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Abstract The aim of this Master’s thesis is to examine how disabled people 

who receive the shut- in-service in one community define service 
quality. The purpose is also to examine the shut- in-service and to 
look at the users' context. Answers are sought to the following 
questions: 

 
• How do users experience the service quality of the shut- in-

service? 
• What kind of service does the shut- in-service offer to the user? 
• How can the user be described and which are his/her requests?  
 
The analysis is based on theory about service quality by Christian 
Grönroos. The theory makes a distinction between two kinds of 
service quality, technical vs functional quality, as experienced by 
the user through the profile of the organization. The user’s opinion 
of excellent service quality is the main issue of Grönroos' theory. 
The study is based upon interviews and observations. The results 
from the survey showed that the shut-in-service users are a ho-
mogenous group, with different disabilities. It also showed that the 
shut-in-service had a high service quality with well-adapted media 
and facilities. Two out three users appreciate that the service at the 
shut-in-service is satis fying. The third user was only pleased with 
the technical quality. For all three users the helpful and under-
standing library staff was the most important aspect of the service.  
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Inledning 

 
För de allra flesta människor är det en självklarhet att besöka biblioteket. En del människor 
har dock ingen möjlighet att besöka biblioteket på grund av ett eller flera funktionshinder. 
Dessa personer har dock ändå kvar sitt behov av biblioteksservice.  
 
I den uppsökande verksamheten har biblioteket arbetat med att öka tillgängligheten för de 
funktionshindrade. Det finns t.ex. Boken kommer-verksamheten1 för de personer som inte 
själva kan ta sig till biblioteket på grund av funktionshinder. Boken kommer–verksamheten är 
en mycket personlig service som utgår ifrån användarens specifika behov utifrån deras hand i-
kapp. Tjänsten Boken kommer innebär att bibliotekspersonalen tillsammans med låntagaren 
väljer ut böcker och därefter distribueras böckerna till låntagaren. Låntagaren kan bo i eget 
boende eller på en vårdinstitution. De personer som efterfrågar denna biblioteksservice kan ha 
olika funktionshinder.2 Boken kommer- låntagarna kan till exempel ha fysiska funktionsned-
sättningar som begränsar rörligheten. De kan även ha orienteringshandikapp, vilket medför att 
dessa personer kan ha svårt att använda bibliotekslokalen. Personer som har synskador eller 
utvecklingsstörningar hör till de orienteringshandikappade. Av Boken kommer –låntagarna är 
de äldre i majoritet, eftersom det är då som t.ex. hörsel- och synskador är mest framträdande.3  
 

1.1 Problembeskrivning 
 
Mitt val av uppsatsämne har sin grund i att jag uppfattar det som att de funktionshindrade 
oftast har blivit sedda som avvikande och kommit i andra hand, även i bibliotekssammanhang. 
Enligt SCB4 har cirka en fjärdedel av Sveriges befolkning någon form av funktionshinder.5  
Tideman (2000) konstaterar att de funktionshindrade inom flera områden har det sämre än den 
övriga befolkningen, trots de förbättringar som skett sedan slutet av 1960-talet. Tideman refe-
rerar till SCB angående de funktionshindrades levnadsförhållanden (ULF 6, 2000). Undersök-
ningen visade att följande komponenter kan ge en beskrivning på de olika områden som de 
funktionshindrade har det sämre än den övriga befolkningen: ”Hälsa, utbildning, sysselsätt-
ning och arbetstider, arbetsmiljö, ekonomi, boendeförhållanden, transporter och kommunika-
tioner, fritid, sociala relationer, politiska resurser samt trygghet och säkerhet”.7  
 
Under 1990-talet har många bibliotek av ekonomiska skäl lagt ner den uppsökande verksam-
heten, konstaterar Statens kulturråd i sin rapport (1999). För att klarlägga vad som har hänt 
med servicen för de funktionshindrade har Statens kulturråd ingående undersökt verksamhe-
ten i tjugo kommuner. Undersökningen visade bl.a. att den uppsökande verksamheten inte ses 
som en basverksamhet för många kommuner, trots det stöd som bibliotekslagen ger. De sär-
                                                 
1 Begreppet Boken kommer, skrivs kursivt i fortsättningen för att underlätta för läsaren. 
2 Se vidare avsnitt 2.1.1 
3 Statens kulturråd, 1999, Bibliotekets särskilda tjänster: Kartläggning och analys av biblio-
teksservice för äldre och funktionshindrade, s 54f. Med vårdinstitutioner åsyftas äldreboende, 
servicehem, hem för utvecklingsstörda etc. Jag kommer fortsättningsvis att skriva vårdinstitu-
tioner. 
4 Statistiska Centralbyrån. 
5 Statens kulturråd, 1999, s. 54. 
6 (ULF) Undersökningar av levnadsförhållanden 
7 Tideman, Magnus, red. 2000. Perspektiv på funktionshinder & handikapp, s. 47-49, 64. 



 2 

skilda tjänsterna (där Boken kommer ingår) ses alltså inte som en del i den ordinarie verksam-
heten utan mer som ett frivilligt åtagande. Många bibliotek idag har ekonomiska problem. 
Biblioteken koncentrerar sig därför i första hand på de reguljära tjänsterna (öppettider och 
vuxenstuderande). De särskilda tjänsterna kommer därmed i kläm, anser Statens kulturråd. 

Enligt Statens kulturråd kan verksamhetens organisatoriska placering reguljär eller särskild 
verksamhet alltså ha betydelse för verksamhetens framtid. Enligt bibliotekslagen har de funk-
tionshindrade en demokratisk rättighet till biblioteksservice, oavsett ekonomiska hinder etc. 
Enligt bibliotekslagen skall alla medborgare även de personer som inte själva kan ta sig till 
biblioteket få ta del av bibliotekets verksamhet. Många av de funktionshindrade har idag dock 
inte en möjlighet att ta del av bibliotekets samlingar på grund av nedskärningar och/eller ned-
läggningar. Det uppstår alltså här ett gap emellan den ambition som biblioteket har och verk-
ligheten.  8 I denna uppsats avses att undersöka om detta problem visar sig i en medelstor 
kommun i Sverige och i så fall hur.  
 

1.2 Syfte och frågeställningar  
 
Denna studie har två syften. Det första syftet är att studera hur de funktionshindrade upplever 
bibliotekets service utifrån de behov som deras specifika handikapp ställer. Det andra syftet är 
att undersöka vilken ställning som Boken kommer–verksamheten kan ha på biblioteket i un-
dersökningskommunen och hur dess serviceutbud är utformat. För att uppnå uppsatsens syfte 
har följande frågeställningar formulerats: 
  
• Hur kan användargruppen beskrivas och vilka behov har användarna utifrån sitt hand i-

kapp? 
• Hur upplever informanterna servicekvaliteten på Boken kommer? 
• Vilket serviceutbud förekommer på Boken kommer-verksamheten i nämnda kommun och 

hur ser bibliotekets ledning på verksamheten?  

 

1.3 Centrala termer och företeelser: innebörd, historia och använd-
ning 

1.3.1 Servicekvalitet  
 
Nationalencyklopedin beskriver service som en åtgärd eller en aktivitet som utförs i syfte att 
betjäna kunder, dels kontroll och underhåll av t.ex. maskiner. Synonymt används också ter-
men tjänst. Företag som producerar tjänster kallas ofta serviceföretag. 9 Enligt Hernon och 
Whitman (2001) kretsar servicekvalitet kring mötet mellan kund och serviceleverantör. An-
vändarens förväntningar skall överensstämma med den service det specifika biblioteket er-
bjuder för att servicekvalitet skall uppstå.10  
 

                                                 
8 Statens kulturråd, 1999, s. 5-6, 91, 188-189. 
9 Nationalencyklopedin [2005-05-04] 
10 Hernon, Peter & Whitman, John R, 2001. Delivering satisfaction and service quality: A 
customer-based approach for libraries, s.15. 
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1.3.2 Uppsökande verksamhet 
 
Statens kulturråd (1990) definierar begreppet uppsökande verksamhet som ”en metod att nå 
vissa grupper av människor genom att erbjuda kontinuerlig biblioteksservice utanför bibliote-
kens lokaler”. 11 Bibliotekets benämning av biblioteksverksamhet för personer med särskilda 
behov har bytt namn vid ett flertal tillfällen. Enligt rapporten benämns biblioteksverksamhe-
ten för äldre och funktionshindrade ifrån 1930-talet till slutet av 1960-talet för social biblio-
teksverksamhet. Verksamheten riktade sig då framför allt till olika vårdinstitutioner. I början 
av 1970-talet ställde man sig dock tveksam till namnet social biblioteksverksamhet. Frågan 
diskuterades bl.a.. på SAB:s12 årsmöte 1972. SAB ansåg, att begreppet social kunde tolkas 
negativt. Begreppet social kunde uppfattas som en social verksamhet, menade SAB. På SAB:s 
årsmöte 1974 byttes därför begreppet social biblioteksverksamhet ut emot uppsökande verk-
samhet. SAB slog fast att biblioteket inte har en social funktion eftersom inte någon avdelning 
på biblioteket kan sägas vara mer social än någon annan. 13  
 
I den uppsökande verksamheten ville biblioteken istället aktivt söka upp användaren för att 
stimulera medborgaren till läsning och nyttjande av bibliotekets serviceutbud. Verksamheten 
breddades även till att även gälla arbetsplatsbibliotek och uppsökande verksamhet för barn. 
Uppsökande verksamhet är en målgruppsinriktad verksamhet som har syftet att informera och 
förbättra biblioteksverksamheten för handikappade människor, dels på biblioteket och dels 
utanför bibliotekets lokaler. Målet var alltså för den uppsökande verksamheten att anpassa 
bibliotekets innehåll och verksamhet efter de funktionshindrades behov – inte att bygga upp 
en verksamhet utanför biblioteket. 
 
Enligt Statens kulturråd är definitionen uppsökande verksamhet helt fel eftersom tjänsterna 
endast erbjuds de personer som efterfrågar densamma. Statens kulturråd anser istället att defi-
nitionen bibliotekets särskilda tjänster är mer passande. Denna definition har dock inte slagit 
igenom helt och därför kommer dessa båda benämningar uppsökande verksamhet och biblio-
tekets särskilda tjänster i uppsatsen att användas synonymt.14  
 

1.3.3 Boken kommer som verksamhet 
 
En av de individuella tjänsterna är Boken kommer-verksamheten. Verksamheten kan beskrivas 
som ”biblioteksservice för äldre, sjuka eller handikappade kan få i sina egna hem, om de har 
behov av den”. 15 Boken kommer är den mest ambitiösa formen av uppsökande verksamhet, 
konstaterar Statens kulturråd (1990). Verksamheten har som mål att tillgodose låntagarnas 
reella behov. Med reella behov avses att varje låntagare får de böcker som är avsedda för ho-
nom eller henne. För att detta skall vara möjligt måste biblioteket ha kontakt med låntagaren. 
Bibliotekarien måste även välja ut böcker och anpassad media till låntagaren och därefter 
skall böckerna köras hem till låntagaren.  Ovanstående gäller även för de låntagare som bor på 
en vårdinstitution.   
 

                                                 
11 Statens kulturråd, 1990, Ända hem till Fru Nilsson: En metodutredning om uppsökande 
biblioteksverksamhet, s. 13. 
12 Svensk Biblioteksförening. Jag kommer fortsättningsvis att skriva SAB. 
13 Statens kulturråd, 1990, s 15. 
14 Ibid.  s. 8. 
15 Ibid.  s. 106. 
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Boken kommer-verksamheten vänder sig inte till någon särskild handikappgrupp. Med anled-
ning där av kommer här inte heller att fokuseras på några speciella funktionshinder. Enligt 
Statens kulturråd bör biblioteken anta en generell avgränsning av målgruppen eftersom många 
människor inte bara har fysiska hinder, utan även psykiska eller sociala skäl. Det finns inga 
särskilda kriterier för att få nyttja tjänsten. Biblioteken litar helt enkelt på sina låntagare.16  
 
Boken kommer-verksamheten förekom redan på 1940-talet i bl.a. Cleveland Ohio i USA. Det 
amerikanska namnet var shut- in-service, vilket i Sverige kom att få benämningen Boken 
kommer. Det amerikanska begreppet syftade på att personen var instängd i sin bostad, på 
grund av sitt funktionshinder. Med hjälp av denna tjänst ville man alltså ge de funktionshind-
rade samma biblioteksservice som övriga biblioteksbesökare. I Sverige var det Malmö som 
först startade Boken kommer servicen 1955. Många kommuner följde efter. Några av de 
kommuner som först startade upp verksamheten var, förutom Malmö, Stockholm och Göte-
borg. 1987 var spridningen god på Boken kommer servicen. Då hade 201 kommuner servicen 
medan 83 kommuner saknade denna verksamhet. Det som skiljer pionjärverksamheten ifrån 
dagens Boken kommer är sättet att leverera böcker till låntagaren. I Malmö t.ex. erbjöd sig 
”KFUM- scouterna” att distribuera böckerna till låntagarna. Dessa bokscouter hade alltså 
hand om en till tre låntagare vardera. Det var vanligt att anlita frivilliga personer under Boken 
kommer-verksamhetens första år. Det var framför allt Röda korset som ställde upp med frivil-
liga hjälpinsatser. Denna metod upphörde dock till slut eftersom det blev alltför administrativt 
betungande att sköta verksamheten. Det var besvärligt när någon frivillig person uteblev efter-
som en ersättare måste anlitas. Det är nu istället vanligt att en vaktmästare kör ut böcker till 
låntagarna, åtminstone i de större städerna. Vid ett mindre bibliotek är det dock ofta bibliote-
karien eller biblioteksassistenten som sköter bokleveranserna. Det förekommer också att bib-
liotekarien endast gör enstaka hembesök, exempelvis när låntagaren är ny. Hur lång tid tar det 
att leverera böcker? Några deltagare på en fortbildningskurs vid Borås Högskola, undersökte 
hur lång tid bokleveranserna tog. Undersökningen visade att bokleveranserna tar mellan 10-30 
minuter per låntagare. 17   
 
Biblioteket i undersökningskommunen, definierar Boken kommer enligt följande i sin 
broschyr: ”Om du har svårt att ta dig till biblioteket, är sjuk eller handikappad, kan du ändå 
låna hem böcker och andra medier genom bibliotekets Boken kommer service.”  
 

1.3.4 Kulturombud 
 
Boken kommer-verksamheten finns ju som tidigare nämnts både för låntagare i det egna boen-
det och för låntagare boende på vårdinstitutioner. På några av dessa vårdinstitut ioner finns det 
kulturombud som kan sägas vara bibliotekariens förlängda arm. Statens kulturråd skriver i sin 
rapport (1999) att kulturombudets arbetsuppgifter kan vara något diffusa. Med anledning där-
av presenteras nedan begreppet kulturombud.  
 
Statens kulturråd ger följande definition av benämningen kulturombud: ”Kulturombudet finns 
i äldreomsorgens vardag och skall arbeta med att integrera kulturen i verksamheten.”18 Ett 
kulturombud fungerar som kontaktperson mellan vårdinstitutionen och biblioteket. I 
hans/hennes arbetsuppgifter ingår att ta emot information ifrån biblioteket om den service 

                                                 
16 Ibid.  s .146f. 
17 Ibid. s. 105-110, 118, Statens kulturråd, 1999, s.121-122. 
18 Ibid. s. 172. 
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som vårdtagarna kan erbjudas och att förmedla vårdtagarnas behov och önskemål tillbaka till 
biblioteket. Att vara kulturombud innebär att han/hon får försöka att integrera sina ordinarie 
arbetsuppgifter i kulturombudsrollen. Kulturombudet saknar ofta tydliga arbetsgifter. En del 
kulturombud tar endast emot samtal ifrån biblioteket när bokdepositionerna skall bytas ut och 
andra kulturombud är aktiva förmedlare av biblio tekets litteratur och av bibliotekets tjänster i 
övrigt. I kulturombudets roll är det dessutom viktigt att kulturombudet träffar andra kulturom-
bud för att han/hon skall få en regelbunden information och utbildning, anser Statens kultur-
råd. En del kulturombud är utbildade genom kursverksamhet och andra inte.19  
 

1.4 Uppsatsens disposition 
 
Uppsatsens innehåll är indelad i tre delar: Del I innehåller kapitel ett till fyra. Del II innehå ller 
kapitel fem till sex och del III innehåller analys och diskussion, slutsatser och sammanfatt-
ning.  
 
Det andra kapitlet är indelat i tre delar: I den första sektionen presenteras först användargrup-
pens kontext, i form av lagar och anpassade medier I denna sektion tas också begreppet han-
dikapp och funktionshinder upp. I den andra sektionen återfinns kultur- och biblioteksservice. 
Sektionen beskriver de särskilda tjänsterna. I den sista och tredje sektionen avslutas kapitlet 
med Boken kommer –verksamheten. Sektionen tar upp hur Boken kommer –verksamheten kan 
vara utformad. 
 
Kapitel tre innehåller tidigare forskning inom servicekvalitet, Boken kommer –verksamhet och 
bibliotekets tillgänglighet.  Kapitel fyra är ett teorikapitel. Kapitlet visar på den forskning som 
finns inom ämnet servicekvalitet. Kapitlet beskriver även den teoriram som använts i uppsat-
sen, Christian Grönroos20 modell ”Totalupplevd kvalitet”.  
 
I kapitel fem redogörs för uppsatsens val av metod som är litteraturstudier och kvalitativa 
intervjuer. Kapitlet beskriver även hur urval av informanter och kommun har gjorts och däref-
ter följer genomförande av de intervjuer och observationer som gjorts. I kapitlet finns även en 
redovisning av hur analysen av intervjuerna genomförts. Slutligen följer en genomgång av 
litteraturinsamlingen.  
 
I Kapitel sex är uppsatsens resultat. Kapitlet inleds med en presentation av det utvalda biblio-
teket och intervjuer med bibliotekschef, bibliotekarie och kulturombud. Kapitlet avslutas med 
intervjuer med tre Boken kommer –låntagare och de genomförda studiebesöken.  
 
Kapitel sju är indelad i två sektioner. I båda sektionerna diskuteras och analyseras undersök-
ningens empiriska material med utgångspunkt i det teoretiska avsnittet. I den första sektionen 
återfinns de teman som presenterats i det tidigare metodavsnittet. I den andra sektionen görs 
en återkoppling till syfte och frågeställningarna, utifrån Grönroos modell ”Totalupplevd kvali-
tet”. I kapitel åtta återfinns slutsatserna. I kapitel nio görs en sammanfattning. 
 

                                                 
19 Ibid.  s. 171-172. 
20 Christian Grönroos är professor vid Svenska Handelshögskolan i Helsingsfors och är en av 
de ledande forskarna inom marknadsföring för tjänsteföretag. 
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1.5 Litteratursökning 
 
I databaserna Lisa, Libris, Nordiskt BDI Index, Yoyager (Bibliotekskatalogen på Högskolan i 
Borås) och SOFIA (bibliotekskatalogen på Högskolan Trollhättan/Uddevalla) har sökningar 
gjorts för att finna relevant litteratur till uppsatsen. Sökningar har även gjorts med sökmotorn 
Google. De termer som använts vid sökningarna är följande: ”Boken kommer”, ”handikapp”, 
”funktionshinder”, ”servicekvalitet”, ”uppsökande verksamhet”, ”användare” och ”bibliotek”. 
Relevant litteratur har även påträffats genom att studera litteraturförteckningar. Litteratur har 
valts ut ifrån så aktuella texter som möjligt. Uppsatsens har avgränsats till att gälla material 
ifrån 1990 och framåt, med ett enda undantag. Det finns en bok som är ifrån 1988 men denna 
bok som skrivits av Grönroos, kan ses som ett bidrag till hans senare bok ifrån 2004. Jag har 
varit noga med att utvärdera litteraturen med tanke på produktionsår, syfte och upphovsman. 
Urvalet representerar olika ämnesområden så som: servicekvalitet, bibliotekets särskilda 
tjänster och funktionshinder. Jag har också fått råd ifrån min handledare på litteratur inom 
ämnet servicekvalitet.  
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2. Bakgrund 

Kapitlet är indelat i två sektioner. Båda sektionerna syftar till att ge en bakgrund till använ-
dargruppen och servicen i bibliotekssammanhang. 

2.1 Funktionshindrade i samhället 
 
Detta kapitel inleds med att ge en beskrivning av begreppen handikapp och funktionshinder. 
Kapitlet fortsätter med de funktionshindrade som en användargrupp. Slutligen belyses de 
styrdokument som utgår ifrån de funktionshindrades behov i samband med biblioteksservice.  

2.1.1 Handikapp och funktionshinder 
 
Calais von Stokkom och Kebbon (2000) refererar till WHO som har definierat begreppen 
funktionshinder och handikapp enligt följande: 
• Funktionshinder eller funktionsnedsättning är den begränsning i en persons funktionsför-

måga som är följden av en skada eller en sjukdom. 
• Handikapp är den begränsning av möjligheterna att delta i samhällslivet som funktions-

hindret innebär för personen. Syftet med definitionerna är att man vill uppmärksamma att 
handikappet uppstår mellan miljön och personen med en funktionsnedsättning. Handikap-
pet kan alltså sägas vara en brist i miljön eller i samhällsförhållandena eftersom funk-
tionsnedsättningen uppstår i vissa situationer men inte i andra.21 

 
Calais von Stokkom och Kebbon (2000) hänvisar till WHO 22:s International Classification of 
Impairment, Disability and handicap (ICIDH) som är ett system för att beskriva sjukdoms-
konsekvenser. Systemet utgår ifrån tre nivåer: på organisationsnivå -  skada (impairment),  på 
personnivå – (disability) och slutligen på situationsnivå (handicap). Handikappet är alltså den 
sjukdomskonsekvens som består i att individen har svårt att uppfylla normala sociala roller. 
WHO anser att handikappbegreppet är miljörelativt eftersom individen beskrivs i relation till 
omgivningens krav. 23 
 
Det Svenska handikappbegreppet och WHO:s sätt att använda begreppet skiljer sig i beto-
ningen av miljön och individen, anser Calais von Stokkom och Kebbon (2000). I WHO:s de-
finition inriktar man sig på den individuella egenskapen, vilket är det som anses vara bristfä l-
ligt hos individen och som försvårar en anpassning till samhällsnormen. Medan det officiella 
bruket av handikappbegreppet i Sverige istället betonar miljöns bristfällighet som en grund 
för uppkomsten av handikapp.24 
 
Funktionshinder kan vara av varierande slag och kan variera i omfattning. En del personer är 
födda med ett handikapp och andra har blivit funktionshindrade genom en olycka etc. Funk-
tionshinder kan delas in i tre kategorier, enligt Gustafsson (1981): 
• Fysiska: t.ex. rörelsehindrade, synskadade och döva. 
• Psykiska: t.ex. psykiskt utvecklingsstörda, psykiskt sjuka. 
• Medicinska: t.ex. diabetiker och astmatiker/allergiker. 

                                                 
21 Tideman, red. 2000, s. 14. 
22 WHO= World Health Organisation 
23 Tideman, red. 2000, s. 36-37. 
24 Ibid. s 37. 
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Förutom dessa kategorier finns det socialt handikappade, t.ex. socialt belastade och drogmiss-
brukare.25 
 
Enligt Tideman (2000) är ordet handikapp ofta diffust och används oreflekterat i samhället. 
Ibland åsyftas egenskaper hos en individ men ibland kan även de svårigheter som personen 
upplever åsyftas i en speciell situation. En lätt hörselskada märks till exempel inte förrän per-
sonen är i en bullrig miljö. Ett annat exempel är hur en lätt utvecklingsstörd person kan klara 
sig i sin vardag medan det kan uppstå svårigheter för personen i skolarbetet eller i en arbetssi-
tuation.   
 
Funktionsbortfallet kan också variera starkt beroende på vem som blivit drabbad. En violinist 
som har skadat sina händer, detta som en katastrof. Men denna skada besvärar inte flertalet 
människor speciellt mycket. Handikappbegreppet är därmed situationsbundet och därför är det 
svårt att avgränsa vissa människor till att vara handikappade.26 Handikappet är miljörelaterat, 
vilket innebär att handikappet inte ligger hos personen utan uppstår i mötet med en omgivning 
som har bristande anpassning. Det innebär att ju bättre omgivningen är handikappsanpassad, 
desto mindre handikapp medför funktionsnedsättningen för den handikappade.27 Det finns 
dock ett antal människor, vilka har så stora funktionsnedsättningar att de i de flesta situationer 
behöver service, hjälpmedel och stöd för att kunna leva ett drägligt liv. I detta sammanhang 
kan också nämnas Boken kommer, vilket gör det möjligt för låntagaren att få biblioteksservice 
liksom övriga kommuninvånare. 
 
 

2.1.2 De funktionshindrade som användargrupp 
 
De funktionshindrade har som användargrupp, svårt att hävda sig i samhället, anser Gustafson 
(1981).28 De funktionshindrade har sämre hälsa och använder sjukvården mer än genom-
snittsbefolkningen, hävdar Tideman (2000). De har även mycket sämre möjligheter än be-
folkningen i övrigt att försörja sig genom ett vanligt arbete, vilket gör att många av de funk-
tionshindrade står helt utanför arbetsmarknaden.29  
 
De funktionshindrade har genom tiderna fått identifiera sig med att ses som ett vårdobjekt – 
oavsett funktionshinder. Dessa människor lever ofta starkt beroende av sin omgivning d.v.s. 
anhöriga, kyrkan, socialvård etc. Detta utanförskap har också varit större av naturliga skäl ju 
större funktionshinder en person har. I användargruppens levnadsvillkor ingår också ett utan-
förskap. De känner sig inte delaktiga i samhällslivet. För många av de dem gäller det istället 
att överleva med hjälp av mediciner i ensamhet i eget boende. Många av dessa människor 
lever också på vårdinstitutioner.30  
 
Användargruppens levnadsvillkor har dock till viss del förbättras med hjälp av olika samhälls-
insatser såsom: existensvillkor, handikappersättning, förtidspension, hemtjänst, personlig as-

                                                 
25 Gustafson, Sture, 1981. Handikapp, s. 6. 
26 Tideman, red. 2000, s. 33. 
27 Statens kulturråd, 1999, s. 54 
28 Gustafson, 1981, s. 6. 
29 Tideman, red. 2000, s. 47-49. 
30 Ibid. s. 47-49. 
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sistent, färdtjänst och rehabilitering m.m.31 För de utvecklingsstörda har omsorgslagstiftning-
en från 1968 samt utflyttningen ifrån de anstalterna medfört en omfattande skillnad till det 
bättre. De funktionshindrade kan numera också  tillsammans med sin assistent leva ett mer 
självständigt liv och leva ute i samhället.32 
 
Boken kommer– låntagaren är en heterogen grupp. Boken kommer–låntagaren har ett behov av 
servicen på grund av sitt handikapp, rörelsehinder eller sjukdom. I bibliotekssammanhang har 
de rörelsehindrade t.ex. behov av att komma in i bibliotekslokalen med rullstol och att det är 
lätt att förflytta sig i lokalerna. Det är också viktigt att biblioteket upprätthåller tjänster som 
Boken kommer, eftersom inte alla rörelsehindrade har möjlighet att komma ut så lätt. De neu-
rologiska sjukdomar kan också orsaka synnedsättningar, varför det också är viktigt att det 
finns ett utbud av talböcker. En del av de rörelsehindrade har också behov av talböcker, efter-
som de inte kan hålla i någon bok. Några låntagare har behov av servicen på grund av sin 
höga ålder – över 90 år. Många av de äldre har synnedsättningar, eftersom de flesta ögonsjuk-
domarna drabbar äldre. Det är ungefär 80 % av de synskadade som är över 65 år. De flesta 
synnedsättningar beror förutom på åldersförändringar också på olika former av starr.33 Många 
Boken kommer–låntagare är storläsare. Många låntagare läser fler än 100 böcker om året. 
Många av dem säger sig också ha läst hela livet. Låntagarna har oftast kommit i kontakt med 
Boken kommer genom att de tidigare besökt biblioteket. Andra låntagare har fått information 
om tjänsten genom färdtjänst eller hemtjänst. En del av låntagarna har även fått information 
ryktesvägen. 34  
 
 

2.1.3 Styrdokument 
 
Detta kapitel tar upp de styrdokument som beskriver de funktionshindrades rättigheter när det 
gäller biblioteksservice, deltagande i samhällslivet och särskild stöd till personer med funk-
tionshinder. De tre viktigaste styrdokumenten är: Bibliotekslagen, Socialtjänstlagen (SoL) och 
”Lagen om stöd och service till de funktionshindrade” (LSS). Dessa lagar är relevanta utifrån 
uppsatsens användargrupp, d.v.s. deras rättigheter och behov av biblioteksservice. 
 
