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Abstract:  My aim is to examine the special form of interaction 

                                    between users of the shut- in service and the responsible librarians.                                                 

                                    My purpose is to examine how mediating of literature can be            

                                    pictured in correlation with shut- in -services. How do librarians      

                                    describe their experiences of the shut-in- service? 

                                    What roles of mediating can be perceived? 

                                    How can interaction interpreted in the context of the shut –in-                                              

                                    service?    

 

                                    The material was acquired by doing qualitative interviews of five 

                                     librarians who works with shut- in service.                                          

                                     This study is based on the theory of Åse Kristine Tveit. Her model                                    

                                     of mediating and her theory on the roles of mediating are the bases                

                                     of  my analysis. My conclusion is that librarians find it difficult to  

                                    market their visiting work and that their relationship with shut- in-  

                                    service users are particular.  
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1.1 Inledning 

Det är inte alla som kan ta sig fysiskt till biblioteket. Det kan exempelvis bero på hög ålder 

eller olika funktionshinder. Därför finns det en möjlighet för dessa individer att nyttja 

biblioteksverksamheten Boken kommer. Användarna får då genom kontakt med en 

bibliotekarie böcker hemskickade. Detta kan ske en gång i månaden eller flera gånger i 

månaden beroende på bibliotek. Det kan också skilja sig något i vilka medietyper som 

skickas ut till användarnas hem och om vilka det riktar sig till. Med andra ord vad som 

ingår i bibliotekets Boken kommer - verksamhet. 

Boken kommer är en så kallad uppsökande verksamhet som även benämnts som social 

biblioteksverksamhet enligt Statens kulturråd, men eftersom uppsökande verksamhet anses 

vara luddigt och social verksamhet kan förknippas med socialtjänsten uppmuntrar 

kulturrådet inte längre till användning av dessa begrepp. Istället använder Statens kulturråd 

begreppet biblioteksservice till personer med särskilda behov. Benämningen ska belysa den 

demokratiska aspekten med bibliotekets tjänster (s.7-8). Biblioteket är till för alla oavsett 

ålder, kön eller funktionshinder. 1999 hade uppskattningsvis 1,5 miljoner invånare i 

Sverige någon form av funktionsnedsättning (Statens kulturråd, 1999, s.70).   

Enligt min mening är Boken kommer en form av litteraturförmedling eftersom det till stor 

del handlar om att förstå vad användaren vill ha och sedan förmedla det. Åse Kristine Tveit 

beskriver förmedling som att sprida eller överföra något. Litteraturförmedling handlar om 

att sprida läslust och guida användare genom läsdjungeln. Därför krävs det att bibliotekarier 

har kunskap om användarnas selektion och skäl till att läsa. Det är inte tillräckligt att endast 

ha kännedom om litteratur utan även en viss social insikt krävs (Tveit, 2004, s.9,17). 

Litteraturförmedling kan demonstreras på olika sätt, exempelvis genom bokcirklar och 

bokprat men även i Boken kommer som är min fokus. I citaten nedan demonstreras att 

litteraturförmedling är tillräckligt viktigt för att nämnas i Bibliotekslagen.  Även 

funktionshindrades rättigheter tas upp nedan. Eftersom funktionshindrade människor kan 

ingå i målgruppen för Boken kommer är det relevant att belysa, dock är det inte min primära 

fokus. Därför kommer jag endast att beskriva ämnet kortfattat under kapitel 2.   

  

2 § Till främjande av intresse för läsning och litteratur, 

 information, upplysning och utbildning samt kulturell 

 verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 

 folkbibliotek. Folkbiblioteken skall verka för att databaserad information 

görs tillgänglig för alla medborgare. 

 

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. 

 (SFS 1996: 1596)  
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Almerud menar att biblioteken ville att alla skulle komma till biblioteken, men när de 

upptäckte att inte alla gjorde det började de med uppsökande verksamhet.  

 Under 1960- och 1970-talen byggde biblioteken därför upp en mängd olika former av 

uppsökande verksamhet för att nå de människor som av olika anledningar inte kom till 

biblioteket. Man startade Boken kommer som en service till dem som inte själva kunde 

ta sig till biblioteken (Almerud, 2005, s.18).  

Biblioteken är till för alla och det är en utgångspunkt för Boken kommer. Det finns lag på 

att alla ska ha tillgång till biblioteken och Boken kommer är en följd av 

tillgänglighetstanken.  

Lagtexten ger då en antydan om hur biblioteket är till för alla medborgare men ändå 

upplever jag att äldre är en försummad grupp. Inte alla kommuner har Boken kommer 

exempelvis och de som har Boken kommer har inte möjlighet att försörja alla användares 

behov. Lagen förtäljer inte hur biblioteken ska täcka alla användares behov och vara till för 

alla. 

Jag kommer för övrigt genomgående att skriva Boken kommer kursivt för att klargöra när 

jag diskuterar verksamheten. Detta för att undvika missförstånd, exempelvis skulle termen 

boken och termen kommer att kunna stå i närheten av varandra. Då skulle läsaren kunna 

misstolka detta och anta att det berör verksamheten istället för andra saker. Dock kommer 

det inte att skrivas kursivt inom citat.  

1.2 Bakgrund och problemformulering 

När jag för ett år sedan började fundera på vad jag skulle skriva uppsats om påmindes jag 

om en kursbok som vi haft i kursen Bibliotek och användare, som kallas Reading matters. 

Den är skriven av Ross m.fl. och jag upplevde den som väldigt lärorik. Från det 

reflekterade jag om vad inom ämnet läsning, jag skulle skriva om, vilket ledde till 

läsfrämjande arbete. Det är ett ämne som jag verkligen är intresserad av och jag har varit 

med i ett antal bokcirklar. När jag sedan sökte efter data insåg jag att barn och unga ofta är 

målgrupp och vuxna är jämförelsevis nästintill bortglömda. Äldre är en del av den 

nonchalerade gruppen och diskuteras ännu mindre än vuxna generellt i samband med 

litteraturförmedling. Därför upplever jag att ämnet är relevant att belysa. Dessutom hävdar 

BTJ och SAB:s kommitté för uppsökande biblioteksverksamhet att det blir allt fler äldre i 

samhället och därmed är det fler som behöver eller kommer att behöva använda bibliotekets 

tjänster såsom exempelvis Boken kommer (BTJ& SAB, 2000,s.16-17). Under kursen 

bibliotekets och informationsvetenskapliga fallstudier gjordes en pilotstudie med syfte att 

undersöka litteraturförmedling mot äldre och omkringliggande ämnen. Under studien 

upptäckte jag att Boken kommer är väldigt intressant eftersom det är mer än att endast 

skicka iväg böcker. Det handlar också om att välja ut litteratur efter användarens mer eller 

mindre uttalade behov och ständigt ha koll på vad personen läst innan och vad den gillar 

och inte gillar. Bibliotekarien i detta exempel har endast ett fåtal möten och telefonsamtal 

att basera den kunskapen på. På biblioteket där undersökningen gjordes var Boken kommer 

verksamheten som en slags basverksamhet. De fokuserade på Boken kommer även om de 
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även sysslade med andra litteraturförmedlingsmetoder. Därför vill jag utgå från Boken 

kommer under denna uppsats. Frågor kring bokval, interaktion mellan användare och 

bibliotekarier samt dess målsättning kom att bli av särskilt intresse. Bokval eftersom det 

inbegriper förmedlingsroller, det vill säga hur böckerna väljs säger en del om bibliotekarien 

såväl som användaren. Om de väljer uteslutande efter användarens önskemål eller om det 

även finns utrymme för bibliotekariens förslag är nära sammankopplat med 

förmedlingsrollen. Interaktionen mellan bibliotekarien och användaren är intressant 

eftersom den förekommer sällan på biblioteket utan blir mer personlig i form av 

telefonkontakt eller personliga möten. Slutligen är målsättning intressant för om man inte 

vet vad målet är med en verksamhet kan det tyckas svårt att veta varför de arbetar på ett 

visst sätt. Jag hade planerat att skriva om läsfrämjande arbete med vuxna som målgrupp. I 

ett senare skede har det reviderats till att fokusera på äldre.  

Därefter kom jag att fokusera på Boken kommer och litteraturförmedling för äldre. Med 

äldre syftar jag till personer i pensionärsåldern, från 65 års ålder och uppåt. Boken kommer 

appellerar till ”äldre, sjuka eller handikappade” enligt rapporten Ända hem till fru Nilsson 

(Statens kulturråd, 1990, s.106). Därför påverkar det framförallt målgruppen som beskrivs i 

uppsatsen.  

Det finns flera uppsatser kring Boken kommer men då ligger fokus främst kring användarna 

då de har intervjuat användare för att ta reda på vad de har för behov och vad de anser om 

verksamheten. Annika Helgesson kan ses som ett exempel på det då hon intervjuade tre 

låntagare om servicekvalitet. Dessutom tar många uppsatser upp kvalitet, hur den ska 

skapas i samband med verksamheten och hur kvalitet kan undersökas. Broberg och Frank 

diskuterar totalkvalitet och kvalitet i deras teoretiska ramverk som utgångspunkt för deras 

uppsats om uppsökande verksamhet på Uddevalla Statsbibliotek. Samtliga uppsatser 

beskriver jag vidare under Kapitel 3; tidigare forskning.  

Jag vill titta på bemötande i relation till Boken kommer då det ofta uppstår en speciell 

kontakt med användaren. Det sker ofta i form av personliga möten i användarens hem eller 

genom telefonsamtal. Det bemötande upplever jag därför som annorlunda jämförelsevis 

med andra verksamheter där bibliotekarien möter sina användare uteslutande på biblioteket. 

Biblioteket kan ses som en mer neutral plats. Jag vill titta på hur bibliotekarier ser på Boken 

kommer verksamheten och hur bemötande kan se ut i den kontexten.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte är att undersöka litteraturförmedling med fokus på Boken kommer med hjälp av 

intervjuer med bibliotekarier. Vidare ligger fokus på bibliotekarier som arbetar på 

folkbibliotek. Genom dessa intervjuer hoppas jag få reda på hur litteraturförmedling inriktat 

mot äldre ser ut och hur de upplever sin förmedlingsroll men även hur de beskriver 

bibliotekets tjänster. Detta ska jag besvara genom frågorna nedan. 
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1) Hur beskriver bibliotekarier sina erfarenheter av Boken kommer? 

Denna fråga ämnas ha en bred ingång, där bibliotekariernas verksamhetsbeskrivningar 

behandlas, i olika situationer.  

2) Vilka förmedlingsroller kan urskiljas? 

Denna fråga utgår från hur jag tolkar bibliotekariernas förmedlingsroller vilket utgår delvis 

från hur de diskuterar ämnet under intervjuerna men även Tveits rollbeskrivning under 

teoridelen.   

3) Hur kan bemötandet tolkas utifrån en Boken kommer kontext? 

Då bemötande är väldigt viktigt för denna uppsats får den en egen fråga. Frågan ska 

beskriva hur bemötande kan se ut och hur bemötande tolkas utifrån vetenskaplig litteratur.   

1.4 Avgränsningar 

Boken kommer är min huvudsakliga avgränsning när det gäller material som handlar om 

äldre användare och litteraturförmedling. Jag kommer enbart att intervjua folkbibliotekarier 

eftersom det är där som verksamheten finns och framförallt där målgruppen vistas i 

bibliotekssammanhang. Jag har valt att fokusera på bibliotekarier som arbetar med Boken 

kommer och därmed kan uttala sig mer specifikt om verksamheten. För att få en aning 

variation i empirin har jag valt informanter från olika bibliotek som även ligger på olika 

orter. 

