande verksamhet. Dessa specialister har ingen personal 

understand sig, men skall k:unna fa hjiilp av ovrig personal vid behov. De enda mellan

chefer som fmns under bibliotekschefen ar de tre filialchefema. Huvudbibliotekets 

personal sasom bibliotekarier, assistenter, kanslister, vaktmastare och stiiderskor ar direkt 

understiilld bibliotekschefen. 

5.3 Den uppsokande verksamheten 

Den uppsokande folkbiblioteksverksamheten vad galler vuxna, sjuka och handikappade 

startade 1970 i Partille kommun. Verksamheten var belagen i Savedalens filialbibliotek, 

dar den uppsokande bibliotekarien var stationerad. Dar fanns depa-biblioteket for den 
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uppsokand¢ verksamheten, medan talbockema fanns pa huvudbiblioteket inne i Partille. 

Under de f0rsta aren bestod verksamheten av cirka tjugo Boken kommer-lantagare, varav 

Mlften var talbokslantagare; Darefter har verksamheten utokats med alderdornshern, 

servicehus, arbetsplatsbibliotek rned rnera. Under 1980-talet fick man aven overta den 

uppsokande verksamheten pa landstingets sjukhern belagna i kommunen, vilket tidigare 

hade skotts av Molndals Sjukhusbibliotek 

I samband med att det nya biblioteket blev klart 1990, lades Savedalens filial ner och den 

uppsokande verksamheten flyttade over till huvudbiblioteket. Den uppsokande biblio

tekarien har sitt arbetsrum pa andra vamngen och hon har aven andra arbetsuppgifter 

forutom d~n uppsokande verksamheten, sasom informationsbibliotekarie och litteratur

ansvarig for ett antal SAB-klasser. 

I budgeteri for ar 1996 finns det ett mal inskrivet som beror den uppsokande verk

samheten. iDet star under de langsiktiga och strategiska malen och lyder "Okad och 

forbattrad samverkan mellan biblioteket, socialtjansten och sjukvarden, for att ge.aldre 

sjuka och handikappade st6rre intellektuell stirnulans". 

Pa huvudqiblioteket arbetar den uppsokande bibliotekarien med alit det administrativa 

som hor tip verksamheten. Detar inkop av backer, talbocker, storstilsbocker och 

musikkassetband samt skotsel av dessa. Hon plockar ihop depositioner till de olika 

alderdom~hemmen, servicehusen, dagcentralema, gruppboenden, boken kornmer

lantagarna, arbetsplatsbibliotek och ovriga stallen dar vuxna, sjuka och handikappade 

vistas. Pa fredagar sker distribution av de Boken kommer-lactor som lantagarna under 

veckan ringt och sagt att de vill ha utbytta. I vatje lacta packas mellan tio och tjugo backer. 

Den upps0kande bibliotekaden har ett register pa vilka backer varje Boken kommer

liintagare har liinat tidigare. Hon uppratthiiller kontakten med olika formedlare exempelvis 

hemtjanst- och vardpersonal som kan informera om backer och talbocker samt inspirera 

tilllasning. Hon har aven kontakt rned pensionars- och handikappforeningar samt med 

personal in om kyrkan. 

For att forkovra sig inom amnet dicker det inte att bara Iasa artiklar och dylikt utan den 

uppsokande biblotekarien traffar ovriga uppsokande bibliotekarier i Bohuslan minst tva 

ganger per iir, for omsesidigt utbud av tankar och ideer. Telefonkontakt tir dessutom 
I 

vanlig. Man har aven kurser som tar upp amnen som tir aktuella for yrkesomriidet 
I 

exempelvis har det varit studiedagar om sjukdomar och handikapp. Sammankomster med 
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ombud fran LL-stiftelsen2 i Hi.net, for att fa reda pa vad som sker pa den fronten. Vid 

nagot enstaka tillfalle sker aven en studieresa anordnad av lansavdelningen tillm1got mal i 

Sverige eller utomlands. 

Det finns en depa for den uppsokande verksamheten med vanliga bocker, storstilsbocker 

och LL-bOcker (llittH.ista) samt talbocker. Den uppsokande bibliotekarien har medie

ansvaret for denna litteratur. 

5.3.1 Kullegardens alderdomshem 

Kullegarden har fern avdelningar fOr lildre som inte klarar av att bo hemma och som 

krliver sa pass mycket omvardnad att de inte kan bo pa servicehus. Pa varje avdelning 

finns det sju till atta platser. Det finns liven tre lasta avdelningar for senildementa med sex 

platser per avdelning. Eftersom de lildre pa ruderdomshemmen numera har samre hlilso

tillstand an forr och inte orkar med att vliva och snickra pa samma utstrlickning, sa har 

man pa Kullegarden gj01t om Terapiavdelningen till dagverksamhetfor. senildementa. Den· 

uppsokande biblioteksverksamheten pa Kullegarden, bestar pa mediesidan av: 

• bokdeposition, cirka 300 volymer som byts i sin helhet tva ganger per ar och liven 

mindre byten vid behov. Bokhylloma med depositionen star i ett hom av ett samman

trlidesrum, belliget strax intill entren. Dorren ar alltid oppen, sa att man kan lana nlir 

man sa onskar. Om lantagama vill registrera sitt lan sa gor de det pa bokens lanesticka 

och lagger denna i en for andamiilet anvand liida, men det 1ir in get tvang att anmala att 

man lanat en bok. 

• speciallitteratur, tal-, storstils- och LL-bocker till de som lir lashandikappade 

• specialdepositioner, bocker, grammofonskivor med mera for komplettering av 

ruderdomshemmets grupp-, utstallnings- och programverksamhet. 

Kullegarden fAr besok av den uppsokande bibliotekarien en gang per vecka. Biblio

tekarien tar upp och formedlar bestallningar av media, hon foresliir litteratur for lasning 

enskilt och i grupp, fOrser boende med bocker och talbocker. V arje vecka leder hon aven 

en litteraturgrupp med hOglasning och samtal i anslutning till den Hista boken. Till dessa 

grupper brukar det komma mellan tva till tolv personer. De bocker som avhandlas 1ir 

mestadels svenska romaner av exempelvis Selma LagerlOf, Jan Fridegard och Moa 

Martinsson. Den uppsokande bibliotekarien hailer liven bokprat for pensionlirs- och 

personalgrupper efter onskemal. Hon medverkar vid personalmoten fOr att informera om 

2ll-stiftelsen arbetar pa uppdrag av riksdag och regering. Deras politiska malar att gora 
nyhetsinformation och litteratur tillganglig fOr utvecklingssWrda manniskor och andra som har 
Ia.ssvarigheter eller som ar otranade i svenska spraket. LL-stiftelsen ger ut b6cker och en nyhetstidning. 
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vad biblioteket kan gora for patientema, ocksa detta sker efter onskemlll. Vid dessa till

fallen har hon skon- och fackbocker med sig fOr utlfuring till personalen. 

5.3.2 Bjorndarnmens servicehus 

Bjomdammens servicehus var tidigare ett hyreshus med vanliga bostadsHigenheter. 

Eftersom omdidet fick namn om sig att vara ett problemomrade, sa Hit man i mitten av 

1970-talet bygga om ett av husen till servicehus med 65 lagenheter. Under fOrra aret 

(1995) Hit man reparera huset och inredde dessutom en avdelning till boende for yngre 

psykiskt sjuka (skall starta under 1996). Diirfor har antalet lagenheter fOr de iildre nagot 

minskat. For boende i omradet finns aven en dagcentral, dar man kan fa ata i matsalen 

och ibland ordnas kurser och upptradanden. Hemtjanstpersonalen for omradet har sin 

samlingslokal i huset, dar deras chef sitter. Den uppsokande verksamheten bestar av 

media: 

• Bokdeposition med cirka 300 volymer som byts tva ganger per ar och aven mindre 

byten vid behov. Har liksom pa Kullegarden ar ·det inget tvang fOr lantagama att 

registrera sina Ian. 

• Speciallitteratur tilllashandikappade, storstils-, tal- och LL-bocker. 

• Specialdepositioner fOr komplettering av servicehusets grupp- utstiillnings- och 

program verksamhet. 

Varannan vecka far Bjomdammens servicehus ett besok av den uppsokande biblio

tekarien: Hon fOrmedlar och tar emot bestiillningar pa media, fOreslar litteratur for lasning 

enskilt eller i grupp samt forser boende och personal med backer. Vid 6nskemal hiller 

hon bokprat for boende och personal samt informerar personalen om vad biblioteket kan. 

gora for de boende. 

5.3.3 Brattaskarrs servicehus 

Brattaskarrs servicehus som oppnades 1985 har 44li.i.genheter. I huset finns en dag

central med matsal och ett intilliggande biblioteksrum. Media som den uppsokande 

verksamheten deponerar pa servicehuset ar: 

• Bokdeposition pa cirka 300 volymer, som byts i sin helhet tva ganger per ar och 

mindre byten vid behov. Bockema star i biblioteket intill entren. Dorren dit star alltid 

oppen, sa att man kan lana dar vid vilken tid pa dygnet man onskar. Inget 

registreringstvang vid lanen. 

• Speciallitteratur till dem som ar Hi.shandikappade. 
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• Specialdepositioner for att komplettera servicehusets grupp-, utstiillnings- och 

programverksamhet. 

Den uppsokande bibliotekarien besoker Brattaskl:irrs servicehus en gang varannan vecka, 

da hon foreslar litteratur for Hi.sning enskilt eller i grupp, forser boende och personal med 

backer och fOrmedlar bestiillda backer samt mottager bestiillningar pa litteratur. Aven pa 

Brattaskl:irrs servicehus ar det aktuellt med bokprat for boende och personal efter onske

mM. Likasa med information till personalen om vad biblioteket kan gora for de boende. 

5.3.4 Furulunds filialbibliotek 

I Furulunds centrum finns det bland annat sjukhem, servicehus och bibliotek. Med 

anledning av narheten mellan biblioteket och servicehus samt sjukhem, sa ar det 

Furulunds biblioteksfilials forestandare som haller i den uppsokande verksamheten pa 

dessa vardinrattningar. 

Pa sjukhemmet finns det atta avdelningar med sju patienter pa varje. En av dessa avdel

ningar ar for rehabilitering och en ar fOr demenspatienter. Sjukhemspersonalen pa tre 

avdelningar i taget, later samla de patienter som orkar lyssna pa hoglasning i ett av 

dagrummen. Detta sker en gang per vecka och hoglasningen varar i 20-30 minuter. De 

forfattare man laser ar mest svenska exempelvis Selma LagerlOf, Jan Fridegard och 

Vilhelm Moberg. Ibland finns det nagra boende som ar sa pass krya, att de vill ha extra 

hoglasning utanfor ordinarie tid. Detta ager ocksa rum en gang per vecka med hjhlp av 

bibliotekariens fOrsorg. Rehab-avdeh1ingen inrymmer patienter som skall vara pa sjuk

hemmet i hOgst sex veckor. Bibliotekets samrore med dessa patienter ar att man later 

presentera biblioteket och vissa av patientema ar sa pass pigga att de kommer in pa 

biblioteket och lanar. Medan daremot demens-avdelningens patienter ej ar intresserade av 

backer. Det finns en bokdeposition pa alia sjukhemmets avdelningar om cirka tjugo 

becker vardera, varav de fiesta ar bildverk 

Pa servicehuset gor bibliotekarien hembesok hos de nyinflyttade, dar hon informerar om 

vad biblioteket kan sta till tjanst med. I en av lagenhetema pa servicehuset bor det en 

afasipatient sedan nagra ar. Han far besok av bibliotekarien en gang per vecka, dii de 

gemensamt diskuterar vad de har Hist pa var sitt hall ur en och samma bok. Fran borjan 

rorde det sig om korta dikter medan det numera handlar om 50-60 sidor ur historiska 

romaner och historiska fackbocker. 
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Det ar manga anhoriga som kommer in pa Furulunds filialbibliotek och lanar backer och 

talbocker. Fran sjukhemmet ar det anhoriga till dementa och fran servicehuset ar det de 

vuxna bamen som lanar tilLsina foraldrar. Pa Furulunds filialbibliotek har man mycket 

speciallitteratur som kan pass a de boende pa sjukhemmet exempelvis bildverk. Man har 

aven deposition med tal- och LL(lattlasta)-bocker fran den depa for uppsokande verk

samhet som finns pa huvudbiblioteket. LL-bockema lanas mest av de utvecklingsstorda 

som bor pa nagot av de tre gruppboendena som finns inom omra.det. Man lanar aven ut 

kassettbandspelare pa biblioteket och man prenumererar pa taltidningen Vastkustbandet, 

som utkommer tva ganger i veckan. 