 
Bibliotekslagen tillkom 1977 och innehåller allmänna bestämmelser om folk- och skolbiblio-
teken. I bibliotekslagen är det främst paragraf två och åtta som tar upp de funktionshindrades 
rättigheter i bibliotekssammanhang. 
 
§2: ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och utbild-
ning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett folkbibliotek. 
Folkbiblioteket skall verka för att databaserad information görs tillgänglig för alla medborga-
re. 
 

                                                 
31 Statens kulturråd, 1999, s.55. 
32 Tideman, red. 2000, s. 108-108. 
33 Statens kulturråd 1999, s. 31, 56, 149. Dammert, Raoul & Ordrullen, red. 1999. Funktions-
hinder – Vad är det? Om olika skador, sjukdomar och funktionshinder som till följd av brister 
i samhället leder till handikapp. s. 72 , 118. 
34 Statens kulturråd 1999, s. 149. 



 10 

§8: Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter bl.a.. genom att erbjuda litteratur på andra språk än svenska 
och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.”35 
 
Staten tar alltså en klar ställning för de funktionshindrade, genom att målgruppen skall få en 
möjlighet att använda bibliotekets olika verksamheter. Detta gäller dels tillgång till biblioteket 
och dels tillgång till de anpassade medierna. Biblioteket bör alltså, enligt bibliotekslagen se 
Boken kommer-verksamheten som en del av basverksamheten. Men bibliotekslagen är en 
ramlag, vilket ger kommunerna en stor frihet att själva reglera verksamheten. 
 
Socialtjänstlagen (SoL) från 1980 skall främja människors jämlikhet när det gäller levnads-
villkor och en persons aktiva deltagande i samhällslivet. I den sjunde paragrafen poängteras 
att offentliga lokaler och kommunikationsmedel skall vara utformade så att de är tillgängliga 
för alla. Människors lika värde poängteras i paragraf 21. Där står att de människor som på 
grund av fysiska, psykiska eller andra skäl har svårigheter i sin livsföring skall ha en möjlig-
het att få delta i samhället som alla andra. Det är socialnämnden som skall medverka till att 
den enskilde får en meningsfull sysselsättning samt att han/hon får anpassat stöd.36 
 
Staten stiftar alltså den funktionshindrades rättigheter när det gäller dels att delta i samhällsli-
vet och dels att verka i densamma. Det innebär att även de funktionshindrade skall kunna be-
söka biblioteket. De funktionshindrade har också behov av biblioteksservice. 
 
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag och denna lag 
kompletterar socialtjänstlagen. Denna lag tillkom 1994. LSS ställer högre krav på huvudmän-
nen än exempelvis Socialtjänstlagen gör. Lagen är till för människor med utvecklingsstörning, 
förvärvad hjärnskada, autism eller andra bestående funktionshinder. Målet med LSS är att 
personer med omfattande funktionshinder skall kunna få ett värdigt liv tillsammans med andra 
människor.37 
 
I LSS finns paragraf ett som innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild 
service till personer med ovanstående funktionshinder. Paragraf fem är också en viktig para-
graf eftersom den handlar om att främja jämlikhet när det gäller levnadsvillkor och full delak-
tighet i samhällslivet för de personer som anges i paragraf ett. LSS innehåller också en kultur-
paragraf (15§): klargör att det är kommunens skyldighet att kulturutbudet skall bli tillgängligt 
för de personer som anges i paragraf ett.38 Denna lag liksom Socialtjänstlagen verkar för att 
alla skall få ta del av samhällslivet och därmed även av biblioteksverksamheten. Men LSS –
lagen ser särskilt till personer med ovanstående funktionshinder. Alla dessa lagar ser samman-
taget till de funktionshindrades behov i bibliotekssammanhang. 
 
 

                                                 
35 Bibliotekslagen SFS 1996:1596 (1996). [2005-12-28]. 
36 Socialtjänstlagen: SoL 1980:620 (1980). [2006-05-05]. 
37 Statens kulturråd, 1998:3, Funktionshindrades tillgång till kultur: Kartläggning och hand-
lingsprogram. s. 19. 
38 Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS: SFF 1993:387 (1993). [2005-
12-28]. 
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2.2 Kultur- och biblioteksservice 
 
Denna sektion beskriver hur de särskilda tjänsterna är utformade. Kapitlet beskriver också hur 
de anpassade medierna och de informationstekniska hjälpmedel kan hjälpa de funktionshind-
rade att nyttja bibliotekets samlingar. 
 

2.2.1 Bibliotekets särskilda tjänster 
 
Biblioteksverksamheten kan delas in i reguljära tjänster och särskilda tjänster, anser Statens 
kulturråd (1999), d.v.s. en basverksamhet och en frivillig verksamhet. Fyra inriktningar går att 
urskilja i de särskilda tjänsterna: individuella tjänster, kollektiva tjänster, information om de 
särskilda tjänsterna samt särskild service i biblioteket. 

• Den förstnämnda tjänsten, i de särskilda tjänsterna: de individuella tjänsterna innebär 
att biblioteket ger service till varje individ. I bibliotekets individuella tjänster ingår: 
Boken kommer, bokvagnsronder och hemsändning av talböcker. Statens kulturråd an-
ser, att servicekvaliteten är hög eftersom användarna har individuell kontakt med bib-
liotekarien. Användaren har exempelvis i Boken kommer en möjlighet att i dialogen 
med bibliotekspersonalen, berätta vad han/hon önskar för service.39  

• Bibliotekets kollektiva tjänster riktar sig till olika institutioner och grupper som ett 
kollektiv. Biblioteket har inte kontakt med varje individ. På en del av institutionerna 
finns det en kontaktperson (kulturombud). I bibliotekets kollektiva tjänster ingår 
Bokbuss och bokdepositioner och bokvagnsronder.40 Jag noterar att Boken kommer 
som är en individuell tjänst även ges till personer som bor på en institution (kollektiv 
tjänst). Därmed anser jag att denna gräns mellan kollektiv och individuell är något 
flytande.41  

• Information om de särskilda tjäns terna har som syfte att informera om bibliotekets re-
surser samt att få kunskap om bibliotekets brukare och behov. Ett annat syfte är att 
biblioteket vill komma i kontakt med personer inom äldre och handikappomsorgen, 
vilka aktivt förmedlar och använder tjänsten. Bibliotekspersonalen på de flesta biblio-
tek anser dock inte att de informerar i den utsträckning som de borde p.g.a. tidsbrist. 
Biblioteken anger ofta brist på resurser som skäl. Bibliotekens minskade resurser gör 
att bibliotekspersonalen inte kan avsätta tillräcklig tid till att informera om verksam-
heten. En del bibliotek vågar inte heller göra reklam av rädsla för att få mer låntagare 
än man kan ge service till. Biblioteket behöver dock inneha anpassade medier och en 
uppsökande verksamhet för att nå de handikappade. Det sista är mycket viktigt efter-
som ett handikapp också innebär ett informationshandikapp. Dyslektiker kan t.ex. inte 
läsa information ifrån ett kvitto eller via en dataskärm och en synskadad person behö-
ver få inläst information. 42 

• De reguljära tjänsterna bedrivs i bibliotekets lokaler, i form av medier och redskap för 
informationssökning. Dessa tjänster ges till alla medborgare. Bibliotekslokalerna skall 
vara utrustade med anpassade medier och andra hjälpmedel för att öka tillgänglighe-

                                                 
39 Ibid. s.140-158. 
40 Ibid. s. 158f. 
41 Ibid. s 158f. 
42 Ibid. s. 61. 
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ten för de funktionshindrade på biblioteket. Informations- och cirkulationsdiskarna 
skall t.ex. vara lätta att nå, liksom datorterminaler, bord och stolar etc.43  

 

2.2.2 Anpassade medier för de funktionshindrade 
 
För de funktionshindrade är anpassade medier viktigt för att de skall kunna ta del av bibliote-
kets samlingar. I bibliotekslagen står det att biblioteket skall erbjuda anpassade medier efter 
de funktionshindrades behov. 44 Men nedskärningarna inom bibliotekssektorn gör dock att det 
är svårt att nå ut med information om de anpassade medierna i den uppsökande verksamhe-
ten.45  
 
De vanligaste medierna är talböcker, storstilsböcker samt LL-böcker. Biblioteken har större 
ansvar för talböcker framför de andra två uppräknade medierna, eftersom biblioteket är enda 
kanalen för talbokslån. 46 Nedan följer en beskrivning av anpassade medier: talböcker, LL-
böcker och storstilsböcker: 
 
• Talböcker: Är inläsningar av tryckta böcker. De personer som inte kan läsa tryckta böcker 

har rättighet att låna talböcker. Följande grupper får låna talböcker  :synskadande, rörel-
sehindrade, utvecklingsstörda, dyslektiker, afatiker, hörselsvaga, långtidssjuka och  kon-
valescenter.47 Den digitala talboken DAISY (Digital Audio-Based Information System. I 
en DAISY –talbok finns plats för 50 timmar, lagrad på en CD-ROM-skiva.48 

• LL-böcker: Lättlästa böcker ges ut av LL-stiftelsen – (Stiftelsen för lättläst). Varje år 
kommer det ut femton till tjugo böcker. 49De lättlästa böckerna har ett enkelt och rakt 
språk och innehåller ofta många bilder.  

• Storstilsböcker: Böcker med extra stor stil finns för de synsvaga. Inom den uppsökande 
verksamheten är efterfrågan på storstilsböcker stor.50 

 
Talboks- och punktskriftsbiblioteket TPB, är en statlig myndighet och lånecentral. TPB är 
ansvarig distributör av litteratur. TPB bedriver även forskning och utvecklingsarbete. Den 
digitala talboken DAISY är ett av de forskningsprojekt som gjorts.51 
 
LL- stiftelsen ger ut lättläsa böcker samt den lättlästa nyhetstidningen 8 sidor. 1997 bytte LL 
–stiftelsen namn till Centrum för lättläst. Stiftelsens uppgift är att göra nyhetsinformation och 
litteratur tillgänglig för människor med lässvårigheter, såsom dyslektikerna.52 
 

                                                 
43 Statens kulturråd, 1999, s. 140-158. 
44 Ibid. s. 140-158. 
45 Statens kulturråd, 1998:3, s. 125. 
46 Ibid. s. 75-76. 
47 Statens kulturråd, 1999, s. 121-122, Statens kulturråd, 1998:3, s. 85-87. 
48 Statens kulturråd, 1999, s. 121-122, Statens kulturråd, 1998:3, s. 85, 87. Tal- och Punkt-
skriftsbiblioteket, 1998. [2006-02-08] 
49 Statens kulturråd, 1999, s. 62f. 
50 Ibid. s. 90. 
51 Tal- och Punktskriftsbiblioteket [2006-02-08] 
52 Centrum för lättläst. [2006-02-08] 
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2.2.3 Informationstekniska hjälpmedel för de funktionshindrade 
 
För de funktionshindrade kan informationstekniken (IT) betyda en ökad tillgänglighet. Med 
Internet ifrån hemmet kan vi nu nå hela världen. För de läshandikappade finns det talsyntes, 
förstoringsprogram och punktskriftsdisplay vilket gör att allt skriftligt material blir tillgäng-
ligt. Det finns dock informationsteknik som är illa anpassad efter de funktionshindrades be-
hov. Många webbsidor passar inte ihop med läshandikappades behov. Webbsidorna bör till 
exempel vara väl strukturerade och fungera tillsammans med t.ex. förstoringsprogram etc.  
 
På många håll har IT-projekt genomförts. I kommunerna i Göteborg och Bohuslän används 
informationsteknik i ett projekt kallat Open Media/Open Learning. Open Media/Open Lear-
ning var ett EU-projekt (pågick 1997-1998), som syftade till att genom utbildning skapa arbe-
te för synskadade och rörelsehindrade för att nämna ett exempel. 53   
 
 

2.3 Boken kommer-verksamheten 
 
I detta kapitel tas flera rapporter upp ifrån Statens kulturråd: Bibliotekets särskilda tjänster: 
Kartläggning och analys av biblioteksservice för äldre och funktionshindrade (1999), Ända 
hem till Fru Nilsson: En metodutredning om uppsökande biblioteksverksamhet (1990), De 
funktionshindrades tillgång till kultur (1998:3) och ifrån Bibliotekstjänst och SAB: kommitté 
för social- och uppsökande biblioteksverksamhet (2000): Likvärdig Service!: Bibliotekens 
tjänster till äldre och funktionshindrade. Syftet med dessa rapporter är att ge en bakgrund till 
hur Boken kommer-verksamheten kan vara utformad. Dessa rapporter kommer senare i ana-
lysdelen att jämföras med uppsatsens resultat. Rapporterna ifrån Statens kulturråd bör ses som 
pålitliga källor. Rapporterna har redovisat material ifrån olika källor, bibliotek, kommuner 
och användare, vilket har gett en god helhetsbild. Rapporten ifrån Bibliotekstjänst och SAB 
(Se kap 2.3.1) har till skillnad ifrån Statens kulturråds rapport (1999) en okritisk inställning 
till de särskilda tjänsterna. Alla dessa rapporter har bedömts vara viktiga att lyfta fram olika 
inställningar till Boken kommer –servicen. 

2.3.1 Likvärdig service till de funktionshindrade 
 
Bibliotekstjänst (2000) har undersökt hur den uppsökande verksamheten kan fungera på ett 
tillfredsställande sätt, trots en dålig ekonomi. Rapporten är utgiven i samarbete med SAB. Det 
finns enligt denna undersökning istället många bibliotek som prioriterar biblioteksservicen för 
de äldre och funktionshindrade. I detta avsnitt tas två kommuner upp som prioriterar den upp-
sökande verksamheten. I boken beskrivs framförallt den uppsökande verksamheten, talboken, 
läsombudsprojekt och LL-böcker54, samt informationsteknik för funktionshindrade.55 Rappor-

                                                 
53 Bibliotekstjänst, SAB: kommitté för social- och uppsökande biblioteksverksamhet, 2000, 
Likvärdig Service!: Bibliotekens tjänster till äldre och funktionshindrade, s. 21, 109ff, Statens 
kulturråd, 1999, s. 128f, Statens kulturråd, 1998:3, s. 80. 
54 Lättlästa böcker har ett enkelt och rakt språk och innehåller ofta många bilder (Se 
kap.2.2.2). 
55 Bibliotekstjänst & SAB, 2000, s. 9f, 140. 
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ten ger en positiv bild av hur biblioteken kan utforma sin Boken kommer –verksamhet utifrån 
små ekonomiska medel. 
 
Bibliotekstjänst och SAB ansåg i rapporten att de funktionshindrade (år 2000) får en god ser-
vice. Det är framförallt attityden, medvetenheten och kunskapen om de funktionshindrades 
situation som har förbättrats. Ett exempel är funktionshindret dyslexi som tack vare Dyslexi-
kampanjen blivit ett accepterat funktionshinder. Bibliotekspersonalens kunskap om de anpas-
sade medierna har också förbättrats och därmed ökat möjligheten för de funktionshindrade att 
ta till sig kulturen, såsom läsning, ansåg författarna. Det blir också allt ovanligare att dyslekti-
ker nekas att låna talböcker56, eller att talböcker endast lånas ut inom den uppsökande verk-
samheten. Det framkom i undersökningen att bibliotekets tillgänglighet har förändrats till det 
bättre när det gäller bibliotekets inredning och mediesamling. Det är också många bibliotek 
som har en tillgänglig plats i biblioteket där det finns LL-hörnor, där de läshandikappade kan 
samlas.57 
 
Biblioteket i Kungsbacka har satsat på den uppsökande verksamheten. Chefen och biblioteks-
personalen på biblioteket benämner den uppsökande verksamheten som en del av basverk-
samheten. Biblioteket har däremot lagt ner ett par arbetsplatsbibliotek eftersom personalen 
inte hann med att besöka dem. Biblioteket har valt att prioritera information om de särskilda 
tjänsterna. Bibliotekspersonalen anser att informationsverksamhe ten är minst lika viktig som 
att distribuera böcker till låntagarna. Bibliotekarien själv har varit ute och informerat om Bo-
ken kommer genom att kontinuerligt besöka dels handikapporganisationer och dels politiker.  
 
Bibliotekspersonalen har även gått på kulturnämndens möten med jämna mellanrum, vilket 
bibliotekspersonalen har märkt är uppskattat av politikerna. Bibliotekarien har även besökt 
hemtjänstens områdeschefer och berättat om Boken kommer –servicen. Bibliotekets samarbete 
med äldreomsorgen har slagit väl ut eftersom biblioteket har fått många nya låntagare genom 
hemtjänsten. Bibliotekarien har även engagerat både övrig bibliotekspersonal och personal 
inom äldre- och handikappomsorgen till att förmedla information om Boken kommer –
verksamheten. Bibliotekspersonalen i Kungsbacka anser även att de anpassade medierna är en 
viktig del för att de funktionshindrade skall få en god service. Kungsbacka bibliotek satsar 
därför mycket på att köpa in rätt litteratur till dessa funktionsgrupper.58 
 
Ronneby bibliotek har också prioriterat den uppsökande verksamheten. Ronnebys uppsökande 
verksamhet består av en Boken kommer–verksamhet, taltidning och ett omfattande samarbete 
med äldreomsorgen. Bibliotekets samarbete med äldreomsorgen och studieförbundet Vuxen-
skolan har resulterat i en stor kulturombudsverksamhet (48 kulturombud). Boken kommer–
servicen har 70 låntagare. Biblioteket har även anordnat äldredagar tillsammans med pensio-
närerna, vilket var mycket uppskattat. Detta projekt kostade inte biblioteket något förutom 
arbetsinsatserna. Ronnebys bibliotek har även ett IT-projekt, vilket även har kommit den upp-
sökande verksamheten tillgodo.59  
 

2.3.2 Kartläggning av den uppsökande verksamheten 
 

                                                 
56 Inläsningar av tryckta böcker (Se kap. 2.2.2). 
57 Bibliotekstjänst & SAB, 2000, s. 16, 21, 57f. 
58 Ibid. s. 22, 47-53. 
59 Ibid. s 71-79. 
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Statens kulturråd redovisade en kartläggning ifrån år 1999 hur de särskilda tjänsterna variera-
de mellan olika kommuner. Rapporten ger en beskrivning av hur Boken kommer–
verksamheten är utformad och dess omfattning, vilket är intressant utifrån uppsatsens fråge-
ställning. Rapporten skiljer sig ifrån den föregående nämnda rapporten, ifrån 2000. Den före-
gående rapporten (se kap. 2.3.1) ger en positiv bild till Boken kommer- verksamheten och skil-
jer sig därmed ifrån rapporten ifrån 1999. Denna rapport ifrån 1999 har en mer kritisk inställ-
ning till den uppsökande verksamheten.  
  
Undersökningen gjordes i tjugo kommuner. Intervjuer med politiker och tjänstemän har ge-
nomförts både inom kultur- och biblioteksverksamhet och inom äldreomsorgen. I studien in-
gick även en enkätundersökning, som delades ut till låntagarna. I enkäten svarade låntagarna 
på hur de upplevde serviceutbudet på de särskilda tjänsterna, vilket är intressant med tanke på 
denna uppsats frågeställning. Boken kommer–låntagarna uppgavs oftast vara nöjda med den 
service som erbjuds, konstaterade Statens kulturråd. Det framkom i alla fall mycket lite kritik 
ifrån låntagarna. Statens kulturråd hävdade, att detta troligen beror på att de funktionshindrade 
är rädda om sin service och därför inte är helt ärliga i sina uttalanden. Låntagarnas oro syntes i 
de kommentarer som återfanns i samband med enkäten: ”hoppas bara det får fortsätta”. 60 Någ-
ra låntagare beklagade sig över kassetter som gått sönder, bristen på storstilsböcker och att de 
fått vänta på böcker.  
 
Rapporten i övrigt visade att de särskilda tjänsterna varierade i omfattning ifrån kommun till 
kommun. Inte bara omfattningen av tjänsterna utan också om biblioteket överhuvudtaget er-
bjöd tjänsterna. Det är svårt att avgöra, varför de särskilda tjänsterna varierar i omfattning 
menar Statens kulturråd. Men faktorer som ekonomi, kommunstorlek och geografiskt läge kan 
endast vara en del av förklaringen. Det är även en prioriteringsfråga om biblioteket väljer att 
erbjuda de särskilda tjänsterna eller inte, anser Statens kulturråd. Det är också en fråga om 
personligt engagemang och tradition. De bibliotek som har bedrivit verksamheten tidigare 
fortsätter i mån av villig personal som kan utföra tjänsterna. De särskilda tjänsterna expande-
rar däremot inte konstaterade Statens kulturråd, utan de minskar i omfattning eller avvecklas 
helt. 61 Utifrån uppsatsens syfte är det intressant att undersöka om detta faktum existerar i en 
kommun i Sverige. 
 
Behovet av Boken kommer i en kommun beror framförallt på antalet äldre och om dessa per-
soner har hjälp ifrån samhället, såsom hemtjänst och färdtjäns t. Detta varierar naturligtvis 
kraftigt ifrån kommun till kommun. Behovet av en Boken kommer-verksamhet påverkas också 
av socialtjänstens inriktning. Om många av de äldre bor på äldreboenden, blir följaktligen 
behovet av Boken kommer i enskilda personers hem mindre.  
 
I Sverige görs ingen formell prövning av om låntagaren är berättigad till servicen eller inte, 
till skillnad ifrån i England (Se kap 3.1). I Sverige bedömer biblioteket helt enkelt att de lån-
tagare som söker servicen också har särskilda behov. Statens kulturråd anser, inte heller att 
denna service missbrukas i särskilt många fall. De flesta bibliotek gör i stället den beräkning-
en att de inte når de människor som är i behov av tjänsten. De funktionshindrade är svåra att 
nå eftersom många av dem sitter ensamma och isolerade.62 
 

                                                 
60 Statens kulturråd, 1999, s. 148ff. 
61 Ibid. s. 6, 186f. 
62 Ibid. s. 150f. 
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I Boken kommer-verksamheten arbetar oftast både bibliotekarie och biblioteksassistent och 
deras arbetsuppgifter är ofta likartade, d.v.s. deras arbetsuppgifter flyter oftast in i varandra. 
Det är ofta en ”eldsjäl” d.v.s. en person som är ansvarig för Boken kommer–verksamheten. 
Men det finns också bibliotek där hela personalstyrkan hjälps åt med att hålla kontakt med 
låntagaren genom telefonsamtal och hembesök. Kontakten mellan bibliotekarien och låntaga-
ren bibehålls ofta med hjälp av telefonkontakt och hembesök av bibliotekarien. Låntagarna 
ansåg att telefonkontakten fungerade tillfredsställande men några av dem ansåg dock att bib-
lioteket borde göra hembesök lite oftare. Hur ofta bibliotekarien gör hembesök hos låntagarna 
varierade. Vid några kommuner besöktes låntagaren endast vid behov medan andra kommu-
ner hade som tradition att alltid besöka endast de nya låntagarna. I några kommuner gjorde 
bibliotekarien hembesök vid varje boktransport.63 
 
Boken kommer–verksamhetenhar ofta en egen bokpool. Bokpoolen delas ofta med bokbussen. 
Tillgången på medier beskrivs sällan som ett stort problem förutom när flera låntagare önskar 
en speciell titel, då uppstår det kö. Det framkom i undersökningen att det oftast är biblioteka-
rien eller en kanslist som hjälper låntagaren med bokurvalet. Arbetsmomentet bokurval upp-
fattas av bibliotekspersonalen som ett naturligt inslag i deras arbetsuppgifter. Det var ganska 
få låntagare som kom med egna önskemål i undersökningen. 64 
 
Låntagarna i studien uppgav att de hade ett stort behov av servicen Boken kommer eftersom 
de inte själva kunde ta sig till biblioteket. Många låntagare hade också ett personligt förhå l-
lande till bibliotekspersonalen. Låntagarna var nöjda med bokurvalet. 65   En användare 
beskrev detta enligt följande: ”Helt suveränt. Urvalet blir ju större också. Då jag lånade själv 
blev bokurvalet ofta en viss författare eller första bästa”. 66 Det personliga urvalet beskrivs 
vara en mycket viktig faktor för att låntagarna skall uppnå en god servicekvalitet.67 
 
Låntagarna var även generellt nöjda med bibliotekspersonalen och boktransporterna. De ansåg 
att bibliotekspersonalen var trevlig och att boktransporterna var punktliga. I de flesta kommu-
nerna var det en vaktmästare eller en bibliotekarie som transporterade böckerna. Men i en av 
de tjugo kommunerna fick låntagaren boktransport direkt efter att han/hon hade ringt till bib-
liotekarien och beställt sina böcker inom de centrala delarna av staden. Bibliotekets distribu-
tion av böcker till låntagarna anordnades med hjälp av dels vaktmästare och dels genom att 
anlita frivilliga personer. I en av undersökningskommunerna hade biblioteket anlitat frivilliga 
personer för distribution av böcker till låntagarna med ett gott resultat. Det systemet fungera-
de tillfredsställande eftersom distributionen skedde vid en bestämd tidpunkt och av en be-
stämd person. I andra kommuner var dock användandet av frivilliga hjälpinsatser eller yrkes-
kategorier sämre. Bibliotekets samarbete med frivilliga personer har fungerat så länge som 
personen varit intresserad av böcker. Besparingar inom hemtjänsten de senaste åren har också 
gjort att denna form av distribution inte fungerat. De kommuner som saknade Boken kommer 
uppgav att just boktransporterna var ett problem. De berörda biblioteken ansåg inte att biblio-
tekspersonalen hade tid att leverera böcker och de ansåg inte heller att någon annan möjlighet 
fanns. Det var istället låntagarnas anhöriga som bedrev en Boken kommer liknande verksam-
het utan att biblioteket var involverad i detta.68 

                                                 
63 Statens kulturråd, 1999, s. 138, 143f. 
64 Ibid. s. 140f. 
65 Ibid.  s. 143. 
66 Ibid. s 144. 
67 Ibid. s. 143. 
68 Ibid. s. 142-146. 
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Tjänsten Boken kommer har traditionellt sett varit en tjänst för de låntagare som bor i eget 
boendet. För de vårdtagare som bor på en vårdinstitution har alternativet varit bokdepositio-
ner, en bibliotekslokal eller bokvagnsronder. Denna gräns har dock på senare tid i viss mån 
försvunnit, enligt Statens kulturråd. Många kommuner har istället valt att integrera Boken 
kommer–verksamheten med bokvagnsronder och bokdepositioner. Skillnaden mellan Boken 
kommer och bokvagnsronder är också större i teorin än i praktiken. I en av kommunerna har 
man tidigare haft bokvagnsronder men då bestod ” bokvagnen” av färdiga bokpaket och ”ron-
den” besökte till största delen de redan befintliga Boken kommer–låntagarna. Bokdepositio-
nerna sker också integrerat med Boken kommer– turerna.69 
 
Rapporten visade också att handikappanpassningen på folkbiblioteket var förhållandevis god 
men att biblioteken hade långt kvar tills de når en full tillgänglighet. Stadsbiblioteken var ge-
nerellt sett bättre handikappanpassade än filialerna. Många låntagare ansåg att de var nöjda 
med den service och det bemötande som de erbjudits på biblioteken. Men det fanns dock lån-
tagare som blivit illa behandlade på biblioteket. Några funktionshindrade har nekats låna och 
andra har inte fått hjälp av personalen. Många funktionshindrade angav tidsbrist som en faktor 
till att servicen var dålig. Det uppstår lätt köbildningar vid informationsdisken eftersom den 
funktionshindrade oftast behöver mer tid än andra låntagare. Statens kulturråd ansåg, att bib-
liotekspersonalens dåliga kunskaper om olika funktionshinder också var en bidragande orsak 
till att de funktionshindrade inte fick den hjälp som de behövde. De flesta av de låntagare som 
lånade talböcker hade svårt att läsa skriftlig information på lånekvitton, dataskärmar etc. För 
att bibliotekspersonalen skall kunna ge dessa låntagare en god service behöver personalen 
genomgå en grundläggande utbildning om olika funktionshinder, hävdade Statens kulturråd. 
Vid varje bibliotek borde det också finnas en ansvarig person som kan ingripa när specialist-
kunskaper behövs.70 
 

2.3.3 De funktionshindrades tillgång till kultur 
 
Statens kulturråd redovisade i en rapport (1998: 3) resultatet av en kartläggning om de funk-
tionshindrades möjligheter att ta delta i kulturlivet (bibliotek, teatrar, museer samt musik och 
dansinstitutioner). Denna rapport tar upp vilka behov de funktionshindrades har utifrån sitt 
handikapp och deras förhållande till läsning och bibliotek, och ger värdefull kunskap för detta 
arbete. Statens kulturråd har i denna rapport givit Statistiska Centralbyrån (SCB) i uppdrag att 
undersöka de funktionshindrades kulturvanor. I undersökningen intervjuades ungefär 6000 
personer mellan 16 och 84 år. Ur detta material valdes sedan ut personer vilka hade någon 
form av rörelse-, hörsel- och synskada. Därefter granskades dessa gruppers kulturvanor. I 
denna uppsats kommer endast att redovisas kulturverksamhet som rör biblioteksverksamhe-
ten.  
 

