
MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP
VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP

2002:53

Talboksskifte med DAISY som mål
En kvalitativ undersökning av sex folkbibliotek

GUNILLA SVENSSON

�����������	
����������
�
Mångfaldigande och spridande av innehållet i denna uppsats

– helt eller delvis – är förbjudet utan medgivande av författaren/författarna.



2

�	
������	�� Talboksskifte med DAISY som mål – en kvalitativ undersökning 
av sex folkbibliotek

�
�	�������	�� Change of Talking Books with DAISY as Goal – a qualitative
study of six public libraries

���������	� Gunilla Svensson

������������� 2002

��
��	���	� Christina Persson. Kollegium 4.

��������� The Swedish government has made the decision to transform the
talking book system from an analogue system to a digital system
called DAISY by the end of 2004. The purpose of this Masters’
thesis is to examine how public libraries are affected by this
system change. This is carried out by studying the current situation
in public libraries concerning the transition to DAISY. This
qualitative oriented study is primarily based on interviews with
four librarians and three library managers at six public libraries.
Management by objectives is here seen as a suitably theoretical
framework since public municipal libraries are partly regulated by
the governments’ goals and laws. The study focuses on the
following issues: What problems occur when public libraries have
to carry through a change like DAISY? What requirements do
public libraries need for the successful implementation of DAISY?
The study shows that the transition of the talking book system
differs greatly between public libraries. The study also reveals that
when and how the transition to DAISY takes place depends to a
large extent on who is responsible for talking books in the public
libraries. Despite relatively large freedom of action the responsible
librarians are limited by economic frames. The responsibility for
the technique transition ought to be the politicians’ duty both at the
municipal level as at the regional and national level. The librarians
experience that economic resources are the largest problem. It is
also difficult to convince the borrowers. The lack of goals for
DAISY within the organisation and lack of support by politicians
are obstacles to a smooth transition. As a consequence the
transition to DAISY partly depends on coincidences. There is a
need to co-ordinate all authorities in taking responsibility.

����	����� folkbibliotek,  talböcker,  målstyrning, förändring,
förändringsarbete, läshandikappade
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Vad händer egentligen när en statlig myndighet  bestämmer att ett tekniskt system ska bytas ut
mot ett annat. Det är ett beslut som påverkar organisationer och människor på andra nivåer
inom samhället. Vad innebär det att en statlig biblioteks myndighet drar upp riktlinjer, skapar
visioner och mål som inte bara gäller den egna verksamheten utan även inbegriper
länsbiblioteken, de kommunala folkbiblioteken, skolbiblioteken och låntagarna? Kommunen
och biblioteken får själva ta den ekonomiska merkostnaden trots att det är ett statligt  beslut.
Dessutom är kommunernas ekonomi och förutsättningar olika och viljan att satsa på
folkbiblioteken skiljer sig åt. Folkbiblioteken har också olika prioriteringar och önskemål om
vad som ska satsas på. Folkbiblioteken bör således ha ganska olika förutsättningar när det
gäller förändringar.

Tal- och punktskriftsbiblioteket (i fortsättningen förkortat TPB) är en statlig kulturmyndighet
som har till uppgift att i samarbete med andra bibliotek i landet arbeta för att synskadade och
andra handikappade får tillgång till litteratur. En av deras uppgifter är att framställa och låna
ut talböcker. Under mitten av 1990-talet började TPB forska om ett nytt talbokssystem som nu
är klart och skall ersätta det gamla systemet. Redan år 2005 skall alla ha gått över till det nya
digitala systemet som heter DAISY och TPB slutar helt att producera analoga inspelningar på
kassettband. Beslutet om att byta talbokssystem som är taget på en statlig nivå innebär en
mängd förändringar för biblioteken runt om i landet och för alla låntagare som läser talböcker.
När man väl anpassat sig till det nya systemet är fördelarna flera mot dagens talbokssystem.
Det är emellertid många organisationer och många människor som först måste lära sig att
använda den nya tekniken och allra först måste man förstås skaffa sig både spelare och skivor.
Det innebär ökade kostnader både för bibliotek och låntagare. TPB är beroende av
folkbibliotekens insatser för att nå dagens talboksläsare. Utan folkbibliotekens hjälp blir det
svårt för TPB att nå lika många talbokslåntagare som man gör idag. Här finns också en
ekonomisk aspekt, det är betydligt billigare att producera en  DAISY-skiva än att göra
inspelningen på kassett. För att förverkliga sina uppställda mål måste TPB övertyga
folkbiblioteken om att övergå till DAISY så snart som möjligt, helst genast. Samtidigt är
folkbiblioteken mer eller mindre tvingade att övergå till DAISY eftersom ingen produktion av
kassetter kommer att göras efter år 2004. Idag är det största problemet spelarna. De är dyra,
många upplever att de är krångliga och de klassas inte som handikapphjälpmedel i alla
landsting. Många låntagare vill inte lära sig den nya tekniken utan är fullt nöjda med det
talbokssystem som man har använt hittills.