5.3.5 Psykiskt utvecklingsstorda 

De psykiskt utvecklingssttirda har ett Hisombud bland personalen pa varje gruppboende. 

Dessa lasombud forsoker stimulera de boende tilllasning, framst via LL-bocker. Den 

uppsokande bibliotekarien anordnar en traff per termin med lasombuden, dar hon berattar · 

om nyheter bland LL-bocker. Under 1995 var det tolv aktiviteter pa biblioteket fOr de 

psykiskt utvecklingsstorda, bland annat anordnades ett projekt vid namn "Taltet" dar LL

bocker presenterades. Man har bjudit in Sarvux och andra gmpper av utvecklingssttirda 

till biblioteket for att de skall bekanta sig med lokalema och fa infmmation om vad man 

kan gora dar. Meningen ar att de efter detta besok skall kunna ga till biblioteket, sjalva 

eller tillsammans med personlig assistent. Den uppsokande verksamhet man har gentemot 

de psykiskt utvecklingssttirda ar lasombuden och tillfilliga aktiviteter, men man forsoker 

ta extra val hand om dem da de besoker biblioteket ensarnma eller i grupp. 

5.3.6 lnHisningstjanst 

Inlasningstjansten i Partille kommun ar det Socialtjansten som har hand om och bekostar. 

Detar en numera pensionerad kvinna som tidigare arbetade pa Socialtjansten som laser in 

pa kassettband. De som ar i behov av service fran inUisningstjansten vander sig direkt till 

henne eller till biblioteket. Man kan fa inlast alit utom hela backer, oftast ar det protokoll 

och bruksanvisningar till husha.Ilsapparater. Under varen 1996 skall kommunen ta ett 

handikapprogram, troligen kommer en andring till stand angaende inlasningstjansten. 

Biblioteket ar villigt att ta pa sig denna uppgift, mot viss ersattning. 

5.3. 7 Arbetsplats bibliotek 

Det fmns ett arbetsplatsbibliotek i Partille kommun, vilket ar pa Samhall-Vinga med 160 

anstallda, varav en del ar utvecklingssttirda. Foretaget lamnade en intresseanmalan da 

folkbiblioteket gjorde en forti·agan vid mitten av 1980-talet. 1988 och tre ar framat erholl 

33 



Partille tillsammans med tre andra kommuner (Sotenas, Kungalv och Lysekil) pengar fran 

Kulturdidet fOr att starta upp arbetsplatsbibliotek. Man fick hiilft:en av vad det kostade att 

. drivaarbetsplatsbiblioteket. Val avarbetsplats blev danaturligtvis Samhall-Vinga, dar de 

anstallda ficlc besvara enkater och forfragningar om vad de onskade av biblioteket. 

Resultatet blev en boksamling, arbetsplatstraffar och besok av bibliotekarie en gang i 

veckan. Da Kulturractspengama upphOrde var intresset fortfarande valdigt stort bland de 

anstallda, sa darlor fortsatte verksamheten med att bibliotekarien kommer en gang var 

fjortonde dag. Boksamlingen star i matsalen, dit bibliotekarien gar for att byta backer och 

ombesoijer bestillningar. 

5.3.8 Boken kommer 

Boken kommer-lantagama ar cirka 50 till antalet, varav cirka halften ar rena 

talbokslantagare och de allra fiesta ar kvinnor. For att bli en Boken kommer-lantagare 

kravs inget intyg, utan det bygger pa omsesidigt fortroende. Ofta ar det personalen vid 

biblioteksdisken som tipsar den uppsokande bibliotekarien om att det ar nagon som skulle 

behova denna service, aven hem~anstpersonal och forsamlingsassistenter hjalper till med 

detta. Den uppsokande bibliotekarien har ett inledande samtal med dem om vilken 

litteratw· de onskar lana. Darefter uppratthills kontakten via telefon, men minst en gang 

per ar forsoker bibliotekarien att traffa dem personligen. Ofta ar det sa att de traf:fas "ute" 

pa pensionarsmoten etc. Om det ar nag on lantagare som inte har harts av pa ett tag, tar 

bibliotekarien telefonkontakt. De far en ny lacta med cirka 12 backer i var fjarde vecka 

eller efter behov. Detar vaktmastaren som kor ut dessa lador, vilket gar bra eftersom 

kommunen ar sa pass liten till ytan. Under vaktmastarens semester kor den uppsokande 

bibliotekarien ut ladoma och har darmed en mojlighet att traf:fa lantagama. 

5.3.9 Invandrare 

Den arbetsuppgift som ligger pa den uppsokande bibliotekarien vad som galler invand

rare, ar byte av vandringsbibliotek och deposition fran lansbiblioteket i GOteborg samt att 

hon ombesorjer Ian fran Invandrarlanecentraleni Stockholm for de sprak som ar mindre 

frekventa i kommunen. Hon hailer uppsikt pa om det flyttar in nagra invandrare i kom

munen som har ett modersmal som inte ar representerat i bibliotekets samlingar och ger 

aven inkopsforslag. Lansbiblioteket har sammankomster dar man ger information om 

invandrarlitteratur. 
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5.3.10 Samverkan 

Den uppsokande bibliotekarien samverkar med: 

• Personal inom varden, lildreomsorg och handikappomsorg. Det sker ett kontinuerligt 

samarbete med personalen pa 3.lderdomshemmen, servicehusen och sjukhemmet vid de 

regelbundna besoken. Dessutom ar telefonkontakt vanlig. 

• Personal inom kyrkan. Den uppsokande bibliotekarien inbjuds emellanat till gemen

skapstraf:far i kyrkans regi, sam inbjuden gast for att tala om becker. Forsamlings

assistenten ar en av tipsama till tankbara Boken kommer-lantagare. Kyrkan anordnar 

efterlevandegrupper, fOr dem sam har mist en nara anhorig. Till dessa grupper brukar 

biblioteket inbjudas , for att tala om becker sam behandlar sorg och hjalp att leva 

vidare efter en sorg. 

• Pensionars- och handikappfOreningar. Pa pensionars- och handikapptraffar vill man 

ibland att biblioteket skall komma och informera om vad biblioteket kan gora for de 

aldre och handikappade eller fOr att bibliotekarien skall billa ett bokprat. En gang per 

ar anordnas i Partille nagot sam kallas "Pensionarsdagar", dit aven biblioteket ar 

inbjudet for att bokprata eller ordna ett bokbord. 

5.3.11 Kostnad 

Kostnaden for den uppsokande folkbiblioteksverksamheten i Partille kommun a.r 
besvarlig att berakna, ty det ar svfut att avgora hur star del av arbetstiden som den 

uppsokande bibliotekru.ien agnar at uppsokeriet och hur star del hon agnar at ovriga 

arbetsuppgifter pa biblioteket. Dock star det i statistiken att det ar 22 timmar bibliotekarien 

och 10 timmar sam kanslisten agnar sig at denna verksamhet. Dessutom fmns det ett 

medieanslag for den uppsokande verksamheten, sam var pa 85 000 kronor for 1995. 

Socialnamnden i Partille vill forsakra sig om att den uppsokande folkbiblioteks

verksamheten pa Furulunds sjukhem, Kullegardens ruderdomshem samt servicehusen 

Brattaskarr och Bjomdammen skall bibehillas med nuvarande standard. Detta sker 

genom en budgetviixling, sam innebar att Socialforvaltningen tar undan de pengar sam 

frnns avsatta i Kultur- och Fritidsforvaltningens budget fOr uppsokande verksamhet pa 

ovan namnda stallen. Det galler ersattning fOr personal och media. Darefter utbetalar 

Socialforvaltningen pengarna direkt till biblioteket med oronmarkning. Kostnaden fOr den 

ovriga uppsokande verksamheten tas utav de pengar sam fmns i Kultur- och Fritids

fOrvaltningens budget 
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5.3.12 Sammanfattning 

Folkbibliotekets uppsokande verksamhet i Partille kommun som riktar sig till vuxna, 

sjuka och handikappade kan sammanfattas pa fOljande siitt: 

• ett alderdomshem, som far besok av den uppsokande bibliotekarien en gang per 

vecka 

• tre servicehus, av vilka tva far besok varannan vecka av den uppsokande bibliotekarien 

och det tredje ligger i anslutning till en av biblioteksfilialema och far service fran 

biblioteket da det efterfragas 

• ett sjukhem, dar det sker hoglasning en gang i veckan pa tva olika avdelningar 

• for de psykiskt utvecklingsstorda anordnas visningar av biblioteket och diverse 

aktiviteter 

• ett arbetsplatsbibliotek, som den uppsokande bibliotekarien besoker varannan vecka 

• ett 50-tal Boken kommer-lantagare, varav cirka hlilften av dessa ar rena 

talboksH'mtagare. Boken kommer-lantagama far en lacta med cirka tolv bocker i var 

fjarde vecka eller efter behov 

• invandrarverksamheten innefattar byte av vandringslitteratur och depositioner samt att 

ge inkopsfOrslag 

• samverkan med personal inom varden, aldreomsorgen, handikappomsorgen, kyrkan 

samt pensionars- och handikappforeningar. 

5.4 Diskussion 

Daman tittar pa de olika malgmpperna som den uppsokande verksamheten i Partille 

kommun vander sig till, ser man att folkbildningstanken ar gmndHiggande for verk

samheten. Denna tanke gar ocksa igen i de statliga utredningar som tar upp denna service. 

I Handikapputredningen tas normaliseringskravet upp, vilket bland annat innebar att 

handikappade skall fa ta del av all service och verksamhet i samhallet pa samma villkor 

som andra. Exempel pa detta inom den uppsokande verksamheten i Partille kommun ar 

utlaningen av talbocker till synskadade, utvecklingssttirda och langtidssjuka vilket sker till 

Boken kommer-lantagare och boende pa servicehus, sjukhem, alderdomshem och gmpp

boende. Aven Talbokskommiten kom in pa synskadades och andra talboksberattigades 

informationsbehov. Detta harman tankt pa i Partille dar man bland annat prenumererar pa 

taltidningen Vastkustbandet och aven lanar ut kassettbandspelare fomtom utlaningen av 

talbockema. 
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Kulturens betydelse for halsan ar en mycket viktig orsak till folkbibliotekets uppsokande 

verksamhet bland ill.dre, sjuka och handikappade. Folkbildningstanken och kulturens 

betydelse gar hand i hand om man tittar pa vad Poppius skriver om att folkbildningen inte 

enbart innebar att man skall forvarva nya kunskaper, utan i lika hog grad motverka 

kunskapsbortfall och att ateruppliva gamma! kunskap (Kultur i varden: ideer och syn

punkter, 1984, s 58). Vid hoglasningen pa :llderdomshem och sjukhem i Partille laser 

man oftast ur backer som skildrar gamla tider i vilka patientema kan kanna igen sig. Detta 

ar ett satt att motverka kunskapsbortfall och att ateruppliva gammal kunskap, vilket i sin 

tur kan leda till att man boljar sam tala om vissa amnen och patienten blir ak:tiv. Man tar till 

vara pa det friska hos manniskan. Patienten far m1got annat att tanka pa och blir kanske 

nagot mindre vardkravande for stunden. 

Nar man ser patienten ur ett helhetsperspektiv, saar det kulturella ett av behoven som 

skall tillgodoses och sammanvavas med de medicinska, sociala, intellektuella och andliga 

till en enhet, enligt "Kultur ger hill.sa" (1994, s 137). Har kan anhoriga hjalpa till genom 

att ge en bild av den friska manniskan. Kulturen skall engagera, ge upplevelser och bryta 

den tristess och passivitet som latt kan smyga sig in hos institutionsboende. Dock far man 

alltid komma ihag att det skall ske pa patientens villkor. Biblioteket har en viktig roll att 

fylla genom boken och lasning. 

Vardpersonalen ar mycket viktiga formedlare av kulturen, forst nar dear positiva till 

verksamheten kan den fungera. Oftast ar det m1gon som kommer utifran som hiller i de 

kulturella aktivitetema. Detta bidrar till att se kulturen som nagot utanfor det egentliga 

vardarbetet och darmed nagot som v:1rdpersonalen inte behover ta ansvar for eller del i. 