                                                 
69 Ibid.  s. 154-155, 163, 174. 
70 Ibid.  s.127-129. 
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Biblioteksbesök under en 12-månadersperiod, inga besök, respektive 5 gånger eller mer,   
                                                                procent. 
 

0 5 
_______________________________________________________________________ 
 Samtliga  43,1  30,6 
 Rörelsehindrade 68,8  16,4 
 Nedsatt rörelseförmåga  56,1  22,4 
 Normalt rörliga 40,1  32,6 
 Nedsatt hörsel 54,7  22,2 
 Nedsatt syn  62,0  23,6 
 
Figur 2. Källa: Funktionshindrades tillgång till kultur (1998: 3), s. 42. SCB (ULF 1996). 
 
Med samtliga åsyftas de 6000 personer som blev intervjuade inom SCB:s ULF-undersökning. 
En person med nedsatt rörelseförmåga kan inte springa en kortare sträcka och han/hon kan 
inte stiga upp på en buss och/eller ta en kortare promenad. En person med nedsatt hörsel kan 
inte höra ett samtal mellan flera personer (med eller utan hörapparat). Undersökningen visade 
att de funktionshindrade tog mindre del i kulturlivet än andra biblioteksbesökare. Av de funk-
tionshindrade var det framförallt de rörelsehindrade följt av de synskadade, som tog minst del 
av kulturen. Det var de äldsta på åldersskalan (65-84 år) som var mest inaktiva. I gruppen 
synskadade var de flesta över 65 år, vilket påverkade resultatet, eftersom vi alla med åldern 
kan få problem med synen. 71  
 
När det gäller läsning av böcker och tidskrifter fanns det en skillnad. De synskadade var som 
väntat överrepresenterade. Drygt hälften av de synskadade läste aldrig tidskrifter och böck-
er.72 Här förväntar jag mig att det har förändrats till det bättre, eftersom det har hänt mycket 
på den tekniska sidan såsom den digitala talboken DAISY73. Talboks- och punktskriftsbiblio-
teket (TPB) har gjort en utredning om den svenska talboksmodellen. Utredningen föreslog att 
ett byte av det nuvarande formatet till det nya digitala formatet skall ske fr.o.m. första maj år 
2000.74 
 
Många länsbibliotek har genom olika projekt arbetat för att göra bibliotekets samlingar till-
gängliga för de funktionshindrade, enligt Statens kulturråd. Länsbiblioteket i Älvsborgs län 
till exempel har sedan flera år tillbaka arbetat med att öka tillgängligheten för de funktions-
hindrade. Länsbiblioteket har exempelvis startat ett intensivt informations- och kontaktarbete 
gentemot handikapprörelsen. Länsbiblioteket har även byggt upp en databas med handikapp-
information. Handikappdatabasen (ÄLVA) ingår i Älvsborgs län och ingår i Borås lokala da-
tasystem. ÄLVA finns tillgänglig på länets bibliotek, via telenätet för enskilda funktionshind-
rade och inom vården, samt via Internet.75 
 

                                                 
71 Statens kulturråd, 1998: 3. s. 44f. 
72 Ibid. s. 44. 
73 En digital talbok. Lagrad på en cd-romskiva (Se kap. 2.2.2). 
74 Talboks- och Punktskriftsbiblioteket, 1998. Talboken i framtiden: Utredning om den svens-
ka talboksmodellen, s. 8. 
75 Statens kulturråd, 1998:3, s. 46, 49, 79-81. 
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2.3.4 Biblioteksservice till personer med särskilda behov 
 
I Statens kulturråds rapport (1990) tas erfarenheter upp ifrån olika kommuner om hur service-
utbudet kan beskrivas på de särskilda tjänsterna och till vilka användargrupper som verksam-
heten riktar sig till. Ur rapporten har valts att ta upp hur samarbetet ser ut på vårdinstitutioner-
na, vilket är intressant för denna uppsats. Rapporten tar också upp hur biblioteket bör förhålla 
sig till användargruppen för att nå dessa personer. Statens kulturråd önskar att rapporten skall 
inspirera och ge biblioteken kunskap om den uppsökande verksamheten. Rapporten är den 
första i en serie av flera delrapporter.76  
 
Många av Boken kommer–låntagarna är äldre. Men biblioteket bör även satsa på att informera 
om läsning hos de personer som ännu inte uppnått pensionsåldern. Biblioteket bör förutom 
läsning även satsa på information och aktiviteter som riktar sig till friska pensionärer. Om 
dessa personer kan lockas till biblioteket är mycket vunnet eftersom biblioteket därmed kan 
nå de äldre kommuninnevånarna tidigare. För dessa pensionärer blir därmed Boken kommer 
ett naturligt val när de själva en dag blir äldre eller sjuka. I Kalmar har ett biblioteksprojekt 
”Pensionärer läser” genomförts i syfte att fånga in de äldre och friska pensionärerna. Biblio-
tekspersonalen bör också vara uppmärksam på de trogna biblioteksbesökarna som plötsligt 
slutar att besöka biblioteket. Dessa personer kanske är i behov av Boken kommer– service.   77 
 
Statens kulturråd konstaterade, att det behövs ett gott samarbete mellan vårdinstitutionerna 
och biblioteket för att biblioteksservicen skall nå ut till vårdtagarna. Även om biblioteket har 
en god kontakt med vårdinstitutionen har bibliotekarien i regel inte mer tid än cirka en timme 
per vecka att vara ute på en vårdinstitution. Det blir alltså endast några få minuter per varje 
låntagare på en avdelning. De äldre behöver dock tid på sig för att bestämma sig för en bok. 
De äldre behöver också hjälp med t.ex. att sätta på en bandspelare. För att vårdtagarens behov 
skall tillgodoses behöver alltså vårdpersonalen finnas till hands vid biblioteksservicen. För 
bibliotekarien kan detta stöd ifrån vårdpersonalen vara ovärderligt om det fungerar. En del 
bibliotekarier är dock rädda för att vårdpersonalen skall ta över deras arbete. Statens kulturråd 
anser, att dessa farhågor är orealistiska. Det är istället tvärtom. För när vårdpersonalen blir 
involverad då får de också upp ögonen för vad biblioteket kan göra för vårdtagarna, anser 
Statens kulturråd. Detta sätt att arbeta kräver dock att samarbetet mellan vårdinstitution och 
bibliotek fungerar.78 
 
 

                                                 
76 Statens kulturråd, 1990. 
77 Ibid.  s. 96, 109. 
78 Statens kulturråd, 1990, s. 128. 
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3. Tidigare forskning och annan litteratur 

3.1 Biblioteksservice till äldre och funktionshindrade i England 
 
Edmonds (1991) har i rapporten undersökt hur biblioteksservicen är utformad för de äldre och 
funktionshindrade i England. I studien ingick en enkätundersökning, där 89 bibliotek deltog. 
Enkätundersökningens frågor ställdes till bibliotekarierna på biblioteken. Resultatet present e-
rades i en kartläggning av Boken kommer- verksamheten. I rapporten talar man om ”Library 
service to people who are housebound” vilket för svenska förhållanden motsvaras av uppsö-
kande verksamhet och då framför allt Boken kommer -verksamheten. 79 Rapporten är intressant 
ur uppsatsens synvinkel eftersom den tar upp hur Boken kommer–verksamheten är utformad. 
Det finns även ett begränsat antal undersökningar, vilka handlar om Boken kommer –servicen, 
varför denna undersökning ifrån England har tagits med. 
 
Tjänsten Boken kommer erbjuds på 87 av de undersökta biblioteken och det finns cirka 71.666 
Boken kommer–låntagare, på dessa bibliotek. I varje kommun varierade låntagarantalet ifrån 
100 personer till 6000 personer. Boken kommer -servicen utgår centralt från 41 av biblioteken. 
Vid 32 bibliotek utgår Boken kommer–verksamheten ifrån filialerna. Slutligen är det fjorton 
bibliotek som utgår både ifrån huvudbiblioteket och ifrån filialerna. Vid Boken kommer-
verksamheten arbetar generellt två professionella bibliotekarier. Bibliotekarierna är assistera-
de av flera biblioteksassistenter. I undersökningen använde sig 53 bibliotek av volontärer när 
det gäller bokleveranserna.80 
 
Biblioteken i undersökningen hade varierande policy när det gäller vilka personer som skall 
nyttja Boken kommer. En del bibliotek hävdade, att låntagaren måste vara ”housebound”, vil-
ket betyder att han/hon inte kan ta sig hemifrån. Några bibliotek ansåg att låntagaren måste ha 
fysiska funktionshinder medan andra ansåg att även de personer som hade psykiska funk-
tionshinder skulle nyttja Boken kommer-verksamheten. Några bibliotek ansåg att användaren 
måste vara ”unable to carry books”. Men en del bibliotek ansåg att endast personer över en 
viss ålder hade rätt att nyttja servicen. I Kirkless erbjuds Boken kommer till alla kommuninvå-
nare över 85 år medan biblioteken i Sheffield erbjuder alla personer över 90 år servicen. 81  
 
Biblioteken har även utvecklats när det gäller informationsservicen till de äldre. Biblioteket i 
St Helens har t.ex. tidigare gått ut med en förfrågan till de äldre och funktionshindrade om 
deras önskemål, informationsbehov, läsbehov etc. 82 De inkomna svaren ifrån kommuninne-
vånarna har resulterat i informationsservice för de funktionshindrade: DASH (Disability Ad-
vice and Information). DASH etablerades 1989. Syftet med DASH var att ”enabling all mem-
bers of the community regardless of mental, physical or sensory disability, to enjoy full access 
to information.”83  
 
Många av biblioteken i undersökningen har expanderat tjänsten Boken kommer och en del 
bibliotek kommer inom en snar framtid att göra det. Biblioteken har fått fler låntagare. Biblio-
                                                 
79 Edmonds, Diana, 1991. Bound to serve?: A report om public library provision for elderly 
and disabled people. 
80 Ibid. s. 23-26. 
81 Ibid. s. 23-25. 
82 Ibid.  s. 15-21. 
83 Ibid.  s. 45. 
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teken har också köpt in större volymer av anpassade medier än tidigare för de hörsel- och syn-
skadade.84 
 
I St Helens finns sexton bibliotek. Boken kommer–verksamheten har 805 låntagare och 200 
personer står på väntelista. Verksamheten har ett eget mediebestånd. Bibliotekspersonalen gör 
hembesök var tredje vecka, vid varje bokleverans. Besöket skall ta högst sju minuter. Vid 
biblioteksbesöket försöker även bibliotekspersonalen att bilda sig en uppfattning om låntaga-
rens hälsa. Det har hänt att de exempelvis har räddat låntagare som glömt att stänga av ga-
sen.85 
 
I Cleveland finns 1190 Boken kommer–låntagare. Av dem återfinns cirka 750 personer på 
vårdinstitutionerna. Låntagarna får bokleverans var tredje vecka. Många av låntagarna är äldre 
– den äldsta är 99 år. Många av låntagarna har dåliga inkomster.  I Cleveland är det 84 institu-
tioner (ca 2750 personer) som får service av bokbussen medan biblioteket har 80 bokdeposi-
tioner (används av ca 1170 personer) utplacerade på dessa institutioner. Dessa bokdepositio-
ner fungerade tillfredsställande, enligt bibliotekspersonalen.  I Cleveland har man vissa regler 
för hur biblioteksservicen skall ordnas till de äldre och funktionshindrade. De institutioner 
som har mer än 30 vårdtagare får biblioteksservice via en bokbuss och de institutioner som 
har mindre än 30 vårdtagare får biblioteksservice via bokdepositioner. Har en institution 
mindre än tio biblioteksanvändare får dessa personer Boken kommer –service.86  
 
I Enfield finns 717 Boken kommer–låntagare boende på vårdinstitutioneroch 544 personer 
som bor i eget boende. Av dessa personer får 173 service ifrån en minibuss. Minibussen kan 
ta emot elva personer och transportera dem ifrån deras hem till biblioteket. Bussen är speciellt 
utrustad för att ta emot funktionshindrade. Det finns t.ex. en lift som tar upp låntagaren i bus-
sen och stolar med hjul etc. Denna service är värdefull för de funktionshindrade eftersom de 
inte själva kan ta sig biblioteket, med allmänna kommunikationsmedel. Detta är ett projekt 
som pågick vid tiden för studien. I framtiden är det meningen att låntagaren själv skall välja 
om han/hon vill få service genom Boken kommer eller via minibussen. Många låntagare öns-
kade servicen Boken kommer. Biblioteket hade en väntelista där tjugo personer köade för att 
få Boken kommer –service 87  
 
Derbyshire har 1750 Boken kommer –låntagare. Boken kommer –verksamheten utgår ifrån två 
filial-bibliotek.  I Derbyshire använde sig biblioteket endast av bibliotekspersonal när det 
gällde bokdistributioner till Boken kommer -låntagarna. Tidigare har försök gjorts med volon-
tärer men det fungerade inte på grund av att de inte var särskilt entusiastiska. I många fall 
besökte volontärerna inte heller låntagaren på utsatt tid. Biblioteket i Enfield har dock en an-
nan erfarenhet. Där fungerade systemet med volontärer mycket väl. Bibliotekspersonalen väl-
jer först ut de böcker som låntagaren vill ha och därefter kör de volontärerna två rundor. Vid 
varje runda besöker volontärerna 25 låntagare. Det tar i genomsnitt två timmar för volontärer-
na att besöka de 25 låntagarna. Låntagarna får nya lån var tredje vecka.88 

                                                 
84 Ibid. s. 15-21. 
85 Ibid. s. 38-46. 
86 Ibid. s. 31f. 
87 Ibid. s 56. 
88 Ibid. s. 47f. 
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3.2 Rapport från Center for Ligebehandling af handicappede i Dan-
mark 
 
I rapporten Center for ligebehandling af handicappade (1999) presenteras en undersökning 
om tillgängligheten för handikappade på Danmarks samtliga bibliotek. I undersökningen ha r 
439 bibliotek deltagit vilket är 82 % av landets huvudbibliotek. Därtill har också 45 % av lan-
dets filialbibliotek deltagit i undersökningen. Avslutningsvis i rapporten tar författaren Nyeng 
upp olika projekt som pågår runtom i Danmark. Dessa projekt kan förhoppningsvis med tiden 
höja tillgängligheten för de funktionshindrade.89 Rapporten är intressant eftersom den tar upp 
de funktionshindrades behov i bibliotekssammanhang. Det är intressant att jämföra tillgäng-
ligheten i Sverige och i Danmark. Tillgängligheten har tidigare tagits upp i Statens kulturråds 
rapporter. Bibliotekets tillgänglighet visar på hur användarens behov ser ut i bibliotekssam-
manhang, vilket är intressant utifrån frågeställningarna. 
  
Undersökningens resultat, som presenterades i Bibliotekspressen 1999, visade att det finns 
enskilda bibliotek som arbetar aktivt för att göra biblioteket mer tillgängligt för de handikap-
pade. Fast merparten av biblioteken har dock ändå inte hunnit särskilt långt inom området, 
anser författaren Nyeng. Rapporten visade att tillgängligheten var dålig, speciellt på filialbib-
lioteken. I en jämförelse med Statens kulturråd (1999), beskrev rapporten också detta faktum. 
De rörelsehindrade kunde t.ex. inte ta sig in på biblioteket, eftersom trösklar och andra nivå-
skillnader fanns. Det fanns också problem för de synskadade eftersom det inte fanns en taktil 
markering vid ingångsdörren som gör det möjligt för dem att själva ta sig in. Det var endast 
elva procent av biblioteken i undersökningen som hade handikapptoaletter. Dessutom hade en 
del bibliotek så höga utlåningsdiskar att de personer som sitter i rullstol inte kunde nå diskar-
na. En del bibliotek hade även en dålig belysning i lokalerna, vilket gjorde det svårt för de 
synskadade att orientera sig. Biblioteket kan genom att erbjuda tjänsten Inläsningstjänst göra 
biblioteket mer tillgängligt för de funktionshindrade. Men tyvärr var det endast sexton av lan-
dets stadsbibliotek som hade denna service.  
 
Det är också viktigt att bibliotekspersonalen har kunskap om olika funktionshinder och att 
personalen vet vilka behov de har av service, anser Nyeng. I undersökningen var det endast 
arton procent av bibliotekarierna som fått en utbildning om olika funktionshinder. Biblioteka-
rierna var dock mycket välvilliga till att arbeta för att göra biblioteken mer tillgängliga för de 
funktionshindrade men saknade kunskap om hur de skulle gå tillväga. Fjorton procent av bib-
lioteken i undersökningen hade kontinuerliga kontakter med handikappade och handikappor-
ganisationer, vilket är ett sätt att få kunskap om funktionshinder. I rapporten betonades att 
personalen var oerhört viktig för att låntagarna skulle få den vägledning och information om 
hjälpmedel och medieutbud som de behövde. Det är alltså angeläget att bibliotekspersonalen 
kan möta den funktionshindrades behov, för att de skall få en god service. 
 
Rapporten tar också upp hur många bibliotek arbetade på att möta de funktionshindrades be-
hov. Örnevejens bibliotek i Köpenhamn hade exempelvis vid tiden för studien en speciell 
samling för de hörselhandikappade. Biblioteket hade även anställt en bibliotekarie som be-
härskade teckenspråk. Vid Odense stadsbibliotek hade man också en bibliotekarie som be-
härskade teckenspråk. Men hon arbetade endast några dagar i veckan. Vid Århus stadsbiblio-
tek hade man en ”Talende Vaerksted” för de läshandikappade.90 

                                                 
89 Nyeng, Peter, 1999. Store brister i bibliotekenes betjening af handicappede. s. 234-235. 
90 Nyeng, 1999, s. 234-235. 
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3.3 Magisteruppsatser 
 
Nedanstående magisteruppsatser har dels tagits med för att hitta mer litteratur och dels har de 
gjort undersökningar om funktionshinder, bibliotek och servicekvalitet. Då det har gjorts ett 
begränsat antal undersökningar i ämnet, står magisteruppsatserna för majoriteten av den tid i-
gare forskningen.  
 
Broberg och Frank (2000) beskriver Boken kommer ur ett organisationsperspektiv. Det kon-
stateras att biblioteket saknar en medveten strategi när det gäller den uppsökande verksamhe-
ten för de funktionshindrade. Författarna har genomfört kvalitativa intervjuer med tre Boken 
kommer –låntagare. Låntagarna var överlag nöjda med den service som erbjöds förutom att de 
önskade en mer personlig och kontinuerlig kontakt med bibliotekspersonalen. Resultatet visa-
de även att personalen på Boken kommer hade goda kunskaper om olika funktionshinder men 
denna kunskap överfördes dock inte till den övriga bibliotekspersonalen. Det framkom även 
att det fanns stora brister i kontakten mellan institutioner, handikapporganisationer och politi-
ker. Författarna föreslår att biblioteket skall utarbeta ett samarbete med institutionerna och 
handikapporganisationerna för att informationen om bibliotekets särskilda tjänster skall nå 
fram. Biblioteket bör också mer kontinuerligt träffa läsombud och vårdpersonal på institutio-
nerna, anser författarna.91 Författarna har undersökt Boken kommer –verksamheten i ett orga-
nisationsperspektiv, medan den föreliggande undersökningen undersöker verksamheten ur ett 
användarperspektiv. Men denna magisteruppsats har ändå valts på grund av att den visar hur 
Boken kommer –verksamheten är utformad i en kommun och den beskriver också hur Boken 
kommer –låntagarna upplever servicen. 
 
Salomonsson, Linda (2000) beskriver vad servicekvalitet på bibliotek innebär för synskadade, 
rörelsehindrade och dyslektiker. Författaren har utgått ifrån Linköpings stadsbibliotek som 
brann ner hösten 1996. En återuppbyggnad av huvudbiblioteket gjordes och det nya bibliote-
ket stod klart i mars 2000. Salomonsson har genomfört kvalitativa intervjuer med fokusgrup-
per, vilket innebär att hon har intervjuat fyra till femton personer samtidigt. Resultatet av un-
dersökningen visade att alla tre grupperna i stort sett var nöjda med servicen på biblioteket. 
Alla grupperna ansåg, att själva bemötandet ifrån personalen var viktigast för att uppnå en god 
servicekvalitet. Speciellt dyslektikerna poängterade att en förstående personal var a och o för 
att uppnå en bra service. För de rörelsehindrade och synskadade var också den fysiska till-
gängligheten en viktig aspekt.92 Författaren har undersökt hur några funktionshindrade har 
upplevt servicen i en kommun. Undersökningen utgår dock ifrån tre specifika handikapps-
grupper medan den föreliggande undersökningen undersöker användargruppen Boken kom-
mer. Författaren har också undersökt servicekvalitet i vad som kan betecknas som de reguljära 
tjänsterna, medan den föreliggande undersökningen ser till de särskilda tjänsterna. 
 
Lejon (2000) har undersökt behovet av en Boken kommer –verksamhet i en kommun, där det 
inte fanns någon sådan verksamhet. En intresseanmälan gick ut till hemtjänsten i kommunen. 
Det var tretton personer som efterfrågade tjänsten när undersökningen gjordes. Författaren 
uppskattade att den siffran med tiden kommer att öka. Undersökningen visade att det fanns ett 
underlag för Boken kommer i kommunen. Informanterna hade olika sorters funktionshinder: 

                                                 
91 Broberg, Astrid & Frank, Anita (2000). Kommer boken? Uppsökande verksamhet för funk-
tionshindrade på Uddevalla stadsbibliotek – en organisationsstudie. Magisteruppsats vid Bib-
liotekshögskolan i Borås. 2000:38. 
92 Salomonsson, Linda (2000). Servicekvalitet på Linköpings stadsbibliotek ur tre fokusgrup-
pers perspektiv. Magisteruppsats vid Bibliotekshögskolan i Borås. 2000:42. 
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gångsvårigheter, ålderdomssvaghet, viss demens, synsvaghet, kärlkramp och rullstolsbunden-
het. Resultatet av undersökningen visade också att läsningen var en betydelsefull faktor för 
informanterna. De flesta av informanterna ville ha en Boken kommer–verksamhet som inbe-
räknade bokurval, kontakt med bibliotekarien och bokleverans. Någon informant kunde tänka 
sig att lösa bokleveransen genom en anhörig men behövde hjälp med bokurval och bokplock-
ning. En beräkning av en eventuell Boken kommer–verksamhet visade att huvudbiblioteket 
behövde en tjänsts utökning på 15 %. Denna siffra bedömdes ta till vara låntagarnas behov 
(för tretton personer).93 Undersökningen visade hur en kommun ville utforma sin Boken kom-
mer-verksamhet, vilket är intressant utifrån den föreliggande undersökningen. Författarens 
undersökning visade också vilken service som de eventuella låntagarna ville ha. Men under-
sökningen visade användarnas behov utifrån en kommun som saknar Boken kommer –
verksamhet. Men den föreliggande undersökningen visar ett faktiskt resultat ifrån en verk-
samhet som i allra högsta grad verkar för de funktionshindrade. Det är därför värdefullt med 
en jämförelse mellan båda dessa undersökningar. 
 
Jönnerstig (2003) har i sin undersökning undersökt hur dyslektiker upplever servicekvalitet på 
nämnda bibliotek. Hon har också undersökt vilket ansvar Göteborgs stadsbibliotek har gent-
emot dyslektikerna. Hon har använt sig av sex kvalitativa intervjuer. Hon har intervjuat en 
bibliotekschef, en läs och skrivtekniker och fyra användare. Resultatet visade att det skett en 
förändring till det bättre när det gäller bibliotekets bemötande av dyslektiker. Författaren an-
såg, att denna förbättring beror på Dyslexiåret. Det framkom också att Göteborgs stadsbiblio-
tek har en tillfredsställande service. Göteborgs Stadsbibliotek har fått tillgänglighetspris. Men 
dyslektikerna i studien saknade dock anpassade skyltar. Författaren ansåg, att skyltar med 
symboler vore bättre istället för SAB –systemet. Hon ansåg, också att dyslektikerna borde få 
illustrationer på omslagen på talböckerna för att bättre tillgodogöra sig innehållet i dem.94 
Undersökningen utgår ifrån en nämnd handikappgrupp medan den föreliggande undersök-
ningen utgår ifrån användargruppen Boken kommer-låntagare, där flera olika handikapps-
grupper ryms. Jönnerstig har också undersökt servicekvaliteten på ett bibliotek som betecknas 
som en reguljär verksamhet, medan den föreliggande undersökningen har koncentrerat sig på 
de särskilda tjänsterna. 
 
 
 

                                                 
93 Lejon, Maud (2000). Boken kommer, igår – idag – imorgon? En studie, i glesbygd, av äldre 
och handikappades intresse och möjlighet till en Boken kommer service. Magisteruppsats vid 
Högskolan i Borås 2000:29 
94 Jönnerstig, Åsa (2003). Servicekvalitet på Göteborgs stadsbibliotek utifrån dyslektikers 
perspektiv. Magisteruppsats vid Högskolan i Borås 2003:95 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Detta kapitel är uppdelat i två sektioner. Den första sektionen vill ge en bakgrund till begrep-
pet servicekvalitet. Den andra sektionen presenterar uppsatsens teoretiska utgångspunkt som 
är Grönroos modell kallad "Totalupplevd kvalitet”.  