Med hjälp av dessa intervjuer hoppas jag kunna besvara de frågor som jag har om hur de 

arbetar och om deras förmedlingsroll exempelvis. Funktionshinder behandlas kortfattat men 

eftersom det inte tillhör min primära fokus gällande målgrupp kommer jag inte att behandla 

det i särskilt hög grad. Slutligen har jag genomfört fyra intervjuer med fem olika 

bibliotekarier.  

2 Bakgrund 

Boken kommer skiljer sig avsevärt beroende på vilket bibliotek som studeras. Därför 

kommer jag ge några exempel på hur det kan se ut. BTJ & SAB beskriver Arvidsjaurs 

kommun som ligger i Norrbotten och befolkas av 7500 invånare. En del av befolkningen 

bor i avskilda byar och mindre orter och har därför svårigheter att ta sig till biblioteket 

(BTJ& SAB, 2000, s.25). Därför samarbetar det lokala biblioteket med posten med något 

som kallas postboken. Postboken levererar böcker till personer precis som Boken kommer. 

Biblioteket skapar först sammanställda boklistor som når ut till användarna som får 

markera vilka böcker de är intresserade av som därefter skickas ut via posten (s.26). 

Postboken ska ersätta bokbussen i kommunen och är mycket uppskattad (s.28). I 

kommunen är postboken bara en del av den uppsökande verksamhet som bedrivs. Vidare 

har de talböcker, en dyslexigrupp och arbetar även med lättläst litteratur. Det som skiljer 

kommunen från andra är, enligt bibliotekarierna, det nära samarbetet med politiker vilket 

gör att det går snabbare att få igenom förändringar (BTJ& SAB, 2000, s.29-31). Jag tog 

kontakt med Arvidsjaurs bibliotek via mejl för att ta reda på hur det ser ut idag, tio år 
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senare vilket jag även gjort med mitt andra exempel nedan. Idag är inte äldre en prioriterad 

grupp i samma utsträckning på grund av ekonomiska aspekter. Vidare använder de sig av 

postboken som ses som en ersättning för biblioteksverksamhet för invånare i glesbygden. 

Slutligen har de slutat använda sig av boklistor, istället får användarna ta kontakt via 

telefon eller göra reservationer via katalogen. Om det då är en postbokslåntagare skickas 

medierna helt enkelt via posten. 

BTJ & SAB belyser även Eskilstuna som trots ekonomisk nedgång prioriterar den 

uppsökande verksamheten. De arbetar med 110 kulturombud och är verksamma inom 

äldreomsorgen som har ansvar för biblioteksmaterialets cirkulation (s.37). Bibliotekarierna 

och kulturombuden arbetar med uppskattningsvis 200 Boken kommer användare i 

kommunen. I framtiden hoppas de kunna utöka verksamheten med en bokbil som skulle 

förse äldreboenden med anpassade medier. Vidare arbetar de med läshandikapp som 

dyslexi som riktar sig även till vuxna. De har även läsombud och arbetar på gruppbostäder i 

kommunen. De verkar för att bidra till läsupplevelser för utvecklingsstörda (BTJ, SAB, 

2000, s.38-41). Även Eskilstuna statsbibliotek tog jag kontakt med via mejl för att se hur 

det ser ut nu. Idag har de cirka 160 Boken kommer låntagare som får sina böcker genom 

vaktmästare. Bibliotekarierna har telefonkontakt med låntagarna inför utskicken och 

bokurvalet sker på olika sätt beroende på användare. De har även talboksutskick med 

samma antal låntagare som får sitt material via posten. Biblioteket har fortfarande 

läsombud och kulturombud. Kulturombuden ska ansvara för kulturaktiviteter som bedrivs 

på äldreboende och inom hemtjänsten. Högläsning av olika medier och i olika 

gruppkonstellationer är exempel på kulturaktiviteter. Kulturombuden och läsombuden 

träffas då och då, där de utbyter erfarenhet och utvecklar kulturverksamheten. Vid träffar 

närvarar cirka 60 kulturombud och något färre på läsombudsträffarna. Biblioteket arbetar 

inte längre med bokdepositioner eftersom de inte anses användas och har ersatt det med 

bokplock efter önskemål till äldreboenden. Tidigare samarbetade de med sjukhusbiblioteket 

men samarbetet har nu upphört eftersom de arbetar på ett annat sätt idag. Slutligen kallar de 

nu uppsökande arbete för tillgänglighetsarbete. 

Statens kulturråd undersöker tjugo kommuner med en fokus på användare med särskilda 

behov av biblioteksservice. De har använt sig av enkäter och intervjuer. Informanterna 

består av bibliotekschefer, ansvariga bibliotekarier samt chefer för äldreomsorgen i 

kommunerna (s.14). Enkäten skickades ut till användarna i dessa kommuner och bestod av 

ca 1000 personer varav ungefär 400 användare svarade (s.17). Majoriteten av de undersökta 

kommunerna har någon form av Boken kommer verksamhet och några kommuner upplever 

det som svårt att legitimera verksamheten (s.142). Interaktionen mellan användare och 

bibliotekarie bedrivs framförallt via telefon men vid ett fåtal kommuner besöks även 

användarna regelbundet. Många framför en önskan om att kunna möta användarna mer och 

användare upplever relationen dem emellan som personlig (s.143). Vidare bedrivs 

bokurvalet främst från bibliotekariens sida där denne får hantera val och uppfattas som en 

naturlig arbetsuppgift ur bibliotekariernas synvinkel (s.144). I undersökningen framkom att 

av de behandlade kommunerna är ca 40 procent av personer som har rätt till hemtjänst även 

Boken kommer användare (Statens kulturråd, 1999, s.150).  

Här kommer jag beskriva funktionshinder kortfattat eftersom det kan ses som en kontext till 

ämnet Boken kommer.  
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Statens kulturråd utgår ifrån Världshälsoorganisationen, även förkortad WHO:s definition 

av funktionshinder. Definitionen kan beskrivas som att funktionshinder är specifikt 

begränsningen som uppstår, som en konsekvens av en skada och handikapp är 

begränsningen som demonstreras under personens vardag. Därför gör också anpassningen 

från samhället att handikappet är mindre märkbart eftersom det inte är personen i fråga som 

är handikappad utan det är mer som en konsekvens av samhällets bemötande.  

Begreppet funktionshinder används relativt brett i detta sammanhang då de flesta i Sverige 

har någon form av funktionshinder (Statens kulturråd, 1999, s.54). Många ställer som krav 

på Boken kommer användare att de ska ha svårt att ta sig till biblioteket vilket kan ses som 

en följd av ett funktionshinder. Funktionshinder rör i det exemplet fysiska hinder gällande 

rörlighet som hindrar biblioteksbesök. Det finns även andra funktionshinder såsom nedsatt 

syn och olika läshandikapp, minskad orienteringsförmåga samt kommunikationssvårigheter 

(Statens kulturråd, 1999, s.55).  

 

3 Tidigare Forskning 

Jag kommer delvis att använda mig av magisteruppsatser eftersom de har en större 

vetenskaplig granskning än populärvetenskapliga böcker. Därefter refererar jag till 

rapporter samt mer populärvetenskaplig litteratur.  

Annika Helgessons magisteruppsats Service för funktionshindrade: en undersökning av 

Boken kommer-verksamhetens serviceutbud och några användares upplevelser av 

servicekvalitet. Hon beskriver Boken kommer verksamhet ur ett användarperspektiv och 

behandlar även måldokument på ett undersökt bibliotek (s.8-9). Denne genomförde 

intervjuer av tre låntagare, två bibliotekarieanställda samt ett kulturombud (s.34). 

Därigenom finner hon ett antal ämnen som berör låntagarkontakt, bokurval, bokleverans, 

hjälpmedel och anpassade medier, serviceutbud som därefter reduceras till smalare teman 

(s.46). Vidare såg hon att kulturombuden hade en viktig roll i Boken kommer verksamheten 

gällande kontakt mellan vårdinstitutioner och bibliotek. Dessutom uppfattades 

bibliotekariens bemötande som det mest centrala för låntagarna (Helgesson, 2006, s.60).  

Eva Ekman skrev magisteruppsatsen Den uppsökande verksamheten vid Partille 

folkbibliotek där hon studerar uppsökande verksamhet som inkluderar mer än Boken 

kommer. Uppsatsen är avgränsad till att behandla vuxna i Partille kommun kopplat till 

uppsökande verksamhet (s.4). Uppsatsen bidrar till en bred bild av hur uppsökande 

verksamhet kan se ut på ett folkbibliotek och beskriver arbete med talböcker, lättläst och 

storstil exempelvis (s.29). Intressant nog gör författaren skillnad mellan Boken kommer och 

uppsökande verksamhet som riktar sig till äldre som bor på äldreboenden. Under kapitlet 

kartläggning går Ekman igenom ett antal äldreboenden och vilken biblioteksservice 

användarna där får motta samt andra typer av målgrupper (s.26-36). Sammanfattningsvis 

ger Ekman en bred bild av målgrupper och verksamheten på Partille folkbibliotek och 

jämför med hur bibliotekets verksamhet ser ut på folkbibliotek i stort (Ekman, 1996).  
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En uppsats som har ett mer uttalat fokus på att göra en organisationsstudie är Anita Broberg 

och Annika Frank. 2000 skrev de uppsatsen Kommer boken?: uppsökande verksamhet för 

funktionshindrade på Uddevalla stadsbibliotek - en organisationsstudie. Där granskar de 

Uddevalla stadsbibliotek och hur de arbetar med uppsökande verksamhet. Som titeln vidare 

avslöjar består deras målgrupp av funktionshindrade i olika former och därmed tar de 

mindre hänsyn till ålder (s.3). De har studerat Boken kommer, uppsökande verksamhet på 

boenden och vårdhem, läsombud och projektet Open Media (s.8-11). De utgår från att 

teorier av Goetsch, Sandholm och Svensson och försöker utröna vad som är kvalitet samt 

totalkvalitet (s.40-50). De kommer fram till att bristen på kontakt mellan de styrande och 

biblioteket bör förbättras för att kunna uppnå rätt kvalitet. Däremot är Broberg och Frank i 

det stora hela nöjda med kundkontakten där biblioteket ofta hör av sig till användarna och 

har ett gott mottagande. Dock efterlyser de en bättre kontakt med läsombuden (Broberg & 

Frank, 2000, s.76-77). Jag upplever uppsatsen som relevant eftersom det kan ses som ett 

komplement i förståelsen av Boken kommer och dylik verksamhet då de har en annan fokus 

och perspektiv än min uppsats. Dock behandlar den inte någon specifik åldersgrupp och 

därför tänkte jag även nämna en magisteruppsats från 2000. 

Magisteruppsatsen Att låna av Olga: en undersökning av äldre människors upplevelser 

kring ett automatiserat cirkulationssystem är skriven av Annika Ferm. Studien ämnar 

undersöka hur människor över 55 år hanterar ett självbetjäningssystem (s.2). Författarens 

motivering till den valda åldersgruppen är att de inte är pensionärer utan är fortfarande del 

av arbetsmarknaden, samtidigt som de tillhör en generation som har mindre erfarenhet av 

datorer än exempelvis ungdomar (s.2-3). Bland annat gör Ferm den reflektionen att de som 

är mellan 55-60 år har fler problem med ”Olga” än de som är aningen äldre. Skälen till 

detta anser Ferm vara att de äldre får större stöd vid användningen vilket skapat positiva 

tankar kring utlåningssystemet. Därför skulle man kunna säga att åsikten att pensionärer 

skulle vara de som har mest problem med tekniken inte stämmer i det här fallet utan att det 

är en åldersfördom (Ferm, 2000,s.48). Jag finner denna uppsats värdefull eftersom den tar 

upp ålder och åldrandet. Trots att det inte behandlar Boken kommer så visar den på hur 

utomstående kan se på en viss åldersgrupp. 