Motsattningar mellan traditionellt vardarbete och kulturverksamheter kan finnas, pressad 

arbetssituation kan vara en orsak till detta. Om man har val fungerande rutiner for kultur

verksamheten, sa skulle detta spara tid och fa kulturen att ses som en naturlig deli 

omsorgsarbetet. Daman tittar pa kulturen i ett langre perspektiv sa borde den in i 

grundutbildningama for vardyrken, ty har grundlaggs attityder och forhrulningssatt. Detta 

kan leda till att vardpersonalen ser kulturen som en sjalvklar del av sina uppgifter. I 

Partille kommun gar den uppsokande bibliotekarien ut och informerar vardpersonalen om 

vad biblioteket kan gora for den enskilda manniskan. Vid dessa sammankomster har 

bibliotekarien med sig backer for utlan, bade skon- och facklitteratur, som personalen kan 

lana. Man far inte heller glomma att biblioteken pa v:1rdinrattningarna ar ett sorts arbets

platsbibliotek. Dessutom sker ett kontinuerligt samarbete med personalen pa servicehus, 

ruderdomshem och sjukhem vid de regelbundna besoken. Alit detta ar ett led i att fa vard

personalen att se boken och lasning som en del av varden. 
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1968 ars litteraturutredning banade vag for arbetsplatsbibliotek och Folkbiblioteks

utredningen vamade om tillgangen pa god litteratur samt aven utbyggnad av den upp

sokande verksamheten. Det ±inns ett arbetsplatsbibliotek i Partille kommun. Efter den 

trefuiga forsoksverksamheten talade man om att Higga ner verksamheten, men det fram

kom stora onskemru fran de anstaJ.lda om att behilla verksamheten. Da man tittar pa 

orsakema till att ha ett arbetsplatsbibliotek, sa ar det bland annat sa att manga lantagare 

hellre lanar har an gar till det "vanliga" biblioteket. En del av de anstiillda pa denna arbets

plats ar psykiskt utvecklingsstorda. Dessa personer brukar oftast foredra att ga till det 

invanda biblioteket. Naturligtvis spelade liven de lantagare som har ett latent Uisintresse in 

vid protesten mot nedHiggning. 

Daman tittar pa vilka Partilles folkbibliotekets uppsokande verksarnhet samarbetar med sa 

ar det personal inom virden, iildre- och handikappomsorgen, k:yrkans personal samt 

pensionars- och handikappforeningar. Saknas gor samarbete med studieforbunden. I 

Kultumtredningen betonar man vikten av samarbete mellan kulturinstitutioner och 

foreningslivet som ett slitt att na nya grupper och liven skapa en dialog mellan institu- , 

tionema och besokama. Ett exempel pa ett sadant samarbete skulle kunna vara mellan den 

uppsokande verksamheten och studieforbunden samt ovriga k:ulturforeningar som finns i 

kommunen. Intressant omrade for samverkan mellan dessa gmpper skulle kunna vara 

millet i Kultumtredningen som handlar om kulturarvet. Har fmns det resurser hos var 

iildre befolkning som inte tas till vara i tillracklig utstrlickning. Vad varje manniska har 

upplevt under sitt liv lir en historia i sig. Man kan ordna studiecirklar dar man samtalar om 

livet forr och under senare tid, liven nutiden ar kommande historia, samt att lata nedteckna 

detta. Darmed tar man fram vad den ensk.ilda manniskan har att tillfora. Detta leder till 

dels att fa intressant material till eftervarlden, dels sa aktiverar man de aldre. Foreningarna 

kan hilla i cirklama och biblioteket kan bista med litteratur bade i initialskedet och under 

cirkelns gang samt tillsammans med hembygdsforeningen lata arkivera det insarnlade 

materialet. 
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6 Statistik 

Fragan som soker sitt svar i detta kapitelar: Hur forhaller sig den uppsokande 

verksamheten vid Partille folkbibliotek gentemot riket i ovrigt, statistiskt sett? 

Sedan 1978 har Statistiska Centralbyran (SCB) gett ut statistik rorande folkbibliotekens 

uppsokande verksamhet i sina kulturstatistiska meddelanden. Dessa siffror bygger pa 

insiint material fran Sveriges samtliga folkbibliotek. Vilka uppgifter det 1ir som samlas in 

har skiftat nagot under arens lapp, men for 19933 var det information om: 

• biblioteksverksamhet pa sjukvardsinrattningar/oppenvard 

• biblioteksverksamhet inom aldre- och hemvarden 

• biblioteksverksamhet vid kriminalvardsinstitutioner 

• biblioteksverksamhet inom omsorgen for psykiskt sjuka 

• biblioteksverksamhet vid fOrskolor och fritidshem 

• biblioteksverksamhet pa fritidsgardar 

• biblioteksverksamhet pa arbetsplatser 

• Boken kommer-verksamhet 

• hemsiindning av talbOcker 

• inlasningstjanst 

Vissa svangheter finns da det galler att fa tag i material som kan anvandas i jam.forande 

syfte mellan Partille kommun och riksgenomsnittet. Dels anpassar SCB sitt frageformular 

efter vad de statistiska anvandarna efterfragar och darmed 1ir det del vis olika delomraden 

in om den uppsokande verksamheten man far information om fran ar till ar. Dels ar det 

foriindringar i samh1illet som fOriindrar insamlandet av statistiska uppgifter exempelvis 

Actelreformen som genomfOrdes ar 1992, da sjukhemmen overgick fran landstingets regi 

till kommunal regi. 

3 Ti!Ui.gg till statistikuppgift: Folkbibliotek 1993 
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6.1 Biblioteksverksamhet inom aldre- och hemvarden 

Under perioden 1978-1987 vaxte den uppsokande verksamheten kraftigt i riket vad som 

galler personalinsatsen. Om man ser pa an tal arsverke fOr den verksamhet som ar riktad 

till aldreomsorgen har Partille hela tiden legat nagot over riksgenomsnittet. Siffrorna fran 

1990 visar pa en liten nedgang eller kanske man kan kalla den en stagnation i riket, medan 

Partille fortfarande okade. Daman tittar pa 1993 ars statistik far man halla i minnet att den 

sa kallade Adelreformen har inforts sedan foregaende matning. Partille har fortfarande 

nagot mer personal rak.nat i arsverke i denna sista mlitning, an riket i genomsnitt
4
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Jlimforande siffror pa antalet platser i aldreomsorgen som har tillgang till folkbibliotekets 

uppsokande verksamhet gar inte att sammanstalla. SCB har fran och med ar 1990 

insamlat uppgifter pa kommunernas totala vardplatser inom olika institutioner fran annat 

hillllin tidigare, da man tog dessa uppgifter fran folkbiblioteken
5

• Effekten av detta blev 

att de fiesta kommuner fick en kraftig nedgang i procentuella antalet platser inom lildre-

omsorgen som innehar uppsokande verksamhet. 

6.2 Biblioteksverksamhet inom omsorgen for psykiskt sjuka 

Biblioteksverksamheten inom omsorgen for psykiskt sjuka bestar i Partille kommun av att 

den uppsokande bibliotekarien har traff en gang per termin med llisombuden som skall 

4 Statistiska meddelanden: U 1979: 27, tabell F; U 1983: 2, tabell G; Ku 11 SM 8601, tabell16; Ku 
11 SM 8801, tabell17; Ku 11 SM 9201, tabel117 ; Ku 11 SM 9401, tabell17. 
Partille : Partille Folkbibliotek : Tillagg till statistikuppgift : Folkbibliotek 1978,. s 3 ; Folkbibliotek 
1981, s 3 ; Folkbibliotek 1984, s 3 ; Folkbibliotek 1987, s 3 ; Folkbibliotek 1990, s 3 ; Folkbibliotek 

1993, s 2. 
5 Statistiska meddelanden: Ku 11 SM 9201, s 97 
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finnas pa varje gruppboende. Vid dessa moten tar bibliotekarien upp nyheter bland LL

bocker och berattar om vad biblioteket kan erbjuda. Dessutom anordnas tillfalliga aktivi

teter riktade till de psykiskt sjuka och man tar extra val hand om dem da de besoker 

biblioteket. Av detta blir det inga siffror som visar sig i SCB:s statistik. 

I hela landet var det ar 1993 totalt sex arsverke inom folkbiblioteken som agnades at 

uppsokande verksamhet bland de psykiskt sjuka6
• 

6.3 Biblioteksverksamhet pa arbetsplatser 

I Partille kommun finns det ett arbetsplatsbibliotek. Verksamheten startade ar 1988 och 

under de tre fOrsta aren erholls bidrag till halva driftskostnaden fran Kulturradet. Efter det 

att bidraget upphorde besoker bibliotekarien arbetsplatsen en gang var fjortonde dag 

istallet for som tidigare en gang i veckan. 

Eftersom det endast fmns arbetsplatsbibliotek pa ett foretag inom kommunen, saar det en 

for liten mangd att gora en statistisk berakning pa. 

Daman ser till riksgenomsnittets arsverke inom arbetsplatsbibliotek7 sa skedde det en 

okning anda fram till1987 och darefter en liten minskning vid nasta matning. Vid 1993 

ars insamling av statistiska uppgifter visade det sig vara en minskning pa 48%. Av de 

olika aktivitetema bland uppsokande verksamhet ar arbetsplatsbibliotek den m:inst 

personalintensiva i forhiillande till antalet tankbara lantagare. 

6.4 Boken kommer 

Boken kommer-verksamheten har stadigt okat antalet lantagare fran 1978 och fram till 

1990 i hela riket. Darefter har det skett en nedgang. I Partille okade antalet lantagare fram 

ti111987 och darefter har en minskning skett. Det var drygt en handfull farre lantagare i 

Partille under de sista tva matningarna. I stort sett har Partille legat over riksgenomsnittet i 

antalet Boken kommer-lantagare, speciellt vid matningarna aren 1984 och 1987. Partille 

6 Statistiskameddelanden: Ku 11 SM 9401, tabell21 
7 Statistiska meddelanden: U 1979: 27, tabell19 ; U 1983: 2, tabell19 ; Ku 11 SM 8601, tabell19 ; Ku 
11 SM 8801, tabell20; Ku 11 SM 9201, tabell26; Ku 11 SM 9401, tabell25. 
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folkbibliotek startade med denna verksamhet redan 1970, vilket ar tidigt om man ser till 

riket i he1het8
• 
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Antal Boken kommer-lantagare/kommun 

1978 1981 1984 1967 1990 1993 

Art a I 

Boken kommer-verksamheten arden mest personalkravande delen av uppsokande 

verksamhet om man ser pa antalet lantagare per iirsverke bibliotekspersonal. 

6.5 Hemsandning av talbocker 

Denna verksamhet9 redovisades i statistiken fOr forsta gangen 1990. Da var det 13 600 

lantagare i riket som atnjot denna service och 1993 var det 13 100. 

Partille kommun iir till ytan liten och darfOr kor bibliotekets personal ut Boken kommer-

1:1dor, till sa val talboksliisare som liisare av "vanliga" backer. Diirfor rak:nas alia talboks

lasande Boken kommer-lantagare in under den ordinarie Boken kommer-verksamheten. 

6.6 Inlasningstjanst 

In.Hisningstjiinsten i Partille kommun handhas av Socialforvaltningen, folkbiblioteket 

fOrmedlar endast kontakten med den person som skater denna service. 

8 Statistiska meddelanden: U 1979:27, tabell H och 25 ; U 1983: 2, tabell I ocb 25 ; Ku 11 SM 8601, 
tabell 18 och 25 ; Ku 11 SM 8801, tabell 19 och 26; Ku 11 SM 9201, tabell23 och 31 ; Ku 11 SM 

9401, tabell22 och 29. 
9 Statistiska meddelanden: Ku 11 SM 9401, s 18 
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6. 7 Jamforande driftskostnad 

Har skulle det stiltt hur stor del av folkbibliotekens budget som gar till dess uppsokande 

verksamheten, Partille jamfOrt med rikets kommuner i genomsnitt. Efter genomgang av 

relevanta SCB:s U- och Ku-serier10 samt telefonsamtal med den avdelning pa SCB som 

handhar bibliotekets uppsokande verksamhet, sa har det inte gatt att fram sadana uppgifter 

att en berakning kan utforas. 

6.8 Antal kommuner med uppsokande verksamhet 

I vissa av Sveriges kommuner.finns det inte alls eller inte delar avfolkb,bliotekets 

uppsokande verksamhet. I Partille kommun finns det inte nagot sjukhus och inte heller 

nagon kriminalvardsanstalt och darmed ingen uppsokande verksamhet fran folk-

bibliotekets sida. Andra kommuner har medvetet valt att inte satsa pa den uppsokande 

verksamheten. Tabellen nedan visar hur manga kommuner som har uppsokande 

verksamhet i sina olika delomraden. 