Ett av målen för kulturpolitik i Sverige är delaktighet för alla. (Kulturpolitik 1996/97:3) Detta
är ett prioriterat område inom svensk kulturpolitik. Förändringen till DAISY kan ses som ett
led i den demokratiseringspolicy som regeringen för: att alla ska ha lika tillgång till kultur,
litteratur och informationsteknologi.

Förändringen innebär för folkbiblioteken att det bl a behövs ny hårdvara (spelare), ny
mjukvara (läsprogram), nya kunskaper dels för att hantera tekniken dels för att hjälpa
låntagarna att använda det nya mediet och ekonomiska resurser för att köpa in den nya
tekniken. TPB arbetar hårt för att informera så många som möjligt om DAISY och de
möjligheter det nya talbokssystemet för med sig. De uppmanar talbokslåntagare att gå till sitt
lokala folkbibliotek för att få veta mer och prova på DAISY. Det är viktigt att folkbiblioteken
hänger med, helst ska de ligga ett steg före.
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Förändringar kräver förankring i verksamheten och engagemang från alla inblandade. TPB är
den starkt drivande motorn i DAISY-projektet. Läns/regionbiblioteken har en hjälpande
funktion mot folkbiblioteken. Hur delaktiga är folkbiblioteken i projektet DAISY?  Vilka
problem och möjligheter uppstår på grund av att beslutet om förändring är fattat på en annan
förvaltningsnivå än där det skall genomföras? Vilka förutsättningar behöver det lokala
folkbiblioteket för att en förändring av detta slag skall lyckas? Problemet ligger i att TPB som
befinner sig på en statlig nivå tar beslut och ställer upp mål som angår både läns/region och
kommunala bibliotek. Folkbiblioteken är inte med och beslutar eller diskuterar dessa frågor.
Hur klarar en organisation av att genomföra beslut som man inte är delaktig i? Stämmer
TPB:s verksamhetsmål överrens med folkbibliotekets egna målformuleringar och
verksamhetsplaner?

Datorer och bandspelare är dyra och kräver kunskap för att kunna användas och det är många
som ska informeras och övertygas om fördelarna med DAISY. Frågan om spelarna ska kunna
klassas som handikapphjälpmedel är inte klar. Hinner folkbiblioteken till år 2005?

���������	���!���"�	�����
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Jag har valt att göra en explorativ undersökning för att kunna ge en bild av den faktiskt
föreliggande situationen. Dels kommer jag att undersöka hur den nuvarande situationen ser ut
på några av våra folkbibliotek när det gäller DAISY-talböcker, dels vill jag belysa vilka
förutsättningar och problem folkbiblioteken har när det  gäller att förändra nuvarande
talbokssystem till DAISY.

Syftet med denna uppsats är att försöka belysa hur några folkbibliotek påverkas, vilka följder
och eventuella problem de förändringar innebär som beslutats av TPB angående förändringen
av talbokssystemet.� Mitt perspektiv är folkbibliotekets, det är ur deras synvinkel jag vill
belysa eventuella problem och möjligheter som kan uppstå på grund av att biblioteken
befinner sig på olika  förvaltningsnivåer.

För att kunna undersöka hur TPB:s beslut om förändring av talbokssystemet påverkar
folkbiblioteken har jag formulerat följande frågeställningar.

•  Vilka problem uppstår för folkbiblioteken när de ställs inför en förändring som
DAISY?