Statens kulturråd demonstrerar ett historiskt och utvecklingsperspektiv på biblioteksservice 

riktat till äldre och funktionshindrade (Statens kulturråd, 1999,s.7).  Dokumentet 

demonstrerar framförallt ett nationellt perspektiv på biblioteksservice som utgår från 

Bibliotekslagen, SFS 1996: 1596.  

 

2 § ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, 

 information, upplysning och utbildning samt kulturell 

 verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 

 folkbibliotek.” (SFS 1996: 1596) 

Biblioteket är med andra ord till för alla oavsett grupp. Bibliotekets särskilda tjänster 

behövs och en sådan tjänst är Boken kommer. Det är en litteraturförmedlingsmetod som 

används för att nå medborgare som riktar sig till individer som inte kan besöka biblioteket 

fysiskt och därför får böcker hemskickat till sig (Statens kulturråd, 1999,s.7, 21).  
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Statens kulturråd har även skrivit rapporten Ända hem till fru Nilsson som utreder 

uppsökande verksamheter. Antalet personer som inte läser böcker har ökat inom gruppen 

äldre. En orsak kan vara att det är en generationsfråga då läsningsfrekvens var beroende av 

samhällsklass. Andra anledningar kan vara synnedsättning och problem att ta sig till 

biblioteket fysiskt. Vidare beskrivs där Boken kommer och målgruppen äldre i en vidare 

mening (Statens kulturråd, 1990,s.38-39).   

För en mer praktisk synvinkel har BTJ& SAB skrivit en text om Boken kommer som är av 

intresse. Texten fokuserar på uppsökande verksamhet samt anpassade medier. Vidare ges 

praktiska exempel på olika biblioteksverksamhet och deras syn på nämnda verksamhet. 

Texten är skriven mot bakgrund av 90- talets nedskärningar på biblioteken och har som mål 

att uppdatera informationen om ämnet (BTJ & SAB, 2000, s.10)  

Hittills har jag endast berört svenska förhållanden när det gäller läsning och förmedling. 

Handboken The Readers’ advisor’s Companion har Kenneth D. Shearer och Robert Burgin 

som redaktörer. Shearer är professor inom Biblioteks- och informationsvetenskap på North 

Carolina Central University (s.xxi) och Burgin är professor inom samma ämne på samma 

universitet (s.xvii). Deras handboks syfte är att skapa en översikt över ”readers’ advisory” 

som jag översätter till läsarnas rådgivning eller läsrådgivning (s.xi). De tar upp utbildning, 

rådgivande service samt utveckling av den rådgivande rollen på bibliotek, med en 

bibliotekaries perspektiv (s.3-5). Boken ger perspektiv på bemötande och förmedling vilket 

är väldigt relevant i min uppsats. Boken är uppdelad efter teman som sagt och har även ett 

antal artiklar av olika författare (Shearer & Burgin, 2001). En som jag tyckte var av särskilt 

intresse vad Duncan Smiths artikel om läsrådgivande service (Shearer & Burgin, 2001,s.59-

74), vars innehåll jag återkommer till. 

 Boken Promoting reading to adults in UK public libraries skriven av Margaret Kinnell 

Evans och Jennifer Shepherd beskriver ett läsprojekt. Kinnell Evans är chef för biblioteks- 

och informationsvetenskapen på Loughborough University och professor i 

Informationsvetenskap. Shepherd är f.d. vice vd på Leicestershire biblioteks och 

informationsservice (s.6).   

Projektet kallas the Promoting of Reading to Adults in Public Libraries project och 

behandlar hur läsning marknadsförs för läsaren samt tar upp två förmedlingsmetoder. Den 

första metoden har som utgångspunkt i att läsarens vyer bör vidgas och vad de kan läsa 

eller att göra det lättare att välja litteratur (s.7). Undersökningen genomfördes under 1996 

och 1997 och fokuserar på hela Storbritannien (s.8). Genom djupintervjuer och enkäter har 

de fått fram sina resultat (s.14). De behandlar biblioteksservice, läsning, marknadsföring 

och folkbibliotek. De kom fram till att litteraturförmedling riktat mot vuxna är eftersatt. 

Bibliotekarier har antagit att vuxna kan tillfredsställa sitt läsbehov på egen hand och att de 

vill ha information snarare än lästips från biblioteket (Kinnell Evans & Shepherd, 1998, 

s.103).   

4 Teori  

Jag har valt att använda mig av Åse Kristine Tveits modell som teoretisk utgångspunkt. 

Modellen är en förmedlingsmodell som visar på hur förmedling kan se ut i ett antal steg. 
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Roller 

Första steget är att tillgängliggöra texter till användaren där bibliotekarien bör vara bekant 

med befintlig litteratur. Andra steget består av att ta reda på vilken kunskapsnivå läsaren 

befinner sig på, som i modellen refereras till komplexitetsnivå. Samtidigt ska bibliotekarien 

välja text med hjälp av kunskapen om komplexitetsnivån. Därefter bör bibliotekarien 

presentera litteraturen för att se om den passar användarens behov. Under förmedlingssteget 

är bemötande väldigt viktigt vilket demonstreras när Tveit tar upp vilka problem som kan 

uppstå. När förmedlaren demonstrerar och beskriver den befintliga litteraturen krävs att det 

sker på rätt nivå. Nivåerna bedöms i anslutning till komplexitetsnivåerna, se modellen.  

Förmedlingen bör vara tydlig för användaren utan att för den skull verka simplifierad 

(Tveit, 2004, s.28).   

Här ser ni modellen för förmedlingsprocessen med egen översättning. Dessutom är den 

något modifierad.                                           

                                                           

 

 

 

 

 

 

                                       

                                           

 

            

                                                        

 

Jag har valt denna modell för att den illustrerar att förmedling är lite som en förhandling 

mellan bibliotekarien och användaren. Bibliotekarien ger förslag på litteratur som 

användare värderar baserat både på bemötande och innehåll för att sedan bestämma sig för 

en viss text eller bok exempelvis. Tveit pekar framförallt på den sociala interaktionen 

mellan användaren och bibliotekarien. Tveits fokusering på social interaktion är passande 

eftersom bemötande och interaktionen mellan användare och bibliotekarier är central för 

denna uppsats. Modellen kommer att belysa analysen genom att visa hur 

litteraturförmedling kan se ut som en stegvis process (Tveit, 2004, s.28). När det gäller 

modellen anser jag att Tveits modell snarare används vid enskilda förmedlingstillfällen på 

ett bibliotek när användaren och bibliotekarien inte känner varandra eftersom hennes 

                                                                                                                                                                                                            

Läsare Tillgängliggöra 

texter 

Välja text 
Förmedling 

Komplexitetsnivå Komplexitetsnivå 

Roller 
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version av modellen innehåller endast pilar från vänster till höger men visar inte på någon 

respons av användaren. Därför har jag lagt till en pil mellan början och slutet av modellen. 

Responsen från användaren kan leda till att texter som bibliotekarien inte har funderat över 

skulle kunna komma till bruk. Vidare skulle man kunna se kopplingar mellan samtliga 

punkter eftersom förmedling kan ses som en sammanhängande process. Modellen har en 

potential att användas vid upprepade möten mellan bibliotekarier och läsare. Modellen är 

tänkt att ses som ett kretslopp där läsaren interagerar med förmedlaren. Informanten kan ge 

respons på exempelvis bokval. I Tveits modell använder hon ordet kompetensnivå istället 

för komplexitetsnivå i samband med läsaren. Jag har valt att ersätta det med 

komplexitetsnivå, för att illustrera vilka problem som kan uppstå i samband med 

förmedling. Under analysen diskuteras komplexitetsnivån i samband med läsaren för att 

exempelvis diskutera medietyp eller litteraturs handling. Vidare använder Tveit sig av 

termen formidler i modellens original som betyder förmedlare eller förmedlar. Jag har valt 

att använda mig av termen förmedling eftersom jag redan diskuterar förmedlaren. 

Förmedlaren används i diskussioner om förmedlingsroller.  

I min uppsats kommer jag att använda modellen för att visa på återkommande aktiviteter 

under förmedlingsprocessen. I analysdelen kommer jag ta upp läsare, välja text och de 

övriga momenten som teman där intervjuerna relateras till teorin. I analysdelen används 

ämnet läsare för att beskriva hur informanterna ser på sina låntagare. Välja texter syftar på 

de val som bibliotekarien gör i anslutning till förmedling, som sedan resulterar i att de 

skickar iväg böckerna till sina användare. Tillgängliggöra texter i det här sammanhanget 

använder jag för att beskriva det första mötet mellan användare och bibliotekarien. 

Förmedling är ett brett begrepp som jag kommer använda för att beskriva 

användarkontakten och slutligen komplexitetsnivå beskriver vilka svårigheter som kan 

uppstå under förmedlingsprocessen. Som ni ser är ordet roller på två ställen som kretsar 

kring modellen och med det syftar till att förmedlingsroller interagerar med 

förmedlingsprocessen. De olika momenten påverkar varandra såväl som förmedlingsrollen. 

Under förmedlingen kan bibliotekarier iklä sig förmedlingsroller mer eller mindre 

oavsiktligt. Det påverkas framförallt av deras syn på förmedling och biblioteksyrket. Jag 

har försökt undersöka det genom att ställa frågor om bokval och bemötande. Tveit 

diskuterar bibliotekariers olika synsätt på förmedling. Det finns olika metoder för att välja 

ut litteratur och medier till användare. Tveit kunde urskilja tre typer av bibliotekarieroller. 

Den första rollen består av att dölja sin egen smak och inte leverera mer till användarna än 

vad som krävs. Därmed blir bibliotekarien mer som en leverantör än en förmedlare. Den 

andra rollen är att anse sig som en litterär expert och överbevisa användaren om sin egen 

goda smak. Slutligen det tredje består av att kombinera de två ovanstående sätten för att 

demonstrera sina litterära kunskaper samt kommunicera med användare från olika 

kulturella miljöer (Tveit, 2004, s.43). Jag hoppas även kunna urskilja någon av dessa 

ovanstående roller under intervjuerna. Jag hoppas att modellen ska besvara min andra 

frågeställning om förmedlingsroller. Vidare ska modellen hjälpa mig att dela in mitt 

material i teman som belyses separat för att skapa större struktur.  

Min förförståelse var att de flesta förmedlare tillhör kategori tre eftersom det kan vara svårt 

i längden att arbeta med de andra rollerna. Vad jag kom fram till kan läsas under resultat 

och analys.  
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5 Metod 

Under detta kapitel kommer jag att diskutera vilken insamlingsmetod jag har valt och 

varför jag anser att just den hjälper mig i undersökningen. Dessutom belyser jag urval av 

informanter och hur genomförandet av metoden såg ut. Slutligen tar jag upp 

forskningsetiska principer som tar upp de utmaningar som kan uppstå under en studie. 

5.1 Kvalitativ metoder 

Jag har valt att använda mig av kvalitativa intervjuer för att komma in på djupet med 

litteraturförmedling och Boken kommer. Det ger mig möjlighet att ta del av 

bibliotekariernas egna reflektioner och kunskaper i ämnet.  

Repstad menar att vid kvalitativa intervjuer är det individen och dennes upplevelser som är 

det centrala (s.13). Intervjuerna kan illustrera hur de ser på sin omvärld i det sammanhang 

informanterna vistas i. Det är en flexibel insamlingsmetod som gör det möjligt att anpassa 

frågorna efter respondenten. Det menar författaren gör det även möjligt att bekanta sig med 

sitt forskningsämne noggrant. Eftersom det framförallt berör mänskligt beteende är det 

väsentligt att uppfatta nyanserna. Nyanserna belyses genom att gå djupare in med frågorna, 

eventuellt använda sig av uppföljningsfrågor för att komma åt värderingar (Repstad, 

2007,s.83-95). Författaren hävdar vidare att inspelning är att rekommendera eftersom det 

bidrar till ett bättre samtal. Intervjuaren kan fokusera på den information som respondenten 

delger och uppföljningsfrågor kommer mer naturligt (s.93). Jag planerar att använda mig av 

både anteckningar och inspelning vid intervjuerna för att säkerställa materialets korrekthet.  