Folkbibliotekens utveckling avseende uppsokande verksamhet i kommunema 1978 till1993 - ~mtal 

kommuner och institutions-/arbetsplatser11 

Artal 1978 1981 1984 1987 199Q 1993 

Antal kommuner 277 279 284 284 284 286 

varav med uppsokande verksamhet for: 

aldreomsorg 249 259 259 267 269 266 

fOrskola/fritids 204 216 217 22 212 191 

mtidsgardar 73 11 105 121 99 90 

sjukhus 166 192 203 223 215 91 

k:riminalvard 64 61 61 64 63 62 

institutioner for psykiskt 

utvecklingsst6rda 64 57 67 101 91 106 

Boken kommer 178 188 195 201 201 211 

inHisningstj anst i.u.12 i.u. 71 84 81 87 

arbetsillatller 103 110 131 159 173 148. 

10 Statistiska meddelanden: U 1979:27; U 1983:2; Ku 11 SM 8601 ; Ku 11 SM 8801; Ku 11 SM 9201 

; Ku 11 SM 9401. 
11 Tjugo ars kulturpolitik 1974-1994, 1995, Tabe1112.2.3a, s 283 
12 i.u. = inte undersokt 
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6.9 Diskussion 

Statistiska centralbyran (SCB) har sedan ar 1978, och darefter vart tredje ar, insamlat 

uppgifter angaende folkbibliotekens uppsokande verksamhet fran Sveriges alla 

kommuner. 

Statistik ar all tid vansklig att jamfora. Det finns manga felkill.lor eller skall man saga 

fallgropar. Fran ar till ar har det inte varit exakt samma uppgifter som har efterfragats. 

Ena aret insamlades det uppgifter om antalet talbokslantagare som fick sig bockema 

tillsanda via post och andra aret har inte denna uppgift efterfragats. SCB har aven andrat 

satt att insamla olika uppgifter. Vid beriikning av hur stor andel av platsema inom aldre

omsorgen som har tillgang till folkbibliotekets uppsokande verksamhet, sa visade det sig 

att fore ar 1990 fick biblioteket uppge kommunens totala antal platser inom aldre-

' omsorgen, medan vid de tva sista matningama har SCB inhamtat dessa uppgifter fran 

annat hiill. Resultatet blev att i de fiesta kommuner rasade andelen platser som hade 

tillgang till den uppsokande verksamheten. Nu kan man ju fraga sig varfor biblioteken 

hade uppgivlt sactana gUidjesiffror tidigare. Kan det vara sa att biblioteken inte fatt 

information om alia vardinrattningar som fanns i kommunema eller har "aldreomsorg" 

defmierats olika? 

Svangheter finns da man skall mata hur manga timmar den uppsokande bibliotekarien 

lagger ner pa denna verksamhet. Dii en person harmer an en arbetsuppgift ar det svart att 

veta den verldiga tidsatgangen. Arbetsuppgiftema flyter in i varandra och man blir ofta 

avbruten i sitt arbete av den "andra" arbetsuppgiften. Flera av uppgifterna pii ett folk

bibliotek ar av uppsokande karaktar utan att de kommer med i SCB:s statistik, exempelvis 

sa tas de psykiskt utvecklingssttirda extra val omhand da de besoker biblioteket i Partille. 

Det finns aven yttre orsaker som kan paverka att insamlandet av statistik fOrandras under 

arens lopp. En sadan Orsak ar Adelreformen, da sjukhemmen overgick fran landstingets 

regi till kommunal. 

Aldrevarden i Partille kommun har haft nagot mer uppsokande verksamhet fran folk

biblioteket an vad som giiller bibliotekspersonal an riksgenomsnittet fOr komunema. Efter 

det att Adelreformen infordes steg Partilles andel procentuellt mycket mer an riket i ovrigt. 

Detta kan del vis hanga samman med att ett nytt sjukhem byggdes i slutet av 1980-talet. 

44 



Da det galler biblioteksverksamheten inom omsorgen for psykiskt utvecklingsstOrda i 

Partille kommun sa gars det en hel del som inte kommer med i den off:iciella statistiken. 

Den uppsokande bibliotekarien anordnar triiffar med liisombuden tva ganger per ar. Det 

anordnas tillfiilliga aktiviteter och man har speciella visningar av biblioteket samt man tar 

extra val hand om de psykiskt utvecklingsstOrda da de besoker biblioteket. Eftersom det 

endast iir sex arsverke i hela landet som agnas at den uppsokande verksamheten till denna 

grupp, sa bor man kunna dra den slutsatsen att det iir fler kommuner an Partille som gor 

sadant som inte kommer fram i SCB:s sitiror. 

I Partille kommun fmns det endast ett arbetsplatsbibliotek. Det iir ett alltfor litet material att 

gora statistiska jiimforelser pa. 

Boken kommer iir den mest personalkriivande delen av den uppsokande verksamheten. 

Vid de tva sista mii.tningarna har det varit en nedg{mg i antalet Boken kommer-lantagare i 

Partille kommun. Detta kan bero pa att lantagare har flyttat till servicehus eller att biblio

tekets nyrekrytering inte har uppgatt till samma mii.ngd som den sa kallade naturliga 

avgangen. 

Hemsii.ndning av talbocker per post iir inte aktuellt i Partille, eftersom kommunen iir liten 

till ytan. 

Det hade varit av intresse att fa reda pa hur stor del av folkbibliotekets budget som gar till 

den uppsokande verksamheten, jamforelse mellan Partille och riket i ovrigt. Efter genom

gang av SCB:s U- och Ku-serier samt telefonsamtal med ovan niimnda byra, sa har det 

inte gatt att fa fram nagra sadana siffror. 
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7 Politiker 

I detta kapitel besvaras: Vilket syfte anser politiker i kommunen att den uppsokande 

verksamheten bar fylla, samt vilka malgrupper bar fa ta del av denna service och med 

vilka medel skall man na ut med verksamheten, enligt intervjuer med tva 

ko nununpo litiker? 

En socialdemokratisk och en borgerlig politiker i Partille kommun intervjuades och har 

nedan har intervjuerna sammanstallts under de ternan de utfragades om. 

7.1 Redovisning av intervjuer med kommunpolitiker 

7.1.1 Syfte 

Bada politikema anser att folkbibliotekets uppsokande verksamhet har tva viktiga 

funktioner att fylla. Dels ar det en social omsorg till vissa speciellt utsatta grupper 

exempelvis institutionsbundna och handikappade. Dels ar det ett satt f0r folkbiblioteket att 

na nya liintagare. Politiker A sager att socialtjansten skall se till att varje individ skall fa 

vara delak.tig i samhallets handelser och fa leva sa norrnalt som mojligt oberoende av var 

man bor. De som torr besokte biblioteket skall komma i atnjutande av denna service aven 

om man flyttat till ett 3lderdomshem eller blivit funktionshandikappad. Hon sager liven att 

det ar av vikt att biblioteket forsoker locka de Hisovana och namner LL(lattHista)-bocker 

som en bra start. 

Politiker B talar i likartade termer, men poangterar att det skall ske pa lantagarens villkor. 

Man skall inte propsa pa de aldre nagot de inte orkar med. Hon sager sig ha erfarenhet av 

att det kan vara lampligare med hoglasning an att satta en bok i handen pa de aldre. Dock 

kan bildbocker som skildrar gamla tider vara av intresse. Den andra politikem hiller del

vis med om detta men sager att en 70-iiring kanner sig ung och forhoppningsvis piggare 

an en 90-iiring, sa att det finns individuella skillnader man maste ta hansyn till. Dessutom 

tycker hon att lite propsande kan ibland vara nyttigt, ty boken och lasning kan vara sa 

oerhort gll:idjande och det skulle vara synd om niigon gick miste om detta pii grund av 

ovana att l~sa. Framforallt skall man gii varligt fram och inte tvinga pa. Det ar viktigt att 

man foljer upp och fragar vad liintagaren tyckte om boken samt diskuterar delar av boken. 

Hon namner bildbOcker och om man inte orkar Hisa sa finns talbocker. 
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7.1.2 Malgrupper 

Vid samtalet om vilk:a ma.Igrupper som skall fa ta del av folkbibliotekets uppsokande 

verksamhet, sa sager bada politikema att denna service ar sa viktig att den bar erbjudas 

alla som har behov av den. Vid en fOrfragan om rangordning av miilgruppema som skall 

mottaga uppsokande verksamhet svarar politiker A att hon inte kan gora nagon sorts lista 

over vilka som skulle var i stOrst behov av denna service. Politiker B anser det vara 

mycket svart att rangordna, men att det i forst hand ar unga och isolerade som ar i stOrst 

behov. Hon varnar speciellt for de dova som har blivit klassade som horselskadade och 

darmed gatt miste om teckenspraksundervisning, med resultat att de nu sitter mer eller 

mindre isolerade i sina lagenheter. En annan grupp som hon tanker pa ar de psykiskt 

sjuka med normalbegavning som aven de sitter isolerade i sina li:i.genheter efter dlet att de 

psykiatriska sjukhusen har stangt. 

Politik:er B tycker att man inte far glOmma bort de anhoriga till sjuka och handikappade. 

Hon anser att aven de anhotiga med den fOrandrade livssituation, som det innebar. nar, ens .. 

narmaste blir sjuk eller flyttar till en vardinstitution, kan behova fa ta del av folk

bibliotekets uppsokande verksamhet. Exempel som hon anger ar att man kan anordna 

anhotighetstraffmed hoglasning och bokprat pa sjukhemmen. Politiker A tycker aven 

hon att anhoriga ibland behover denna service. Exempel som hon anger ar att man 

anordnar traffar pa biblioteken for Boken kommer-lantagare och anhoriga. 

Bada politikerna anser att vard- och hemtjanstpersonal har en mycket viktig funktion att 

fylla vid formedlandet av kultur till vardtagama, och har tanker de narmast pa boken och 

lasning. Politiker A poangterar att all personal inom varden skall vara aktiva da det galler 

att tillfredstalla vardtagamas kulturella behov. Man far sa mycket annat att tala om och 

tanka pa an de vardagliga rutinema. Det behover inte vara sa att det bara ar vardtagaren 

som laser, utan personalen kan beratta om m1got honlhan har last. Aven detta kan leda till 

diskussioner och vidgade vyer for patienten. 

Sedan ar det ju fragan om hur personalen skall komma till insikt om kulturens betydelse i 

varden. Politikerna anser att man skall arbeta bade underifran och fran ovan, det vill saga 

nagra poang kulturkunskap i vardutbildningama och att chefema samt politikerna sank

tionerar kulturell verksamhet. 

Politiker A sager att hon har sett att ensamheten lir en sorts gissel fOr aldre. Kan de fa ro 

att lasa eller hora en bok, sa ar de i en annan varld for en stund och detta kan vidga 

tankama och gora dem lyckligare i alia fall ett tag. 
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7.1.3 Medel for att na malet 

Samverkan anser politikema vara en forutsattning fOr attfolkbibliotekets·uppsokande 

verksamhet skall vara framgangsrik och kunna na ut. Politikema namner nagra sam

arbetspartners som de tror skulle gagna folkbibliotekets uppsokande verksamhet: 

vardpersonal, pensionars- och handikappforeningar, kyrkan, andra kommunala fOr

valtningar pa politiker- och tjanstemannaniva samt studiefOrbunden. 

Politiker A sa att samarbete mellan Socialforvaltningen och Kultur- och Fritids

forvaltningen ar en forutsattning for att den uppsokande verksamheten skall kunna 

existera pa de olika vardinstitutionerna i kommunen. 

Studieforbunden ar aven de en bra samarbetspartner tycker dessa politiker. Politiker A 

kan inte precisera vad samarbetet skall ga ut pa. Politiker B sager att ett bra samarbets

projekt ar studiecirklar for aldre, dar man diskuterar gemensamma intresseomraden och 

· dar biblioteket bistar med litteraturhjalp etcetera,. Denna politikersa att studiefOrbunden 

redan nu gor fantastiska saker for handikappade och aven for ungdomar samt arbetslosa. 

Politiker B tog aven upp att man kan jobba for samma sak men med olika mal, som ett 

exempel tog hon upp att det i Pmtille anordnas kurser for ensamstaende modrar 

" ... socialgrupp sju, om du forstilr vad jag menar ... ". Har samarbetar bostadsbolaget ( vill inte ha 

sonderslagna lagenheter), Arbetsformedlingen (vill fa in dessa kvinnor pa arbets

marknaden), Socialforvaltningen (vill sanka socialbidragsutbetalningama), Kultur- och 

fritidsforvaltningen (vill att det skall ga bra for barnen i framtiden) och studieforbunden 

(vill garna ha pengar av Kultur- och fritidsforvaltningen). 