4.1 Tjänste- och kvalitetsteori 
Kapitlet beskriver först begreppen ”tjänst” och ”kvalitet”. I kapitlet presenteras också de kva-
litetsfaktorer som ingår i uppsatsens intervjuguide (se kap. 5.1.1). 

4.1.1 Vad är en tjänst? 
 
Enligt Gummesson (1993) måste företaget först ha en grundläggande kunskap om vad tjänster 
och service är samt vad kvalitet respektive tjänstekva litet är. Företagens intresse för total 
tjänstekvalitet har under åren ökat, anser författaren. Forskning och praktik inom området är 
starkt riktat emot kvalitetsfrågor, konstaterar Gummesson eftersom bristande tjänstekvalitet 
över hela världen betraktas som ett stort problem, både ur företags-, samhälls- och kundper-
spektiv. Det är framför allt sedan 1980-talet som intresset för tjänstekvalitet har ökat; det fort-
sätter att växa både i Sverige och internationellt.95  
 
Enligt Edvardsson (1997) är en traditione ll definition av tjänstekvalitet att ”tjänster skall mot-
svara kundens förväntningar och tillgodose deras behov”. Att se på tjänstekvalitet i ett mark-
nadsorienterat perspektiv är att se kunden i centrum. 96  Gustavsson et al. anser, dock att före-
tagen måste se mäta kvalitet på ett nyare sätt för att uppnå tjänstekvalitet (1997). Enligt Gus-
tavsson et al. är det inte enbart kunden som skall stå i centrum utan även företagets ledning 
och de anställda. Alla dessa aktörers krav och behov måste tillgodoses för att tjänstekvalitet 
skall uppnås.97 
 
Enligt Grönroos (1988) producerar den offentliga sektorn olika slags tjänster, däribland folk-
bibliotekens tjänster. Nedan följer de fyra egenskaper som enligt honom kännetecknar en 
tjänst, vilket skiljer sig ifrån en vara. 
 
• Tjänster är abstrakta eller är inte påtagliga 
• Tjänster är processer 
• Tjänster produceras och konsumeras samtidigt 
• Kunden deltar själv i tjänsteprocessen  
 
Den första punkten betyder att tjänster inte kan ses; inte kan röras vid; eller kan lagras. Dessa 
tjänster är också svåra att bedöma i förväg. Om en kvinna t.ex. ska gå och lyssna på en sym-
foniorkester kan hon inte i förväg bedöma hur hon kommer att uppleva denna tjänst. Den 
andra punkten innebär att tjänster är en serie aktiviteter, vilka tillsammans bildar den helhet 
som kunden upplever. Den tredje punkten innebär att aktiviteterna, vilka ingår i processen kan 
kunden själv uppleva och konsumera samtidigt, t.ex. när en låntagare söker information på 
biblioteket. Den fjärde punkten beskriver att kunden själv är mottagare men också delaktig i 

                                                 
95 Gummesson, Evert, 1993. Att förstå kundens upplevda kvalitet. s. 1. 
96 Edvardsson, Bo et al. 1996. Kvalitet och tjänsteutveckling. s. 123. 
97 Gustavsson, B-O et al. 1997, Tjänstekvalitet - för kund, anställd och ledning. s. 20-21. 
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processen och därmed måste kunden vidta vissa åtgärder. 98  Låntagaren måste vara delaktig i 
vissa steg, när han/hon lånar en bok, såsom att skaffa ett lånekort. Användaren ingår därmed i 
själva tjänsteprocessen. 
 

4.1.2 Vad är kvalitet? 
 
Ordet kvalitet kommer ifrån latinet ”qualitas” och betyder beskaffenhet eller egenskap. Gus-
tavsson et al. (1997) anser, att kvalitetsdefinitionen kan delas in i fem grupper: 
 
1. Kvalitet är inneboende egenskaper. Kvalitet handlar om personliga uppfattningar och en 

känsla och därför är kvalitet mycket svårbestämbart. 
2. Kvalitet är produktbaserade, mätbara egenskaper. Detta betyder att kvalitet kan beskrivas 

med hjälp av specifikationer till exempel då en jämförelse mellan olika bilmodellers ben-
sinförbrukning görs. 

3. Kvalitet är värde i relation till priset. Värdet här handlar om individens personliga bedöm-
ning utifrån det pris som skall betalas. 

4. Kvalitet är tillverkningsbaserade och mätbara egenskaper. Man fastställer ett krav på en 
produkt och bestämmer att när kravet är fastställt har kvalitet uppnåtts. 

5. Kvalitet är en upplevelse hos kunden. Det som kunden definierar som värde innebär kvali-
tet. Denna kvalitetssyn är i motsats till de produktbaserade individuell och därmed subjek-
tiv. Denna sistnämna definition återfinns i den Service Management- inriktade kvalitets-
forskningen. 99  

 
Schneider och White (2004) vill dela in definitionen av kvalitet i en teknisk, en användarbase-
rad och en filosofisk definition. Den filosofiska definitionen ser kvalitet som omätbar, efter-
som den inte kan beskrivas. Den tekniska definitionen används när kvalitet på varor skall mä-
tas, vilka utgår ifrån en standard. Med den tekniska definitionen mäter man vad tjänsten ger 
kunden. Den användarbaserade definitionen utgår ifrån att kunden ensam kan avgöra vad som 
är kvalitet. Det användarbaserade sättet är vanligast inom tjänstesektorn. Det användarbasera-
de sättet lämpar sig bäst till att mäta hur en tjänst upplevs.100 Det tekniska och användarbase-
rade sättet att se på kvalitet påminner mig om Grönroos (2004) två dimensioner: ”den teknis-
ka kvaliteten” och ”den funktionella kvaliteten”. Grönroos anser, också att man mäter vad en 
tjänst ger kunden enligt den tekniska kvaliteten. Han anser, också att den funktionella kvalite-
ten mäter hur kunden upplever tjänsten. Grönroos definitioner av hur och vad stämmer dock 
inte överens med den filosofiska definitionen som ser till att kvalitet inte kan beskrivas. Grön-
roos anser, att användaren/kunden i allra högsta grad kan avgöra en tjänst värde eller inte. 
Användaren kan avgöra servicekvalitet genom att han/hon är delaktig i servicen igenom hela 
tjänsteprocessen (se avsnitt 4.2.2). 
 
 

                                                 
98 Grönroos, Christian, 1988. Service Management i den offentliga sektorn. s.12f 
99 Gustavsson et al. 1997, s. 20-21. 
100 Schneider, Benjamin & White, Susan, 2004. Service quality: Research perspectives.  s. 10. 
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4.1.3 Kvalitetsfaktorer enligt SERVQUAL 
 
Grönroos (2004) refererar till de tre forskarna Zeithaml, Berry & Parasuraman (1985) som 
beskriver tjänstekvalitet utifrån tio faktorer. Dessa kvalitetsfaktorer beskriver de i sin modell: 
Conceptual model of service quality. Metoden att mäta kvalitet på kallas SERVQUAL. Dessa 
kvalitetsfaktorer har framtagits för att ett företag skall kunna mäta dess kvalitet på tjänsten. 
Modellen innehåller tjänstekvalitet utifrån tio olika determinanter:   
 
1. Tillförlitlighet syftar på hur pålitligt företaget är, t.ex. om tjänsten utförs vid en avsedd 

tidpunkt eller om faktureringen skett korrekt. 
2. Respons pekar på den service som personalen är villig att ge, t.ex. om kunden snabbt blir 

uppringd eller om tjänsten utförs omgående. 
3. Kompetens innebär att kontaktpersonalen innehar kunskaper och färdigheter. 
4. Tillgänglighet avser hur lätt det är att komma i kontakt med företaget exempelvis via tele-

fonen eller att företagets lokaler är lätta att nå. 
5. Uppträdande avser kontaktpersonalens bemötande av kunden som exempelvis artighet, 

respekt etc. 
6. Kommunikation handlar om personalens förmåga att kommunicera så att kunden förstår. 
7. Trovärdighet omfattar företagets pålitlighet, ärlighet och att ha kundens bästa för ögonen. 
8. Trygghet/Garanti gör att personalens agerande skapar en trygghet för företaget eftersom 

kunderna litar på företaget och känner en trygghet. Exempelvis frihet ifrån risker, fara el-
ler tvivel. Trygghet för kunden gäller både den fysiska säkerheten och den ekonomiska 
tryggheten samt tystnadsplikten. 

9. Förstå/känna kunden/empati avser att företaget ger en individuell uppmärksamhet och har 
förmågan att känna kundens behov. 

10. Materiella ting innebär vad som hör ihop med tjänsten exempelvis lokaler, personalens 
klädsel etc. 

 
Dessa tio determinanter reducerades senare till fem eftersom man ansåg att de överlappade 
varandra. De fem kvarvarande determinanterna är: materiella ting, tillförlitlighet, respons, 
garanti och empati. 101 I analysen har alla tio determinanterna använts. Alla de tio kvalitetsfak-
torerna har använts eftersom de fem kvalitetsfaktorerna inte kan representera alla de tio de-
terminanterna. I de fem determinanterna finns inte kvalitetsfaktorerna kompetens, tillgänglig-
het, uppträdande, kommunikation och trovärdighet. Dessa determinanter har bedömts vara 
viktiga för att beskriva interaktionerna mellan användare och serviceleverantör, i den förelig-
gande undersökningen. 
 
Kritik har framförts av bland andra Kasper et al.  (1999)  emot SERVQUAL som mätinstru-
ment. Enligt författaren är mätinstrumentet ett mått på både nöjdhet och kvalitet. Men det 
finns också en pågående debatt om kvalitet är överordnat nöjdhet.102 Schneider & White och 
Kasper et al. anser dock att kvalitet är överordnat nöjdhet. Kasper et al. ger följande beskriv-
ning visa på detta: Några tonåringar som tågluffade var nöjda med att sova på offentliga sov-
platser, vid en järnvägstation, enligt tidigare forskning. Men denna ”sovplats” innebar inte 

                                                 
101 Grönroos, Christian, 2004. Service Management och marknadsföring: En crm ansats. s. 
87-89. 
102 Kasper, Hans, et al. 1999. Service marketing and Management: An international perspec-
tive. s. 187. 



 28 

hög kvalitet, betonar Kasper et al. eftersom nöjdhet endast kan ses som en nivå av kvalitet.103  
Hernon och Whitman anser, att ”nöjdhet” är en fråga om hur kunden känslomässigt ser på en 
tjänst medan servicekva litet är en kunds uppfattning om hela tjänsten. 104 

4.2 Vald teoretisk referensram  
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är som tidigare nämnts, Grönroos modell ”Totalupplevd 
kvalitet”. Denna modell har valt för att Grönroos utgår ifrån användarperspektivet. Han anser, 
att kvalitet mäts utifrån kundens synvinkel. Grönroos modell går att applicera på uppsatsens 
tre frågeställningar. Grönroos utgår ifrån användarens behov, vilket kan härröras till den fö r-
sta frågeställningen. Grönroos utgår också ifrån användarens ”upplevda kvalitet”, vilket kan 
härröras till den andra frågeställningen. Slutligen utgår även Grönroos ifrån verksamhetens 
serviceutbud, hur det är utformat, d.v.s. ”den tekniska kvaliteten”, vilket kan härröras till den 
tredje frågeställningen. 
 

4.2.1 Service Management  
 
Enligt Grönroos (2004) är Service Management är ett angreppssätt för att förstå hur tjänste-
processen ser ut då tjänsten produceras d.v.s. att leda företaget på ett serviceorienterat sätt. Att 
leda ett företaget på ett serviceorienterat sätt innebär att företaget måste veta vad kunden kän-
netecknar som kvalitet, anser Grönroos.105 En tjänst innehåller ett grundläggande tjänstepaket. 
Detta är dock inte detsamma som det tjänsteerbjudande som kunden upplever. Det grund-
läggande tjänstepaketet utgörs i huvudsak av den tekniska kvaliteten d.v.s. vad kunden får. 
Men däremot berättar inte tjänstepaketet hur kunden upplever processen. I detta läge har man 
alltså inte tagit tjänstens processrelaterade egenskaper med i beräkningen.  
 
Det grundläggande tjänstepaket består av: kärntjänst, hjälptjänster (och varor) och stödtjänster 
(och varor). Kärntjänsten kan sägas vara grunden för en tjänst. För ett hotell är kärntjänsten 
själva boendet och för ett bibliotek är det bokbeståndet. Men för att en kund skall kunna ut-
nyttja tjänsten behövs ofta ytterligare en hjälptjänst. Hotellet behöver en reception där perso-
nalen kan hålla ordning på hotellets bokningarna. På ett bibliotek måste det finnas en in- och 
utlåningsdisk där personalen kontrollerar användarens lån. Dessa tjänster benämns som hjälp-
tjänster eftersom de underlättar användandet av kärntjänsten. För att öka värdet på tjänsten 
finns stödtjänster. På hotellet är restaurangen en stödtjänst. Även fysiska varor som schampo 
och skoputsmedel på hotellet kan benämnas som stödtjänster. Men skillnaden mellan en stöd-
tjänst och en hjälptjänst är dock inte alltid lika tydlig. En måltid som serveras under en lång-
flygning kan ses som en hjälptjänst men vid en kortare flygresa kan den istället ses som en 
stödtjänst. Skillnaden mellan hjälp- och stödtjänster är att hjälptjänsten är nödvändig eftersom 
tjänsteerbjudandet upplöses om de utelämnas.106 

                                                 
103 Schneider & White, 2004, s. 51. 
104 Hernon & Whitman, 2001, s. Ixf, 36f. 
105 Grönroos, 1988, s. 19. 
106 Grönroos, 2004, s. 183-198. 
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4.2.2.Totalupplevd kvalitet 
 
Grönroos beskriver tjänstekvalitet utifrån två dimensioner (se fig. ett): ”en teknisk kvalitet” 
och ”en funktionell kvalitet”. Han beskriver också organisationsprofilen samt kundens fö r-
väntningar. Denna modell kommer att användas i uppsatsens återkoppling till teorin i kapitel 
sju. Deras inbördes förhållande framgår av figur ett.  
 
 

Image 
 
 

          Förväntad  Totalupplevd          Upplevd kvalitet 
             Kvalitet      kvalitet 
 
     
 
 -Marknadsföring                     Image 
 -Försäljning 
 -Image 
 -Rykte/word-of 
 mouth 
 -PR                      Tek-                             Funk- 
 -Kundernas behov och                               nisk kvalitet:   tionell kvalitet 
 värderingar                      Vad:       Hur?        
 
 
 
Figur 1. Källa: Grönroos, Christian (2004), s. 80.: Totalupplevd kvalitet. 
 
 
Den ”tekniska kvaliteten” i figuren är vad kunden får som slutresultat, t.ex. en lånad bok. I 
den ”funktionella kvaliteten” utgörs kvaliteten av hur kunden upplever processen (t.ex. bemö-
tande och tillgänglighet) som mynnar ut i den tekniska kvaliteten. Denna dimension hänger 
nära samman med själva kontakten ”sanningens ögonblick” mellan kund och serviceleveran-
tör. Översatt till tjänsten Boken kommer kan detta jämställas med referenssamtalet mellan 
bibliotekarien eller kontakten med chauffören som transporterar böckerna. Företagets vikti-
gaste resurs, hävdar Grönroos, är en skicklig, motiverad och serviceinriktad personal. Utan 
goda kundrelationer kommer ett företag inte att nå tillfredsställande resultat, betonar han. En 
god ”teknisk kvalitet” kan alltså dras ner av ett dåligt samspel me llan köpare och säljare, 
d.v.s. genom en låg ”funktionell kvalitet”.  
 
I aspekten hur döljer sig också var. Aktuell forskning har visat att de två grundläggande kvali-
tetsdimensionerna har utökats. Grönroos refererar, till Rust och Oliver (1994) som har kom-
mit fram till att miljön tydligt spelar in i användarens tjänsteupplevelse. Detta är logiskt efter-
som den process som upplevs uppenbarligen är beroende av omgivningen, menar Grönroos. 
En inredning på en restaurang exempelvis kan påverka upplevelsen av tjänsteprocessen. För 
den funktionshindrade är biblioteket handikappanpassning, anpassade medier viktiga för ”den 
upplevda kvaliteten”. I denna aspekt döljer sig också vilket behov som användaren har, vilket 
är viktigt med tanke på uppsatsens första frågeställning.  
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Organisationsprofilen är den image som företaget har i kundens ögon. Företagets image på-
verkar kundens förväntningar på tjänsten och även upplevelsen av den. Har en kund t.ex. en 
negativ bild av företaget kan detta påverka kundens upplevelse av företaget. Har kunden där-
emot en positiv bild av företaget kan kunden exempelvis lättare förlåta ett misstag.  107 
 
”Den förväntade kvaliteten” utgörs av flera faktorer såsom marknadsföring, image, kommu-
nikation människor emellan samt kundens behov. Kundens förväntningar påverkar i sin tur 
organisationens profil. I slutändan skall alltså kundens förväntningar överensstämma med 
”den upplevda kvaliteten”. 
 
• Marknadsföring: innefattar annonsering. direktreklam, webbsajter, Internetkommunika-

tion etc. 
• Image – Imagen har en central roll när det gäller kundens uppfattning om tjänstekvalite-

ten. Imagen kan sägas fungera som ett filter för företaget d.v.s. imagen beskriver hur före-
taget uppfattas i kundens ögon. 

•  Kommunikation - (Word-of-mouth). Hur människor talar med varandra om företagets 
pålitlighet, trovärdighet etc.  

• Kundens behov och värderingar: Båda aspekterna styr deras val och i förlängningen har de 
även en inverkan på deras förväntningar inför tjänsten. 108 

 
Enligt Grönroos (2004) har organisationsprofilen med tanke på image minst fyra roller. Dessa 
roller är följande: 
1. Image förmedlar förväntningar 
2. Image är ett filter som påverkar upplevelser 
3. Image är en funktion av såväl förväntningar som upplevelser 
4. Image har en intern effekt på personalen liksom en extern effekt på kunderna 
 
Den förstnämnda punkten innebär att en image förmedlar förväntningar, tillsammans med 
extern marknadsföring såsom reklam, ”word-of-mouth–kommunikation” och personlig fö r-
säljning. Imagen hjälper människor att sortera information och rykten. En positiv image gör 
att människor lättare förlåter eventuella misstag ifrån exempelvis biblioteket. En negativ ima-
ge har förstås en liknande effekt, fast i motsatt riktning. Den andra punkten innebär att image 
är ett filter som påverkar användarens upplevelse av tjänsten. Igenom detta filter uppfattas 
”den tekniska kvaliteten” och ”den funktionella kvaliteten”. Den tredje punkten innebär att 
image är en funktion av kundernas förväntningar och upplevelser. När kunderna har med sig 
sina förväntningar i bagaget och möter verkligheten i form av ”den tekniska kvaliteten” och 
”den funktionella kvaliteten”, då förändras profilen i enlighet med den upplevda servicekvali-
teten. Känner användaren att ”den upplevda kvaliteten” motsvarar eller överstiger företagets 
profil, blir den förstärkt. Motsvarar den inte användarens ”upplevda kvalitet”, då blir profilen 
negativ. Den fjärde och sista punkten är av vikt för ledningen. Ett företag som har en positiv 
image, förmedlar tydliga värderingar och kan på detta sätt stärka de positiva attityderna till 
verksamheten bland personalen. Ett företag som har en positiv image kan följaktligen dra till 
sig goda medarbetare. Detta sammantaget påverkar i sin tur användarens upplevelse av servi-
cen. Det beror på att användaren väger in personalens bemötande i ”den upplevda kvaliteten” 
(s. 326). 
 

                                                 
107 Ibid.  s. 75-78. 
108 Ibid. s. 79-81. 
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Till Grönroos modell hör också själva tjänstemötet. I tjänstemötet förekommer ett antal inter-
aktioner s.k. ”sanningens ögonblick”, d.v.s. när serviceleverantören möter kunden. Det som 
sker i detta ögonblick får naturligtvis en avgörande inverkan på hur kunden upplever tjänsten. 
När flera möten följer kan en relation uppstå. Såsom i tjänsten Boken kommer där möten kon-
tinuerligt förekommer mellan bibliotekarien och låntagaren. Enligt Grönroos samarbetar kun-
den och företaget tillsammans för att skapa en tjänst och därför är tjänsteerbjudandets kvalitet 
till stor del beroende av kundens inflytande. Boken kommer-verksamheten är en mycket ind i-
viduell service som utgår ifrån användarens behov och önskemål.  109  Grönroos anser att det är 
viktigt att utgå ifrån kunden/användaren när det gäller mätning av kvalitet. Han beskriver det-
ta enligt följande: ”Man bör alltid komma ihåg att det som räknas när det gäller kvalitet är hur 
kunden upplever den”. 110  
 
 

4.2.3  Kundens fördelar vid ett tjänsteerbjudande 
 
Grönroos (2004) refererar till Gwinner, Gremler och Bitners (1998) undersökning av tjänste-
erbjudandet sett utifrån kundens perspektiv. De har konstaterat att det finns tre slags fördelar 
för kunden: 
 
• Säkerhet: Förtroende för företaget, känslan av att kunna lita på leverantören, en minskad 

oro. 
• Sociala fördelar: Kunden blir igenkänd av personalen, kunden blir vän med personalen, 

kunden känner personalen. 
• Särskilda förmåner: Specialpriser, högprioriterad kund, extratjänster. 
 
I undersökningen ansågs säkerhet vara viktigast för kunderna i alla de servicekategorier som 
man studerade. Men även de andra fördelarna är viktiga. Samspelet mellan människor existe-
rar överallt där det finns en möjlighet för kunden att finna sociala fördelar, anser Grönroos. 
Kunden kan känna att han/hon har sin egen kontaktperson eller på annat sätt känna en speciell 
kontakt med serviceleverantören. Samspelet påverkar i sin tur även vilken säkerhet kunden 
upplever. Särskilda förmåner ansågs också viktiga av kunderna men deras roll visade sig vara 
mindre viktiga än de andra två kategorierna ovan. För Boken kommer–användaren blir detta 
samspel särskilt framträdande eftersom det är en relation som fortsätter vid varje bokurval 
etc.111 
 
 
 
 

                                                 
109 Ibid. s. 74, 75, 410. 
110 Ibid. s. 75. 
111 Ibid. s. 49. 
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Empirisk undersökning 

 

5. Metod och material 

 
I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet vid genomförandet av undersökningen. Inled-
ningsvis redogörs för val av metod. Därefter behandlas utformningen av intervjufrågor och 
hur urvalet av informanter och kommun har gått till. Avslutningsvis redogörs för hur under-
sökningen har analyserats.  

5.1 Val av metod 
 
Uppsatsen beskriver hur en av bibliotekets särskilda tjänster Boken kommer är utformad och 
hur låntagarna själva uppfattar den service som ges. Uppsatsens syfte, anser Trost (1997) fun-
gerar som en utgångspunkt för hur forskaren skall genomföra sin undersökning – hur man 
väljer att genomföra undersökningen, hur forskaren samlar in information, hur han bearbetar 
den samt hur forskaren tolkar resultatet.112  Kvale (1997) anser att den kvalitativa metoden 
bäst lämpar sig till att beskriva detaljerade händelser eller människor till skillnad från en 
kvantitativ metod där frågeställningen gäller hur ofta och hur många. Då syftet är att undersö-
ka hur Boken kommer- låntagarna upplever servicen, har den kvalitativa metoden ansetts mest 
lämplig. Uppsatsen försöker fokusera på att fånga aktörernas perspektiv, d.v.s. deras personli-
ga uppfattningar om verkligheten. 113 Kvale (1997) anser att den kvalitativa intervjuns syfte är 
att ”förstå ämnen från livsvärlden ur den intervjuades eget perspektiv”. 114 
 
 Denscombe (2000) anser att det finns flera anledningar till att välja intervjun som undersök-
ningsmetod. Författaren anser, att en anledning är att intervjuformen är relativt lätt att anordna 
eftersom det räcker med att två personer bestämmer ett möte. En annan anledning anser Dens-
combe, är att forskaren endast behöver sätta sig in i en persons idéer och erfarenheter. Det 
finns flera olika typer av forskningsintervjuer, förklarar Denscombe. Han beskriver den struk-
turerade intervjun, den ostrukturerade intervjun samt den semistrukturerade intervjun. Det 
som skiljer intervjuformerna åt är framför allt frågornas karaktär och den tid som informan-
terna har på sig att svara. 115  
 

5.1.1 Utformning av intervjufrågor 
I uppsatsen har semistrukturerade intervjuer valts, eftersom syftet är att utifrån några få per-
soner, få en mer djupgående intervju. I denna typ av intervju har forskaren en färdig lista med 
ämnen som skall tas upp och frågor vilka skall besvaras av informanten. Intervjuaren är dock 
fri att själv ställa frågorna i en annan följd under intervjuns gång eller att ställa följdfrågor. 
Vid en semistrukturerad intervju lägger forskaren stor vikt vid att informanterna skall få tala 
fritt och att de skall få vidareutveckla sina svar.116  

                                                 
112 Trost, Jan, 1997. Kvalitativa intervjuer. s. 24. 
113 Kvale, Steinar, 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. s. 35. 
114 Ibid. s. 32. 
115 Denscombe, Martyn, 2000. Forskningshandboken: För småskaliga forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna. s. 135f. 
116 Ibid. s. 135-136. 
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Inför de kommande intervjuerna utvecklades intervjuguiderna till låntagarna, biblioteksche-
fen, bibliotekarien och kulturombudet (se bilaga A5). Kvale förklarar, att frågorna i intervju-
guiden skall relateras till de teoretiska föreställningar som man valt för undersökningen och 
till den kommande analysdelen. 117 Resultatet av intervjuerna är uppdelade i olika teman. De 
teman som återfinns i intervjuguiden utgår dels ifrån Grönroos modell ”Totalupplevd tjänste-
kvalitet” och dels utifrån tjänsten Boken kommer. De teman som har framtagits är följande: 
Information om tjänsten, läsning och medieutbud, hjälpmedel, bibliotekariens bemötande, 
framtiden. 118 
 
Intervjuguiden utgår också ifrån Berry, Parasurams samt Zeithamls (1985) tio determinanter. 
Determinanterna har tagits med i undersökningen för att beskriva hur kunden/användaren 
upplever ”den upplevda kvaliteten”. De tio determinanterna ingår i Grönroos modell.  Deter-
minanterna uppträdande, samspel, bemötande, tillgänglighet samt kommunikations anser jag 
motsvaras av Grönroos ”funktionella kvalitet” eller vad författaren benämner som ”sanning-
ens ögonblick”. Grönroos  ”tekniska kvalitet” d.v.s. hur användaren upplever servicen, finns 
representerad i determinanterna kompetens och materiella ting. Determinanterna trovärdighet 
och trygghet/garanti hör samman med användarens förväntningar av servicen. Determinanter-
na i sig har inte analyserats. Determinanterna har endast använts för att få idéer till intervju-
guiden  (Se kap. 4.1.3).  
 