Repstad lägger stor vikt vid intervjuplatsen då den bör vara fri från störningsmoment och 

avbrott, där respondenten känner sig trygg. Förhoppningsvis kan man intervjua dem på 

deras arbetsplats om det är någorlunda privat (Repstad, 2007, s.95-96).  

5.2 Urval 

Inledningsvis kontaktade jag ett antal bibliotek som alla bedrev Boken kommer – 

verksamhet. Jag fann en lista på internet över bibliotek som samtliga bedrev Boken 

kommer. Dessutom fick jag tips på andra bibliotek som bedrev verksamheten via en av 

mina informanter.  Slutligen sökte jag även på termen Boken kommer  på Google och i 

samband med sökningen kom det fram texter där bibliotek gjorde reklam för sin 

verksamhet. Det gav en del uppslag om möjliga bibliotek att kontakta. Informantens 

främsta egenskap var att denne skulle arbeta med Boken kommer men även arbeta med 

äldre på andra sätt om möjligt. Exempelvis kunde informanten hålla i bokprat eller andra 

litteraturförmedlande uppgifter som kan vara väsentligt trots att det inte är min fokus. För 

om personen i fråga arbetar med äldre på olika sätt är det möjligt att denne reflekterar en 

aning om hur denne arbetar och tänker kring äldre som målgrupp. Jag gjorde inte specifika 

val angående kön, yrkeserfarenhet eller om biblioteket ligger i en storstad eller på en 

mindre ort. 
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5.3 Genomförande  

Den inledande kontakten med informanterna bedrevs via mejl där jag presenterade mig 

själv och min uppsats kortfattat samt att jag sökte en informant. Mejlet skickades till 

bibliotek eller om möjligt till den Boken kommer ansvariga, beroende på om det fanns 

kontaktinformation till denne på deras hemsida. Därefter besvarade de möjliga 

informanterna om de var intresserade eller ej. Jag valde att använda mig av en intervjumall 

som tar upp det jag vill veta men är just en mall. Frågorna ställdes på ett semi strukturerat 

sätt eftersom frågorna är mer som beröringspunkter än direkta frågor. Merriam beskriver 

semi strukturerade intervjuer som intervjuer som utforskar vissa teman eller ämnen men 

inte är beroende av en viss ordningsföljd på frågorna (Merriam, 2004,s.88). Därför blev 

vissa frågor under intervjuerna ställda i en annan ordning än vad som visas i mallen och 

uppföljningsfrågor tillkom. Jag gjorde fyra intervjuer men på en av dessa intervjuade jag 

två individer parallellt. Detta på grund av att de ansåg att de hade så sammanhängande syn 

på litteraturförmedling och boken kommer samt arbetade på samma arbetsplats. Dessa två 

individer kommer jag genomgående i texten kalla för Charlotte och Diana. Under 

intervjuerna informerades informanterna om konfidentialitet, som behandlas under 

Forskningsetiska principer. Intervjuerna spelade jag in för att senare under transkriberingen 

kunna citera på ett tillförlitligt sätt. Dessutom antecknade jag under intervjutiden för att 

sammanfatta vad informanterna berättade, mest för egen del, vilket inte påverkat 

transkriberingen.  

5.4 Forskningsetiska principer 

Något som är väldigt väsentligt är forskningsetiska aspekter som jag noga har övervägt. 

Repstad beskriver följande etiska synvinklar; informerat samtycke, konfidentialitet samt att 

informera respondenter om uppsatsens syfte. Med konfidentialitet menas att ingen utöver 

forskaren vet vem som bidragit till datainsamlingen (Repstad, 2007, s.90). Vidare har jag 

tagit bort empiriskt material som informanterna upplevt som känsligt. Främst fanns det en 

oro att de skulle kännas igen allt för mycket på grund av vad de diskuterade. Dessutom 

finns det information som har personlig karaktär men som jag anser inte är relevant för 

denna studie och därför inte får utrymme i det slutgiltiga materialet. När informanterna 

nämnt ett namn på en låntagare eller en ort har jag använt andra ord för att illustrera det i 

citat och material.  

6.  Resultat och analys 

Här kommer jag att presentera resultatet och analysen av intervjuerna. Därför kommer jag 

gå igenom de moment som återfinns i Tveits modell och relatera det till det empiriska 

materialet. Därefter kommer även förmedlingsrollerna diskuteras något och även det 

materialet återfinns under teoriavsnittet. Men först en kort presentation av informanterna 

och deras bakgrund. 
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6.1 Presentation av informanterna 

Jag har valt att kalla informanterna Anna, Bea, Charlotte, Diana och Emelie efter alfabetet. 

Namnen är fingerade och är inte på något sätt relaterade till informanternas riktiga namn 

och dessutom har namnen ingen relevans när det gäller kön. Men eftersom de fingerade 

namnen är alla av kvinnligt kön kommer jag referera till henne eller hon oavsett deras 

biologiska kön. Vidare kallar jag dem ibland för bibliotekarien för att få lite omväxling i 

språket. Om en ort eller ett namn sägs under intervjuerna skriver jag endast dit ORT eller 

NAMN vid ett citat för att inte missbruka någons förtroende. 

Anna är en bibliotekarie som arbetar på ett mindre bibliotek där Boken kommer och äldre är 

en prioriterad verksamhet och målgrupp. Hon har arbetat med Boken kommer i ett flertal år 

och har därför stor erfarenhet på området. Vidare uppger denne att Boken kommer 

låntagarna ligger kring cirka 30-40 stycken. På biblioteket är äldre som målgrupp prioriterat 

vilket kan förklaras på grund av att demografin består av en stor del äldre.  

Bea jobbar som bibliotekarie även här på ett mindre bibliotek och har arbetat med Boken 

kommer under flertal år. Har i nuläget runt 15-20 Boken kommer låntagare och fokuserar på 

tryckt litteratur.  

Charlotte och Diana arbetar tillsammans på ett bibliotek som ligger i anslutning till en 

annan kulturverksamhet. Charlotte har endast arbetat med Boken kommer i cirka två år 

medan Diana arbetat i ungefär 20 år.  

Emelie arbetar på ett större bibliotek som ansvarar för ett större område. Det gör att hon 

även förser Boken kommer låntagare på mindre orter. Arbetat med denna arbetsuppgift har 

hon gjort i ett flertal år.  

Först kommer jag att presentera tillgängliggöra text, därefter välja text, förmedling, läsare, 

komplexitetsnivå och slutligen förmedlingsroll i den ordningen. Ordningen har sitt ursprung 

i modellen. 

6.2 Tillgängliggöra text 

Denna punkt hänger väldigt mycket samman med att välja texter. Det innebär att göra 

texter tillgängliga för användarna, även om de inte har möjlighet att ta sig till biblioteket.  

Den inledande kontakten med användaren och i vissa fall det första mötet tillgängliggörs 

texter. Anna berättar att hon brukar ta med sig böcker vid första träffen i samband med 

diskussioner om litteratur. Även Bea tar med sig litteratur vid första mötet med den nya 

användaren. Då tar hon med sig böcker som representerar olika genrer och format. Den 

medhavda litteraturen blir utgångspunkten för i de flesta fall är något av intresse och kan 

mottagas omedelbart. Hon förklarar också att format är viktigare än vad många kanske kan 

tro.  

Diana berättar att när det gäller bokserier bör man skicka ut endast en i taget. Hon skickar 

ut den första delen och faller det väl ut skickas därefter den andra delen och så vidare. Det 
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är både för att läsaren inte ska läsa i fel ordning av misstag men också för att det anses 

onödigt att skicka för många på en gång.  

Emelie menar att många äldre tappar kontakten med omvärlden eftersom de inte kan ta sig 

ut. Därför uppstår sådan glädje när det kommer en bibliotekarie med böcker hem till dem. 

Vid det tillfället tar hon med sig ett antal böcker och möter användaren fysiskt. Hon menar 

att det är väldigt viktigt med fysiska möten utöver telefonkontakt. Vidare anser hon att det 

är en rättighet att både ha tillgång till litteratur som att ha tillgång till en bibliotekarie även 

utanför biblioteket.   

Emelie berättar detta om tillgänglighet för biblioteksanvändare.  

Man kan göra det jättestort och jättelitet det svaret men folkbiblioteket ska ju se till att 

alla har tillgång till det som finns på biblioteket det är ju uppdraget. Folkbiblioteket är 

till för alla på ett eller annat sätt vårt innehåll. 

Hon dryftar frågan om folkbibliotekets uppdrag. Det väcker en demokratisk fråga, att alla 

ska ha tillgång till folkbibliotekens material. Jag anser att det hänger samman med 

rättigheter för äldre, att de ska ha tillgång till bibliotekarier och bibliotekets material, i detta 

exempel Boken kommer låntagare. Emelie verkar ha en stark rättighetskänsla och är 

uppriktigt mån om att folkbiblioteket ska sköta sitt uppdrag. Sammanfattningsvis är Boken 

kommer, ett arbetssätt att tillgängliggöra bibliotekens innehåll, för äldre. 

6.3 Välja texter 

För att kunna välja ut texter måste man känna sin användare och det kräver tid. Här 

kommer jag framlägga material både när det gäller användare som haft Boken kommer ett 

tag och de som är helt nya användare.  Anna berättar att hon bestämmer ett personligt möte 

med en ny låntagare i dennes hem. Detta för att kunna fråga lite frågor om vad användaren 

gillar, inte gillar, vad den har för bakgrund för att få ett hum om hur personen är. Detta ska 

då hjälpa till att välja ut texter till låntagaren. Men även egen erfarenhet kan underlätta 

bokurvalet. Om det uppstår svårigheter på grund av mindre kännedom inom ett visst 

område finns det handböcker att tillgå. Anna berättar även att bokurvalet är väldigt olika 

beroende på användare. Vissa är väldigt säkra på vad de vill ha, bland hennes användare är 

de kring ett tiotal och resten vill ha förslag från henne. Därför är det ”mycket jag som styr” 

hävdar Anna. På biblioteket i stort ser hon en ökad efterfråga på personligare boktips som 

en kontrast till bokrecensioner i tidningar till exempel.  

Bea berättar att det kan vara svårt då användare har väldigt specifika läskrav. Hon ger ett 

exempel där en användare läste mycket fantasy. Denne hade läst i flera år och hade långa 

listor över det lästa genom åren. Därför blev det en utmaning att finna litteratur som dels 

var oläst och samtidigt som uppskattades. Hon upplevde det som väldigt lärorikt och roligt 

att ta sig an denna utmaning.  

Diana berättar om en låntagare som har väldigt specifika krav kring genre. Han har läst 

genren under flera år och eftersom den är relativt smal gör det att litteraturmängden börjar 

tryta. Därför kan låntagaren uppleva frustration över att han inte får särskilt roliga böcker. 
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Men Diana förklarar ”men vem får rätt bok hela sitt liv”. När låntagaren och Diana talar 

kommer det fram efter en stund att han trots allt är rätt nöjd med det han får.  

Vidare beror bokvalen till stor del på användaren hävdar Bea. Vissa användare har klar 

uppfattning om vad de vill ha och därför blir det mindre diskussion om böcker. De kan ha 

en färdig lista eller eventuellt få tips från media. Men trots detta ringer hon sina användare 

regelbundet för att få respons. Hon får ofta positiv respons från sina användare.  