7.2 Diskussion 

Syftet med den uppsokande verksamheten vid Partille folkbibliotek ar enligt bada de 

tillfragade politikerna, dels en social omsorg om sarskilt utsatta grupper, dels att 

folkbiblioteket bOr soka vinna nya Hisare av goda backer och nya biblioteksbesokare. Nar 

man tittar pa vad Herder har skrivit om olika huvudmotiv som fmns bland Sveriges 

kommuner fOr att ha folkbibliotekets uppsokande verksamhet, sa ser man att Partille val 

stammer in i ett av motiven. Det ar det motiv som har bade rattvise-aspekten och 

folkbildning i sig (Herder, 1986, s 17-18). 

Da man tittar pa det forsta motivet som politikema anger, sa ar det vad som star skrivet i 

Socialtjanstlagen om att man skall framja manniskors jamlikhet, levnadsvillkor och aktiva 
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deltagande i samhlillslivet. Detta ar aven overensstammande med ett av 1974 ars k:ultur

politiska mal, dar det still: att man skall ta hansyn till eftersatta gruppers erfarenhet och 

behov. I Handikapputredningen kan man Hi.sa att ett av deras,m:ll ar: Handikappade skall 

ha tillgang till samma kultur sam andra. Kulturutredningen betonar angaende funk:tions

handikappades kulturella mojligheter, att lagen om stod och service blir en verklig 

service. 

Syftet med att vinna nya lasare stammer val overens med det sam star skrivet i 1968 ars 

litteraturutredning om bland annat arbetsplatsbibliotek. Aven Folkbiblioteksutredningen 

varnade om den uppsokande verksamheten sam ett satt att nii kontakt med nya grupper 

och att stimulera bokintresset. 

Miilgrupperna ar enligt politikerna alia som har behov av den uppsokande verksamheten. 

Vid en rangordning av malgrupper sager politiker B att han framst varnar om de sam ar 

unga och isolerade. Alvar Sundbergs undersokning av forvisso aldre personer, men 

· ensamma, visar att de miir samre och darmed konsumerar mer sjuk:viird ochmer social 

service (Lundborg, 1986, s 14). Nar man tittar pii vilken uppsokande verksamhet som 

finns vid Partille folkbibliotek idag riktad till ensamma unga manniskor, saar den vlildigt 

liten. Arbetsplatsbiblioteks-lantagare, psykiskt utvecklingsstCirda och enstaka Boken 

kommer-lantagare ar de enda unga manniskorna verksamheten riktar sig till, men dessa ar 

inte isolerade. En fraga man kan stlilla sig i sammanhanget ar hur biblioteket skall kunna 

nii ut till de isolerade manniskorna i samhlillet. 

Bada politikerna anser att man skall tanka pii de anhoriga tillliingtidssjuka. Politikerna 

hade niigot olika satt att se pa detta. Den forsta politikern tanker sig att den anhorige skall 

gora niigot gemensamt med den sjuke, medan den andre politikem tycker att den anhorige 

behover att fii en paus i vardagens bekymmer. "Kultur i viirden" tar upp det sam politiker 

A sager och dar star det att kulturen kan vara en hjalp fOr den anhorige att fa en menigsfull 

uppgift for den sjuke. Vad sam inte framkom under intervjuen var vilken "sorts" anhorig 

sam politikerna hade i atanke. Naturligtvis ar det svarare att gora nagot gemensamt med 

senildementa anforvanter, an med de sam har minuet i beh3.11. 

Samverkan anser politikerna vara viktigt for att man skall kunna na ut med folk

bibliotekets uppsokande verksamhet. De namner bade de samarbetspartners sam 

bilioteket redan har och aven andra exempelvis andra kommunala fOrvaltningar och 

studieforbund. 

Politiker A namner speciellt samarbetet med Socialforvaltningen sam en forutsattning. 

Idag ar det endast sporadisk kontakt mellan den uppsokande verksamheten och namnda 
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fOrvaltning. I 1970 ars rationaliseringsutredning skriver man att ett samarbete mellan den 

uppsokande verksamheten och myndigheter samt organisationer inom den sociala sektom 

skall etableras (1972, s 126-127). 

Studieforbunden skulle kunna vara en bra samarbetspartner tycker politikema. Kultur

utredningen betonar hur viktig folkbildningen ar, darfor framhilller de ett nara samarbete 

mellan kultur:institutioner och fOreningslivet. Politiker B sa att studiefOrbunden gor 

fantastiska saker for de handikappade och kanske att ett samarbete med folkbilioteket 

skulle kunna utveckla forbundens verksamhet iinnu mer. 
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8 Malgrupp och vardpersonal 

Den fraga som skall besvaras i detta kapitel ar: Uppfyller den uppsokande verksamheten 

vid Partille folkbibliotek de behov sam malgruppen har, samt finns det nagot onskemal 

om nag on ftJriindring i verksamheten, enligt intervjuer med vis sa mottagare av denna 
service och vardpersonal? 

8.1 Redovisning av intervjuer med lantagare 

8.1.1 Hur kom du i kontakt med den uppsokande verksamheten? 

Samtliga intervjuade lantagare har mellan tre- och tio-ang erfarenhet av folkbibliotekets 

uppsokande verksamhet. 

Lantagarna C och G som har Boken kommer skulle kunna ta sig till biblioteket ibland, 

men pa grund av reumatism och ryggskada kan de inte bara bockema till och fran 

biblioteket. Deras forsta mote med den uppsokande verksamheten var da de besokte 

folkbiblioteket och dar namnde att de hade svart att bara hem bOckerna, varpa biblioteks

personalen berattade om denna service. 

Lantagare F flyttade fOr sex ar sedan till Partille kommun och kom da i kontakt med den 

uppsokande bibliotekarien. Pa en tidigare bostadsort hade hon Boken kommer-service. 

Lantagama D och E har upptackt den uppsokande bibliotek:arien genom servicehusens 

bibliotek. 

8.1.2 Vilken service far du fran biblioteket? 

Lantagare C far ett bokpak:et patio till tolv becker med en och en halv till tva manaders 

mellanrum. Hon ringer sjalv nar det ar dags for ett nytt paket. Den uppsokande biblio

tekarien hittar sadana becker som lantagaren aldrig sjalv skulle kunna fmna pa bibliotekets 

hyllor. Hon laser mest deckare, memoarer, historiska becker och vissa romaner. Varje 

gang hon far ett bokpaket sa ar det som lilla julafton for henne. 
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Uintagare D far cirka fyra backer levererade till sig var fjortonde dag. Hon sager sig lasa 

alit, variation lir viktigt. For tillflillet lir det mycket memoarer och biografier. Oftast fram

. lagger hon farslag pa vilka backer hon villlasa, men bibliotekarien faraven vlilja ut 

backer inom vissa amnesomraden. 

Lantagare E far tre till fyra backer var fjortonde dag. Hon sager att hon helt averUimnar 

till den uppsC>kande bibliotekarien att utse llimpliga backer. Den sortens litteratur hon 

faredrar lir frlimst konstbacker, men liven mycket om antiken, Alf Henrikssons verk och 

nag on gang kan hon sticka emellan med Jan Martensson. 

Lantagare F far sju till atta talbacker ihopplockade i en Hida, som hon sedan ham tar pa 

biblioteket. Hon lliser mest svenska romaner och deckare. Overlater mestadels till den 

uppsakande bibliotekarien att valja ut backema. Laser liven studielitteratur pa talbok. 

Lantagare G far atta till tio talbocker per manad med cirka tva manaders mellanrum. Hon 

ringer sjlilv da hon vill ha en ny boklacta. Det mesta valjer bibliotekarien ut, men en del 

tips ger lantagaren pa vad hon villllisa. Romaner, deckare och memoarer skall det var och 

de skall ha ordentliga miljobeskrivningar samt att man kan satta in handelsema i varlds-

historien. 

8.1.3 Uppfyller biblioteket de behov du bar? 

Lantagare C. har alltid varit intresserad av backer. Mamman skickade henne till biblioteket 

for att lana. Detta var inte vanligt pa 1920-talet. Eftersom hennes boendeyta numera har 

minskat i storlek, sa kan hon inte hilla pa och kopa backer i samma utstrackning som 

tidigare, utan lir hanvisad till att Hina. TV -tittandet sker med urskiljning, det lir bland annat 

detta som gar att hon har gott om tid for llisning varje dag. Hon kan inte tanka sig ett liv 

utan backer. Flera av hennes vanner lir stora bokHi.sare och nlir hon traffar dem sa ar det 

stora samtalsamnet litteratur .. Omllisning av backer ar givande tycker hon, ty man ser nya 

saker varje gang man laser en text. Hon gar liven pa Hislusta som biblioteket anordnar sex 

ganger per ar. Biblioteket uppfyller mer an val hennes behov. 

Lantagare D har all tid varit en storlasare och en flitig lantagare pa biblioteket. Nu har hon 

flyttat till en mindre bostad och kan inte fa plats med alla sina backer. Tidigare har hon 

varit medlem i en bokhandels lasecirkel, men kan inte langre aka och byta bok pa grund 

av halsoskal. Hon lir lycklig over att kunna se, eftersom hon sager sig vara beroende av 

lasning. Hon laser bokrecensioner och lyssnar pa radions program 1 och far darigenom 

boktips. Sjukdomar blir inte sa kannbara och huvudvarken forsvinner da hon laser en 

god bok. Hon anser att antalet backer lir hon vlilfarsedd med genom bibliotekets forsorg, 
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men hon saknar nyhetsvardet i bockerna som hon fick tillgodosett da hon var medlem i 

bokhandelns Iasecirkel. 

Lantagare E fick under barn- och ungdomsaren inte utveckla sin Hislust, men det har hon 

nu senare i livet forsokt att ta igen. Hon sager att den uppsokande bibliotekarien kanner 

hennes vanor. Bockerna hja.Iper henne att tranga langre in i konstens varld och antikens 

historia. Biblioteket tillfredssta.Iler hennes behov av litteratur. 

Lantagare F har tidigare varit en Boken kommer-kund da hon bodde i en annan kommun 

och tyckte det var en bra service dar. Numera bor hon sa pass nara biblioteket att hon inte 

behover fa bockema utskickade. Hon anser att biblioteket kan tillfredsstalla hennes behov 

av bocker. Enda kruxet kan vara att den onskade boken inte ar inlast som talbok, men det 

ar ju inte Partille Folkbiblioteks fel. 

Lantagare G blev flitig lasare da hon fick ont i ryggen. Eftersom hon numera ar talboks

lantagare, sa far biblioteket gora mycket fjiirrlan. Tidigare var hon Boken kommer

lantagare med vanliga bocker. Hon tycker om att sitta och lyssna pa en talbok och sam

tidigt kunna dromma sig bort till den plats dar boken utspelar sig. Hon finner att den 

uppsokande verksamheten ar tillfyllest for hennes behov och hon kan inte onska. sig mer. 

8.1.4 Vad skulle biblioteket kunna gora for dig som det inte gor idag? 

Lantagare C anser sig vara sa privilegierad att hon fOr egen del inte behover nagot mera. 

Hon onskar daremot att andra skall fa del av denna verksamhet, men forstar att det kan 

vara svart att hitta tiinkbara lantagare. En tanke hon har ar att biblioteket kunde samarbeta 

med Roda Korset eller en liknande organisation, fOr att overhuvudtaget kunna hitta nagra 

personer som iir intresserade av lasning, men som inte orkar lasa sjiilva. Och sedan kan 

biblioteket foresla litteratur som lampar sig for hoglasning, exempelvis poesi eller 

noveller. Darefter ar tanken att de frivilliga i organisationema skall ga hem till de personer 

som onskar hogliisning. 

Ett annat forslag som hon lade fram var "korsords-traffar". Hon tycker att korsords

lOsandet iir hjamgymnastik, som blir extra roligt om man kan gora det tillsammans. 

v arfor inte pa biblioteket dar det finns sa mycket uppslagsverk? 

Dessutom har hon onskema.I om fler storstilsbocker. Flera av hennes vanner har behov av 

sadana och kanske aven hon sja.Iv i framtiden. 
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Lantagare D vill garna ha nyare litteratur an den som biblioteket kan erbjuda idag. 

U'mtagare E onskar att det fanns nagon man kunde samtala med som inte pratar 

" ... sjukdomar och barnbarnsba:mbarn". Hon har i st6rsta delen av sitt liv levt i konstnarskretsar 

och sager att " ... bar pa servicehuset stirrar alla som ett fan, dA jag namner nag on konstnars namn". 