5.2 Urval av kommun och informanter 
 
Uppsatsens syfte är att skildra hur några funktionshindrade upplever servicen på Boken kom-
mer. Ur ett forskningsetiskt perspektiv är det viktigt att inte lämna ut några personer, varför 
informanter och kommun är konfidentiella. Låntagarna har därmed fått namn efter de tre för-
sta bokstäverna i alfabetet A , B och C119  
 
Den undersökta kommunen är en medelstor stad med cirka 50 000 invånare. Organisatoriskt 
sett består biblioteksverksamheten av ett huvudbibliotek, två filialbibliotek och en uppsökan-
de verksamhet. I den uppsökande verksamheten ingår Boken kommer-verksamhet , bokbuss, 
Läs- och skrivservice och Inläsningstjänst. Boken kommer-verksamheten utgår ifrån huvud-
biblioteket och dess verksamhetsområde gäller hela innerstaden och dess utkanter. Denna 
kommun valdes eftersom det var viktigt att gå in i undersökningen helt neutral. I den egna 
kommunen har jag tidigare arbetat som biblioteksassistent. 
 
Den målgrupp som ingått i uppsatsen för att beskriva hur låntagarna upplever Boken kommer 
har varit de personer som oavsett ålder och funktionshinder har nyttjat Boken kommer.  I un-
dersökningskommunen finns det cirka 200 låntagare.120 De flesta av dem är äldre personer 
över 65 år, enligt bibliotekarien som ansvarar för servicen. Låntagarna på biblioteket skyddas 
av personuppgiftslagen. Med anledning därav har undersökningen varit hänvisad till bibliote-
karien. Enligt bibliotekarien var många låntagare mycket sjuka och skulle inte klara utav en 
intervju. Hon valde därför ut de låntagare hon ansåg skulle klara av en intervju. Via bokleve-
ranserna sändes min förfrågan ut till dessa låntagare.  

                                                 
117 Kvale, 1997, s. 121. 
118 Ibid. s. 207f. 
119 Ibid. s. 105. 
120 Intervju med bibliotekarien (2005-09-04). 
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Undersökningens huvudmaterial bygger på tre låntagarintervjuer. Men jag har även intervjuat 
två biblioteksanställda och ett kulturombud som är anställd inom äldreomsorgen. De tre sist-
nämnda intervjuades för att försöka få en uppfattning om hur serviceutbudet var utformat och 
för att se vilken ställning som Boken kommer hade inom biblioteksverksamheten. Ser biblio-
teket Boken kommer -verksamheten som en basverksamhet eller som en frivillig verksamhet?  
 
Det kan te sig besynnerligt att inte fler än tre informanter har intervjuats i denna undersök-
ning. Men ur ett forskningsetiskt perspektiv kan forskaren aldrig tvinga någon att delta. Fors-
karen måste alltid ha ett informerat samtycke. Det enda sättet att få detta samtycke till en in-
tervju har varit att gå genom bibliotekarien, som tidigare nämnts.121  
 
Det är också frågan om fler intervjuer hade tillfört något till undersökningen. Repstad (1999) 
anser, att ”när man börjar tycka att man inte får reda på något eller att man inte längre lär sig 
något av intervjuerna utan att det i allt större utsträckning blir ”mer av samma sak”, då är det 
dags att fundera på att sluta med intervjuandet”. 122 Resultatet av intervjuerna visar att de är i 
stort sett samma erfarenheter som informanterna hade om Boken kommer-verksamheten. Någ-
ra fler intervjuer hade troligtvis inte gett mera information. Många av informanterna har sä-
kerligen också varit rädda för att ställa upp på en intervju, utifrån rädsla av att bli av med 
tjänsten. 
  
 

5.3  Genomförande av intervjuer och studiebesök 
 
Praktiskt sett kontaktades huvudbibliotekets chef för att därigenom få tillstånd till undersök-
ningen och för att förankra de kommande kontakterna med bibliotekets personal och Boken 
kommer- låntagarna. Bibliotekschefen var mycket positivt inställd till den kommande under-
sökningen och han såg inga hinder för undersökningen. Han påpekade dock att det finns sek-
retess angående låntagarnas personuppgifter, som tidigare nämnts. 
 
Uppsatsen har sammanlagt sex informanter. Informanterna består av: en bibliotekschef, bibli-
otekarien för den uppsökande verksamheten, ett kulturombud på ett äldreboende samt tre Bo-
ken kommer -låntagare. Intervjuerna med bibliotekschefen och bibliotekarien ägde rum på 
biblioteket. Intervjun med kulturombudet ägde rum på ett äldreboende där vederbörande arbe-
tar. Platsen för intervjuerna med låntagarna för Boken kommer varierade. En intervju gjordes 
i låntagarens hem, en bit utanför staden. Den andra Boken kommer – låntagaren intervjuades 
på det äldreboende som hon bor på. Den tredje Boken kommer – låntagaren intervjuades på 
det servicehem som hon bor på.  Intervjuerna varade 40- 75 minuter. Vid intervjuerna med 
bibliotekschefen, bibliotekarien och kulturombudet användes bandspelare.  
 
Denscombe (2004) anser, att det är viktigt att samspelet fungerar mellan intervjuaren och in-
formanten för att intervjun skall bli framgångsrik. Inför intervjuerna med låntagarna antogs att 
många av dem troligen uppnått en aktningsvärd ålder och alltså hade åldersrelaterade besvär 
såsom syn och hörselnedsättningar. Det var därför angeläget att tala extra noggrant och tydligt 
vid intervjuerna. Det var ett sätt att undvika stress för informanterna. Informanterna var ange-
lägna om att berätta om sina upplevelser av tjänsten Boken kommer, troligtvis på grund av att 

                                                 
121 Kvale, 1997, s. 107. 
122 Repstad, 1999, Närhet och distans: Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, s. 70, 103. 
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de fick tid på sig att svara. Låntagarnas svar har noterats för hand. Ingen bandspelare har an-
vänts under intervjuerna med låntagarna eftersom det bedömdes att de äldre skulle kunna bli 
hämmade av det.123  
 
I undersökningen ingår tre studiebesök: ett hos bibliotekarien för den uppsökande verksamhe-
ten, ett annat på ett äldreboende respektive ett servicehem. Avsikten med studiebesöket hos 
bibliotekarien var att få en inblick in i Boken kommer- verksamheten och för att kunna utfor-
ma intervjuguiderna och se hur serviceutbudet var utformat. Under besöket pågick ett spon-
tant samtal med bibliotekarien om servicen. Bibliotekarien var mycket tillmötesgående under 
detta besök. Syftet med studiebesöken på äldreboendet och servicehemmet var att se om det 
fanns någon information om Boken kommer-verksamheten och om det fanns läshörnor för 
vårdtagarna. Studiebesöken varade 25 minuter på var och en av vårdinstitutionerna. Vid stu-
diebesöken tillfrågades personalen om vårdinstitutionen hade något kulturombud.  
 

5.4 Bearbetning och analys av intervjuerna 
 
Kvale (1997) beskriver hur man kan gå tillväga i sitt analysarbete. Han pekar på tre steg som 
forskaren går igenom. Steg ett innebär att forskaren strukturerar upp materialet antingen ge-
nom en utskrift eller genom att han använder sig av ett dataprogram. Steg två innebär att fors-
karen klarlägger materialet för att det skall kunnas göras tillgängligt för analys. Att klarlägga 
innebär att intervjuaren tar bort överflödigt material, upprepningar samt att han skiljer mellan 
väsentligt och oväsentligt. I steg tre får forskaren innebörden av intervjuerna klart för sig. 
Detta ger forskaren nya perspektiv på fenomenen. 124 
 
Kvale hävdar att den vanligast formen av analysmetod är ad hoc – metoden. Metoden känne-
tecknas av att forskaren inte går efter en standardteknik utan att han är fri att växla mellan 
olika tekniker. Forskaren skaffar sig först ett första intryck av intervjun genom att läsa den. 
Forskaren kan därefter gå tillbaka till vissa avsnitt och räkna olika yttranden som visar på oli-
ka attityder till ett fenomen. Forskaren kan också göra djupare tolkningar av särskilda yttran-
den som informanterna har gjort. Kvale refererar till Miles och Huberman, vilka har exempli-
fierat tretton olika ad- hoc metoder. I uppsatsen har följande två ad hoc- metoder använts: 
 
• När alla intervjuer skrivits ut av Boken kommer –låntagarna letade jag efter återkommande 

teman. Följande teman upptäcktes: serviceutbud, bemötande, medieutbud, bibliotekariens 
kunskap, bokleverans, hjälpmedel och anpassade medier, användarens behov, information 
om tjänsten och kommunikation och image. Dessa teman har dels tagits utifrån uppsatsens 
frågeställningar och dels utifrån Christian Grönroos modell ”Totalupplevd kvalitet”. Jag 
har också tänkt på  Boken kommer – verksamheten.  

• En annan ad hoc-metod som har använts i uppsatsen är att leta efter mönster i materialet 
för att därigenom se ”vad som finns där”. 125 Det framkom dels likheter och dels olikheter i 
informanternas svar. Därmed blev det nya materialet mer överskådligt. Det framkom t.ex. 
olikheter/likheter när det gäller vilka hjälpmedel och anpassade medier som de använde 
och hur de hade fått information  om tjänsten Boken kommer. 

 

                                                 
123 Denscombe, 2000, s. 34ff, 163. 
124 Kvale, 1997, s. 170-171. 
125 Ibid. s. 185. 



 36 

Reliabiliteten utgörs av om huruvida intervjuerna är tillförlitliga eller inte. Vid kvalitativa 
studier är syftet att förstå hur den intervjuade tänker, känner eller beter sig. Vid kvalitativa 
studier är man intresserad av förändringar. I kvantitativa studier mäter man däremot värden på 
olika variabler. Trost (1997) anser, att det är besynnerligt att tala om reliabilitet vid kvalitativa 
intervjuer, eftersom de intervjuade svarar utifrån deras specifika situation, vid intervjuerna. 
Informanternas svar kan alltså förändras med tiden, eftersom människan inte är statisk.126 

 

                                                 
126 Trost, 1997, s. 99-101. 
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6. Resultatredovisning  

Resultatredovisningen börjar med en presentation av det undersökta biblioteket. Kapitlet in-
nehåller också intervjuer med en bibliotekschef, en bibliotekarie och ett kulturombud. I det 
därpå följande avsnittet presenteras de tre informanterna och intervjuerna med dem redovisas.   
 

6.1 Presentation av biblioteket i undersökningskommunen127 
 
I kommunen finns ett huvudbibliotek och två biblioteksfilialer samt den uppsökande verk-
samheten. Huvudbiblioteket är inrymt i Folkets Hus. I denna byggnad ryms förutom bibliote-
ket även museum, konsthall, konferenssalar, teater. Bibliotekslokalerna ligger i markplan. 
Dörrarna vid byggnadens entré öppnas automatiskt, vilket underlättar för de rörelsehindrade. 
Dörren till själva bibliotekslokalerna har dock inga automatiska dörrar. Men istället står dessa 
dubbeldörrar alltid öppna. Inne på själva biblioteket finns ingen handikapptoalett utan de lig-
ger istället vid entrén till Folkets Hus. Inne i själva bibliotekslokalerna är det ljust och luften 
känns frisk. Därför kan även astmatiker och allergiker vistas där. Biblioteket har stora skyltar 
med stor text. Dessa skyltar är lätta att upptäcka eftersom de hänger ner ifrån taket över varje 
hyllplan. De syns också av de synsvaga som därmed kan orientera sig fram i lokalen. Mellan 
bokhyllorna finns det tillräckligt med plats för att rullstolar skall kunna ta sig fram. 
 

6.1.1  Boken kommer i undersökningskommunen 
 
Bibliotekets uppsökande verksamhet är indelad i två delar: Del I: Bokbussen. Del II: Boken 
kommer, talboksavdelning, Inläsningstjänst och Läs- och Skrivservice. För de funktionshind-
rade finns det anpassad media: talböcker, kassett, DAISY-talböcker, kassettböcker, storstils-
böcker, LL-böcker, specialinläsningar såsom lästräning för vuxna etc. I undersökningskom-
munen började man erbjuda kommuninnevånarna Boken kommer i början av 1950-talet. I 
dagsläget  finns det cirka 200 Boken kommer –låntagare. Flertalet av låntagarna är kvinnor 
och medelåldern ligger kring 65 år. I undersökningskommunen finns Boken kommer-
verksamheten dels för låntagare som bor i eget boende (ca 85 %) och dels för låntagare som 
bor på en institution (ca 15 %). Boken kommer–verksamheten ger service till cirka 12128  vård-
institutioner. En del av dessa institutioner har bokdepositioner. Dessa bokdepositioner kan 
innehålla 30-40 böcker. I dagsläget finns det vad biblioteket vet om endast ett kulturombud.  
 
Bibliotekarien har sitt kontor en trappa upp. Det finns hiss upp till bibliotekariens kontor. En 
trappa upp finns även Boken kommer-verksamhetens eget mediebestånd, vilket delas tillsam-
mans med Biblioteksbussen. Mediebeståndet består av c:a 25 000 volymer, vilket är jämför-
bart med en filials mediabestånd. De medier som används mest av låntagarna är storstilsböck-
er och talböcker och vanliga svartskriftsböcker. Medierna finns även på andra språk för lånta-
gare ifrån andra länder. Boken kommer-verksamheten har exempelvis några låntagare ifrån 
Finland. För de funktionshindrade i kommunen finns även Inläsningstjänst. Biblioteket har 
även Läs- och Skrivservice.  
 

                                                 
127 Alla källor i detta avsnitt hålls av anonymitets skäl hemliga. 
128 Det har varit svårt att få fram exakt en siffra. Min anm. 
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6.2 Intervjuer med bibliotekspersonal samt kulturombud 
 

6.2.1 Intervju med bibliotekschefen 
 
Bibliotekschefen har arbetat på huvudbiblioteket sedan 1990. Han definierar den uppsökande 
verksamheten enligt följande: ”en verksamhet som vänder sig till de personer vilka inte har 
samma förutsättningar som de övriga kommuninnevånarna att nyttja biblioteket”. I den upp-
sökande verksamheten finns bland annat tjänsten Boken kommer. Tjänsten utgår ifrån huvud-
biblioteket. Filialerna bedriver därmed inte någon Boken kommer- verksamhet. Han anser, att 
den uppsökande verksamheten hör till basverksamheten, därför att biblioteket under många år 
har arbetat och byggt upp denna service. Enligt bibliotekschefen, är den uppsökande verk-
samheten lika viktig som den reguljära verksamheten och därför tillhör den basverksamheten. 
På frågan om det finns någon del i den uppsökande verksamheten som skall prioriteras fram-
för de andra svarar han att alla delarna är lika viktiga, varför ingen del kan prioriteras. Biblio-
tekschefen anser, att den uppsökande verksamheten vid hans bibliotek är relativt stor. Det 
finns bibliotek som endast har en talboksavdelning och kallar detta för en uppsökande verk-
samhet.  
 
Boken kommer – tjänstens serviceutbud är utmärkt, anser bibliotekschefen, därför att lånta-
garna får en mycket personlig service där bibliotekspersonalen tar hänsyn till låntagarnas in-
dividuella behov. Biblioteket har till exempel ett dataregister som håller ordning på låntagar-
nas lån och datasystemet reagerar därmed om boken lånas två gånger. Biblioteket har också 
en stor talboksavdelning att erbjuda låntagarna, anser han. Boken kommer–låntagarna har även 
en möjlighet att erhålla tjänsterna Inläsningstjänst samt Läs- och Skrivservice.  
 
Den uppsökande verksamheten försöker att informera kommuninvånarna, framför allt genom 
personliga kontakter med handikapporganisationer, äldreomsorgen, personal och chefer. Bib-
liotekschefen berättar, att bibliotekarien är ute och informerar om verksamheten med jämna 
mellanrum. Bibliotekschefen anser, att det är mycket viktigt att arbeta utåt för att förankra 
biblioteksservicen hos kommuninnevånarna. Biblioteket har ett visst samarbete med hand i-
kappföreningar etc. men han förklarar, att detta sker inte i någon organiserad form. Bibliote-
ket har däremot inte något formellt samarbete med vårdinstitutionerna utan allt går genom den 
enskilde Boken kommer –låntagaren. Förr fanns det flera kulturombud men nu finns det en-
dast ett kulturombud vad bibliotekschefen känner till. 
 
Boken kommer-verksamheten fungerar utmärkt, anser bibliotekschefen, eftersom personalen 
är duktiga och kunniga. Och när Boken kommer –verksamheten fungerar utmärkt finns det 
ingen anledning att förändra den, anser han. Bibliotekschefen hoppas att den image som bibli-
oteket förmedlar till låntagaren är att Boken kommer – verksamheten står för en professionell 
biblioteksservice som präglas av lyhördhet för kundernas önskemål. I framtiden tror han inte 
att tjänsten kommer att förändras nämnvärt. Troligen har dock de tekniska hjälpmedel som 
finns för låntagarna förbättras, säger bibliotekschefen avslutningsvis.129 
 

                                                 
129 Intervju med bibliotekschefen, april, 2005 
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6.2.2 Intervju med bibliotekarien 
 
Bibliotekarien är ansvarig för den uppsökande verksamheten i undersökningskommunen. Hon 
arbetar heltid tillsammans med en biblioteksassistent, även hon på heltid. Bibliotekarien arbe-
tar även några timmar i veckan i huvudbibliotekets informationsdisk. En vaktmästare hör ock-
så till personalen på Boken kommer. Han kör ut böckerna till låntagarna. Bibliotekarien trivs 
mycket bra med sitt arbete eftersom det är väldigt omväxlande. I hennes arbetsuppgifter ryms 
dels den direkta kontakten med låntagarna och dels det administrativa arbetet med bokbeställ-
ningar etc. En del låntagare vet själva vad de vill läsa medan andra låntagare vill att bibliote-
karien skall plocka ihop böckerna utifrån en önskad genre, berättar hon.  
 
I bibliotekariens arbetsuppgifter ingår det även att informera om Boken kommer- verksamhe-
ten utåt i samhället. Bibliotekarien anser, att hon lägger ner mycket arbete på att informera om 
Boken kommer utåt. Bibliotekarien är till exempel ute och informerar om tjänsten Boken 
kommer på t.ex. handikappföreningar, för hemtjänstpersonal/personal på vårdinstitutionerna. 
Biblioteket informerar även utåt genom en broschyr 130  som finns dels i bibliotekslokalerna 
och dels ute på olika institutioner och handikappföreningar etc. All personal på den uppsö-
kande verksamheten (Boken kommer, Inläsningstjänst, Läs- och Skrivservice, bokbussen) 
hjälps också åt att informera om varandras tjänster. När bibliotekarien arbetar i informations-
disken får hon även ytterligare en möjlighet att informera om den uppsökande verksamheten. 
Bibliotekarien gör även hembesök hos låntagare boende i eget boende samt hos låntagare bo-
ende på en vårdinstitution, när låntagarna är nya. Bibliotekarien besöker därefter låntagarna 
mer sporadiskt. 
 
De låntagare som använder sig av Boken kommer tillhör inte någon särskild handikappgrupp 
utan de kan ha olika funktionshinder. Låntagarna kan t.ex. vara synskadade, åldershandikap-
pade, rörelsehindrade, dyslexi eller ha ett psykiskt funktionshinder. Bibliotekarien anser, att 
det är viktigt att informera sig om olika funktionshinder, för att ge en god service. Hon försö-
ker att informera sig om funktionshinder genom att besöka olika handikappföreningar och tala 
med medlemmar där. Biblioteket har också ordnat en informationsdag som var anordnad av 
Länsbiblioteket för några år sedan. Bibliotekspersonalen fick på denna informationsdag, in-
formation om olika funktionshinder. 
 
De låntagare som önskar servicen Boken kommer tar oftast själv kontakt med biblioteket. Alla 
användare som önskar tjänsten får denna service. Men de användare som använder tjänsten 
skall ha någon form av funktionshinder. Biblioteket gör dock inte någon särskild utredning 
om huruvida användaren är berättigad till servicen eller inte. Bibliotekarien förklarar, för mig 
att biblioteket helt enkelt litar på sina låntagare. Hur låntagaren får kännedom om servicen 
varierar mycket, berättar bibliotekarien. Låntagaren kan till exempel få information om Boken 
kommer-verksamheten genom biblioteket, handikappföreningarna, anhöriga eller genom äld-
reomsorgen. När bibliotekarien är ute och informerar om tjänsten har hon märkt att alltfler 
kommuninvånare känner till servicen Boken kommer.  
 
Låntagarna får vid sitt första besök av bibliotekarien information om servicen, hjälpmedel och 
anpassade medier. Bibliotekarien samtalar, vid första hembesöket med låntagaren om bokur-
val. Bibliotekarien plockar därefter ut de böcker som låntagaren vill ha. Men det finns också 

                                                 
130 I broschyren står det: ”Boken Kommer service: Gratis hem till dig som inte kan komma till 
biblioteket. Ring så kommer vi!”. 
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låntagare som vill ringa bibliotekarien varje gång och berätta för henne, vilka böcker de vill 
ha. Det här varierar, förklarar bibliotekarien, och därför får hon försöka att vara lyhörd efter 
hur låntagarna vill ha det. Hon har ingen särskild telefontid utan de är välkomna att ringa hen-
ne när som helst. Bibliotekarien brukar även vid det första besöket fråga hur många böcker 
som låntagarna önskar vid varje boktransport och vad de önskar att läsa för att ge en god ser-
vice.   
 
Biblioteket har ett rikt utbud av anpassade medier för de funktionshindrade, anser biblioteka-
rien. Biblioteket har bland annat storstilsböcker, talböcker, LL-böcker. Enligt bibliotekarien 
lånar Boken kommer – låntagarna mest talböcker. För att ge låntagarna information om biblio-
tekets medieutbud använder sig bibliotekarien av tipslistor som TPB (Talboks- och punkt-
skriftsbiblioteket) producerat samt bibliotekets egna nyförvärvslistor. Dessa häften är mycket 
uppskattade av låntagarna.  
 
Boken kommer-låntagarna får boktransport var femte vecka. Låntagaren har också därutöver 
en möjlighet att få talböcker hemsända kostnadsfritt via posten. Vaktmästaren kör ut böcker 
och övrig media varje vecka till låntagarna. Han kör efter ett schema där kommunen är uppde-
lad i fem olika geografiska delar. Bibliotekarien anser, att boktransporterna fungerar bra. 
Många av låntagarna ringer också och berättar att de är nöjda med boktransporterna, konstate-
rar bibliotekarien. Biblioteket har därför inte funderat på andra sätt att distribuera böckerna 
på. 
 
Bibliotekspersonalen på biblioteket är angelägna om att ge alla funktionshindrade, dels de 
personer som bor i eget boende och dels de personer vilka bor på en vårdinstitution. Bibliote-
karien anser, att biblioteket ger de funktionshindrade en mycket god service. Låntagarna får 
en mycket individuell service, anser hon. De får till exempel hjälp med bokurval och bok-
transport. Biblioteket har dessutom två tjänster som också hjälper de läshandikappade, nämli-
gen Inläsningstjänst och Läs- och Skrivservice, berättar hon. Bibliotekarien berättar, att bibli-
oteket också vill att de funktionshindrade skall besöka biblioteket. Biblioteket vill ge de funk-
tionshindrade en god service genom att ha handikapputrustade lokaler och ett bra utbud av 
medier med talböcker etc. De låntagare som bor på en institution besöker bibliotekarien 
ibland liksom de låntagare som bor i eget boende. Vissa institutioner har bibliotekarien ett 
gott samarbete med, medan samarbetet med några inte fungerar lika bra. Bibliotekarien vet 
inte varför samarbetet inte fungerar på dessa ställen.  
 
Bibliotekarien anser, att det är viktigt att ge låntagaren ett gott bemötande. Hon påpekar att 
det i kontakten med de funktionshindrade därför är det viktigt att väga in empati, lyhördhet, 
respekt etc. Bibliotekarien poängterar, att det är viktigt att försöka ”känna in” låntagaren om 
han/hon vill ha lite eller mycket information vid första hembesöket. Bibliotekarien förklarar, 
att en del låntagare vill få all information direkt medan andra låntagare istället vill få informa-
tion om servicen uppdelad. Hon betonar, att vid kontakten med låntagaren är det viktigt att 
bibliotekarien och låntagaren förstår varandra för att inga kommunikationsproblem skall upp-
stå. Personalen på biblioteket arbetar med att bemöta de funktionshindrade. Bland annat har 
kultur- och fritidsnämnden i kommunen tagit fram en servicedeklaration.  (Se avsnitt bilaga 
A6). 
 
I dagsläget fungerar Boken kommer –verksamheten utmärkt, anser bibliotekarien, varför det 
inte finns någon anledning att förändra den just nu. Hon får ofta ta emot uppmuntrande ord 
om servicen av låntagarna, om t.ex. bokurval och bokleverans. Bibliotekarien hoppas att 
tjänsten finns kvar i framtiden. Hon anser, att det är en demokratisk rättighet att kommunens 
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invånare skall få ta del av bibliotekets service, oavsett funktionshinder eller inte. Hon tror, att 
Boken kommer-verksamheten i framtiden troligtvis kommer att fungera på ett liknande sätt 
som den gör idag. Det som kommer att utvecklas är i sådana fall de tekniska hjälpmedlen. 
Men för att tjänsten skall få vara kvar i framtiden behövs det även i framtiden ekonomiska 
resurser, säger hon avslutningsvis.131  
 
 

6.2.3 Intervju med kulturombudet 
 
Kulturombudet har arbetat på äldreboendet i tio år. Hon arbetar 75 % som arbetsterapibiträde. 
I dessa 75 % ingår även tjänsten som kulturombud. På äldreboendet finns 36 boende uppdela-
de på fyra avdelningar. Äldreboendet har tre somatiska avdelningar (t.ex. strokepatienter) och 
en demensavdelning. Två personer arbetar på varje avdelning. Kulturombudet fungerar som 
kulturombud på alla fyra avdelningarna. Hon har inte fått någon utbildning till kulturombud. 
Hon fick en förfrågan om hon ville bli kulturombud ifrån biblioteket. Hon trivs mycket bra 
som kulturombud, eftersom hon själv är intresserad av böcker och hon anser att det är roligt 
att låntagarna får den speciella bok som de har efterfrågat.  
 
Kulturombudet berättar, mycket livligt om att hon arbetar med att få in kultur och läsning i 
vårdtagarnas vardag. Det finns många sätt att entusiasmera vårdtagarna till läsning, anser hon. 
Kulturombudet berättar, att hon brukar läsa upp olika ordspråk ur en bok. Låntagarna samtalar 
då mycket livligt med varandra runt ordspråken, berättar hon. Många av vårdtagarna kommer 
ofta ihåg de ordspråk som fanns i deras barndom. Kulturombudet brukar också att läsa högt ur 
en bok t.ex. om temat ”förr i tiden”. Hon visar även ibland bilderböcker på blommor t.ex.. De 
äldre vårdtagarna brukar då komma igång och samtala om vilka blommor de känner till osv. 
Kulturombudet brukar även låna CD-skivor med musik som vårdtagarna får lyssna på. Alla 
vårdtagarna tycker om musik, betonar hon. Det är speciellt de demenssjuka som tycker om 
musik, tillägger hon. På demensavdelningen läser hon också ofta Emil i Lönneberga av Astrid 
Lindgren. Men hon läser även andra barnböcker för de demenssjuka.  
 
Att vara kulturombud innebär, anser hon, att möta varje person individuellt för att försöka 
intressera vårdtagaren att aktivera sig. Hon aktiverar vårdtagaren med läsning, musik eller 
högläsning. Det gäller att samtala med vårdtagarna för att få fram vad de är intresserade utav, 
förklarar hon. Vårdtagarna har väldigt blandade läsintressen. En del vårdtagare läser rese-
skildringar medan andra vill ha bygderomaner. Några vårdtagare vill ha thrillers och andra 
vårdtagare vill ha kokböcker. En av vårdtagarna vill ha böcker om schack. Några av vårdta-
garna vet exakt vad de vill ha, medan andra vårdtagare vill samtala med henne om vad de 
skall läsa. Vårdtagarna på äldreboendet läser bland annat storstilsböcker, de lyssnar på tal-
böcker men de läser också vanliga svartskriftsböcker. Behöver vårdtagarna ett hjälpmedel, 
t.ex. DAISY- talboksspelare, då hjälper kulturombudet dem med att få detta ifrån biblioteket.  
 