Ibland märker hon att deras lässmak matchar hennes och det är väldigt roligt, för då kan det 

kännas som att man väljer ut litteratur till sig själv. Men samtidigt betonar Bea att det inte 

är det viktiga och att hennes personliga smak inte ska styra. Hon utgår från användaren helt 

och hållet och ser ingen poäng med att ändra andras smak. Hon har heller inte som mål att 

vidga andras vyer utan väljer ihop bokurvalet efter önskemål. Hon skriver ned vad de gillar 

och inte gillar för att få ett hum. Ett exempel är en äldre låntagare som hade väldigt 

specifika krav. Somliga skulle kanske mött det med frustration men inte Bea. Bea uppger 

att hon har respekt för användarens vilja och ser inget behov av att ändra dennes smak eller 

bredda deras litteratur. Vidare berättar hon att det inte hör till hennes arbetsuppgifter att 

göra detta utan hon ska serva användarna.  

Hon betonar det ett flertal gånger med olika formuleringar. Bland annat säger hon att hon 

inte vill frälsa någon. Trots att hon möter genretyper där hon är mindre bevandrad ser hon 

det inte som ett problem, snarare en lärorik utmaning.  

Samtidigt som hon inte vill styra sina användare upplever Bea att det kan vara praktiskt att 

utgå från egna förslag till en början för att känna efter. Det kan vara i fall då användaren 

känner sig osäker på vad denne vill ha. Det är bra att slå ett slag för den goda litteraturen 

men inte på bekostnad av andras integritet. Men att det stödet ändå ska finnas där om någon 

vill ha förslag.  

Det är intressant hur Bea undviker att diskutera sin egen smak i samband med bokval och 

förmedlingen. Hennes egen smak kommer inte fram förrän någon frågar uttalat efter det. 

Enligt henne själv beror det på respekt för låntagaren. 

Charlotte berättar att de har noteringar om Boken kommer låntagare. Noteringarna består av 

preferenser samt personuppgifter. Låntagarnas önskemål ska ge henne ett hum om vilken 

litteratur som hon ska välja ut. Därför för hon även listor på vad låntagarna läser, vid deras 

medgivande och noteringarna är också en hjälp när hon väljer ut material.  

Om användarna inte själva vet vad de vill ha skickar Charlotte ut böcker byggt på hennes 

erfarenhet av likande låntagare och väntar på respons. Uteblir responsen antar hon att det är 

rätt. Överlag finns det vissa som ringer till henne och Diana med en färdig lista över titlar 

men oftast vill de ha nya titlar vilket betyder att de får stå i kö ett tag. Under tiden kan de få 

andra titlar som hon väljer ut om de önskar. Överlag bestämmer hon och Diana 75 % av 

bokvalen och användarna 25 % enligt Charlotte. Ibland har användare så specifika krav på 

litteratur att det inte finns något att skicka ut och då får hon skicka lite extra. Men samtidigt 

vill hon ändå betona för sina användare att de inte är tvungna att läsa något. Diana fortsätter 

med att säga att hon vill tillhandahålla det användarna vill ha men också skicka lite extra 

för att göra användarna nyfikna. Hon vill inte tvinga på något men ändå vidga vyerna på ett 
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bra sätt. Diana förklarar att hon inte vill utbilda andra på något sätt. Charlotte ser valet av 

litteratur som en kompromiss. Där man utgår från användarnas behov och har de inga 

specifika krav får de en titel som hon väljer ut.  

Ibland kan bokval vara extra komplicerade. Emelie berättar om en gång när hon skulle 

skicka ut boklådor och då råkade blanda ihop två låntagares lådor. Båda hade samma 

förnamn men hade väldigt olika krav. Den ena låntagaren ville ha svår litteratur vilket hon 

fick men upplevde ändå att hon inte var nöjd. Den andra ville ha enkla historier i ett visst 

tema. När boklådorna blev förväxlade ringde den låntagaren som efterfrågat den svåra 

litteraturen och var mycket nöjd med sin boklåda. Hon kände sig verkligen otroligt tillfreds 

med valen och Emelie upptäckte då vad hon verkligen ville ha. Därmed kan bokval vara 

lätta men samtidigt svåra. Hon brukar ringa sina användare regelbundet och får då 

bokförslag. Användaren kanske efterfrågar två titlar och sedan lägger Emelie till fem titlar 

till för att fylla boklådan. Om personen inte vet vad den vill ha måste hon packa ihop det 

efter vad hon tror användaren vill ha. Det är en ”tyst kunskap” som ger olika resultat.   

Sammanfattningsvis kan vi se här hur bokvalen påverkas starkt av huruvida användarna är 

pigga eller vice versa. Om de är mindre pigga blir deras bokval mera styrda vilket är ganska 

naturligt för om människor inte vet vad de vill ha men ändå vill ha något vad ska man göra? 

Om personen däremot är väldigt säker på vad denne vill ha kan det bli färre diskussioner 

om litteratur och då skulle användarna kunna missa många boktips. Bibliotekarier har som 

Charlotte påpekar under Förmedling, lättare att se över utgivningen.  

6.4 Förmedling 

Här kommer jag att ta upp litteraturförmedling som begrepp lite kort. Mer specifikt 

kommer jag att behandla exempel på hur förmedlingsögonblick kan se ut och hur 

interaktionen mellan användare och bibliotekarien kan se ut. Dessutom diskuterar jag 

bibliotekariernas perspektiv på hur användarna upplever Boken kommer. 

Inledningsvis skulle jag vilja beskriva hur informanterna definierar och talar kring 

litteraturförmedling för att klargöra detta. Anna beskriver litteraturförmedling som 

synonymt med läsfrämjande. Litteraturförmedling ser hon som en kärnverksamhet på 

biblioteket som majoriteten av hennes arbete kretsar kring. Bea beskriver 

litteraturförmedling som något som hon arbetar med hela tiden. Litteraturförmedling är 

exempelvis att kunna möta användarnas behov, ta reda på vad de önskar och anpassa sig till 

det. Hon beskriver att hon trots detta skickar med en bok extra eftersom man inte alltid 

träffar rätt. Användarna ska ha rätt att kunna lägga ned en bok som de inte gillar utan att bli 

utan läsmöjligheter. Diana försöker att leverera litteratur efter önskemål men också ge 

något extra. Diana menar att det inte handlar om att frälsa någon eller ”göra någon till en ny 

sorts bokläsare”. Charlotte menar att de som bibliotekarier har möjligheten att hitta litterära 

fynd och att hon hör i deras röster hur responsen ser ut när hon och användaren diskuterar 

litteratur.  

Emelie ger snarare exempel på litteraturförmedlande aktiviteter. Bokcirklar, boktips, 

författarföreläsning och arbetsplatsbibliotek är några aktiviteter hon nämner. Hon menar att 

litteraturförmedling är viktigt och att det ligger i tiden. Emelie berättar att 
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litteraturförmedling i samband med Boken kommer att det är hennes möjlighet att påverka 

hennes låntagare. Emelie menar att kunna påverka sina användare är en del av att förmedla 

litteratur.  Det kan vara bra att ge låntagaren en bonusbok utöver önskemål.  

Anna berättar om en dam som precis hade mist sin man och därför kom i kontakt med 

boken kommer. Det var andra person i hennes närhet som uppmuntrade till Boken kommer 

för att hon skulle få ha något att sysselsätta sig med. Anna hade tät kontakt med låntagaren 

och försökte få henne att engagera sig i olika aktiviteter på biblioteket. Till en början gick 

det lite trögt men efter en tid upplevde Anna att hon kom på egen hand och verkade trivas 

med det.  

Efter en tid blev låntagaren sämre och personalen på hennes boende ville att hon skulle 

fortsätta med Boken kommer men det fungerade inte.  Det stannade av och bibliotekarien 

upplevde att hon inte utnyttjade böckerna som skickades hem till henne. Därmed skulle 

man kunna säga att det är ett tillfälle då förmedlingen av litteratur till en användare 

upplevdes som mindre tillfredsställande för bibliotekarien. Det visar också att utan intresse 

från låntagarens sida är det inte så stor mening med Boken kommer. Möjligtvis hade det 

kunnat vara annorlunda om låntagaren tagit den inledande kontakten med Anna.  

Utan ett intresse från användarens sida kan det också kännas mindre meningsfullt berättar 

Anna. Det krävs ju trots allt tid och engagemang för att få ihop boklådor eller bokpåsar ut 

till användarna. Därför är det också oftast bäst med direktkontakt med användaren utan 

kontaktperson. Bea förklarar också att ett eget intresse för litteratur är av vikt speciellt när 

någon anhörig tar den första kontakten med henne, att då användaren kan ta den vidare 

kontakten för att på så vis visa det intresset.  

Vidare menar Anna att det är viktigt att användarna känner ett intresse för dem från 

bibliotekets sida. Det ska skapa ett starkare band till biblioteket och stärka kontakten. Hon 

visar på ett perspektiv som jag saknar hos de andra informanterna. Perspektivet består av att 

biblioteket har ett ansvar eller åtminstone kan visa intresse för användarna. Det är viktigt att 

det inte bara är informanterna som ska vara intresserad och ta sig tid. Även om det noteras i 

bakgrunden under samtliga intervjuerna, är det inte så direkt uttalat som det är under 

intervjun med Anna.  

En någorlunda regelbunden telefonkontakt är viktigt för Anna. Detta främst för att få 

feedback och höra hur det går för användaren. Bea beskriver också vikten av att få respons. 

Hon upplever att användare hellre talar om vad de gillar än det som de är mindre 

intresserade av. Det gör att hon försöker ställa konkreta frågor när de diskuterar böcker.  

Under flera intervjuer återkommer diskussioner om låntagare som inte vill kritisera Boken 

kommer i olika sammanhang. Här kommer jag ta upp exempel på det. 

Bea berättar om en låntagare som hon hade som alltid sa ja till alla frågor som ställdes 

eftersom hon ville vara tillags. Låntagaren läste mycket böcker och efter flera år kom det 

fram att denne egentligen endast ville ha en viss genre. Bea förklarar att det var lite 

frustrerande att under alla dessa år skickat böcker som kanske inte blev lästa och hur hon 

önskar att det kommit fram tidigare. Samtidigt upplever hon det som en stor seger att 
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äntligen träffat rätt.  Det viktigaste för henne är trots allt att användaren blir nöjd. Bea 

försöker efter det tillfället ställa ännu konkretare frågor som inte går att svara ja eller nej på.  

Charlotte berättar att det finns en rädsla från användarnas sida att kritisera.  

…hur det är låntagare är så tacksamma att de får den här servicen så många säger att 

allt är bra oavsett.  Rädda, nu kanske vi inte tar dig finns den rädslan att man inte vill 

kritisera för man är nöjd att man får. Sen kanske man inte får vad man vill ha men kan 

kanske inte vågar säga det vara svårt att få fram. 

Diana anser att förmedlingen fungerar bäst när även låntagaren tar ansvar. Exempelvis är 

det bra om personen är så pass alert att denne märker om de skickar samma bok mer än en 

gång. Det är framförallt viktigt när de inte för register över låntagarens lån. Dessutom anser 

hon att det är hennes jobb att förmedla litteratur när det funkar. Inte hennes ansvar att kolla 

upp varför en person slutar höra av sig såsom hemtjänsten men ibland kan det vara svårt när 

man blir orolig för sin användare.   

Emelie berättar att första kontakten mellan användare och henne ser olika ut. Om det är en 

anhörig som först ringer frågar hon om det är möjligt om hon kan ringa den äldre. Om det 

fungerar ringer hon användaren och frågar vad de gillar att läsa, vad de ogillar och vad de 

läst tidigare. Detta utmynnar ofta i att bokförslag framförs och det uppstår ett bokval.  