•  Vilka förutsättningar har folkbiblioteken för att genomföra förändringen till DAISY?

��#�����
�
�
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Det är själva fenomenet DAISY  jag ska undersöka, inte hur DAISY fungerar som system,
utan som det projekt eller beslut som tagits på en förvaltningsnivå och som ska verkställas på
en annan förvaltningsnivå.

Jag tänker mig också folkbiblioteket som organisation och institution. Det är inte tänkt att
peka ut det enskilda biblioteket utan jag vill snarare undersöka de eventuella problem,
möjligheter och tillvägagångssätt som kan finnas på olika bibliotek i samband med
teknikskiftet till DAISY.
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När jag använder mig av begreppet bibliotek i uppsatsen menar jag folkbibliotek. I de fall jag
menar andra bibliotek skriver jag detta, till exempel regionbibliotek.

Jag undersöker biblioteket som organisation. Jag har valt att definiera organisationer efter
Bengt�Abrahamsson (1989) som anlägger ett rationalistiskt perspektiv på organisationer.

Organisationer är planmässigt inrättade strukturer som konstruerats av någon person,
grupp eller klass i det bestämda, medvetna syftet att förverkliga uppnåendet av vissa
mål; mål som ligger i huvudmannens intresse, och som ofta står i motsatsställning till
andra intressen. Organisationer används av olika aktörer som medel för rationella,
planerade strävanden. Organisationer är till för att utföra arbete; för att bedriva
produktion (som kan vara materiell eller immateriell). (ibid. s. 9)

När jag skriver verksamhetsansvarig menar jag den person som har ansvaret för den sociala
verksamheten och då specifikt talböcker. Bibliotekschefen är ansvarig för organisationen.

En talbok, oavsett om den är inspelad på kassett, eller CD-rom, produceras med stöd av
upphovsrättslagen §17 och får endast lånas av läshandikappade. En kassettbok är en
kommersiell produkt som går att köpa i handeln av gemene man. När jag skriver enbart
kassett menar jag talbok inspelad på mediumet kassettband.

��&�%��'������


Kapitel 1 En kort inledning följs av uppsatsens syfte och frågeställningar, avgränsningar,
definitioner och uppsatsens disposition.

Kapitel 2 I detta kapitel ges en bakgrund till det ämne jag undersökt genom att TPB och
DAISY presenteras. Här beskrivs även det tredelade ansvar som
talboksmodellen bygger på. Därefter följer en beskrivning av statens styrning av
kommunal verksamhet. Det är tänkt som en beskrivning av den ram eller
kontext som biblioteken befinner sig i. Staten använder sig av mål- och
resultatstyrning, ekonomiska styrmedel och lagreglering för att styra
kommunerna. Medan den kommunala självstyrelsen kommer till uttryck i bl a
kommunallagen. Jag har även tagit fram några statliga dokument som är
relevanta i frågan om övergången till DAISY. De består bl a av utredningar,
propositioner och lagar. Sist i kapitlet tar jag upp tre undersökningar som
handlar om talboksskiftet.

Kapitel 3 Här redovisar jag den litteratur jag använt mig av i denna uppsats.
Kapitel 4       Som metod i denna undersökning har jag använt mig av kvalitativa intervjuer. I

detta kapitel beskriver jag även urval av undersökningsenheter och
intervjupersoner.

Kapitel  5 I detta kapitel beskriver jag målstyrning som är den teori jag använder mig av i
denna undersökning. Jag tar även upp några forskares syn på olika delar inom
målstyrning. Jag använder mig av målstyrning som teori därför att staten
använder sig av  målstyrning för att styra kommunerna i frågan om DAISY.

Kapitel 6 Här återges intervjuerna jag genomfört. Först ges en presentation av läget så det
ser ut idag på de olika biblioteken när det gäller DAISY. Därefter följer tre
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rubriker som är tänkta att fånga upp de problem och förutsättningar biblioteken
ställs inför när det gäller teknikskiftet till DAISY.