Kurser eller studiecirklar dar man kan Hi. lite utbyte av sam tal en, star pa onskelistan. 

Uintagare F har vanner som ibland talar om becker, som sedan visar sig inte vara intalade 

som talbok. 

Hon onskar att biblioteket kunde vara mer handikappanpassat, i atanke har hon 

framforallt hjalpmedel fOr synskadade och blinda. 

Bokprat nagra ganger per ar om nyutkomna talbocker, saknar hon. HogHi.sning pa dagtid 

skulle vara bra for de synskadade som star utanfOr arbetsmarknaden. 

Lantagare G sager sig vara nojd med det som ar och kan inte tanka sig nagot mera. 

8.1.5 Vad skulle banda om inte den uppsokande verksamheten fanns? 

Lantagare C skulle gatt till biblioteket och dar inte kunna hitta alla de fantastiska backer 

som den uppsokande bibliotekarien nu plockar fram till henne. Pa biblioteket skulle hon 

Iata Higga undan bockema till dess att en anhorig kunde komma och hamta dem. Det ar 

inte aktuellt med bokkop pa grund av den minskade bostadsytan. 

Lantagare D hade fOrsokt att fortsatta med bokhandelns lasecirkel och fatt skicka sina bam 

att byta bok. Detta skulle inte kunna ske vid de tidpunkter nar lantagare D lir i st6rst behov 

av en ny bok. Formodligen kept nag on bok liven om det ar ont om plats i lligenheten. 

Antalet bOcker att Hisa skulle troligen minska drastiskt. 

Lantagare E skulle ga till filialbiblioteket och lana, men det skulle inte alls bli sa manga 

backer som nu. 

Lantagare F skulle hera med de synskadades riksforbunds bibliotek om man kan vara 

enskild lantagare. 

Lantagare G skulle fa lyssna mer pa radian, men dar sands sa mycket hon inte har 

intresse av. Hon tycker att det vore synd att ga miste om de fina stunder hon harmed 

talboken. 
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8.1.6 Vilka andra kulturaktiviteter nyttjar du? 

Lanta"mre C gar glirna och lyssnar pa foredrag med ljusbilder. Hembygdsforeningen ar ett 

stort intresse. Deltager i en poesi-kurs nagra vanner har. 

Lantagare D deltager i en kyrkas gemenskapstraffar och ar medlem i 

pensionarsforeningen. 

Lantagare E kan inte ange nagot. 

Lantagare F gar nag on enstaka gang pa konsert, visafton och teater. 

Lantagare G sager att halsan gor att hon har svart for att komma ut pa nagot. 

8.2 Redovisning av intervjuer med vardpersonal 

8.2.1 Utfors det nagon kulturell bedomning av vardtagaren? 

Personal H sager att de gor hembesok hos den nya glisten, da tar man bland annat reda pa 

intressen och oftast ar det den anhorige som far hjalpa till med svaren. 

Personal I sager att alia nya mottagare av hemvard, far saga vilka intressen de har och om 

de har nagra sarskilda onskemal pa aktiviteter. Det ar det friska hos manniskan man vill ta 

till vara pa. Hemtjanst-personalen skall alltid sikta pa att det blir en stund over, sa att man 

kan gora nagot av det som vardtagaren har som onskemal. 

Personal J sager att har pa alderdomshemmet fylls det alltid i ett formular kallat 

omvardnadsplan, nar en ny patient flyttar in. Dar tar man bland annat upp patientens 

fOrviintningar och fritidsintressen. 

Personal K sager att man fran borjan forsoker ta reda pa de boendes intressen, men att det 

kan ta lang tid innan man far en riktig kulturell bedomning. 
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8.2.2 Vilken sorts kulturell verksamhet kommer patienten tillgodo? 

Personal H sager att eftersom det ar senildementa de har som gaster, saar sang och musik' 

mycket popullirt. Personalen sjunger mycket med de gamla, en musikant kommer en gang 

i veckan och spelar och sjunger samt man har en studiecirkel som.tar upp musik som var 

popular mellan 1930 och 1950. De laser hogt ur dagens tidning och samtalar om ak.tuella, 

trevliga handelser. Man kan inte lasa langa stycken hogt, dlirfor att de senildementa kan 

inte halla traden i tankebanan tillrackligt lange. En del poesi gar bra. 

Personal I sager att det helt och hrulet beror pa vad patienten vill ha. Det kan vara att fa ga 

till biblioteket med ledsagare, att ta emot gaster ar liven ,det kultur och da ar kanske stad

ning viktig for ens sjalvkansla. Bara att fa ga till torget och fa ta sig en kopp kaffe pa 

konditmiet, kan vara nagot mycket viktigt. Hela tiden skall hemtjanst-personalen strava 

efter att fa tid over, sa att man kan gora nagot som vardmottagaren onskar. Tyviirr har det 

i dessa besparingstider blivit sallsyntare med att kunna fa nag on tid over. 

De aldre vill inte kosta pa sig till exempel kursavgifter och bandspelare med battre ljud. 

Det tinns en studiecirkel pa en av dagcentralerna som ar gratis for pensionarerna. Pa en 

kassettbandspelare spelar man sanger och musik som pensionarerna kan kanna igen fran 

sin barndom och vuxenliv. Man samtalar om de minnen musiken vacker tillliv och vad 

som han de det aret nar sangen spelades in. 

Viktigt ar att de aldre skall fa fraga efter det de vill ha. Det fmns mojlighet for dem att 

onska sig saker. De aldre skall aktivera sig fOr egen skull och inte som tidigare niir de 

gick och satte sig pa terapin, for att alia skulle bli glada och nojda. Man skall fa umgas 

med dem man valjer och inte bli patvingad sallskap. 

Personal J sager att de tva mest uppskattade aktiviteterna pa ruderdomshemmet iir dels niir 

hembygdsforeningen kommer och pratar samt visar bilder fran gamla tider, dels ar det 

den manatliga begivenheten "Dans-inga-noga", dar man far dansa som man vill. Personal 

J tycker att det ar fantastiskt att se att fastiin minnet ibland ar valdigt diligt, sa kan man 

dansafoxtrot. 

En aldre dam kommer en gang i veckan och har minnestriining genom att anknyta till 

verkligheten, exempelvis infOr kungens fodelsedag hade hon med sig tidningsurklipp. 

Tillsammans med denna dam gorman liven utl1ykter ett par ganger per ar, nu senast till en 

stor vikingautstallning. 
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Man foljer med patientema till filialbiblioteket som ligger i huset, for att Hilla eller titta i 

nagon tidning. Biblioteket anordnar bokprat nagra ganger per termin. 

Man far besok av olika foreningar, korer och orkestrar. Det ar fascinerande att se hur en 

orolig och plockig manniska kan sitta helt stilla med handema i knat, da hon lyssnar till en 

allsangskonsert eller deltager i gudstjansten som ar varje vecka. Man fOrsoker att ordna 

med minst en aktivitet per vecka som ligger utanfor de vardagliga handelsema. 

Personal K sager att man utgar fran de boendes intressen. Dans ar mycket populart. 

Musik likasa. Matlagningskurser, lana bocker fran biblioteket, aka buss in till stan, ga till 

simhallen och kyrkliga aktiviteter ar nagot av det de gor. 

8.2.3 Vad gor folkbiblioteket for vardtagaren? 

Personal H sager att biblioteket bistar med litteratur och litteraturtips. De senildementa kan 

inte fordjupa sig i en text, utan det far vara korta stycken man laser. 

Personal I sager att de som tidigare haft lasintresse fortsatter med detta. Det fmns 

bibliotek pa dagcentralema. Generost av biblioteket att man inte behover registrera sina 

Ian. Narheten till dessa sma bibliotek ar underlattande for pensionarerna som ofta har 

svanghet att ta sig langre strackor. StorstilsbOckerna ar lattlasta och bra Talbockerna ar 

utmarkta for de som ar i behov av dessa, men onskvart vore om patienten ville kosta pa 

sig bandspelare med bra ljudkvalite. Dessutom stillier biblioteket upp med boklador till de 

som behover detta i hemmet. Hon har triiffat s:ldana lantagare som fullkomligt "atit'' 

deckare. 

Personal J sager att biblioteket ger fina Histips till viirdtagama och ar en kiilla att osa ur. 

Eftersom filialbiblioteket ligger i samma hus, sa ar biblioteket en naturlig del av vardagen. 

Personal K sager att bibliotekspersonalen ar mycket tillmotesgaende, da de besoker 

biblioteket. LL(lattlasta)-bocker iir samlade pa ett stiille. Under senare iir har personalen 

pa biblioteket blivit mer medvetna och kunniga om olika handikapp. Viira boende behover 

inte betala boter om de glommer att Himna tillbaka en bok. 

8.2.4 Vad skulle folkbiblioteket kunna gora ytterligare? 

Personal H skulle vilja att det fauns ett uppslagsverk och aven bocker om flora och fauna, 

speciellt om faglar. Hon kan liven tanka sig att biblioteket bokpratar fOr anhoriga om 

bocker som tar upp senildemens och hur det ar att leva med en senildement. 
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Personal I sager att i sa fall skulle det vara en lasecirkel. 

Personal J onskar en samverkan mellan va.rdutbildningarna och biblioteket tillsammans .. 

med andra kulturinrattningar, sa att kulturens betydelse kommer in i vardarbetet fran 

grunden. Hon anser att hon ar en av de fa pa arbetsplatsen som riktigt utnyttjar kulturen i 

vardarbetet. Det vore onskvlirt med hoglasningsstunder, ty som det ar nu sa hinner inte 

vardpersonalen med att lasa hogt ur tidningen varje dag. Arbetsbelastningen ar en kon-

kurrent till kulturen. 

Anhoriga slapper ofta ansvaret for de gamla da de flyttar till ett iilderdomshem. Det vore 

bra om man atminstone kunde fa anhoriga att ta sin "gamla mamma'' med sig in pa biblio

teket och dar Uisa tidningen eller nagot annat. Har kunde kanske biblioteket hjalpa till pa 

nagot satt hoppas hon. 

Personal K sager sig inte kunna komma pa nagot ytterligare som biblioteket kan gora. 

8.3 Diskussion 

De behov som folkbibliotekets uppsokande verksamhet kan uppfylla tycker de intervjuade 

lantagarna infrias till starsta delen. Om man ser tilllitteraturtillgangen och -urvalet sa 

verkar lantagama vara helt nojda, fOrutom i ett fall dar det framlagges en synpunkt pa att 

det drojer fOr lange innan de nyutkomna bockema nar lil.ntagama inom den uppsokande 

verksamheten. Da det giiiler personalen anser de att vardtagama far de behov som folk-

biblioteket kan uppfylla helt tillgodosedda. 

bnskemal om fOrandringar inom folkbibliotekets uppsokande verksamhet sa ar utakning 

av bokprat, hogHisning och lasecirkel det vanligast fOrekommande svaret. Detta ar nagot 

man sammankopplar med bibliotekets verksamhet och tydligen popullirt bland de till

fragade. Korsordstraffar ar ett intressant forslag, som man borde undersoka narmare, for 

att se om tillrackligt intresse foreligger. Huvudbiblioteket ar viii handikappanpassat for 

rullstolsbundna, men for de synskadade och blinda ar det inte lika viii utbyggt. 

Personalen pa dagverksamheten onskar utakad samling av referenslitteratur. En av de 

intervjuade personalema anser att kultmen inte ar en naturlig del av vardarbetet och darfor 

onskar att folkbiblioteket tillsarnmans med andra kulturinrattningar skall informera pa 

vardutbildningarna om vad kulturen betyder for manniskan. 
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Personal I sager att det ar det friska hos manniskan man vill ta till vara pi Det ar just detta · 

som i forskningen har visat sig kan leda till positiva medicinska effekter. Den 

. omvardnadsplan som fylls i for vatje ny vardtagare ar ett satt att se personen i ett 

helhetsperspektiv. Helhetsperspektiv kravs for att man skall kunna se det friska hos 

manniskan (Kultur ger halsa, 1994, s137). 

Arbetsbelastningen ar en konkurrent till kulturen anser personal J. Hon sager ocksa att 

hon upplever att hon ar en av de fa pa sin arbetsplats som ser kulturen som en viktig del i 

vardarbetet. Projektet i Uppsala Ian visade att forst nar vardpersonalen inser betydelsen av 

kultur i varden och kanner sig engagerade och delaktiga, sa kan verksamheten fungera. 