Här kan man se att det finns en rädsla hos flera användare, att om de kritiserar bokvalen så 

kommer det leda till uteslutande. Emelie berättar att äldre är en svag grupp som ofta 

drabbas av nedskärningar. Möjligtvis kan det vara en orsak till deras oro. Om man är van 

vid att bli bortprioriterad vid sämre tider och samtidigt allmänt är rädd för att bli utesluten 

är det inte särskilt konstigt att man också är rädd för att kritisera. Samtidigt som många 

användare upplevs positiva mot vad de får genom verksamheten och möjligtvis inte vill 

kritisera på grund av detta. Men eftersom det är andrahandskällor är det svårt att tolka ut 

hur det ligger till. I materialet finns bara bibliotekariernas upplevelser om hur det ligger till.  

6.5 Läsarna 

Här kommer jag att använda mig av Tveits benämning i sin modell men kommer att 

använda det parallellt med begreppet användare. Det kan vara intressant hur informanterna 

diskuterar sina användare och i anslutning hur de ser på sina användare. Som jag beskriver 

under frågeställningarna så är jag nyfiken på bemötande och förmedlingsroller och därför är 

detta tema viktigt.  

I majoriteten av intervjuerna behandlas pigga eller andra användare. Andra användare ses 

då som motpolen till de pigga användarna. Anna berättar att pigga användare ofta tar mer 

initiativ om bokval eller kontakt. Kontakten blir lättare dem emellan. Det kan illustreras 

med att de ringer med färdiga listor och väldigt klar uppfattning om vad de vill ha. Andra 

användare är mindre pigga kan i vissa fall så mindre kontakt. Istället kan de kontaktas via 

en kontaktperson vilket i förlängningen gör förmedlingen svårare.  

Bea ser pigga pensionärer som en grupp som inte behöver Boken kommer.  
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I [ORT] finns ju seniordagar och äldredagar och mycket aktivitetsveckor helt enkelt 

under året där biblioteket har medverkat och vad vi har sett är att de som kommer och 

är aktiva under de dagarna är inte de som har störst behov av boken kommer. Det har 

varit lite problematiskt att hitta de rätta, inte pigga pensionärer utan de som verkligen 

har stort behov. 

Det är framförallt de som är sjukare eller orörligare som bör få tillgång till Boken kommer. 

Med andra ord anses pigga användare i detta fall inte vara en del av målgruppen. Därför 

kan man anta att det ställer vissa krav på verksamhetens målgrupp. Men det är något som 

Bea inte är särskilt hård med. Hon beskriver att hon brukar beskriva varför människor 

behöver Boken kommer för sina användare och fråga om de har de egenskaperna. Detta för 

att tänka på användarnas integritet. 

Samtidigt kan de behöva vara pigga i knoppen för att få ta del av verksamheten eftersom 

det ofta krävs en del intresse och ansvar från användarens sida berättar Charlotte. Diana 

påpekar vikten av att de är tillräckligt alerta för att sköta den första eller andra kontakten 

med bibliotekarierna. I annat fall kan det vara anhöriga som är de som vill ha Boken 

kommer istället för låntagarna själva. Det är något som Anna nämnde under Förmedling. 

Charlotte och Diana har uteslutande telefonkontakt med sina användare och Diana förklarar 

att kan man inte framföra sina önskningar via telefonen har de inte möjlighet att hjälpa dem 

tyvärr. Men som Charlotte förklarar så är deras användare unika och därför ser deras 

kontakt med sina användare olika ut. Vissa kontaktar bibliotekarierna själva och andra har 

mindre kontakt med informanterna.  

För de användare som är pigga i huvudet brukar Emelie lägga till en bonusbok i dennes 

boklåda. Eftersom det är lätt att fastna i en genre eller för en författare och därför är det bra 

med något extra. Hon anser att 70 % av bokvalen är upp till henne. Ju äldre användarna blir 

desto svårare får de att komma på egna önskemål. Samtidigt nämner hon pigga pensionärer 

som inte är en del av målgruppen. Det är då pensionärer som är med i pensionärsföreningar 

som hon berättar om Boken kommer för som en förebyggande åtgärd.  

Hittills har pigga användare använts på olika sätt. De har setts som en del av målgruppen 

där de är lättare att diskutera litteratur med och användare som styr mer över sina bokval. 

De har betraktats som motpolen till målgruppen där de på grund av sin pigghet 

diskvalificeras för Boken kommer. Dessutom är de på vissa håll mer eller mindre tvungna 

att vara pigga i huvudet för att kunna motta servicen. I Charlottes och Dianas fall ligger 

ansvaret på användaren troligen en aning högre eftersom de som bibliotekarier inte har 

möjlighet att besöka dem och pusha sina användare mer än vad de i nuläget gör. I Emelies 

fall verkar hon göra distinktionen mellan pigga äldre och pigga pensionärer. Pigga äldre är 

en del av hennes målgrupp som hon har möjlighet att påverka dem att läsa andra böcker än 

vad de annars gör. Pigga pensionärer, som ofta är med i pensionärsföreningar är de 

användare som komma skall.  

Charlotte menar att den största skillnaden mellan en yngre och äldre målgrupp är att det är 

viktigt att tilltala äldre högt och tydligt. Diana menar även att de inte har samma kanaler 

som bibliotekarier som arbetar mot barn och unga har genom skolan. Samtidigt anser hon 

att det finns ett värde i arbete med den enskilde framför kollektivet.  
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Charlotte beskriver sina användare som unika.  

 varje låntagare är unik så vi kan liksom inte tänka det där med massutskick på.. den 

här till alla för det tycker pensionärer om för då funkar inte alls. Man har ju som sagt 

relation till alla på ett eller annat sätt. Sen har vi ju våra personliga o de har man någon 

relation med.  

Med andra ord är alla användare unika men samtidigt kan hon tala på ett generaliserande 

sätt om målgruppen. Det är relationen som är det viktiga och som det senare visar sig är de 

mer personliga låntagare som har en starkare relation till henne. 

Boken kommer låntagare kan upplevas som väldigt ensamma. Eftersom de har svårt att ta 

sig till biblioteket kan de också ha svårt att ta sig till andra platser. På så sätt blir de 

isolerade med undantag från vissa personer såsom exempelvis hemtjänstpersonal. Anna 

upplever det som att de är låsta och därför är hennes jobb så pass viktigt. Hon som 

bibliotekarie får en viktig del av deras liv. Men Anna ser även kopplingen mellan Boken 

kommers målsättning och ensamheten då Boken kommer kan vara ett sätt att bryta 

ensamheten. Att ge personer fler ytliga kontakter i vardagen upplever hon som positivt ur 

en ren hälsoaspekt.  

Äldre kan ses som unika och individuella men också som en grupp. Här kommer jag 

beskriva lite kort om hur informanterna ser på äldre som grupp.  

Anna beskriver att hon försöker lyssna mycket på sina användare. Därför kan ett personligt 

möte bestå till stor del av diskussioner kring livet i stort istället för att enbart handla om 

böcker. Det beror delvis på att hon upplever dem som ensamma, i stort behov av att prata. 

Dessutom försöker hon prata tydligt då det är en äldre målgrupp där somliga har aningen 

nedsatt hörsel.  

Emelie menar att det är en helt annan status att arbeta med äldre jämfört med barn och 

unga. Hon tycker att folk ser ner på äldre ”… tycker jag att man pratar väldigt negativt om 

pensionärer och de gamla. Ungdomar vad ska vi göra för att få unga till biblioteket hela 

tiden det här att barn och unga, barn och unga det ska satsas och de är prioriterade hela 

tiden..” 

Just därför får hon legitimera sitt arbete för vissa personer. Dock verkar hon inte ha några 

problem med det på arbetsplatsen. Men eftersom hon upplever att äldre skrattas bort och 

behandlas negativt försöker hon visa dem respekt och verkligen lyssna på vad de har att 

säga. Hon menar att de har upplevt så mycket och att respekten kommer mer eller mindre 

automatiskt som ett resultat av att de är just äldre.  

6.6 Komplexitetsnivå 

Komplexitetsnivå har jag tolkat som att temat består av de problem som kan uppstå för 

användaren. Användaren kanske inte längre orkar läsa fysiska böcker och är tvungen att gå 

över till Daisy. Det framkommer oftast genom diskussioner mellan användaren och 

bibliotekarien. Det kan också vara problem med detaljer i bokens berättelse eller annat. 
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Diana berättar att vissa användare efterfrågar litteratur med inte för många namn. Därför är 

det viktigt med enklare handling i en bok. Hon ger som exempel att när användare frågar 

efter svensk litteratur kan det ibland betyda översatt på svenska även om man annars 

kanske tolkar det som att det är litteratur som har svenska som originalspråk. Överlag 

jämnar det ut sig, om läsaren får en bok en gång som är dålig får den oftast en bra vid ett 

senare tillfälle. Det kan också vara svårt om en användare efterfrågar endast storstil 

eftersom det inte finns ett obegränsat bestånd. Däremot finns det mer Daisyböcker, som är 

en form av talböcker.  

Emelie upplever att det kan vara svårt för låntagare att gå över till storstil eller Daisy. Hon 

ser det som ett stort steg för användarna. Vissa blir oväntat nöjda medan andra helt enkelt 

slutar med Boken kommer eftersom användaren inte längre klarar av tryckta böcker i 

mindre stil eller tryckta böcker överlag. Vidare efterfrågar vissa användare historier där 

svenska namn förekommer framför historier med utländska namn. Detta för att det ibland är 

lättare att hålla reda på karaktärerna i historien och därför bör texten också vara 

okomplicerad. Det är något som informanten menar kan se annorlunda ut om man arbetar 

med en yngre målgrupp.  Med en yngre målgrupp skulle det vara lättare att förmedla olika 

typer av böcker när det gäller att hänga med i handlingen för komplicerade texter.  

6.7 Förmedlingsrollen 

Här har jag tänkt reflektera över förmedlingsrollen såsom jag tolkar den. Detta kommer jag 

framförallt göra genom Tveits modell. Men också vad de säger om sin förmedlingsroll och 

andra ämnen blir aktuellt. Jag ville veta hur förmedlingsrollen påverkar exempelvis bokval 

och generellt bemötande. Tveit tar upp leverantören som döljer sin egen smak och inte 

leverera mer till användarna än vad som krävs. Den andra rollen är att betrakta sig som en 

litterär expert och överbevisa användaren om sin egen goda smak. Slutligen den tredje 

rollen består av att kombinera de två ovanstående rollerna för att demonstrera sina litterära 

kunskaper, samt kommunicera med användare från olika kulturella miljöer(Tveit, 2004, s. 

43).  

Anna tycker det är viktigt att arbeta utåtriktat och aktivt för att öka bokintresset hos 

användarna. Anna styr majoriteten av bokvalen, baserat på hennes erfarenheter och den 

kontakten som uppkommit mellan henne och användaren. Enligt Tveits modell skulle man 

kunna klassificera henne som tillhörande den tredje rollen. Hon intervjuar sina användare 

för att ta reda på vad de gillar och inte gillar vilket tyder på att hon inte ser sig som en 

litterär expert som kan bestämma helt själv vad som användarna läser. Hon skulle ha 

kunnat vara en leverantör om hon styrde urvalet i en mindre utsträckning. Anna beskriver 

hur hon grundlägger sitt bokurval med “jag försöker skapa mig en bild genom det vad de är 

för person vad de har för intresse och vad de har för bakgrund då är det lättare att välja 

böcker”. 

Citatet ovan sammanfattar den inledande interaktionen mellan användare och Anna som 

visar att hon utgår från användarens intressen. Det visar att det är mer än att bara skicka ut 

lite böcker till en person. Jag tolkar också in att deras erfarenheter och liv är viktiga. 

Bea betonar flera gånger att hon inte vill styra användarna och att hennes smak inte är det 

intressanta. Istället utgår hon till stor del från sina användares önskemål och använder sig 
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endast av hennes egen smak vid nödfall. Hon beskriver att hon vill respektera sina 

användare och inte tvinga på dem litteratur som inte intresserar dem. Hennes mål är inte att 

ändra på sina användares smak eller att vidga deras vyer. Eftersom hon vill dölja sin egen 

smak och helt utgå från sina användare skulle man enligt Tveits(2004) förmedlingsroller 

kunna kalla henne för en leverantör.  