Kapitel 7 I detta kapitel gör jag en analys av respondenternas svar och diskuterar
eventuella likheter, olikheter, tidigare forskningsresultat osv när det gäller de
problem och förutsättningar folkbiblioteken upplever att de har eller ställs inför
vid övergången till DAISY. Slutsatserna som jag kommit fram till presenteras
sist i detta kapitel samt en återkoppling till de frågeställningar jag ställt upp i
uppsatsens början. Här ges även ett förslag till fortsatt forskning.

Kapitel 8       Slutligen görs en sammanfattning av uppsatsens huvuddelar.

#�� (����)
�

Som bakgrund till denna undersökning kommer jag i detta kapitel att ge en beskrivning av
TPB och talbokssystemet DAISY. Materialet om TPB och DAISY är hämtat från TPB:s
hemsida och Talboken i framtiden (1998). I kapitlet presenteras också relationerna mellan
TPB, läns/regionbiblioteken och folkbiblioteken. För att få en djupare förståelse av problemet
beskriver jag på vilka sätt staten styr kommunal verksamhet samt redovisar ett antal
styrdokument.

#����*+(

TPB är en central kulturmyndighet som har ansvar för att synskadades och andra
läshandikappades behov tillgodoses när det gäller litteratur i form av talböcker,
punktskriftsböcker och elektroniska medier.�När det gäller talböcker är TPB lånecentral. De
har också till uppgift att framställa bl.a. talböcker. Myndighetens verksamhet styrs av
Förordning med instruktion för Talboks- och punktskriftsbiblioteket. TPB har enligt
regleringsbrev för år 2000 följande övergripande mål: ”Målet för Talboks- och
punktskriftsbiblioteket är att i samverkan med andra bibliotek tillgodose synskadades och
andra läshandikappades behov av litteratur.” (http://www.tpb.se/omtpb/tpb/mal.htm).
Verksamhetsmål för talboksverksamheten är: ”att produktionen av talböcker skall uppgå till
minst 25 procent av den årliga utgivningen i Sverige och att talboksutlåning och service på
landets bibliotek skall förbättras.” (ibid) TPB har också verksamhetsmål när det gäller
punktskriftsverksamhet, studielitteraturverksamhet och forskning och utveckling. När det
gäller forskning och utveckling är målet ”att aktivt bidra till att utveckling sker av nya medier
för läshandikappade.”(ibid)

TPB har även ansvar för att högskolestuderande som är synskadade, rörelsehindrade eller
dyslektiker får sin kurslitteratur på ett medium som är anpassat för just deras handikapp.
Produktionen av läromedel finansieras av Utbildningsdepartementets Bidrag till vissa
studiesociala ändamål. Övrig verksamhet finansieras av ett ramanslag på
Kulturdepartementet. TPB:s verksamhet grundar sig på Upphovsrättslagen (1960:729) och
denna lags § 17 som reglerar rätten att framställa talböcker och portobefrielse för
blindskriftsförsändelser.

Det är skillnad på talbok och kassettbok. En talbok, oavsett om den är inspelad på kassett,
eller CD-rom, produceras med stöd av Upphovsrättslagen § 17. Denna lag gör det möjligt för
TPB att för icke kommersiellt bruk framställa talböcker och punktskrift för läshandikappade
utan upphovsmannens tillstånd. Upphovsmannen underrättas om att tal- eller
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punktskriftsböcker har producerats och får en mindre summa i statlig ersättning. Om det finns
en kommersiellt inläst kassettbok får inte någon talbok göras, lagen säger att TPB inte får
förhindra försäljningen. En kassettbok får således lånas eller köpas av den som så önskar
medan en talbok är avsedd för personer med läshandikapp.

Låntagare  hos TPB är bibliotek, skolor och andra institutioner. All utlåning från TPB är
kostnadsfri och talböckerna sänds portofritt mellan TPB och biblioteken. Det finns två olika
slags lån: enstaka fjärrlån och depositioner. En deposition kan bestå av allt mellan 10 och
något hundratal titlar varav högst 50 av dessa kan vara DAISY-talböcker. Om den önskade
boken inte finns inläst kan låntagaren be det lokala biblioteket lämna ett inläsningsförslag till
TPB. Lånetiden för depositioner är normalt tre månader och för enstaka fjärrlån fyra veckor.