A ven personal I har onskemal om att folkbiblioteket skall infonnera pa vardutbild

ningama, for att pa detta satt kunna fa in kulturens betydelse fran grunden. 

I Rationaliseringsutredningen (1960, s 110) foreslogs att Ian vid sjukhusbibliotek inte bor 

registreras och just detta tog personal I upp som en stor fonnan. 

Vid intervjuema med personalen framkom det dels att man fick ta hjalp av de anhoriga for 

att fa fram uppgifter om patientens intressen och dels att man som anhorig slapper 

ansvaret for sina nara da de kommer in pa ett aiderdomshem. I litteraturen kan man Hisa 

att det kan vara svart att vara anholig tilllangtidssjuka. Orsakema kan vara oron fOr den 

sjuke, svanghet att acceptera den forandring i livssituationen som sjukdomen gett upphov 

till eller daligt samvete for att inte kunna ta hand om den sjuka. Biblioteket skulle har 

kunna vara behjalpligt med litteratur om sjukdomar och om hur det ar att leva tillsammans 

med langtidssjuka. 

De intervjuade personema ar kvinnor. Hur kom det sig att det blev sa? Vardpersonalen i 

nivaema under lakare ar till allra stOrsta delen kvinnlig. Datfor ar det inte konstigt att de 

intervjuade personalema alla ar kvinnor. Men varfor ar de intervjuade lantagarna aven de 

av samma kon? Kanske det kan vara nag on undennedveten tanke hos den uppsokande 

bibliotekarien och mig, da vi till intervjuema valde ut personer som skulle kunna tillfora 

verksamheten nya tankar. Eller kan det hora samman med det som har kommit fram i 

anvandarundersokningar, att pa folkbiblioteket ar det mest kvinnor som lanar bocker 

medan mannen mestadels laser tidningar och tidskrifter samt det som personal I sa om att 

de som tidigare haft lasintresse fortsatter med detta. Och den uppsokande verksamheten 

handlar mycket om bocker och lasning. 
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9 Analys och sammanfattande diskussion 

Den uppsokande verksarnheten vid Partille Folkbibliotek startade ar 1970 med Boken 

kommer-verksamhet och har sedan dess utvecklats till att omfatta iiven service till vard

institutioner, arbetsplatsbibliotek, invandra.re och psykiskt utvecklingsstorda. For att na ut 

med verksamheten samverkar man med personal pa vardinstitutionerna, kyrkan, 

handikapp- och pensioniirsforeningar. 

En fraga man kan stiilla sig iir om man verkligen nar dem som iir i st6rst behov av verk

samheten. Hur far man reda pa vilka som verkligen har st6rst behov. Ett siitt att ta.reda pa 

detta skulle kunna vara genom att tillfraga ett stort antal personer boende i Partille om 

folkbibliotekets uppsokande verksamhet skulle kunna gora nagot for dem. I sa fall skulle 

man da inte enbart fraga ut de lantagare som redan har tillgang till servicen, vilket jag har 

gjort. Man borde iiven i anslutning till undersokningen starta olika projekt som anknyter 

till svaren pa de utfragades svar. En sadan undersokning torde vara mer resurskriivande 

iin vad denna uppsats ger utrymme till. 

En grupp miinniskor som formodligen inte skulle komma till tals i det ovan niirnnda fOr

slaget, iir de som lever isolerade. Den ena av politikema sa sig speciellt varna om unga 

och isolerade miinniskoma. Detta iir en grupp som den uppsokande verksamheten egent

ligen inte har nagon service till, varken som det iir nu eller som det tidigare har varit. 

Sedan kan man fraga sig hur man skall fa tag i de isolerade miinniskorna. Ar man isolerad 

sa harman ju inte kontakt med andra manniskor och da iir det inte Hitt for folkbiblioteket 

att kunna na ut med vad man har att erbjuda. 

Vad som frarnkommer vid intervjuerna med lantagarna, sa iir det att de anser folkbiblio

tekets uppsokande verksamhet vara viildigt viktig och givande for dem. De har svart fOr 

att ge forslag pa ytterligare aktiviteter som folkbibliotekets uppsokande verksamhet kan 

gora for dem. Man far ta i beaktande, att komma med nya fOrslag i sig kan vara svart och 

dessutom. pa nagot som man far gratis och ser som nagot fantastiskt priviligierat att ha 

tillgang till. 

Niir man tittar pa vad vardpersonalen tar fram for nagra exempel pa kulturella aktiviteter 

som kommer vardtagaren till godo, sa visar det sig att folkbiblioteket star for en liten del 

av dessa. Medan om man tittar pa vilka kulturella aktiviteter de intervjuade lantagarna 

nyttjar fOrutom det som folkbiblioteket kan erbjuda, sa iir folkbibliotekets verksarnhet 

dominerande. Kan det vara sa att de som anviinder det sorn folkbilioteket kan erbjuda med 
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sin uppsokande verksamhet, nyttjar denna service i mycket hog utstrackning, medan 

aterstoden av alia vardtagare i mycken liten grad anvander folkbibliotekets resurser. I 

gengald kan man saga att for dem somanvander sig avfolkbibliotekets uppsokande verk

samhet, sa l:ir det en mycket viktig service. 

Bade vardpersonal och politiker tog upp hur viktig kulturen l:ir for manniskan. Viktigt l:ir 

att man ser tilllantagarens individuella behov, poangterade politiker B. Vid intervjuema 

med vardpersonalen sa framkom det, att det alltid fylls i en blankett pa vilken det bland 

annat tas upp vilka intresseomraden som vardtagaren har. Detta l:ir en anpassning till de 

individuella behoven. Hem~anstpersonalen skall alltid strava efter att fa tid over, sa att 

nagot av vardtagamas intressen eller onskema.I kan uppfyllas. Nu tillade den utfragade 

personalen att arbetsbelastningen l:ir sadan att sa mycket extra tidinte finns till overs. 

Aven personal J ansag arbetsbelastningen vara en konkurrent till kulturen. Det vore bra 

om personalen inom aldrevfu:den kunde komma over motstandet till kulturen i arbetet och 

inse att kultur kan tmderlatta vardarbetet. Naturligtvis l:ir det arbetssamt i ett initialskede 

innan man har fatt rutiner pa hur man skall handha kultur. 

Det allra viktigaste for kultur i varden l:ir just personalen, deras attityder, engagemang och 

deras tro pa kultur som instrument i vardarbetet. Kulturkunskap pa schemat i vardutbild

ningarna l:ir nagot som bade politiker och vardpersonal ser som en viktig del av forand

ringen i att fa professionell status pa kultur i varden. Verksamheten star och faller med 

personalens positiva eller negativa attityder till kultur som vard. Kulturen maste finnas 

med fnm grunden och bli en vardaglig del av omvardnadsarbetet, detta kan ske om kultur 

finns med i utbildningarna. Att paverka attityder l:ir ett langsiktigt arbete. I Partille skulle 

Kultur- och Fritidsnamnden ktmna folja utvecklingen inom detta omrade aktivt och sam

arbeta med Social- och Gymnasienamnd, for att fa fram riktlinjer for kulturkunskap i 

vardutbildningama. En sak man far ta i beaktande l:ir att de kommande Mdringarna l:ir mer 

vana att stalla krav. 

I Kulturutredningen fOresiar man att vardpersonal, tolkar, assistenter och ledsagare s:kall 

fa en sadan utbildning att de kan bli de funktionshindrades kulturombud. Dock undrar 

jag vern som skall hilla i utbildningarna och vern som skall betala? 

Politikema angav att den uppsokande verksamhetens syfte l:ir bade en social omsorg om 

eftersatta grupper och att man skall soka vinna nya lasare av goda bocker. Men ju langre 

man talar med dem desto storre inriktning blir det pa den sociala omsorgen och det att 

man skall finna nya lantagargrupper kommer mer eller mindre bort i resonemanget. Nar 

man ser till vilka som den uppsokande verksamheten i Partille idag riktar sig till, kan man 

konstatera att mrugruppema ingar ide eftersatta gruppema, som star omtalade i 1974 ars 
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kulturpolitiska m:ll, och ar dessutom vana bokHi.sare. Aven de personer som ar interv

juade i denna uppsats tillhor denna grupp. 

"Korsords-traffar" later som ett in tress ant fOrslag som folkbiblioteket skulle kunna 

utveckla i samarbete med nagon av kommunens fOreningar, exempelvis pensionars- eller 

handikappfOreningar. Detta gar aven i linje med vad som star i Kulturutredningen om ett 

utvidgat samarbete mellan kulrturinstitutionerna och fOreningslivet. Det kanske racker 

med att folkbiblioteket hjalper till vid igangsattandet, sa att korsordslosarna kommer i 

kontakt med varandra. 

Lantagare E uttalar sig om att hon inte har nagon meningsfrande att umgas med. Nog 

borde det kunna finnas nagon i Partille som·har en liknade litteratursmak. Den person 

som sitter inne med sactana upplysningar ar den uppsokande bibliotekarien, men hon kan 

inte sammanfora nagra lantagare pa grund av sekretess. Det ar mycket viktigt att varje 

manniska har sin integritet, men ibland ar det som om den slitter en kapp i hjulet for den 

enskilda mfumiskan. Uittnad in om vis sa delar av sekretessen skulle kunna gagna 

exempelvis lantagare E. 

Personal I nfunner att aldre personer ofta inte unnar sig saker, det kan vara kursavgifter 

eller bandspelare med ett bra ljud. Nagra kassettbandspelare har folkbiblioteket till utlan. I 

de besparingstider som ar nu, sa kan man nog inte fOrvanta sig att kommunen kommer att 

inkopa fler bandspelare. Det a.r formodligen pa det viset att man maste bearbeta de aldre 

att tanka mer pa sig sjalva. 

Statistiken som har insamlats utav Statistiska Centralbyran vart tredje ar angaende folk

bibliotekens uppsokande verksamhet a.r svartydd da man skall gora egna berakningar. Det 

ar inte likvardiga uppgifter som efterfragas fran ar tillar och dessutom inhamtar inte 

Statistiska Centralbyran uppgifter fran samma uppgiftslamnare varje gang. Nagot over

raskande firmer man att antal arsverke bibliotekarier som handhar de psykiskt utveck

lingsst6rda endast ar sammanlagt sex stycken i hela landet. Man kan fundera pa hur 

mycket av folkbibliotekets uppsokande verksamhet som inte framkommer i statistiken. 

Vid undersokningen av Partille folkbibliotek sa visade det sig att den service som riktar 

sig till de psykiskt utvecklingsst6rda i kommunen var av sactan art att den inte blev in

raknad i Statistiska Centralbyrans frageformuUir. 
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10 Sammanfattning 

Bakgrunden till uppsatsen ar att den uppsokande verksarnheten vid Partille bibliotek 

riktad till vuxna, sjuka och handikappade har bedrivits sedan ar 1970. Verksarnheten 

startade med Boken kommer och har sedan dess utvecklats till att aven omfatta service till 

a.Iderdomshem, servicehus, sjukhem, dagcentraler, arbetsplatsbibliotek, invandrare och 

vissa handikappgrupper. Samhallet vi lever i har forandrats valdigt mycket under de 

gangna dryga 25 aren, men folkbibliotekets uppsokande verksamhet har inte i namvard 

grad fomyats. 

Syftet ar att ge en bild av den uppsokande verksamheten vid Partille folkbibliotek sa som 

den ar idag och aven att se pa om det fmns nagot behov av att biblioteket omprovar sitt 

arbetssatt. For att kunna ge en fullstandigare bild av verksarnheten sa har aven viss histo

rik tagits med, bade vad som galler den uppsokande verksarnheten i kommunen och vad 

som galler denna verksamhet over huvud taget. 

For att kunna spegla dagens verksarnhet och eventuella forslag pa nya arbetssatt, sa har 

fragestallningen delats upp i fyra delar. Den forsta ar en kartlaggning over den nuvarande 

verksarnheten, sedd ur de uppsokande bibliotekariemas perspektiv. Den andra ar ett 

forsok att jamfora folkbibliotekets uppsokande verksamhet i Partille kommun gentemot 

riksgenomsnittet, statistiskt sett. Den tredje ar hur kommunalpolit:ikema ser pa verk

samheten. Den fjarde a.r vad lantagare och vardpersonal har for uppfattning. 

K valitativa intervjuer har utforts vid alia fdgestallningar utom den andra. Dessa intervjuer 

har skett via sam tal om vissa ternan. Fragestallning tva har besvarats via genomgang av 

Statistiska Centralbyrans uppgifter vad som galler Sveriges folkbiblioteks uppsokande 

verksamhet. 