Charlotte och Diana bestämmer ungefär 75 % av bokvalen och låntagarna 25 %. Charlotte 

berättar flera gånger att hon vill ge användarna det som de vill ha samtidigt som man lägger 

till en extra bok.  Diana håller till stor del med om den tanken. Diana berättar också att hon 

vill vidga sina användares vyer men inte på ett tvångsmässigt sätt. Bonusboken syftar till att 

göra användare nyfikna på det som de inte läser annars. Eftersom de inte ger användaren 

enbart vad de efterfrågar skulle jag inte säga att de är leverantörer. Inte heller verkar de 

vara ”litterära experter” vilket tyder på att om de kan tilldelas någon roll blir det den tredje 

rollen. Detta då de både ofta utgår från sin erfarenhet och sina kunskaper men ändå har 

användarnas smak som centrum.  

Emelie talar om att hon gärna ger pigga användare en bonusbok för att de ska vidga sina 

vyer en aning och inte fastna. Hon menar att det är lätt att fastna vid en viss författare eller 

genre. Överlag styr hon till stor del bokurvalet åt sina användare. Hon respekterar sina 

användare väldigt mycket och tycker därför inte att hon vet bättre än dem. Med andra ord 

så tänker hon till motsats till den litterära experten, att hon inte bör ändra andras boktycke. 

Om hon skulle tilldelas någon roll skulle det i så fall bli den tredje rollen.  

 

7 Diskussion 

I denna diskussionsdel kommer jag återkoppla till tidigare forskning och det empiriska 

materialet. Slutsatserna har som målsättning att besvara de frågeställningar jag i det 

inledande kapitlet. Mina frågeställningar upprepas därför en gång till en efter en i sin 

ursprungliga ordning. 

7.1 Erfarenheter 

 Här kommer jag utgå från fråga nummer ett.  

1) Hur beskriver bibliotekarier sina erfarenheter av Boken kommer verksamhet? 

Denna fråga ämnas ha en bred ingång där hur bibliotekarier beskriver deras arbete för andra 

och under intervjusituationen tas upp.  

 

Först hade jag tänkt diskutera marknadsföring och målgrupp. Marknadsföring av 

verksamheten visar hur de beskriver verksamheten för andra samt är en aspekt av Boken 

kommer som kanske inte är så märkbart. Med det menar jag att tanken om hur man ska nå 

ut är av vikt för informanterna. Men det är en fråga som man kanske inte tänker på i första 
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hand i anslutning till Boken kommer. Målgruppen visar vilka bibliotekarierna arbetar för att 

tillmötesgå.  

Charlotte och Diana talar om bristen av marknadsföring eftersom ekonomin inte tillåter det 

för tillfället. Samtidigt märker de att den marknadsföring som genomförts under tidigare år 

börjar ge resultat detta år. Det finns användare som kommer ihåg verksamheten från den 

tiden som marknadsföringen gjordes och behöver nu Boken kommer. Men betyder det att 

marknadsföring inte behövs? Skulle det kunna vara så att människor hittar till 

verksamheten på egen hand? Möjligtvis är det ofta personer som redan använder biblioteket 

i större utsträckning som tar kontakt med bibliotekarierna och önskar Boken kommer när de 

blir äldre. Diana beskrev att satsningar på barn och unga skulle kunna skapa ett livslångt 

läsintresse. Ett livslångt läsintresse skulle kunna ha som resultat att de som är äldre idag, på 

grund av tidigare satsningar, redan är intresserade och tar kontakt själva.  

Anna marknadsför sin verksamhet på bred front. Hon har kontakt med olika 

pensionärsföreningar och försöker göra reklam för anpassade medier och Boken kommer 

samtidigt som biblioteket i sig marknadsförs. Biblioteket tillhandahåller 

informationsmaterial och när hon möter människor på biblioteket som verkar ha behov av 

tjänsten beskriver hon verksamheten. Dessutom har hon kontakt med äldreomsorgen. Hon 

upplever att hon trots all marknadsföring och mängden användare skulle vilja ha mer tid 

med varje användare.  

Bea skulle också vilja nå ut till fler och påtalar det som ett problem. Hon upplever att 

aktivitetsdagar för äldre inte når ut till de som verkligen behöver boken kommer. Därför har 

hon valt att hålla kontakt med äldreomsorgen och hoppas att personal inom äldreomsorgen 

ska kontakta henne om hennes hjälp behövs. Men hon har inte arbetstid nog att hjälpa fler 

användare än vad hon har nu. Därför önskar hon att hon hade mer timmar att lägga på 

verksamheten och att hon i så fall skulle kunna arbeta närmare sina användare. 

Även Emelie påtalar problemet att nå ut till målgruppen. Hon marknadsför verksamheten 

genom informationsblad, bibliotekets hemsida, men framförallt genom före detta eller 

nuvarande användare som använder sig av Boken kommer. Med det syftar hon på när 

information sprider sig mellan olika människor. Äldre som är Boken kommer låntagare eller 

känner till verksamheten diskuterar det med andra äldre som möjligtvis är i behov av 

verksamheten. Men trots detta menar hon att hon möter människor som inte känner till 

verksamheten. 

Sammanfattningsvis kan vi se att ett flertal informanter upplever problem med att nå ut till 

sina potentiella användare. De försöker med via olika kanaler få kontakt men om personen 

ifråga inte använder sig av hemtjänsten eller bor på äldreboende kan det vara rätt 

komplicerat. Men även om en person har kontakt med hemtjänsten är det mycket upp till 

den enskilda användaren. Personen ska vara intresserad och känna till verksamheten för 

även den bästa marknadsföringen når inte alla.   

Något som jag har noterat genom det empiriska materialet är att krav på målgruppen finns 

på olika nivåer. Det finns officiella krav, som demonstreras när biblioteken beskriver sin 

verksamhet. Det kan vara krav som exempelvis står på deras hemsida eller enbart 
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diskuteras i samband med direkta frågor. Men jag märkte även av andra krav som är mer 

specifika.  

Charlotte har som krav att de bor på orten där biblioteket ligger som främsta krav. 

Användarna ska ha ett uttalat behov och de bör vara klara i knoppen. I deras 

informationsblad demonstreras inte det uttalade kravet om att användarna bör vara pigga i 

knoppen. Möjligtvis ses det kravet som något självklart.  

Dessutom kan man också se i diskussioner om andra ämnen att det finns andra krav på 

användarna från Charlottes och Dianas sida. Användarna bör visa intresse och initiativ för 

verksamheten. De bör inleda kontakten med bibliotekarierna själva men också höra av sig 

om de har specifika krav eller helt enkelt inte känner sig nöjda. Om de inte hör av sig vid 

missnöje utgår informanterna att allting är som det ska och fortsätter att skicka böcker som 

de upplever är uppskattade.  

Emelies målgrupp består av personer som från 85 år och uppåt, som bor hemma i annat fall 

får de en kontaktperson. Samtidigt packar hon boklådor till människor som bor på mindre 

orter utöver de som bor på större orter. Hennes krav för att andra ska få Boken kommer är 

att de inte ska kunna ta sig till biblioteket. Åldern är oväsentlig eftersom även yngre kan ha 

behov.  

Anna däremot hävdar att hon inte har några krav. Det är en bedömning hon gör från fall till 

fall huruvida personen behöver Boken kommer. Hennes målgrupp består av personer som 

inte kan ta sig till biblioteket helt enkelt oavsett ålder.  

Bea har som krav att personen inte ska kunna ta sig till biblioteket och denna grupp består 

främst av äldre. Dock uppskattar hon när användarna tar kontakt med henne själva och 

visar ett intresse.  

Frågan är om det finns inofficiella krav eller om det är mer önskningar om hur användare 

bör vara. I Charlottes och Dianas fall är det mer uttalat och påtagligt då de övriga 

informanterna endast nämner inofficiella krav löst.  

På frågan om det fanns några problem eller något de ville utveckla inom verksamheten kom 

det upp en del frågor. Dessa kommer jag redovisa nedan.  

Anna skickar idag ständigt ut böcker, vilket gör att det alltid finns boklådor att skicka ut. I 

förlängningen innebär detta att om hon skulle vara sjuk eller av någon anledning inte ha tid 

att göra boklådor under några dagar skulle användarna inte få sina lådor. Det är något som 

hon skulle vilja förändra. Istället skulle hon vilja skicka ut till samtliga användare vid en 

viss tidpunkt. Hon menar att det skulle skapa tid då hon kan komma i kapp vid behov. Hon 

upplever att hennes låntagare skulle tycka det vara okej men hittills har denna förändring 

inte blivit av helt enkelt.  

Charlotte berättar att resurserna alltid är ett problem. Boken kommer är enligt hennes 

mening ”ingen prioriterad verksamhet”. Hon menar att det anses vara lågstatus att arbeta 

med Boken kommer. Diana fyller i med att säga att de flesta bibliotek inte lägger mycket 

resurser på verksamheten. Charlotte förklarar vidare att målgruppen är en relativt tyst grupp 

så de säger inte så mycket själva. Diana avslutar med att säga ”att det är en verksamhet som 
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får synas men aldrig prioriterad”. Därför önskar de båda som många andra mer resurser, 

främst mer tid att arbeta uteslutande med Boken kommer.  

Bea menar att det förmodligen finns hundratals personer som skulle ha behov av Boken 

kommer. Hon önskar att hon hade mer tid att hjälpa ännu fler än vad hon i dagsläget har 

möjlighet att göra.  

Emelie berättar att hon känner sådant stort stöd från politiker och hennes chefers sida att 

hon inte upplever några problem med verksamheten. Det enda som hon anser vara 

problematiskt i dagsläget är marknadsföringen av verksamheten som jag har tagit upp 

tidigare. 

7.2 Förmedlingsroll 

 Här kommer jag att diskutera frågeställning nummer två. Det vill säga: 

2) Vilka förmedlingsroller kan urskiljas? 

Denna fråga utgår från hur jag tolkar bibliotekariernas förmedlingsroller vilket utgår delvis 

från hur de diskuterar ämnet under intervjuerna men även Tveits modell under teoridelen.   

I slutet av analys -och- resultatdelen funderade jag kring förmedlingsrollen i anknytning till 

Tveit. Här kommer jag diskutera det mer fritt och delvis knutit till tidigare forskning. 

Tidigare har jag utifrån Tveits teorier försökt utläsa vilka förmedlingsroller som 

informanterna tillhör. Anna tillhörde enligt Tveit den tredje rollen, som kan ses som en 

blandning mellan de andra två rollerna. Bea klassificerar jag som leverantör eftersom hon 

döljer sin egen litteratursmak och utgår helt från användarnas önskningar. Charlotte, Diana 

och Emelie innehar alla den tredje rollen då de utgår från användarna men samtidigt ger 

dem en bonusbok.  

Emelie berättar att hon tycker att människor inte tar äldre på allvar och deras behov. Vidare 

berättar hon att de är en svag grupp som lätt kan drabbas vid ekonomiska nedskärningar. 

Äldre kan ses som en bortglömd grupp utifrån informanternas berättelser. Möjligtvis kan 

man även ana vissa fördomar mot äldre. Sådana fördomar vittnar Ferm om i hennes 

magisteruppsats.  