På varje avdelning finns många fåtöljer, stolar och bord där vårdtagarna kan sitta och läsa. Det 
finns däremot ingen särskild läshörna, berättar kulturombudet. På varje avdelning finns det 
även ett antal böcker utlagda. Kulturombudet har själv lagt ut dessa böcker på borden för att 
locka vårdtagare som inte läser att börja läsa. Kulturombudet försöker också intressera vård-
tagarna för andra aktiviteter. Äldreboendet har t.ex. ett aktivt samarbete med PRO, kyrkan och 
Röda Korset. Det finns dock inga aktiviteter som är anordnade av biblioteket, påtalar hon. 
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Kulturombudet skulle verkligen välkomna olika aktiviteter för de äldre, anordnade av biblio-
teket. Äldreboendet har däremot många frivilliga personer som kommer och berättar och läser 
högt för de äldre. Vårdtagarna uppskattar dessa berättartillfällen mycket, berättar hon.  
 
Vårdtagarna får information om Boken kommer-verksamheten genom henne. Det är ofta vård-
tagarnas anhöriga som frågar kulturombudet om det finns något att göra för deras mam-
ma/pappa. Hon brukar då tipsa dem om Boken kommer. Vårdtagarna får dessutom informa-
tion om tjänsten Boken komme-verksamheten genom de broschyrer som ligger utlagda på va r-
je avdelning. 
 
Kulturombudet har kontakt med bibliotekarien per telefon, vilket fungerar bra, anser hon. Bib-
liotekarien gör alltid sitt yttersta för att låntagarna skall få de böcker som de önskar, anser 
kulturombudet. Hon har ingen kontakt med andra kulturombud, vilket är synd eftersom det 
vore intressant att få veta hur de arbetar. Boktransporterna fungerar också mycket bra, anser 
kulturombudet. Låntagarna får sina bokkassar punktligt var femte vecka. Kulturombudet an-
ser, att servicen på äldreboendet kan förbättras genom att hon får mer information om medier 
och medier som t.ex. afatiker och demenssjuka kan behöva..132 
 

6.3 Intervjuer med Boken kommer –låntagare  
I detta avsnitt följer intervjuerna med låntagarna. Först följer en kort presentation av infor-
manterna. 
 

6.3.1 Presentation av informanterna 
 
Informanterna är alla kvinnor och över 70 år. De tre Boken kommer –låntagarna är alla rörel-
sehindrade och har också någon form av värk. Två av informanterna bor centralt på ett äldre-
boende respektive ett servicehem i staden medan den tredje informanten bor i eget boende en 
halv mil utanför staden. Alla de tre informanterna har även det gemensamt att de har lånat 
böcker tidigare på biblioteket innan de senare fick tjänsten Boken kommer. En av informan-
terna har haft servicen Boken kommer i tjugo år medan de andra två har haft Boken kommer i 
fem till sex år. Det insamlade intervjumaterialet har omarbetats till referat för att garantera 
anonymitetskraven. Informanterna har därför fått namn efter de tre första bokstäverna i alfa-
betet. Informanter benämns därför som Alicia, Berit och Cecilia. 
 

6.3.2 Redovisning av intervjuer med Boken kommer-låntagare  
 
Alicia bor i eget boende tillsammans med maken en halv mil ifrån biblioteket. Alicia skiner 
upp när hon skall berätta om Boken kommer –servicen. Hon berättar, att en av hennes glädje-
ämnen är böcker. Alicia har haft servicen Boken kommer tjänsten i tjugo år och hon är mycket 
nöjd med servicen. Hon kom i kontakt med Boken kommer via en handikappförening, där hon 
har många av sina vänner. Alicias vänner har berättat för henne att Boken kommer är en fin 
service. Hon har även fått upplysning om servicen genom en anställd på biblioteket som hon 
känner privat. Bibliotekarien berättade, vid sitt första hembesök om en annan tjänst som ingår 
i de särskilda tjänsterna, nämligen Inläsningstjänst. Alicia använder dock inte denna tjänst i 
dagsläget men hon anser att det kan vara bra att känna till denna tjänst inför framtiden. Hon 
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fick också information om tjänsten Boken kommer , vid bibliotekariens första hembesök.. Ali-
cia fick också information om de olika hjälpmedel som finns till buds.   
 
Hennes förväntningar på tjänsten var höga eftersom hennes vänner i handikappföreningen 
hade rekommenderat Boken kommer –servicen. Hennes bild av biblioteket är att ”de har en 
bra service”. Alicia har också alltid lånat böcker på biblioteket tidigare, innan hon fick Boken 
kommer. 
 
Alicia läser mycket reseskildringar, speciellt om Tanzania eftersom hon tidigare har besökt 
landet. Hon vill läsa böcker med mycket innehåll i och människoskildringar. Alicia läser gä r-
na biografier som handlar om intressanta människor. Hon är också intresserad av böcker om 
psykologi, religion, kultur och natur. Alicia läser i princip allt, förutom deckare. Bibliotekari-
en och biblioteksassistenten på biblioteket är oerhört hjälpsamma och kunniga, anser hon. De 
gör allt för att hon skall få de böcker som hon önskar. 
 
Alicia lånar endast talböcker eftersom hon inte kan hålla i en bok på grund av sina händer. 
Alicia är rörelsehindrad sedan hon hade polio. Alicia anser, att det fungerar mycket bra att 
lyssna på talböcker. Hon berättar, också att stunderna med talböckerna är mycket avkopplan-
de. Alicia berättar, att talböckerna är mycket viktiga för henne. Hon har ett behov av att få 
vara ensam med sina talböcker, även om hon i övrigt har ett rikt socialt liv.   
 
Varje gång hon får böcker har bibliotekarien plockat ihop det som bibliotekarien tror passar 
henne. Ibland sänder även bibliotekarien med andra böcker och det är mycket trevligt, anser 
Alicia. Hon känner att bibliotekspersonalen verkligen tycker om sitt arbete och Alicia anser, 
att de gör ett bra arbete. Alicia har inte fått någon information om bibliotekets medieutbud.  
 
Bokleveranserna fungerar mycket bra, anser Alicia. Hon är speciellt nöjd med att få böcker 
var femte vecka. Alicia anser, att boktransporterna fungerar bra eftersom vaktmästaren alltid 
är glad och kommer på utsatt tid. Hon vill absolut inte få kortare lånetid. Vill Alicia ha böck-
erna längre så ringer hon bara till bibliotekarien som då förlänger lånet. Det fungerar alldeles 
utmärkt! Hon tycker det är hemskt roligt när bibliotekarien hälsar på. Hon anser att  ”det pig-
gar upp”. Hon anser, att det annars går bra att ha kontakt per telefon. Alicia är överlag nöjd 
med Boken kommer- verksamheten. Hon är speciellt nöjd med bibliotekariens bemötande.  
Det spelar en stor roll för henne att just bibliotekarien är så väldigt hjälpsam och trevlig och 
glad. Alicia vet också att hon när som helst kan ringa bibliotekarien, vilket Alicia uppskattar. 
 
Boken kommer-verksamheten betyder oerhört mycket för Alicia. Om inte tjänsten fanns skulle 
hon inte få några böcker. Både Alicia och hennes man är rörelsehindrade och de känner ingen 
som skulle kunna ta hem böcker till dem. 133  
 
 
Berit bor på ett äldreboende. Hon fick information om tjänsten Boken kommer på ett föredrag 
som hölls av biblioteket för länge sedan och när Berit senare fick problem med att kunna hålla 
en bok med händerna kontaktade hon själv biblioteket. Berit har haft servicen i fem – sex år. 
Berit fick vid bibliotekariens första besök, dels information om vad tjänsten innehåller och 
dels om vilka hjälpmedel som finns. Hon fick också vid tillfället information om att tjänsten 
Inläsningstjänst finns. Berit behöver dock inte den sistnämna tjänsten i dagsläget. Men hon 
anser, att det är bra att känna till att tjänsten finns för framtida behov. Berit har av sina bekan-
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ta hört att Boken kommer är en bra service. Berit har likaså en annan bekant som får en dags-
tidning inläst på band av Inläsningstjänst. Berit fick information om Boken kommer-
verksamheten på ett föredrag på biblioteket. Hennes bild av tjänsten efter föredraget var att  
Boken kommer troligtvis skulle vara bra. Berit är sedan tidigare en van biblioteksbesökare, 
innan hon fick problem med att gå. 
 
Berit tycker mycket om att läsa böcker. Hon anser, att det är synd om de andra på äldreboen-
det som inte kan läsa tidningen och därför läser Berit för dem varje dag. Berit kan läsa tid-
ningar men hon har däremot svårt för att hålla i en bok eftersom de är för tunga. Förr läste 
Berit mycket deckare men numera vill hon inte läsa sådana sorts böcker. Nej, hon vill inte 
läsa om ond bråd död! Hon lyssnar istället på roliga och innehållsrika böcker genom sina tal-
böcker. Hon har vid något tillfälle fått låna en DAISY för att lyssna på böcker. Men det är 
tyvärr väntetid på att få en DAISY som hjälpmedel. Berit är besviken på att det inte finns 
möjlighet att ha en DAISY-talboksspelare permanent eftersom hon har reumatisk värk. Hon 
har svårt att få upp kassettlocket på en vanlig kassettbandspelare. För Berit är DAISY- tal-
boksspelaren mycket viktig.  
 
Berit tycker mycket om bibliotekets urval av böcker, eftersom det finns mycket att välja på. 
Det som är synd, anser Berit är att hon ibland får stå i kö för en bok. Berit tar kontakt med 
bibliotekarien när hon skall låna en bok. Berit får ofta boktips dels ifrån biblioteket och dels 
ifrån TV och dagstidningar och ifrån sin dotter.  
 
Berit är mycket nöjd med bokleveranserna eftersom böckerna kommer i precis rätt tid för att 
hon skall hinna läsa dem till nästa gång. Berit vet även att det finns en möjlighet att få böcker 
oftare genom posten. Hon får då talböckerna kostnadsfritt på posten. 
 
Berit är mycket nöjd med bibliotekariens bemötande eftersom bibliotekarien alltid är hjälpsam 
och glad och dessutom upplever Berit att det är lätt att tala med henne. Berit anser, att biblio-
tekarien kan mycket om de böcker som finns på biblioteket. Bibliotekarien ser alltid till att 
Berit får de böcker som hon vill ha. Bibliotekarien sänder också ibland med fler böcker än de 
som är beställda och det är hemskt trevligt, anser Berit. Berit ser fram emot varje gång som 
bokkassen skall komma, eftersom det är spännande att se vilka böcker som finns med. Biblio-
tekarien har varit hemma hos henne några gånger och hälsat på. Men Berit anser, även att det 
går bra med telefonkontakt. Berit vet också att hon kan ringa till bibliotekarien när hon vill, 
vilket Berit tycker är jättebra.  
 
Hon är mycket nöjd med tjänsten som den är, förutom att hon saknar DAISY- talboksspelare 
och vill slippa stå i kö på en bok länge. Boken kommer-verksamheten betyder oerhört mycket 
för Berit. Om inte tjänsten fanns, då fick hon inga böcker.  134  
 
 
Cecilia bor på ett äldreboende. Vid intervjun ligger Cecilia i sin säng, vid mitt besök. Hon 
berättar för mig att hon tillbringar sina dagar i just sängen. Hon är rörelsehindrad. Cecilia sä-
ger att då är det trevligt med en god bok. Hon lyser upp när jag börjar tala om Boken kommer- 
verksamheten. Hon har haft servicen i cirka fem år. Cecilia har dock tidigare lånat böcker på 
biblioteket, innan hon blev sjuk.  
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Hon fick information om denna tjänst genom sina vänner. Cecilia tog själv kontakt med bibli-
oteket när hon förstod att hon behövde servicen. Hon kan inte minnas att hon fick någon in-
formation om servicen Boken kommer vid bibliotekariens första hembesök. Cecilia anser, 
dock att hennes minne blivit sämre med åren. Cecilia läser mest sköntlitteratur såsom Rosa-
munde Pilcher, Belva Plain och Elsi Rydsjö men däremot vill hon inte läsa några faktaböcker. 
Hon läser för att få en stunds avkoppling ifrån sin sjukdom.  
 
Hennes förväntningar på servicen var höga eftersom hennes vänner rekommenderade Cecilia 
att nyttja tjänsten. Vännerna anser, att Boken kommer har en bra service. För Cecilia står Bo-
ken kommer för trygghet. 
 
Cecilia har hittills klarat sig med vanliga böcker men nästa gång hon talar med kulturombudet 
skall hon be att få storstilsböcker. Det finns många böcker som har väldigt liten stil och det är 
därför svårt att se texten, anser Cecilia. Hon anser, att bibliotekets urval är bra, därför att bib-
lioteket har alla böcker som hon har frågat efter. Cecilia läser i Göteborgs Posten eller Da-
gens nyheter, när hon vill ha boktips. Hon har även fått en lista ifrån biblioteket på boktips. 
 
Cecilia är mycket nöjd med bokleveranserna. Det är hennes kulturombud som var femte 
vecka har en kasse med sig. Cecilia vill att kulturombudet skall lämna en bok till Cecilia i 
taget, därför får bokkassen stå på kulturombudets kontor. Cecilia anser, att det blir julafton 
varje gång hon får en ny bok. Men får hon alla böckerna på en gång, då känner Cecilia sig 
stressad. Hon anser, att kontakten med bibliotekspersonalen fungerar bra. Bibliotekarien 
kommer på besök hos Cecilia ibland. Cecilia kan också när som helst ringa till bibliotekarien. 
Hon anser, inte att bibliotekarien behöver besöka henne eftersom kulturombudet finns. Cecilia 
anser, att både kulturombudet och bibliotekarien är mycket tillmötesgående och vänliga och 
kunniga när hon frågar om böcker. 
 
Tjänsten Boken kommer betyder verkligen allt för Cecilia. Hon säger att hon inte kan vara 
utan sina böcker. Cecilia skulle inte få några böcker om inte Boken kommer- verksamheten 
fanns. Cecilia är mycket nöjd med Boken kommer–verksamheten. 135  
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7. Jämförande beskrivning och diskussion 

 
Detta kapitel är indelat i två sektioner. I dessa båda sektione r analyseras och diskuteras inter-
vjuerna som gjorts och jämförs med tidigare studier men det dras även paralleller med kapitlet 
om Boken kommer –verksamheten (se kap 2.3). Kapitlet börjar med de olika teman som tid i-
gare har nämnts i metodavsnittet: bemötande, medieutbud och bibliotekariens kunskap, bok-
leverans, hjälpmedel och anpassade medier och slutligen serviceutbud. Alla dessa teman åter-
finns dels i Grönroos modell ”Totalupplevd kvalitet” och dels utifrån tjänsten Boken kommer. 
I den andra sektionen görs en återkoppling till Grönroos modell. I denna sektion förklaras 
också hur varje tema är kopplad till Grönroos modell. 
 

7.1 Låntagarkontakt 
Boken kommer –verksamheten har tre delar: låntagarkontakt, bokurval och bokleverans. Ut-
ifrån dessa delar har ett flertal teman uppkommit. 
 

7.1.1. Tema: Bemötande 
 
I Boken kommer –verksamheten är låntagarkontakten mellan bibliotekarien och låntagaren en 
förutsättning för att servicen skall fungera. Boken kommer–låntagaren är involverad i tjänste-
processen när det gäller både bokurvalet och bokleveranserna. Resultatet av intervjuerna med 
informanterna visade att de var nöjda med bibliotekariens bemötande. De ansåg, att hon alltid 
är glad och tillmötesgående. Utifrån mitt studiebesök och i samband med intervjun kan jag 
hålla med om att bibliotekarien har ett gott bemötande. Bibliotekarien berättade i intervjun 
hur hon arbetade med att försöka bemöta sina låntagare på ett professionellt sätt. Bibliotekari-
en poängterade, att varje låntagare måste bemötas utifrån hennes/hans speciella situation, var-
för lyhördhet och empati är viktigt att tillämpa i servicen. Bibliotekariens bemötande av in-
formanterna, visar också på en del av bibliotekets policy. Biblioteket har nyligen lagt ut en 
servicedeklaration på nätet som betonar service till användarna. I servicedeklarationen står det 
att: ”Ett professionellt och serviceinriktat bemötande ifrån personalen” ( se bilaga A6).  
 
I jämförelse med Salomonssons (2000) informanter var även de nöjda med bibliotekariens 
bemötande. Salomonsson har intervjuat dyslektiker, rörelsehindrade och synskadade. Speciellt 
dyslektikerna i hennes undersökning ansåg att det var viktigt med ett gott bemötande ifrån 
bibliotekspersonalen. Jönnerstigs (2003) informanter, var också nöjda med bibliotekariens 
bemötande. Jönnerstig har intervjuat dyslektiker. Dyslektikerna ansåg, att en förbättring skett 
de senaste åren, när det gäller bibliotekspersonalens bemötande. En del av informanterna har 
blivit dåligt bemötta av bibliotekspersonalen. Informanterna har därför slutat att besöka bibli-
oteket under en tid. Två av hennes informanter betonade vikten av att bibliotekspersonalen 
dels tar sig tid och dels hjälper till att leta upp en bok och inte enbart visar användaren fram 
till en hylla. Informanterna förklarade, att de ha r svårt att läsa ifrån bokryggarna. Alla infor-
manterna uppger dock att de numera får den hjälp och den förståelse som de behöver av bibli-
otekarien. Salomonsson anser, att en trolig förklaring till denna förbättring är Dyslexikampan-
jen. Dyslexikampanjen har fört fram dyslektikernas behov i ljuset136. Användarnas olika be-
hov av service, visas här genom detta exempel. Det är alltså mycket viktigt att biblioteksper-
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sonalen har kunskap om olika funktionshinder. Detta har också påpekats av både Nyeng 
(1999) och Statens kulturråd (1999). 
 
En del i ett gott bemötande är också den sociala kontakten. Grönroos anser, att kontakten med 
serviceleverantören är en social fördel av en tjänst som kunden/användaren får. Det är viktigt 
för kunden att ha en egen kontaktperson, för att känna sig speciell. Detta samspel påverkar 
också i sin tur vilken säkerhet som kunden upplever. Grönroos refererar till Gwinner, Gremler 
och Bitners (1998) som anser att säkerhet är den viktigaste fördelen som en kund känner. Re-
sultatet av den föreliggande undersökningen visade att alla låntagarna känner bibliotekarien 
relativt väl. Det har varit samma person på denna tjänst i många år. Utifrån låntagarnas syn-
vinkel är detta naturligtvis en fördel, då de kan känna sig trygga i att samma person ger dem 
service. Ett ständigt byte av personal skulle troligtvis försämra låntagarnas service eftersom 
de äldre och funktionshindrade generellt sett söker kontinuitet och trygghet. Det förefaller 
som om de sociala fördelarna har att göra med hur användaren blir bemött, d.v.s. ”den funk-
tionella kvaliteten”. Det verkar också som om den säkerhet som användaren känner inför ex-
empelvis biblioteket har att göra med organisationsprofilen/imagen. 
 
Alicia och Berit i den föreliggande undersökningen brukar ringa direkt till bibliotekarien men 
Cecilia vänder sig istället till kulturombudet. Det är sedan kulturombudet som förmedlar den-
na kontakt till bibliotekarien. Alla informanterna anser, att kontakten med bibliotekarien kan 
ske per telefon. I Lejons (2000) undersökning visade det sig att det behövdes ett flexibelt ser-
vicesystem för att låntagarkontakten skulle fungera. Lejon (2000) har undersökt om behovet 
av en Boken kommer–service fanns i en glesbygdskommun. Av de elva intervjuerna framgick 
att tre av dem kunde tänka sig att hålla kontakt telefonledes. I ett av dessa tre fallen kunde 
personen tänka sig att hålla kontakt med hjälp av e-post. Men de övriga informanterna ville ha 
hembesök av bibliotekarien.  Informanterna ansåg att hembesök var viktigt för att upprätthålla 
en tillfredsställande kommunikation.137  
 
Statens kulturråd (1999) konstaterade i sin rapport att kontakten mellan låntagare och biblio-
teket oftast sker per telefon. Men en del kommuner besökte dock sina låntagare vid varje bok-
leverans. Vid andra bibliotek besökte bibliotekarien endast nya låntagare, eller vid behov. 
Telefonkontakten uppges dock fungera tillräckligt för att hålla kontakten levande, mellan lån-
tagaren och bibliotekspersonalen. Bibliotekspersonalen har dock en önskan om att få mer tid 
till att ägna sig åt hembesök. I de flesta av kommunerna är det bibliotekarien som ringer upp 
låntagaren. I en del kommuner får låntagaren dock själv ta kontakt när de önskar nya böcker. 
Många av Boken kommer–låntagarna är bekanta med personalen. Alla låntagarna ansåg, att 
kontakten med bibliotekarien fungerade tillfredsställande.138  Enligt intervjun med biblioteka-
rien i den föreliggande undersökningen, framgick det att hembesök framför allt sker när det 
kommer nya låntagare, såsom Statens kulturråd beskrev. De tre informanterna ansåg, att bib-
liotekarien gör tillräckligt många hembesök. Det verkar som att Boken kommer –låntagaren är 
tacksam för den kommunikation som finns mellan dem och biblioteket. Det som verkar vara 
viktigast är inte hur kontakten sker utan att det finns en kontakt dem emellan. 
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7.2 Bokurval 

7.2.1 Tema: medieutbud och bibliotekariens kunskap 
 
I undersökningskommunen är det bibliotekarien och kanslisten som handhar bokurvalet. En-
ligt Statens kulturråd (1999) är det också oftast dessa personer som handhar bokurvalet. Ar-
betsmomentet bokurval upplevs ofta av bibliotekspersonalen som något naturligt eftersom 
momentet tillhör det ordinarie arbetet. För de bibliotek som inte har en Boken kommer –
service är inte bokurvalet något problem. Det finns biblioteksdatasystem som underlättar 
bokurvalet, anser bibliotekspersonalen. Låntagaren undviker med detta datasystem att få en 
bok två gånger. Lejon (2000) refererar till Statens kulturråd (1990) som tar upp själva bok-
plockningen/bokurval cirka 30 minuter per låntagare och lånetillfälle. Det har dock i dessa 
minuter inte medräknats den vinst som det nya datasystemet ger. Med det nya datasystemet 
slipper bibliotekspersonalen de manuella listorna. Lejon anser, att tidsvinsten skall läggas på 
reservationer, beställning av fjärrlån och sökningar.139  
 
Användaren är själv delaktig i tjänsteprocessen, t.ex. i bokurvalet. Låntagaren får först infor-
mation om bibliotekets bestånd och han/hon kan därefter göra ett aktivt bokurval.140 Resulta-
tet av intervjuerna visade att alla informanterna var nöjda med bibliotekets medieutbud, efter-
som de alltid får de böcker som de önskar. Alicia och Berit har förutom det sedvanliga bokpa-
ketet även fått extraböcker, vilket de uppskattar. Berit var dock besviken över att få stå i kö 
och vänta på en beställd bok för länge. Informanterna i den föreliggande undersökningen läser 
mycket varje dag. För alla informanterna är läsningen betydelsefull för deras livskvalitet. 
Samtliga informanter har en bred boksmak. Var och en av dem framhåller sina favoriter. De 
läser facklitteratur, biografier, roliga böcker, historiska böcker och övrig skönlitteratur. Lån-
tagarna läser dock inga deckare. I jämförelse med Statens kulturråds undersökning (1999) var 
Boken kommer–låntagarna nöjda med servicen. Låntagarna var framför allt nöjda med det 
personliga bokurvalet. Några låntagare påpekade att det var trevligt att få en ny genre.141   
Detta påtalade också låntagarna i den föreliggande undersökningen. Det personliga bokurvalet 
är uppenbarligen viktigt i Boken kommer –servicen. Det förefaller som om just bokurvalet är 
själva kärnan i tjänsten Boken kommer – vilket gör servicen individuell. 

7.3 Bokleverans 

7.3.1 Tema: Bokleverans 
 
Resultatet av intervjuerna i den föreliggande undersökningen visade att låntagarna var nöjda 
med bokleveranserna. Informanterna ansåg, att vaktmästaren var trevlig och punktlig, vilket 
de uppskattade. Låntagarna i undersökningskommunen får bokleverans var femte vecka. Lån-
tagarna vill inte ha kortare lånetid eftersom de inte hinner läsa sina böcker. Alicia och Berit 
berättade också att de har en möjlighet att få hem böcker emellan bokleveranserna genom att 
de kan få talböcker hemsända till sig via posten. Denna möjlighet till extra bokleverans förhö-
jer naturligtvis servicekvaliteten. Alla tre låntagarna hade ett stort behov av just bokleveran-
serna eftersom de inte själva kan ta sig till biblioteket. Alla tre informanterna har rörelsehin-
der. Cecilia får sina böcker av kulturombudet, vilket hon ansåg fungerade utmärkt. Informan-
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terna var liksom i Statens kulturråds (1999) undersökning nöjda med bokleveranserna.  En av 
informanterna uttryckte sig enligt följande:  ”Det är det bästa som hänt. Fin service, trevlig 
personal på biblioteket, som ringer veckan före, innan de byter böcker. Bra chaufförer som 
kommer, alltid glada och trevliga. Är helnöjd.”. 142  Denna beskrivning stämmer också väl in 
på informanterna i den föreliggande undersökningen.  
 
Tidigare studier (Statens kulturråd, 1999) har visat att bibliotekarien eller kanslisten sköter om 
bokleveranserna i de små kommunerna medan det i de större kommunerna är vaktmästarnas 
arbete. I undersökningskommunen sker boktransporterna med hjälp av en vaktmästare, som 
tidigare nämnts. Enligt intervjun med bibliotekarien har bokleveranserna fungerat utmärkt 
med vaktmästaren. Hon har därför inte funderat på att ordna bokleveranserna på annat sätt. 
Bibliotekschefen var också nöjd med bokleveranserna. Det är tydligen just det att bokleveran-
serna fungerar som gör att biblioteket aldrig har funderat på att ändra på leveranssättet. Det 
förefaller som om biblioteken i England däremot i större utsträckning använder sig av frivilli-
ga hjälpinsatser. I England ingår det också för bibliotekspersonalen att se hur låntagarens fy-
siska och psykiska välbefinnande är. Men även om det inte har framkommit i den föreliggan-
de undersökningen att bibliotekarien har denna roll, så kan denna roll mycket väl stämma in 
på vaktmästaren i Sverige. I England får användarna dock bokleveranser oftare än i Sverige. I 
England får användarna böcker var tredje veckan medan man i Sverige har fem veckors mel-
lanrum. I England är det dock bestämt att varje besök skall ta sju minuter men biblioteksper-
sonalen/vaktmästaren i Sverige har dock inte någon bestämd tid till att besöka låntagarna. 
 
I England har användarna också en möjlighet att få komma till biblioteket via en minibuss. 
Detta sätt att transportera låntagarna till biblioteket, istället för att transportera böckerna till 
låntagaren, måste anses förhöja servicekvaliteten. På detta sätt får låntagaren en möjlighet att 
själv välja en bok ifrån hyllan som andra biblioteksbesökare. Denna möjlighet finns tyvärr 
inte i undersökningskommunen.  