Teoridelen bestar av en rad statliga utredningar som har varit av betydelse for den upp

sokande verksamheten vid folkbibliotek. Under denna del av uppsatsen har aven folk

bildningstanken, vilken ar grunden for denna verksarnhet, tagits upp. Kulturens betydelse 

inom varden har ocksa visat sig vara viktig fOr detta arbete. 

Kapitlet om kartlaggning redovisar intervjuema med de uppsokande bibliotekariema. Har 

redovisas den verksarnhet som utfors vad som giller ma.Igrupper, typ av service och vilka 

den uppsokande verksarnheten sarnverkar med. 
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Darefter redo visas hur Partille kommun fOrhaJler sig till riket i ovrigt i denna verksamhet, 

statistiskt sett. Kapitlet ar indelat efter de informationsomraden som Statistiska Central

byran efterfragade vid den senaste matningen. Inom vissa omriiden ligger Partille over 

riksgenomsn:ittet och andra delar av den uppsokande verksamheten har kommunen inte 

ails representerat i sitt utbud. 

Vid utfragningen av politikema sa sade de att syftet ar att bade ge service till vissa efter

satta grupper och att biblioteket skall forsoka na ut till nya bokHisare. Ju langre samtalet 

fortgick, desto mer overgick man till att tala om de eftersatta gruppema och inte ails om att 

biblioteket skail nii nya lasare. 

Lantagama Hr mycket nojda med folkbibliotekets uppsokandeverksamhet och sager att 

den ar ovarderlig med tanke pa deras livssituation. Detar svart att fii fram fOrslag pa nya 

arbetssatt for denna serviceverksamhet. 

Viirdpersonalen anser att biblioteket uppfyller det behov som viirdtagamahar. Nagot.som ... 

framkom under dessa intervjuer var att man maste fa viirdpersonalen mer insatta i betydel-

sen av kultur i viirden. 

De forslag pa forandring av den uppsokande verksamhetens arbetssatt var mestadels det 

man redan forknippar med denna service. 

64 



Litteratur- och kallforteckning 

Otryckta kallor 

Partille 

Partille Folkbibliotek 

Budget for ar 1996 

Partille 

Intervjuer med tva bibliotekarier, utforda i februari 1996 

Intervjuer med fern lantagare, utforda i april1996 

Tillagg till statistikuppgift : Folkbibliotek 1978 (blankettJJUK 305) 

Tillagg till statistikuppgift : Folkbibliotek 1981 (blankett IIUK 305) 

Tillagg till statistikuppgift : Folkbibliotek 1984 (blankett I/UK 305) 

Tillagg till statistikuppgift : Folkbibliotek 1987 (blankett IIUK 305) 

Tillagg till statistikuppgift : Folkbibliotek 1990 (blankett IIUK 305) 

Tillagg till statistikuppgift : Folkbibliotek 1993 (blankett I/KM 305) 

Partille Kommun 

Intervjuer med tva kommunalpolitiker, utfOrda i aprill996 

Partille 

Partille Socialforvaltning 

Intervjuer med fyra vardpersonaler, utforda i april och maj 1996 

Partille 

Stadsbyggnadskontoret 

Fakta om Partille 1995 (broschyr) 

Litteratur 

1968 ars litteraturutredning, (1974), Boken: huvudbetlinkande.- Stockholm : Allrniinna 

fori.- (Statens offentliga utredningar; 1974: 5) 

1970 :irs rationaliseringsutredning vid folkbiblioteken, (1972), Biblioteksarbete: en 

oversyn av verksamheten vid kommunala bibliotek : betlinkande. - Lund : Bibliotekstjiinst 

65 



Ambjomsson, Ronny, (1988), Den skotsamme arbetaren: ideer och ideal i ett norrUindskt 

sagverkssamhalle 1880-1930.- Stockholm: Carlsson. (Serien Norrlands 

Bildningshistoria) 

Arbetsgruppen fOr undersokning av biblioteksverksamhet vid sjukhus, (1976), 

Sjukhusbibliotek : en oversyn av de allmana bibliotekens verksarnhet, organisation och 

arbetsfonner : rapport. - Lund : Bibliotekstjanst 

Ekholm Mats, Fransson, Anders, (1979), Praktisk intervjuteknik.- 2 omarb. uppl.

Stockholm : A WE/Geber 

Fernow, Nils, Det goda livet: livskvalitet pa aldre dar.- Stockholm: Riksfi:ireningen att 

aldras lir att vaxa 

Folkbiblioteksutredningen, (1984), Folkbibliotek i Sverige : betankande. - Stockholm : 

Allmana f6r1. - (Statens offentliga utredningar ; 1984 : 23) 

Fi:irsok med bibliotek : litteraturutredningens biblioteksstudier, (1972). - Stockholm. -

(Statens offentliga utredningar 1972: 61) 

Handikapputredningen, (1976), Kultur at alla : betankande. - Stockholm : Allmanna fi:irl. 

- (Statens offentliga utredningar; 1976 : 20) 

Herder, Mats, (1986), Arbetsplatsbibliotek i Sverige: studier av en uppsi:ikande 

folkbiblioteksverksarnhet och dess frarnvaxt. Uppsala : Universitetet, A vd. fOr 

litteratursociologi.- (Sklifter utgivna av Avdelningen fi:ir litteratursociologi vid 

LitteraturVetenskapliga institutionen i U ppsala ; 20) 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, (1991), Forskningsmetodik : om 

kvalitativa och kvantitativa metoder. - Lund : Studentlitteratur 

Harte, Sven Ake, (1982), Som man fragar far man svar: ett kompendium i intervju- och 

enkatteknik. - Goteborg 

Klasson, Maj, (1988), Biblioteket som studiemilji:i: exemplet 6stergotland.- Linki:iping: 

Universitetet, Institutionen fi:ir pedagogik och psykologi. (Rapport LiU-PEK-R-128) 

Krag Jacobsen, Jan, (1993), Konsten att lyssna och fraga. Lund: Studentlitteratur 

66 



Kultur ger halsa, (1994): slutrapport fran nordisk UNESCO-konferens i Esbo 1.-

3.9.1994.- Helsinki: Finlands Unesco-kommision.- (Publikationer av Finlands 

Unesco-kommision no. 70) 

Kultur i varden : ideer och synpunkter, (1984). - Stockholm : Liber distrubition. -

(Rapport fran Kulturd1det 1983 : 6) 

Kultur i varden: utgangspunkter, organisation, resurser (1984).- Stockholm: Liber 

distrubition. - (Rapport fran Kulturradet 1983 : 7) 

Kulturutredningen, (1995), Kulturpolitikens inriktning : slutbetankande. - Stockholm : 

Fritze. (Statens offentliga utredningar; 1995 : 84) 

Lundborg, Bitte, (1986), Bing och Beethoven: om kultur i aldreomsorgen.- Stockholm: 

Statens Kulturrad 

Nolgard, Kai, (1992), Kultur for forandring och fOrnyelse: kultur som metod i 

personalutbildning. - Uppsala : Landstinget i Uppsala lan 

Olmander, Ingrid, Fux-Karlsson, Helena, (1992), Man maste sliiss: Adelreformen och 

kulturen. - Stockholm : Svenska kommunforb. 

Ord och bild, (1992).- Gustavsson, Bernt: Folkbildning 2 Folkets mojlighet, s 37-44 

Rationaliseringsutredning, (1960), Organisation och arbetsmetoder vid kommunala 

bibliotek : betankande. Stockholm : Bibliotekstjanst i Lund i distribution 

Renborg, Greta, (1963), Det uppsokande biblioteket: om bibliotekets mojligheter att 

stimulera lasintresset. - Lund. (Biblioteksstudier ; 2) 

Renborg, Greta, (1988), Biblioteket hjfutpunkten. - Boras : Hogskolan 

Radstrom, Lennart, Stromberg, Lars, Andersson, Bo, (1988), Den kluvna hallen : 

Partille och dess manniskor under 1900-talet. Partille: Partille Kultumamnd 

Sjoholm, Carina, (1992), "Hellre lite dum an snobbig" :en etnologisk studie av en 

satsning pa arbetsplatsbibliotek. - Lund : Bokbox 

{;7 



Statistiska meddelanden : Folkbiblioteken 1978, (1980). - Stockholm : Statistiska 

Centralbyran. - (Nummer ; U 1979 : 27) 

Statistiska meddelanden: Folkbiblioteken 1981, (1983).- Stockholm : Statistiska 

Centralbyran. - (Nummer ; U 1983 : 2) 

Statistiska meddelanden : Folkbiblioteken 1984, (1986). - Stockholm : Statistiska 

Centralbyran.- (Nummer; Ku 11 SM 8601) 

Statistiska meddelanden: Folkbiblioteken 1987, (1989).- Stockholm : Statistiska 

Centralbyran.- (Nummer; Ku 11 SM 8801) 

Statistiska meddelanden: Folkbiblioteken 1990, (1992).- Stockholm: Statistiska 

Centralbyran.- (Nummer; Ku 11 SM 9201) 

Statistiska meddelanden: Folk- och skolbiblioteken 1993, (1994).- Stockholm: 

Statistiska centralbyriin. (Nummer; Ku 11 SM 9401) 

Talbokskommiten, (1982), Talbocker: utgivning och spridning: betiinkande.

Stockholm : .Allmanna forl. - (Statens offentliga utredningar ; 1982 : 7) 

Tjugo iirs kulturpolitik 197 4-1994 : en rapport fran kulturutredningen. Tabellbilaga, 

(1995). - Stockholm : Fritze. - (Statens offentliga utredningar ; 1995 : 86) 

Wikstrom, Britt-Maj, (1994 ), Pleasant guided walks via pictures of works of art : a work 

of art stimulation programme. - Stockholm : Karolinska institutet. - (Diss. Karolinska 

institutet) 

Anda hem till fru Nilsson : en metodutredning om uppsokande biblioteksverksamhet, 

(1990). Stockholm: Statens kulturriid.- (Rapport fran Statens kulturriid; 1990: 1) 

Ohnander, Bengt A., Tva systrar i Jonsered II Gtiteborgs Posten, 960201, s 27 

68 



Bilaga 

lnformantforteckning 

Politiker A: socialdemokrat 

Politiker B: borgerlig 

Lantagare C: kvinna, pensionar, Boken kommer-lantagare 

Lantagare D: kvinna, pensionar, boende pa servicehus 

Lantagare E: kvinna, pensionar, boende pa servicehus 

Lantagare F: kvinna, Boken kommer-Hintagare, blind 

Lantagare G: kvinna, pensionar, Boken kommer-lantagare, synskadad 

Personal H: kvinna, arbetar med dagverksamhet fOr senildementa 

Personal I: kvinna, arbetar med hemtjanst 

Personal J: kvinna, arbetar pa alderdomshem 
Personal K: kvinna, arbetar pa en gmppbostad for psykiskt utvecklingsst6rda 

69 





Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Bon1s ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fran bela Iandet fOr att studera hiir. Hogskolan bestar av 
fern institutioner och utbildningsprogram och kurser ges in om 
omradena bibliotek cch information, texti], teknik, pedago
gik samt data och ekonomi. 

Hogskolans lokaler ligger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningarna har sitt ursprung annu langre tillbaka i den stat
Ega Tekniska Vafskolan sam inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete iir en expanderande del 
av hogskolans verksamhet. Hogskolan samverkar hiir med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

I nstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshOgskolan i Bods landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier, men genom universite
tens och hogskolornas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar indi.ttats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen Ieder till en magisterexamen 
som omfattar sarnmanlagt 160 poiing (motsvarar atta termi
ner), varav minst 80 poiing inom iimnet biblioteks- och 
informationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och informationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

lnstitutionen bibliotekshogskolan 
Hogskolan i Bon3.s 

Box874 

Hogskolan i Boras 
Biblioteket 

1111 II II Ill IIIII 
16000 000130159 

JORAs 
116 40 00 
l lmqvist @ hb.se 



 
 

 
 

BADA – BORÅS AKADEMISKA DIGITALA ARKIV 

 

 
 
 
 
 

 
 

Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid 
Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen 
mellan åren 1995 och 2006. 
 
Bibliotek & läranderesurser (BLR) vid Högskolan i Borås har utfört digitaliseringen och har 
använt de exemplar som funnits i bibliotekets samlingar i befintligt skick. 
 
De digitaliserade magisteruppsatserna är publicerade i Borås Akademiska Digitala Arkiv 
(BADA), som är högskolans system för digital publicering. http://bada.hb.se 
 
Upphovsrätten tillhör författarna. 
 
Publiceringsår i BADA: 2014 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