Genom att veta hur informanterna ser på sin målgrupp; äldre som inte kan ta sig till 

biblioteket kan man försöka utläsa hur det påverkar deras roll. Det jag har kommit fram till 

är detta, att om man ser gruppen äldre som ensamma vill man bemöta dem socialt och 

intresserat. Anna försöker ta sig tid i hennes möten med Boken kommer användarna och de 

användare som kommer till biblioteket och verkar ha behov av tjänsten. Om man ser äldre 

som en bortprioriterad grupp kommer man påverkas av det i sin förmedlarroll. I Beas fall 

genom att engagera sig och ta dem på allvar. Hon försöker att lyssna på vad användarna vill 

läsa och i största möjliga mån ge dem det. Om man ser äldre som en grupp som 

ansvarsfulla kan man möta dem som självständiga och ansvarsfyllda individer och ge dem 

utrymme själva att ta ansvar för sin boktillgång. Om man ser på äldre med respekt kommer 

man inte förolämpa dem genom att anta sig veta mer än vad de gör. Det här är endast 
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exempel på hur jag tolkar mitt material och ska visa hur syn på målgrupp kan hänga ihop 

med förmedlingsroll. 

I Kinnell Evans och Shepherds bok refererar de till Goodall som menar att biblioteken 

måste tänka brett vid inköp av litteratur. Det är ohållbart att endast köpa in populär 

litteratur, ohållbart med tanke på framtiden för biblioteken (Kinnell Evans & Shepherd, 

1998, s.79). Bea menar att litteratur som äldre gillar finns det alldeles för lite av. Om 

hennes användare vill läsa långserier exempelvis får de vänta väldigt lång tid eftersom det 

endast finns ett fåtal exemplar. Hon menar att användarna då måste vänta med att uppfylla 

sina läsbehov för att det inte är prioriterade inköp. Bea anser att det är litteratur som inte 

uppskattas av biblioteksvärlden och därför inte köps in i tillräcklig utsträckning.  

Samtliga informanter diskuterar litteraturförmedling i samband med Boken kommer. Det 

måste ju betyda att de är nära sammankopplade områden. För att arbeta med verksamheten 

krävs att man förmedlar litteratur. Men hur kan man förmedla litteratur? Tidigare har vi 

diskuterat förmedlingsroller som finns utifrån min teoretiska ram. Men flera av 

informanterna kan inte klassificeras så lätt. Om vi tar Anna som exempel, hon påminner om 

en leverantör men samtidigt är tredje rollen närliggande. Möjligtvis skulle jag kunna 

klassificera henne lättare om jag hade ett större empiriskt material men även då skulle jag 

förmodligen anse att det är svårt. Som Charlotte sa tidigare så är deras användare unika och 

det gäller människor i stort. Med det kommer jag in på tredje frågan om bemötande. Om 

alla användare är unika då bör man väl behandla dem lika. Men är det verkligen möjligt att 

behandla alla människor lika, speciellt om de har olika behov?  

 

7.3 Bemötande 

Här ska jag behandla frågeställning nummer tre som handlar om bemötande.  

3) Hur kan bemötandet tolkas utifrån ett Boken kommer kontext? 

Då bemötande är väldigt viktigt för denna uppsats får den en egen fråga. Om hur 

bemötande kan se ut och hur bemötande tolkas utifrån vetenskaplig litteratur.   

 

Eftersom bemötande är så brett så är detta endast ett urval.  

Bea talar mycket om att hon inte vill styra sina användare. Hon vill respektera deras smak 

och åsikter och följer deras önskemål så gott som det går.  Men berättar också att hon kan 

rekommendera sina vänner och bekanta olika böcker. Jag tolkar det som att hon kopplar 

boktips på biblioteket till sin professionalism. Det skulle vara oprofessionellt att påverka 

hennes användare när det gäller boksmak. Hon skiljer på att ge boktips i det privata och i 

bibliotekssammanhang.  

Duncan Smith anser att när bibliotekarier saknar verktyg för att ge boktips använder de sina 

personliga diskussioner om böcker med vänner som modell. Dessa konversationer bygger 

på kännedom om användaren som är tillräcklig för att ge goda litteraturförslag. 
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Bibliotekssammanhanget skiljer sig starkt från att möta dessa privata konversationer. 

Därför är det också svårt att ge råd till okända användare (Smith, 2001, s.60).  

Dock har Boken kommer låntagare som jag tidigare demonstrerat telefonkontakt eller 

personligare kontakt än låntagare som kommer till biblioteket. Trots detta anser jag att 

Smith tar upp en intressant poäng. Som även Bea verkar dela, att det är skillnad mellan 

bokförslag i det privata och med Boken kommer låntagare.  

I intervjuguiden frågade jag informanterna om de hade några exempel på när de upplevde 

användarkontakt som misslyckat eller lyckat. Med det syftade jag på tillfällen då 

informanterna missuppfattat läsarens önskningar helt eller möjligtvis kände att de träffat 

helt rätt med bokval. Bea berättar att en av hennes låntagare hade väldigt specifika krav på 

teman. Teman skiftade varje månad ungefär och bestod av skönlitteratur och facklitteratur. 

Vid ett tillfälle ville han ha material om en ort och Bea letade upp mycket material om 

orten. Hon kände sig nöjd med det hon funnit och antog att låntagaren skulle bli lika nöjd. 

När hon sedan ringde upp honom för att få respons visade det sig att han egentligen 

efterfrågat en viss författare som hade liknande namn som orten. Därmed hade han fått 

material som han inte efterfrågat på grund av en miss och Bea menar att det var lite lustigt. 

Smith tar upp ”the readers’ advisory transaction” som innebär ett interagerande möte 

mellan användaren och bibliotekarien. Detta för att uppnå en kvalitativ läsrådgivning. 

Författaren tar upp fyra områden som är viktiga för att uppnå detta. Det första är att skapa 

en öppen och trevlig stämning, det andra att försäkra sig om att man förstår vad användaren 

vill, visa sig positiv till användarens önskemål och slutligen lämna läsförslag på ett 

respektfyllt sätt. Författaren menar att utan utbildning för bibliotekarien lämnas ansvaret på 

bibliotekarien själv att uppnå dessa mål (Smith, 2001, s.68). Ingen av informanterna har fått 

någon speciell utbildning för Boken kommer eller litteraturförmedling. Det är därför upp till 

dem att genom övning och i vissa fall konferenser lära sig mer om hur man bemöter 

användare.  

En fråga som jag ställer mig i intervjumallen är huruvida bibliotekarierna har äldre 

invandrare som en del av sin målgrupp eller om Boken kommer låntagare efterfrågar 

litteratur på andra språk. Emelie berättar att hon har en användare som hon skickar 

Daisyböcker och tryckt material på ett annat språk än svenska. Användaren kan tala 

svenska men som många vill hon återgå till sitt modersmål på äldre dagar. Därför gör 

Emelie sitt bästa för att via TPB och fjärrlån möta detta behov. Anna beskrev att de 

användarna med annat modersmål än svenska läser ändå böcker på svenska. Därför är det 

inte aktuellt att hitta Daisyböcker eller annat material på andra språk. Vidare ansåg hon att 

det område som biblioteket sörjer över inte har stor andel invandrare och därför är 

efterfrågan liten. Bea berättar att hon har ett flertal Boken kommer låntagare som har annat 

modersmål än svenska. Dock läser samtliga användare böcker på svenska och efterfrågar 

inget annat språk. Charlotte och Diana berättar att deras användare aldrig efterfrågar 

material på andra språk men att det är möjligt att det finns användare som vill ha på andra 

språk men av någon anledning inte hör av sig.  

 



28 
 

8 Slutsatser 

Här kommer jag gå igenom vad jag kommit fram till utifrån analysen och diskussionsdelen. 

Jag har valt att koppla bokval till förmedlingsroll. Hur mycket informanterna styr bokvalet 

påverkar deras roll. Från den minsta ”styrningen” iklädd som leverantören till det mesta i 

form av den litterära experten och slutligen som en kompromiss av de tidigare, den tredje 

rollen. Majoriteten av informanterna tillhörde den tredje rollen.  

Det existerar krav på individer som vill delta i Boken kommer. Framförallt upprepas att de 

inte ska kunna ta sig till biblioteket och att de ska ha behov av verksamheten. Dessutom har 

jag funnit att det finns inofficiella krav eller önskemål som är mer specifika. Som exempel 

kan det vara att användarna tar eget ansvar för att de får sina läsbehov tillfredsställda.  

Majoriteten av informanterna upplever att det är svårt att nå ut till intresserade, att 

marknadsföra verksamheten helt enkelt. Trots kontakter och informationskanaler känner 

inte alla till deras verksamhet. Resultatet blir att personer med behov av Boken kommer inte 

får tillgång till litteratur och annat material från biblioteket.  

Ytterligare problem är bristen på tid, som manifesterar sig i samband med förberedelser av 

boklådor. Dessutom önskar flera informanter att de skulle ha möjlighet att arbeta mer 

utåtriktat och ta hand om fler användare.  

Äldre ses som en oprioriterad målgrupp av många. Inköp av litteratur riktat till denna grupp 

upplevs som otillfredsställande. Informanterna upplever en oro från användarnas sida om 

eventuell nedläggning eller uteslutning ur verksamheten. Dessutom upplever flera 

informanter att det ses som lågstatus att arbeta med Boken kommer.  

 Äldre är också en grupp som informanterna upplever som isolerade. En informant berättar 

att de ofta tappar kontakten med omvärlden.  

När det gäller förmedling läggs stor vikt vid att ställa rätt frågor, för att komma in på djupet 

av vad användarna vill ha.  

Boken kommer- användare bemöts annorlunda jämfört med andra användare. De interagerar 

med bibliotekarier främst via telefon och hembesök. Informanterna vittnar om att relationen 

med användarna blir djupare med åren och därför blir bokval även lättare. Överlag uppvisar 

informanterna mycket respekt mot sina användare, på olika sätt. Antingen genom att 

respektera deras smak och val eller genom att ta dem och deras behov på allvar.   
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrund 

1)Vad har du för arbetsuppgifter idag? 

2)Vad har du jobbat med tidigare? 

3)Hur länge har du arbetat med Boken kommer och/eller äldre? 

4)Har du fått någon utbildning i litteraturförmedling eller Boken kommer? 

- om nej, skulle det vara bra och i så fall varför? 

- Om ja, i vilken utsträckning och vad lärde du dig av det? 

 

Boken kommer 

1)Hur får målgruppen kontakt med er?  

2)Hur bemöts denna första kontakt? 

3)Hur ser vidare kontakt ut? 

4)Något exempel på hur boken kommer kontakt kan se ut; misslyckat/lyckat? 

5)Hur ser er målgrupp ut( ålder, bosituation)? 

6)Finns det några krav för användare för att få delta i Boken kommer? 

7)Hur arbetar du med Boken kommer? 

- Bokurval? – genrer, smak, medietyper 

- Hur stor del av valen baseras på dina tips och hur mycket är deras egna förslag? 

- kontakt med användare- telefon, besök, kontaktperson. 

- Hur bör man bemöta äldre jämfört med en yngre målgrupp? 

8)Hur ser samarbetet ut mellan äldreomsorgen och biblioteket? 

9)Hur ser distributionen ut av boken kommer material? 

10)Vad skulle du säga är för Boken kommers målsättning? 

11)Finns det några problem med verksamheten? 

12)Är det något du skulle vilja förändra? På vilket sätt? 
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13)Hur marknadsför ni Boken kommer? – inf. Blad, hemsidan, besök… 

 

Litteraturförmedling 

1)Vad inbegriper litteraturförmedling enligt dig? 

2)Hur viktigt skulle du säga att det är? 

3)Hur ser litteraturförmedling ut i relation till Boken kommer? 

- till förmedlingsmetoder såsom bokprat tex.? 

- Till målgruppen äldre? (vad gör bibliotekarien annorlunda i bemötandet med äldre?) 

4)Hur ser du på din roll som förmedlare av litteratur? 

- Aktiv, passiv?  

5)Hur marknadsför ni bokprat, bokcirklar och dylikt för äldre?  

(Annorlunda från boken kommer?) 

6) Finns det boken kommer användare som läser/lyssnar på andra språk än svenska? Vilka? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