 

7.4 Hjälpmedel och anpassade medier 

7.4.1 Tema: Hjälpmedel och anpassade medier 
 
I den föreliggande undersökningen använde Alicia och Berit talböcker eftersom de är rörelse-
hindrade. De kan alltså inte hålla i en bok. Berit använde sig gärna av DAISY –talböcker när 
det fanns en möjlighet till hemlån, ifrån biblioteket. Berit är dock i stort behov att permanent 
få ha en DAISY –talboksspelare hos sig. För Berit ger alltså en DAISY –talboksspelare en 
högre servicekvalitet än en vanlig kassettbandspelare, eftersom hon har svårt att få upp kas-
settlocket med en vanlig kassettbandspelare. Alicia däremot nämnde aldrig något om DAISY. 
Det kan bero på att hon inte kände till detta hjälpmedel. En annan förklaring kan vara att hon 
anser, att talböckerna fungerar tillfredsställande, varför det inte finns någon anledning att 
byta. Cecilia läste vid intervjun svartskriftsböcker men hon ville fortsättningsvis låna stor-
stilsböcker på grund av synnedsättning. De mest använda anpassade medierna är enligt Sta-
tens kulturråd, (1998:3) just DAISY –talböcker, talböcker och storstilsböcker. Det stämmer 
också överens med Alicias, Berits och Cecilias behov. 
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Salomonssons (2000) informanter, ansåg i motsats till Berit, att DAISY var alldeles för tek-
niskt komplicerad för att de skulle vilja använda den. De ansåg också att DAISY –
talboksspelaren var för klumpig och de saknade även en bärbar variant. Det verkar som om 
denna skillnad i användare och åsikter kan vara en ålders- och sysselsättningsfråga. I Salo-
monssons undersökning var en del av informanterna yngre personer. Informanterna var också 
troligen mer borta ifrån sina hem än informanterna i den föreliggande undersökningen. Salo-
monssons informanter var därför i behov av bärbara spelare, vilket inte uppsatsens informan-
ter var. Salomonssons (2000) informanter har också liksom mina informanter mest erfarenhe-
ter av talböcker. Hennes informanter använde sig även av svartskriftsböcker.143   Men att 
svartskriftsböckerna är representerade i hennes undersökning i större utsträckning än i denna 
uppsats kan bero på att några i hennes fokusgrupper var yngre personer. Äldre personer får 
ofta problem med synen.  
 

7.5 Serviceutbud 

7.5.1 Tema: Serviceutbud 
 
I undersökningskommunen finns det 200 låntagare. Av dem finns 30 personer boende på 
vårdinstitutionerna och 170 personer i eget boende. Boken kommer-verksamheten ger service 
till cirka tolv vårdinstitutioner. Det finns också bokdepositioner på en del av dessa vårdinstitu-
tioner. Det finns tyvärr i dagsläget inte något samarbete mellan biblioteket och vårdinstitutio-
nerna, konstaterade bibliotekschefen i intervjun. Bibliotekarien ansåg, däremot att det finns ett 
visst samarbete med några av vårdinstitutionerna. Bibliotekarien visste inte varför samarbetet 
endast fungerade med några vårdinstitutioner. Det bristande samarbetet avspeglas också i lån-
tagarantalet. Det är 85 % av låntagarna som bor i eget boende. 
 
I Frank & Brobergs (2000) undersökning konstaterade också författarna att samarbetet inte 
fungerade mellan biblioteket och vårdinstitutionerna. Författarna ansåg, att det fattades en 
medveten strategi för informations- och kontaktarbete. Enligt Statens kulturråd (1999) har 
detta problem tidigare uppmärksammats. Det bristande samarbetet kan bero på uteblivna rut i-
ner för information- och kontaktarbete, anser Statens kulturråd. En annan förklaring kan vara 
att biblioteket på grund av bristande ekonomiska resurser inte vill ha fler låntagare. För biblio-
teket i undersökningskommunen är det troligen en kombination av dessa två komponenter. Ett 
sätt att överbrygga detta kommunikationsgap torde vara att utbilda nya kulturombud. Det 
bristande samarbetet drabbar först och främst de boende på vårdinstitutionerna eftersom det är 
deras chans till biblioteksservice som försvinner.  
 
Biblioteket i undersökningskommunen har, liksom övriga bibliotek i Sverige, ingen policy för 
att låntagaren skall få nyttja Boken kommer–verksamheten. Låntagaren skall visserligen vara 
funktionshindrad men biblioteket gör ingen utvärdering. I England däremot krävs det läkarin-
tyg eller intyg ifrån sjuksköterska eller hemtjänst för att den funktionshindrade skall få nyttja 
servicen. I Sverige litar istället biblioteken på sina låntagare. Statens kulturråd anser, i sin 
rapport (1999) att risken inte är speciellt stor att detta förtroende missbrukas. Det är troligtvis 
istället så att inte alla nås av tjänsten som behöver den. I England diskuteras det huruvida ett 
funktionshinder kan definieras. Biblioteken diskuterar där om ett psykiskt funktionshinder är 
ett kriterium för att nyttja servicen Boken kommer eller inte. I Sverige gäller både sociala, 
medicinska, fysiska och psykiska funktionshinder. Det verkar vara en orimlig tanke att den 
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funktionshindrade skall behöva bevisa sitt funktionshinder. Det är också troligtvis så som Sta-
tens kulturråd konstaterar, att biblioteken antagligen inte når de funktionshindrade på grund 
av att de sitter isolerade i sina hem. 
 
Tidigare studier (Statens kulturråd, 1999) visade att de låntagare som bor på vårdinstitutioner-
na och de låntagare som bor i eget boende har tillgång till samma medieutbud, hjälpmedel och 
bokleverans men formen för biblioteksservicen ser olika ut.  Personer boende på en vårdinsti-
tution har Boken kommer och bokdepositioner. På några bibliotek finns det också bokvagns-
ronder, även om denna tjänst på senare tid har bytts ut emot Boken kommer –service. Personer 
i eget boende har kontakt med bibliotekarien, när det gäller bokurva l och bokleverans. Men 
personer som bor på en vårdinstitution har kontakt med kulturombud, där de finns. Enligt Sta-
tens kulturråd finns det dock endast ett fåtal kulturombud på vårdinstitutionerna. Från biblio-
tekets sida upplever man att vårdpersonalen är stressad av sitt ordinarie arbete och inte hinner 
arbeta som kulturombud. Detta är ett problem eftersom det minskar chansen att biblioteket 
skall kunna föra ut information om bibliotekets tjänster den här vägen. 
 

7.5.2 Utformning av serviceutbudet 
 
Enligt Statens kulturråd (1999) varierar serviceutbudet ifrån kommun till kommun. Det varie-
rande biblioteksutbudet beror på ekonomiska, geografiskt läge och kommunstorlek. Det är 
också en prioriteringsfråga eftersom biblioteket kan välja att erbjuda de särskilda tjänsterna 
eller inte. Det är vidare en fråga om tradition. De bibliotek som tidigare har bedrivit servicen 
fortsätter att göra det så länge det finns personal som ställer upp. Bibliotekstjänst och SAB 
(2000) tar upp några av de bibliotek som fortsätter att erbjuda de särskilda tjänsterna, trots 
dålig ekonomi. Biblioteket i Kungsbacka har t.ex. satsat på den uppsökande verksamheten. 
Biblioteket har valt att prioritera handikappgrupperna istället för arbetarbiblioteken. Bibliote-
ket har också valt att prioritera informationsverksamheten, eftersom bibliotekspersonalen an-
ser att den verksamheten är minst lika viktig som t.ex. bokleveranserna. Biblioteket i den före-
liggande undersökningen prioriterar också Boken kommer-verksamheten. Resultatet av inter-
vjuerna visade att bibliotekets serviceutbud för de funktionshindrade var god enligt info rman-
terna. Det är därför intressant att spekulera i om kommunen har en god ekonomi eller om des-
sa goda resurser beror på ett personligt engagemang och tradition. Det beror troligtvis på det 
sist nämnda. Det beror också på att biblioteket satsar på de särskilda tjänsterna.  
 
Det är intressant att jämföra Sveriges Boken kommer med Englands shut- in-service. Edmonds 
(1991) undersökning visade att Boken kommer-verksamheten expanderar, medan det i svenska 
förhållanden istället dras in på denna service helt eller delvis. Biblioteksverksamheten i Eng-
land får nya låntagare och biblioteken har även köpt in större volymer av anpassade medier. 
Det kan dock inte utrönas i denna lilla undersökning, vad detta beror på, men troliga variabler 
kan vara ekonomi och frivilliga hjälpinsatser.  
 
Boken kommer-verksamheten i Sverige och i England har många likheter men det finns också 
några skillnader. Boken kommer-verksamheten är t.ex.större i England. I England använder 
sig många bibliotek av frivilliga volontärer i samband med bokleveranserna medan det i Sve-
rige endast förekommer på några bibliotek. I Sverige är det istället generellt biblioteksperso-
nal eller vaktmästare som utförtransporterna. Gemensamt för Sverige och England är bokur-
val och kontakt med låntagaren. I England är dock bibliotekets service gentemot vårdinstitu-
tionerna mer utvecklad. Vårdinstitutionerna får beroende av antal intresserade låntagare servi-
ce genom antingen Boken kommer, bokbuss eller bokdepositioner. I England har biblioteken 
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som jag ser det kommit längre än i Sverige. Det kan ses dels genom det projekt som pågår i 
Enfield, där Boken kommer-låntagarna har en möjlighet att få besöka biblioteket via en mini-
buss och dels genom att verksamheten försäkrar sig om att varje vårdinstitution får service. 
 
Det förefaller som om biblioteken har stora möjligheter att själva utforma serviceutbudet, på 
Boken kommer –verksamheten, när det gäller: information om tjänsten, låntagarkontakt och 
bokleverans. Bibliotekarien kan t.ex. välja att informera om tjänsten i huvudsak emot de per-
soner som bor i eget boende eller de personer som bor på en vårdinstitution. De personer som 
bor i eget boende nås lämpligast genom handikapporganisationer och pensionärsföreningar. 
De boende på vårdinstitutionerna nås lämpligast med hjälp av att biblioteket informerar vård-
personal och dess chefer. I undersökningskommunen har biblioteket valt att rikta servicen till 
de Boken kommer –låntagare som bor i eget boende. En förklaring till denna fördelning är att 
Boken kommer av tradition har getts till personer i eget boende men denna gräns har dock på 
senare tid suddats ut, enligt Statens kulturråd (1999). Det kan alltså finnas en möjlighet att 
denna gräns suddas ut framöver. Det är enligt Statens kulturråd ofta bibliotekarien som ansva-
rar för att föra ut information om de särskilda tjänsterna. Det är alltså en uppgift som hon/han 
ensam ansvarar för i mån av tid och engagemang. Enligt Statens kulturråd är det dock inte 
vanligt att bibliotekscheferna vet hur informationsverksamheten går till. Men i undersök-
ningskommunen var dock bibliotekschefen väl medveten om var som bibliotekarien informe-
rade om de särskilda tjänsterna.  
 
Biblioteket kan också välja hur låntagarkontakten skall fungera. Enligt tidigare studier (Sta-
tens kulturråd, 1999) har en del bibliotek endast kontakt med sina låntagare telefonledes, me-
dan andra bibliotek dessutom gör hembesök. En del av kommunerna gör hembesök vid varje 
bokleverans. Biblioteket kan också välja hur ofta bokleveranserna skall ske. En av kommu-
nerna transporterade böcker när låntagaren ringde och beställde böcker. En del av kommuner-
na transporterade böcker med hjälp av en vaktmästare och andra med hjälp av en bibliotekarie 
eller kanslist. Hur lång lånetid som låntagarna får behålla böckerna varierade också men det 
vanligaste var dock 4-5 veckor. Här finns alltså en möjlighet för biblioteket att forma service-
utbudet på olika sätt. 
 
 

7.6 Återkoppling till Grönroos modell 
 
Grönroos modell ”Totalupplevd kvalitet” består av två delar: Den ”förväntade kvaliteten” och 
den ”upplevda kvaliteten”. Den ”förväntade kvaliteten” utgörs av organisationsprofilen, in-
formation om tjänsten och kommunikation och användarens behov. Den ”upplevda kvalite-
ten” består i sin tur av två delar: ”teknisk kvalitet” och ”funktionell kvalitet”. I detta kapitel 
tas först den ”upplevda kvaliteten” upp och sedan den ”förväntade kvaliteten”. Avsnittet av-
slutas med den totala kvaliteten d.v.s. ”Totalupplevd kvalitet”. 
 

7.6.1 Upplevd kvalitet 
 
Enligt Grönroos modell ”Totalupplevd kvalitet” har jag försökt att dela upp bibliotekets servi-
ceutbud och låntagarnas behov i olika teman. Dessa teman återfinns i Grönroos ”tekniska kva-
litet” och ”funktionella kvalitet”. Dessa teman utgår också ifrån uppsatsens frågeställningar 
och tjänsten Boken kommer. Följande teman anser jag, tillhör den ”tekniska kvaliteten”: me-
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dieutbud, bokleverans och serviceutbud, hjälpmedel, anpassade medier och bibliotekariens 
kunskap. Följande tema anser jag, tillhör  ”den funktionella kvaliteten”: bemötande.  
 
7.6.1.1 Teknisk och funktionell kvalitet 
 
Boken kommer- verksamheten innehåller ett grundläggande tjänstepaket men detta paket re-
presenterar inte vad kunden upplever, enligt Grönroos (2004). Det samspel som pågår mellan 
tjänsteleverantören och användaren beskriver nivån på ”den funktionella kvaliteten”. I detta 
samspel överförs också merparten av ”den tekniska kvaliteten” till kunden/användaren. Inom 
Service Management kallas denna situation för ”sanningens ögonblick”.  
 
Utifrån kopplingen till Grönroos teori om servicekvalitet kunde urskiljas att ”den funktionella 
kvaliteten” hur fick något högre betydelse än ”den tekniska kvaliteten” vad. Även Lejons 
(2000) undersökning uppvisade att ”den funktionella kvaliteten” var högre än ”den tekniska 
kvaliteten”. I Jönnerstigs (2003) undersökning visade det sig att både ”den tekniska kvalite-
ten” och ”den funktionella kvaliteten” var tillfredsställande.  
 
”Den funktionella kvaliteten” representeras av temat bemötande: Informanterna i den förelig-
gande undersökningen ansåg, att bibliotekariens bemötande var viktigt. Det framkom även i 
Salomonssons (2000) undersökning att bibliotekariens bemötande betydde mycket för hennes 
tre intervjuade grupper (dyslektiker, synskadade och rörelsehindrade). Det var speciellt för 
dyslektikerna som bibliotekariens bemötande var viktigt. Det är intressant att göra en jämfö-
relse med Salomonsson, även om hon inte har använt sig av Grönroos teori. 
 
Grönroos anser även att kvaliteten var gömmer sig i ”den funktionella kvaliteten”. Hur an-
vändaren upplever biblioteksservicen är beroende av hur exempelvis biblioteket är hand i-
kappanpassat eller inte, anpassade medier och IT-hjälpmedel. De rörelsehindrade är t.ex.  i 
behov av rymliga passager, handikapptoaletter och de synskadade är i behov av taktila marke-
ringar vid ingångar och i trappor. Informanterna i den föreliggande undersökningen får sin 
service i sina hem eller på en vårdinstitution. Deras hem är handikappanpassade efter deras 
behov. De kan inte besöka biblioteket på grund av att de har behov som inte kan tillgodoses 
på biblioteket.  
 
Ett av de teman som kan sägas tillhöra ”den tekniska kvaliteten” är bibliotekariens kunskap 
om böcker, som alla informanterna i den föreliggande undersökningen värdesatte. Ett annat 
tema som kan sägas tillhöra ”den tekniska kvaliteten” är hjälpmedlen som informanterna an-
vände sig av. Berit saknade en permanent DAISY – talboksspelare i hemmet men hon var 
ändå nöjd med hela tjänsten totalt. Hennes missnöje med DAISY överbryggades troligen av 
bibliotekariens goda bemötande och hennes kunskap om böcker.  
 
”Den tekniska kvaliteten” representeras också av medieutbudet på Boken kommer och bokle-
veranserna. Den först nämnda var alla låntagarna nöjda med. Men Berit ansåg dock att hon 
fick vänta för länge på en bok, vilket kan representeras av ”den tekniska kvaliteten.” Men 
återigen överbryggades detta av bibliotekariens bemötande och tillgänglighet. Det framkom 
även i Jönnerstigs (2003) att hennes informanter var nöjda med medieutbudet, vilket tillhör 
”den tekniska kvaliteten”. Våra undersökningar pekar alltså på samma sak att: medieutbudet 
är tillfredsställande för de funktionshindrade på biblioteket. Låntagarna i den föreliggande 
undersökningen var också nöjda med bokleveranserna. De ansåg att vaktmästaren var trevlig 
och alltid punktlig, vilket de värdesatte. Det visar sig alltså att sammantaget är det ”den funk-
tionella kvaliteten” som har upplevts som mest positiv för informanterna, trots att många te-
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man som representeras av ”den tekniska kvaliteten” varit till belåtenhet. Grönroos förklarar, 
detta med att ”den tekniska kvaliteten” oftast upplevs som objektiv medan ”den funktionella 
kvaliteten” upplevs som subjektiv. Men för användaren är det ofta den subjektiva (funktionel-
la kvaliteten) som dominerar.144  
 

7.7. Den förväntade kvaliteten 
 

7.7.1 Tema: Profil/image  
 
Grönroos anser, att organisationsprofilen handlar om hur kunden/användaren uppfattar verk-
samheten. Enligt Grönroos (2004) bygger användarnas upplevelser av organisationens pro-
fil/image främst på deras tidigare erfarenheter av organisationen. Profilen har egentligen inget 
att göra med själva tjänsten eller dess tjänsteproduktionsprocess. Den fungerar istället som ett 
slags filter och påverkar istället upplevelsen av kvaliteten antingen positivt eller negativt. Re-
sultatet av intervjuerna visade att alla låntagarna hade höga förväntningar på Boken kommer–
servicen i undersökningskommunen. Samtliga informanter har tidigare varit biblioteksbesöka-
re, något som säkerligen har påverkat deras förväntningar. Låntagarna visste alltså redan in-
nan de nyttjat servicen Boken kommer vad de kunde förvänta sig. 
 
Imagen är viktig, anser Grönroos (2004) eftersom den fungerar som ett filter för ”den upplev-
da kvaliteten”. Alla låntagarna hade en positiv image av biblioteket, vilket också gör att de 
lättare kan förlåta eventuella misstag ifrån bibliotekets sida. Berit och Alicias uppfattning om 
servicen var att den var ”bra” och Cecilia ansåg att Boken kommer–verksamheten står för 
”trygghet”. Denna trygghet är en viktig faktor för Cecilias totala upplevda servicekvalitet. 
Cecilia vet att hon kan lita på biblioteket. 
 
Organisationsprofilen är svår att mäta men det ser ändå ut som om den har spelat in i lånta-
garnas upplevelser av tjänsten. Om profilen uppfattas som tillfredsställande av kunden, då ser 
han/hon positivare på vad hon han får, anser Grönroos. Men är profilen dålig då kommer ne-
gativa händelser i ”den upplevda kvaliteten” att förstärkas. Det har framkommit att den posi-
tiva image som t.ex. Berit hade om biblioteket  hjälpte henne att lättare förlåta misstag som 
hon upplevt, såsom väntetid på böcker och avsaknad av DAISY- talboksspelare.  
 

7.7.2 Tema: Information om tjänsten, image och kommunikation 
 
”Den förväntade kvaliteten” utgår ifrån hur kunden/användaren fått kännedom om tjänsten. 
Enligt Statens kulturråd (1999) är information om bibliotekets särskilda tjänster viktigare än 
den mer generella informationen om bibliotekets reguljära tjänster. Det beror på att de funk-
tionshindrade på grund av sin isolering inte har så stora möjligheter till att få ta del av infor-
mation. Biblioteket vill förutom att nå låntagarna även nå chefer och personal inom äldreom-
sorgen. Vårdpersonalens uppgift blir därefter att föra ut informationen bland sina vårdtagare. 
Bibliotekspersonalen anser, dock att det inte finns den tid som de skulle vilja ha till informa-
tionsinsatser. Bibliotekarien i undersökningskommunen upplevde dock inte någon brist på tid, 
för informations- och kontaktarbete.  
 
                                                 
144 Grönroos & Montelie, 1988, s. 27. 
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Resultatet av intervjuerna visade att Alicia och Berit fick information om Boken kommer –
verksamhetens serviceutbud vid bibliotekariens första hembesök. Cecilia däremot kan inte 
minnas att bibliotekarien har informerat henne. Men Cecilia sade också att hennes minne är 
dåligt. Det skiljer sig här alltså åt hur mycket information de har fått men det kan även bero på 
att Cecilia har glömt bort det.  
 
Alicia, Berit och Cecilia har alla själva kontaktat biblioteket när de behövt biblioteksservicen. 
Informanterna har fått information ifrån olika håll om tjänsten Boken kommer: vänner, handi-
kappföreningar, föredrag på biblioteket, släkt etc. Det finns ett sätt att föra ut informationen 
om servicen Boken kommer bland kommuninnevånarna är ”word-of-mouth-kommunikation” 
som Grönroos beskriver. Alla informanterna har det gemensamt att de har fått information om 
tjänsten via sina vänner. Det förefaller som om just ”word-of-mouth-kommunikation” är ett 
säkert sätt att föra ut information om en tjänst, enligt den föreliggande undersökningen. 
 
 

7.7.3 Tema: Användarens behov 
 
Användarens behov och värderingar styr deras val av tjänst. Användarens behov och värde-
ringar styr i förlängningen också deras förväntningar.145  Informanterna i den föreliggande 
undersökningen har valt just Boken kommer-verksamheten utifrån sina behov. De har också 
valt tjänsten utifrån sina förväntningar.  Resultatet av intervjuerna visade att informanterna 
hade ett stort behov att bibliotekarien alltid finns tillgänglig. Informanterna kan därmed ringa 
henne när som helst. Det framkom också att informanterna värdesatte bibliotekariens kompe-
tens om böcker högt. Informanterna tog också upp hur viktigt ett gott uppträdande var. Varje 
informant hade också ett behov av en individuell service, där bibliotekarien kände till deras 
behov (t.ex. hjälpmedel och bokurval). Tidigare studier (Nyeng, 1999, Statens kulturråd, 
1999) visade att bibliotekariens kunskap om olika funktionshinder är en viktig faktor för att 
användarens skall bemötas utifrån sina behov. En biblioteksanställd som är stressad och inte 
har någon kunskap om hur den funktionshindrade skall bemötas, utgör naturligtvis en barriär 
för den funktionshindrade. Det förefaller som om alla dessa kvalitetsfaktorer som användaren 
har behov utav också påverkar hur han/hon ser på den upplevda tjänsten. Bibliotekarien i un-
dersökningskommunen har god kännedom om olika funktionshinder, vilket är viktigt för in-
formanterna. 
 
Det finns några lagar som stödjer de funktionshindrade i samhället: bibliotekslagen och ”La-
gen om stöd och service för de funktionshindrade” (LSS), Socialtjänstlagen (SoL). Biblioteks-
lagen innehåller bestämmelser av det allmänna biblioteksväsendet. Men bibliotekslagen är 
bara en ramlag Det är därför upp till varje kommun att organisera biblioteksverksamheten. 
Biblioteken har alltså en stor frihet att utforma biblioteksverksamheten. Men om inte lagen 
följs är det tyvärr en grupp människor, i detta fall de funktionshindrade, som inte har stora 
möjligheter att utnyttja sina rättigheter. Biblioteket i undersökningskommunen uppfyller dock 
bibliotekslagen eftersom det dels finns de särskilda tjänsterna och dels de anpassade medierna 
och hjälpmedel. 
 
Resultatet av intervjuerna visade att Boken kommer-verksamheten är en mycket uppskattad 
tjänst. Om inte tjänsten fanns skulle inte informanterna kunna nyttja bibliotekets samlingar. 

                                                 
145 Grönroos, 2004, s. 80. 
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De är alla rörelsehindrade och de har ingen släkt eller några vänner som kan hjälpa dem att få 
hem böckerna. Informanterna har uppenbarligen ett stort behov av tjänsten.   
 

7.8 Totalupplevd kvalitet 
 
Boken kommer – verksamheten i den undersökta kommunen är en relativt stor verksamhet i 
förhållande till andra städer av samma storlek, ansåg bibliotekschefen. Bibliotekschefen ser de 
särskilda tjänsterna som en del av basverksamheten. Bibliotekschefens inställning till de sär-
skilda tjänsterna syns också utifrån bibliotekets satsning på dessa tjänster. Biblioteket har Bo-
ken kommer –verksamhet, bokbuss, talboksavdelning, Inläsningstjänst och Läs- och Skrivser-
vice. Enligt tidigare studier (Statens kulturråd, 1999) varierar Boken kommer- verksamhetens 
utbud ifrån kommun till kommun. En del kommuner har ingen verksamhet alls medan andra 
har en stor/liten verksamhet. En del kommuner räknar de särskilda tjänsterna till sin basverk-
samhet medan andra bibliotek anser att de skall räknas som frivilliga tjänster. Enligt Statens 
kulturråd påverkar detta faktum de särskilda tjänsternas existens. Utifrån Statens kulturråds 
undersökning och den föreliggande undersökningen, visade det sig att tjänstens serviceutbud 
kan formas olika ifrån bibliotek till bibliotek.  
 
Boken kommer –låntagarna vid det undersökta biblioteket ansåg att bibliotekariens bemötande 
och kunskap var viktigast för en god servicekvalitet. ”Den funktionella kvaliteten” gavs något 
högre betyg än ”den tekniska kvaliteten.”  Den tredje låntagaren ansåg inte att vissa delar i 
”den tekniska kvaliteten” var tillfredsställande. Enligt Grönroos teori förefaller det som att 
den tredje låntagaren endast var ”nöjd” eftersom hennes förväntningar inte överensstämde 
med hennes upplevda kvalitet. Jag instämmer med Schneider och White (2004) och Kasper et 
al. (1997) att nöjdhet endast kan ses som en nivå av servicekvalitet. Grönroos (2004) anser, 
också som jag tolkar det att är en person endast ”nöjd” med en av dimensionerna då kan 
han/hon inte uppleva en hög servicekvalitet. 
 
Användarens kvalitetsupplevelse påverkas förutom av ”den upplevda kvaliteten” även av 
hans/hennes förväntningar på tjänsten. ”Den förväntade kvaliteten” påverkas av: information 
om tjänsten, image, rykte, ”word-of-mouth-kommunikation” och kundens behov. Alla lånta-
garna hade ett gemensamt: att de fått information om tjänsten Boken kommer genom sina 
vänner. Grönroos anser, att ”Word-of-mouth-kommunikation” är ett effektivt sätt att föra ut 
informationen på. Det beror på att vi litar på våra vänner och bekanta eftersom de vet vilka 
behov och önskemål vi har om en tjänst. Alla tre informanterna hade höga förväntningar på 
Boken kommer –servicen. Deras uppfattning om servicen var att den var ”bra” och att verk-
samheten står för ”trygghet”. En av informanterna bedömde Boken kommer-verksamheten 
som ”trygg”, vilket betyder att hon har fått fördelar utifrån tjänsteerbjudandet, enligt Grön-
roos. Det förefaller som om förutom säkerhet (känslan av att kunna lita på leverantören) är 
också de sociala fördelarna och de särskilda förmånerna viktiga i tjänsten Boken kommer. 
Användaren samspelar kontinuerligt med bibliotekarien och utvecklar därmed en speciell re-
lation. Användaren upplever att han/hon har en egen kontaktperson, vilket känns som en för-
del för användaren. Boken kommer –verksamheten är med andra ord en mycket individuell 
service med bokurval och bokleverans till hemmet, vilket gör att användaren känner sig som 
en högprioriterad kund. 
 
”Den förväntade kvaliteten” utgår också ifrån användarens behov. Kvalitetsaspekten var har 
alltså en stor betydelse för ”den upplevda kvaliteten”. Enligt tidigare studier har det fram-
kommit att tillgängligheten på biblioteken dock är dålig, speciellt på filialerna. Det finns där-
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för funktionshindrade som skulle kunna besöka biblioteket om dess tillgänglighet vore bättre. 
Användarna behöver också ett gott bemötande ifrån bibliotekarien för att uppnå en god servi-
cekvalitet, visar resultatet av intervjuerna i denna undersökning. Tidigare studier visar också 
att bibliotekariens kunskap om olika funktionshinder är en viktig faktor när det gäller en god 
servicekvalitet för de funktionshindrade. Boken kommer– låntagaren har också behov av an-
passade medier och hjälpmedel. Alla dessa benämnda faktorer i den ”förväntade kvaliteten” är 
viktiga eftersom användaren väver in dessa när han/hon bedömer ”den upplevda kvaliteten”. 
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8. Slutsatser 
 
Denna uppsats har haft två syften. Det första syftet har varit att studera hur de funktionshind-
rade upplever bibliotekets service utifrån de behov som deras specifika handikapp ställer. Det 
andra syftet har varit att undersöka vilken ställning som Boken kommer–verksamheten har på 
biblioteket och hur dess serviceutbud är utformat. För att återkoppla till uppsatsens frågeställ-
ningar har jag valt att utgå ifrån dessa när slutsatserna presenteras av undersökningen.  
 
• Hur kan användargruppen beskrivas och vilka behov har användarna utifrån sitt hand i-

kapp? 
 
Boken kommer–låntagarna i undersökningen är äldre kvinnor som alla har rörelsehinder. In-
formanterna har valt tjänsten Boken kommer, utifrån att de inte kan besöka biblioteket. Resul-
tatet av undersökningen visade att två av informanterna hade ett behov av talböcker och DAI-
SY –talböcker. Den tredje informanten önskade fortsättningsvis storstilsböcker eftersom hen-
nes syn blivit dålig. Informanterna hade också ett stort behov av bibliotekariens goda bemö-
tande. Boken kommer –verksamheten är en personlig service som uppfyller högt ställda för-
väntningar och som bidrar till livskvalitet för användarnas vidkommande. Enligt Statens kul-
turråd (1999) är Boken kommer-låntagarna som användargrupp en heterogen grupp. Använ-
darna har olika funktionshinder och de återfinns i olika åldrar. De äldre är dock i majoritet. 
Deras handikapp är miljörelaterat, vilket betyder att en person kan fungera i sitt eget hem men 
blir handikappad vid ett besök, t.ex. vid ett biblioteksbesök. För dessa personer är Boken 
kommer –verksamheten en ovärderlig service. Enligt tidigare studier (Statens kulturråd 
(1998:3) är också de vanligaste använda hjälpmedlen: talböcker, DAISY och storstilsböcker. 
Dessa hjälpmedel finns också representerade i den föreliggande undersökningen. Använda-
rens behov hänger alltså starkt ihop med vilken tjänst de väljer och även hur de uppfattar ser-
vicen. Oavsett tjänst eller vara utgår vi alla ifrån våra behov. Det har framkommit i den före-
liggande undersökningen att det främst är bibliotekariens goda bemötande och hjälpmedel 
som är användarnas främsta behov. 
 
• Hur upplever informanterna servicekvaliteten på Boken kommer? 
 
Utifrån Christian Grönroos teori ”Totalupplevd kvalitet” kunde urskiljas att två av låntagarna 
upplevde servicekvalitet medan den tredje informanten endast var ”nöjd”. För den tredje in-
formanten motsvarade alltså inte ”den upplevda kvaliteten” hennes höga förväntningar. Enligt 
tidigare studier (Schneider och White,2004, Kasper et al.1997) kan ”nöjdhet” endast anses 
vara en nivå av servicekvaliteten. Enligt Grönroos teori anser, även han att för att uppnå ”To-
talupplevd kvalitet” skall ”den förväntade kvaliteten” motsvaras av ”den upplevda kvaliteten”. 
 
Resultatet av intervjuerna visade att informanterna gav ”den funktionella kvaliteten” ett högre 
betyg än ”den tekniska kvaliteten”. Det var framför allt bibliotekariens goda bemötande som 
gav ”den funktionella kvaliteten” ett högre betyg, vilket också har framkommit i tidigare stu-
dier. Två av informanterna gav också ”den tekniska kvaliteten” ett gott betyg. Men den tredje 
informanten gav ”den tekniska kvaliteten” ett sämre betyg. ”Den tekniska kvaliteten” repre-
senteras av medieutbud, bibliotekariens kunskap, hjälpmedel, anpassade medier och bokleve-
rans. Informanten ansåg, att hon fick vänta på beställda böcker för länge. Informanten ansåg 
också att hon borde få ha en DAISY–talboksspelare hemma hos sig permanent.  
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Alla tre informanterna hade höga förväntningar på Boken kommer –servicen. En möjlig orsak 
till de höga förväntningarna kan dels vara att de tidigare varit biblioteksbesökare och dels att 
de fått information om tjänsten genom sina vänner. Alla tre informanterna visste därmed un-
gefär vad Boken kommer –tjänsten innehöll. Informanternas förväntningar påverkas också av 
deras uppfattningar av organisationens image. Alla informanterna uppfattade servicen som 
”bra” eller ”trygg”. Informanterna upplevde därmed att bibliotekets image var positiv. 
 
 
• Vilket serviceutbud förekommer i nämnda kommun och hur ser bibliotekets ledning på 

verksamheten? 
 
Boken kommer - servicen vid det utvalda biblioteket består av ett stort medieutbud av anpas-
sade medier och svartskriftsböcker. Bibliotekarien har en tät kontakt med användaren per tele-
fon. Bibliotekarien gör även sporadiska hembesök. I undersökningskommunen finns de flesta 
Boken kommer –låntagarna 85 % (cirka 170 personer) i eget boende medan endast 15 % (cirka 
30 personer) återfinns boende på vårdinstitutionerna. Biblioteket har idag endast ett samarbete 
med några vårdinstitutioner. Biblioteket informerar utåt främst genom personliga kontakter 
med handikapporganisationer, äldreomsorgens personal och chefer. Det är dock främst hem-
tjänstpersonalen som informeras inom äldreomsorgen, konstaterade bibliotekschefen. Det 
finns alltså ett kommunikationsgap emellan vårdinstitutionen och biblioteket. Biblioteket bör 
dels förankra sin verksamhet hos chefer och vårdpersona l och dels utbilda kulturombud. Detta 
sammantaget skulle troligtvis balansera verksamhetens serviceutbud.  
 
Enligt tidigare studier (Statens kulturråd, 1999) varierar de särskilda tjänsterna i omfattning 
från kommun till kommun. En del kommuner erbjuder inte alls Boken kommer –service, me-
dan andra kommuner har en mycket välutvecklad uppsökande verksamhet. Olika faktorer 
spelar in, såsom ekonomi, kommunstorlek och geografiskt läge. Det beror också på ett per-
sonligt engagemang och tradition att tjänsten finns i vissa kommuner. Det är också en priorite-
ringsfråga om biblioteket väljer att erbjuda de särskilda tjänsterna eller inte. Det är många 
bibliotek idag som istället satsar på ungdomsverksamhet eller de vuxenstuderande. En del 
bibliotek betraktar inte de särskilda tjänsterna som en basverksamhet utan mer som en frivillig 
verksamhet, vilket påverkar de särskilda tjänsternas existens. Biblioteket anger alltså genom 
sin definition av tjänsten om den är viktig eller inte. Biblioteken har med andra ord ett tolk-
ningsutrymme kring tjänstens faktiska utformning. Det i sin tur kan ses som en återspegling 
av att bibliotekslagens karaktär som ramlag. 
 
Bibliotekschefen i undersökningskommunen anser, att de särskilda tjänsterna tillhör basverk-
samheten, eftersom de är lika viktiga som de reguljära tjänsterna. Bibliotekschefen påpekade 
också i intervjun att Boken kommer –verksamheten är relativt stor i jämförelse med andra stä-
der av samma storlek. Biblioteket har under ett antal år arbetat med att bygga upp den uppsö-
kande verksamheten. Biblioteket har förutom Boken kommer, bokbuss, talboksavdelning, In-
läsningstjänst och Läs- och Skrivservice. Detta sammantaget visar på bibliotekets ambition att 
ta tillvara de funktionshindrades behov i biblioteksservice. Det visar också på att biblioteket 
utgår ifrån bibliotekslagen. 
 
Resultatet av undersökningen visade också att bibliotekspersonalen till stor del kan utforma 
serviceutbudet. Det gäller främst låntagarkontakter, hembesök och bokleverans. Biblioteket 
väljer också vilka informationskanaler som skall användas för att informera om Boken kom-
mer.  De boende på vårdinstitutionerna nås lämpligast genom att informera vårdpersonal och 
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chefer och kulturombud medan personer i eget boende nås genom handikapporganisationer, 
kyrkan och pensionärsföreningarna etc.  
 
Det har framkommit i denna undersökning att informanterna värdesatte bibliotekarien högt. 
De var nöjda med hennes bemötande och kunskap. Men genom användarnas åsikter av servi-
cen har vi också mätt bibliotekariens position d.v.s. hur viktig bibliotekariens roll är igenom 
tjänsteprocessen. En annan aspekt som framkommit har varit att biblioteket har ett tolknings-
utrymme kring Boken kommer –tjänstens position som antingen bas- eller icke-
basverksamhet.  
 
 
 

8.1 Förslag till vidare forskning 
 
Det har visat sig i den föreliggande undersökningen att kulturombuden spelar en stor roll i att 
föra ut bibliotekets service till vårdinstitutionerna som jag ser det. Det vore framöver intres-
sant med en undersökning som utgår ifrån kulturombudets egen uppfattning och erfarenheter 
av sitt arbete som kulturombud. Vilka behov och önskemål har låntagare på vårdinstitutioner-
na av bibliotekets serviceutbud och hur kan biblioteket och vårdinstitutionerna samarbeta för 
att ge användaren en god service?  
 
I denna uppsats har det också framkommit att Boken kommer –servicen i undersökningskom-
munen satsar mer på de personer som bor i eget boende. Det vore därför intressant att under-
söka hur denna fördelning av serviceutbudet kan beskrivas i andra kommuner. 
 
Hur ser Boken kommer-verksamheten ut i ett framtidsperspektiv? Finns verksamheten kvar i 
planeringen? Det vore intressant att utifrån biblioteksplanerna se hur verksamheten är repre-
senterad och vilken omfattning som den har på biblioteket. 
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9. Sammanfattning 

Uppsatsen utgår ifrån två syften. Det första syftet är att studera hur de funktionshindrade upp-
lever bibliotekets service utifrån de behov som deras specifika handikapp ställer. Det andra 
syftet är att undersöka vilken ställning som Boken kommer–verksamheten har på biblioteket 
och hur dess serviceutbud är utformat. Uppsatsens frågeställningar är: 
  
• Hur kan användargruppen beskrivas och vilka behov har användarna utifrån sitt hand i-

kapp? 
• Hur upplever informanterna servicekvalitet på Boken kommer? 
• Vilket serviceutbud erbjuder servicen låntagaren och hur ser bibliotekets ledning på verk-

samheten?  
 
Kapitel två tar upp de funktionshindrades kontext. Kapitlet är indelat i tre delar. I den första 
sektionen presenteras först begreppet handikapp och funktionshinder. Ett funktionshinder är 
miljörelaterat och därför upplever de funktionshindrade ett handikapp i samband med exem-
pelvis ett biblioteksbesök.  I denna sektion tas också de lagar som tar upp användargruppens 
rättigheter i bibliotekssammanhang och de anpassade medier som finns. I den andra sektionen 
återfinns kultur- och biblioteksservice. Sektionen beskriver de särskilda tjänsterna.  I den tred-
je sektionen avslutas kapitlet med Boken kommer-verksamheten.  Kapitel tre innehåller tidiga-
re forskning inom ämnesområdena servicekvalitet, Boken kommer-verksamhet och bibliote-
kens tillgänglighet.  
 
Uppsatsens teoretiska utgångspunkt är Grönroos teori om servicekvalitet. Hans modell ”To-
talupplevd kvalitet” utgörs av ett användarperspektiv. Den sammanlagda kvaliteten består av 
”den förväntade kvaliteten” och ”den upplevda kvaliteten”. ”Den upplevda kvaliteten” består 
av två delar: ”den funktionella kvaliteten” och ”den tekniska kvaliteten”. I modellen finns 
även ”sanningens ögonblick” som är avgörande för företaget då man får visa upp ”den funk-
tionella kvaliteten” d.v.s. hur kunden upplever servicen, vilket även är avgörande för ”den 
tekniska kvaliteten” då företaget får en chans att visa upp sitt serviceutbud d.v.s. vad tjänsten 
innehåller. ”Sanningens ögonblick” är när användaren och tjänsteleverantören möts. Den 
”förväntade kvaliteten” påverkas av informanternas tidigare erfarenheter, såsom information 
om tjänsten, image, ”word-of-mouth-kommunikation” och kundens behov. Kapitlet tar även 
upp andra forskare som beskriver begreppet servicekvalitet.  
 
I kapitel fem redovisas uppsatsens valda metod. Undersökningsmetoden är kvalitativ. Den 
baseras på kvalitativa intervjuer, som gjordes med en bibliotekschef, en bibliotekarie för den 
uppsökande verksamheten, ett kulturombud och tre Boken kommer –låntagare. I metodavsnit-
tet tas också upp de teman som senare användes i analysen. Dessa teman utgår dels från Grön-
roos teori och dels från Boken kommer-verksamhetens serviceutbud. 
 
Resultatet av undersökningen har visat att Boken kommer –låntagarna som användargrupp är 
en heterogen grupp. De finns i olika åldrar, även om de äldre dominerar och de har alla olika 
funktionshinder. De funktionshindrade som grupp har svårare att göra sig hörda i samhället på 
grund av sitt handikapp. Användargruppen har också på många olika områden det sämre än 
den övriga befolkningen, visar tidigare forskning. Det gäller bland annat när det gäller arbete, 
ekonomi och boendeförhållanden etc. Handikapporganisationerna kämpar bland annat för att 
de funktionshindrade skall kunna besöka biblioteket. De funktionshindrade har behov av an-
passade medier, IT-hjälpmedel, ett gott bemötande ifrån bibliotekspersonalen och att biblio-
tekspersonalen har kunskap om deras funktionshinder. 
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Boken kommer –servicen är en individuell service där låntagaren är delaktig i tjänsten, exem-
pelvis när det gäller bokurval och bokleverans. Det är en service som uppfyller högt ställda 
förväntningar och som bidrar till livskvalitet för användarnas vidkommande. Biblioteket vid 
det utvalda biblioteket arbetar med att ge en professionell och serviceinriktad service där ett 
gott bemötande står i centrum. Biblioteket i undersökningskommunen ger service dels till de 
personer som bor i eget boende och dels till de personer som bor på en vårdinstitution. Lånta-
garantalet är dock högre för de personer som bor i eget boende. Det har även framkommit 
under intervjun med bibliotekarien att samarbetet mellan biblioteket och vårdinstitutionen 
endast fungerar på vissa vårdinstitutioner men inte på andra. Vid det utvalda biblioteket vän-
der sig inte verksamheten till någon speciell grupp av funktionshinder. Biblioteket gör ingen 
utvärdering av låntagarnas handikapp, utan de litar på sina användare. Boken kommer-
verksamheten vänder sig till alla funktionshindrade oavsett ålder men majoriteten är äldre 
personer. 
 
Enligt tidigare studier har det framkommit att några bibliotek inte har Boken kommer-
verksamhet medan andra bibliotek (såsom biblioteket i undersökningskommunen) har en väl-
utvecklad uppsökande verksamhet med Boken kommer, bokbuss, Inläsningstjänst och Läs- 
och Skrivservice. En del bibliotek har Boken kommer–verksamhet på grund av tradition och 
för att det finns personal att tillgå som kan driva verksamheten. För några bibliotek är det ock-
så en prioriteringsfråga. Det är också en fråga om hur biblioteket definierar de särskilda tjäns-
terna – som en basverksamhet eller som en frivillig verksamhet, vilket påverkar deras exi-
stens. Bibliotekschefen i undersökningskommunen anser att de särskilda tjänsterna tillhör 
bibliotekets basverksamhet. Biblioteket kan till stor del själv utforma sitt serviceutbud. Det 
gäller framför allt information om tjänsten, låntagarkontakt och bokleverans.  
 
Resultatet av intervjuerna visade också att två av de tre låntagarna upplevde servicekvalitet. 
För alla informanterna var bibliotekariens goda bemötande, tillgänglighet och hennes kunskap 
om böcker viktigt. Informanterna uppskattade också de anpassade medierna och hjälpmedel 
som fanns till buds. Informanterna använde sig av talböcker, DAISY-talböcker och storstils-
böcker.  
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Bilagor 
 
 
Intervjufrågor 
 
A1               Brev till Boken kommer låntagarna 
A2                               Intervjuguide till bibliotekschefen 
A3               Intervjuguide till den ansvarige bibliotekarien för den uppsökande                   
               Verksamheten 
A4               Intervjuguide till Kulturombud 
A5               Intervjuguide till låntagare av Boken kommer 
A6               Bibliotekets servicedeklaration 
A7               Förkortningslista 
 

Bilaga A1 
Brev till Boken kommer låntagare 
 
 
2005-07-31 
 
Troligtvis är dina kontakter med biblioteket/bibliotekarien bra? 
 
Men kanske kan din service bli ännu bättre? 
 
Jag vill gärna få dina synpunkter på hur servicen fungerar.  
 
Mitt namn är Annika Helgesson och jag är 47 år. Jag har arbetat 6 år på bibliotek som biblio-
teksassistent. Jag har nu gått tre år på Bibliotekshögskolan i Borås och skriver just nu på min 
magisteruppsats. Uppsatsen är en studie över hur Boken kommer låntagaren upplever sin ser-
vice.  
 
Jag undrar om det finns en möjlighet att träffa dig personligen för en intervju? Dina synpunk-
ter är viktiga för mitt arbete. Min förhoppning är att materialet skall utgöra ett underlag för 
Boken kommer service i framtiden. 
 
Jag vore oerhört tacksam för din medverkan och jag garanterar naturligtvis din anonymitet. 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt och endast användas i min uppsats. Om du är 
intresserad behöver du endast sända mig det frankerade svarskuvertet som medföljer min för-
frågan, i retur till mig så snart som möjligt. Jag  kommer att kontakta dig i god tid  före inter-
vjun.  
 
 
Vänliga Hälsningar 
 
 
Annika Helgesson 
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Bilaga A2 
 
Intervjuguide till bibliotekschefen 
 
Inledningsfråga: Kan du berätta lite kort om dig själv? 
 
 
1. Kan du beskriva den uppsökande verksamheten hos er? Vad ingår i den uppsökande verk-

samheten? Vad kännetecknar den?  
2. Uppfattar du den uppsökande verksamheten som en basverksamhet/frivillig tjänst?  
3. Vilken del av den uppsökande verksamheten anser du bör särskilt prioriteras? 
4. Vilken slags image eller bild vill biblioteket förmedla till låntagaren? 
5. Anser du att biblioteket ger Boken kommer – låntagaren en god service? Om ja, varför?  
6. Hur når ni ut med information om den uppsökande verksamheten till målgruppen för ny-

rekrytering? 
7. Har ni ett utåtriktat kontaktarbete och informationsarbete när det gäller Boken kommer? 

Om ja, hur sker detta? 
9. Finns det något samarbete med olika handikappföreningar och myndigheter, vilka arbetar 

utifrån de funktionshindrades intressen?  
10. Kan tjänsten förbättras för målgruppen och i så fall hur? 
11. Finns det något mer som du vill berätta eller tillägga? 
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Bilaga A3 
 
Intervjuguide till bibliotekarien för den uppsökande verksamheten – Boken kommer 
 
1. Hur ser din arbetsdag ut? Kan du berätta om dina arbetsuppgifter? 
2. Hur informerar sig bibliotekspersonalen om de olika funktionsnedsättningarna? Görs detta 

fortlöpande och i så fall på vilket sätt? 
3. Trivs du med ditt arbete? 
 
4. Hur många Boken kommer – låntagare finns det i dagsläget? 
5. Behöver låntagarna uppfylla särskilda kriterier för att erhålla Boken kommer? 
6. Hur informerar biblioteket allmänheten om Boken kommer?  
7. Hur går ni tillväga för att informera de funktionshindrade om de hjälpmedel som finns? 
8. På vilket sätt får du som bibliotekarie kontakt med låntagaren? Och hur går sedan den 

fortlöpande kontakten till?  
9. Finns det någon policy för hur de funktionshindrade skall bemötas?  
10. Vad vill biblioteket ge de funktionshindrade för service? vilka är bibliotekets ambitioner?  
11. Anser du att biblioteket ger en tillfredsställande service till låntagaren för Boken kommer? 

Varför?  
12. Vilka anpassade hjälpmedelsmedier finns för de funktionshindrade? Och vilka används 

mest? Berätta!  
13. Fungerar bokdistributionen till låntagarna på ett tillfredsställande sätt/fungerar inte?  
14. Anser du att kommunikationen och samverkan mellan biblioteket och t.ex. äldreboende, 

gruppboende fungerar? Varför/varför inte?  
15. Hur ser Boken kommer låntagarens service ut i framtiden tror du?  
16. På vilket sätt tycker du servicen kan förbättras? Berätta! 
19. Finns det något mer som du vill berätta eller tillägga? 
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Bilaga A4 
 
Intervjuguide till Kulturombud för Boken kommer 
 
Kan du berätta lite kort om dig själv? 
 
1. Hur kom det sig att du blev kulturombud? 
2. Vad innebär det att vara kulturombud? 
3. Har du fått någon utbildning till kulturombud? 
4. Trivs du med att vara kulturombud? Varför/varför inte? 
5. Får du information om bibliotekets utbud av medier? Samt nyförvärv? 
6. Vad läser dina vårdtagare? Vilka slags medier? 
7. Hur plockas låntagarnas böcker ut? Berätta! 
8. Hur anser du att bokleveranserna fungerar? 
9. Finns det någon särskild läshörna/bokbestånd för låntagarna? 
10. Förekommer det någon annan kulturell aktivitet förutom Boken kommer som är anordnad 

av biblioteket för vårdtagarna? (författarafton, föreläsning, musik, teater etc.) 
11. Hur får era vårdtagare information om tjänsten Boken kommer? 
12. Hur sker din kontakt med bibliotekarien?  
13. Hur tycker du att samarbetet med biblioteket/bibliotekarien fungerar? 
14. Har du som kulturombud kontakt med andra läsombud? 
15. På vilket sätt tycker du att din roll som kulturombud och låntagarnas service kan förbätt-

ras? 
16. Finns det något mer du vill berätta eller tillägga? 
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Bilaga A5 
 
Intervjuguide till Boken kommer- låntagarna  
 
Kan du berätta lite kort om dig själv? 
 
Information om tjänsten 
 
1. Hur kom du i kontakt med Boken kommer?  
2. Vilken information fick du om bibliotekets särskilda tjänster? Boken kommer? av bibliote-
karien? Och anser du att den information du fick var tillräcklig? 
3. Vilka förväntningar hade du på Boken kommer innan du fick ta del av tjänsten? 
4. Vilken bild/image har du av biblioteket? 
 
Läsning och medieutbud 
 
5. Berätta om din läsning? Vad läser du? (Skönlitteratur, facklitteratur etc.) 
6.Vilken typ av böcker/medier lånar du? (Storstil, LL-böcker, talböcker, DAISY etc.) 
7. Vad tycker du om bibliotekets urval av böcker ?   
8. Hur går det till när du väljer ut de böcker du lånar?  
9. Är du nöjd med bokleveranserna eller är det något du vill ändra på? 

 
Hjälpmedel 
 
10. Har du fått information om vilka hjälpmedel som finns för dig? Och är denna information    
      tillräcklig? 
11. Är du nöjd med de hjälpmedel som finns att tillgå? Varför/varför inte? 
 
 
Bemötande 
 
12.  Hur tycker du kontakten med bibliotekspersonalen fungerar?  
13. Är du nöjd med bibliotekspersonalens bemötande, engagemang och kunskap?  
14.Får du besök av bibliotekspersonalen/läsombud tillräckligt ofta? Och tycker du att biblio-
tekspersonalen ägnar dig tillräckligt lång tid?  
 
Framtiden 
 
15. Vad betyder Boken kommer för dig?  Om inte Boken kommer fanns hur skulle du då få   
ditt läsbehov tillgodosett? 
 16. Har du funderat på hur Boken kommer kan förbättras?  (boklån, besök, bokleverans,   

hjälpmedel, information etc.) 
17. Finns det något som du vill tillägga? 
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Bilaga A6 
 
Bibliotekets servicedeklaration 
 
På bibliotekets hemsida finns följande servicedeklaration. Jag noterar att det inte står något 
om Boken kommer. Däremot står det att biblioteket erbjuder service till de som är funktions-
hindrade.  
 
Biblioteket kan erbjuda kommuninnevånarna följande service: 
• Ett allsidigt, aktuellt utbud av böcker, musik, film och digitala bibliotekstjänster 
• Ett professionellt och serviceinriktat bemötande ifrån personalen 
• Huvudbiblioteket har öppet 55 timmar/vecka och de två filialerna har öppet vardera 35 

timmar/vecka. Biblioteken har reducerade öppettider under sommarperioden. 
• Bokbusshållsplatser som är geografiskt spridda och anpassade efter nya förhållanden 
• Hjälp med informationssökning 
• En bibliotekskatalog dygnet runt på Internet där möjlighet ges till katalogsökningar, om-

lån och reservationer 
• Bokningsbara datorer för datoranvändning och informationssökning på Internet 
• Självbetjäningsapparater på huvudbiblioteket för att låna eller återlämna böcker 
• Möjlighet att ta del av bibliotekets utbud även om du har någon form av läs- eller funk-

tionshandikapp 
• En funktionell och trevlig miljö med tillgång till läsplatser 
• Studiebesök 
• Besked om dina inköpsförslag inom 14 dagar 
Av dig förväntar vi oss att du: 
• Följer huvudbibliotekets låne- och ordnings- och Internetregler 
• Använder bibliotekets lokaler med hänsyn till övriga besökare 
• Framför eventuella önskemål och synpunkter till personalen 
      Vad kostar det? 
• Du lånar utan kostnad men avgift betalas för sent återlämnade lån 
• Bibliotekets datorer kan du använda gratis 
• Du betalar för reservationer, kopior, utskrifter, fax, hyra av spelfilmer146 
 

                                                 
146 Servicedeklaration av kommunens Kultur och fritidsnämnd, 2005-12-19. 
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Bilaga A7  
Förkortningslista 
 
 
DASH Disability Advise and Information 
 
ICIDH International Classification of Impariment, Disability and Handicap 
 
LSS Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
 
SCB Statistiska Centralbyrån 
 
SoL Socialtjänstlagen 
 
TPB Talboks- och punktskriftsbiblioteket 
 
ULF Undersökning av levnadsförhållanden 
 
WHO World Health Organisation 
 
 
 