TPB lånar ut spelare till de lokala biblioteken där talbokslåntagarna i sin tur kan låna hem en
spelare för att prova på att läsa DAISY-talböcker. Högskolestuderande kan låna spelare från
TPB:s högskoleservice.

Vem får låna talböcker? Rätt att låna talböcker har alla som har svårt att läsa tryckt text. Man
använder termen läshandikappade, en term som har motsvarighet i andra språk. De grupper av
personer som har rätt att låna talböcker är:
synskadade
rörelsehindrade
personer med läs- och skrivsvårigheter (dyslektiker)
personer med afasi
personer med utvecklingsstörning
hörselskadade (för hörselträning)
långtidssjuka (även psykiskt sjuka)
konvalescenter
(Talboken i framtiden, 1998, s. 29)

Även den som har ett tillfälligt läshandikapp får låna talböcker så länge behovet finns. Det är
svårt att veta hur många som är talboksberättigade, men bl a TPB (ibid s. 30) beräknar 4% av
invånarantalet.

#�#��%� �,

TPB har utvecklat och introducerat ett nytt system för talböcker som heter DAISY. DAISY är
en förkortning för Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem. En DAISY-talbok består av en
samling datafiler som är lagrade på en CD-romskiva. DAISY-böcker är inte bundna till något
speciellt lagringsmedium, det måste inte vara en CD-romskiva som det är idag. Anledningen
att man använder CD-romskivan som lagringsmedium är att det får plats mycket på en skiva
till ett rimligt pris. Tidigare har man använt kassetter som lagringsmedium och då har man
spelat in analogt, dvs att ljudet är inspelat i en följd. Att läsa analogt innebär att man läser en
kassett i taget, en kassettsida i taget. En digital talbok är inläst i dator men det är människor
som läser, inte syntetiskt tal. DAISY-talböcker kan läsas antingen i dator eller i särskilda
talboksspelare. För att kunna läsa den i dator krävs en speciell mjukvara (läsprogram) som
man får gratis från TPB, dessutom krävs att datorn är utrustad med CD-romspelare och
ljudkort. Det finns två olika talboksspelare, Plextalk och Victor. Dessa spelare finns i olika
modeller, enkla och avancerade. Fördelarna med DAISY är flera. Det är lätt att hitta i
innehållet i och med att man kan hoppa mellan bokens olika rubriker och sidor. I den vanliga
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talboken måste man spola fram och tillbaka för att hitta rätt. Det går att sätta bokmärken i
DAISY -talboken och läser man i en dator kan man även göra anteckningar i anslutning till
texten, antingen skrivna anteckningar eller röstanteckningar. Det går också att lyfta ut delar av
texten till egna dokument. DAISY-talböckerna är små och lätta och rymmer upp till 50
timmars tal på en enda skiva mot kassettbanden där samma inspelning kräver 33 kassetter i 5
emballage. Dessutom slipper man trasslet med kassettband som fastnat i spelaren.

Men det finns även nackdelar. Emballaget till DAISY-skivan är svår att få upp vilket kan
ställa till problem för t ex den som har värk i händerna. Datorer och bandspelare är dyra och
kräver kunskap för att kunna användas. Spelarna har inte klassats som handikapphjälpmedel
och måste köpas för egna pengar. Teknikutvecklingen är snabb, det är svårt att satsa på teknik
som hela tiden utvecklas. Även om TPB poängterar att spelarna bara behöver uppdateras för
att fungera i många år framöver så skapar det ändå en osäkerhet hos många. Sedan finns det
många låntagare som inte vill lära sig att använda den nya tekniken, de är nöjda som det är.

TPB:s vision är att senast år 2005 helt ha gått över till produktion och utlån av digitala
talböcker. Det nuvarande systemet med talböcker på kassett skall då vara helt avvecklat. Det
kostar betydligt mer pengar att tillverka en analog inspelning (på kassett) än en digital
inspelning. Det är följaktligen dyrare för biblioteken att köpa in kassettband än motsvarande
titel i DAISY-format. TPB ser satsningen på DAISY som en IT-satsning och demokratifråga
som båda har stöd i bl.a. Bibliotekslagen.

TPB forskar och utvecklar nya medier för läshandikappade. När det gäller det digitala
formatet DAISY har man samarbetat med det svenska dataföretaget Labyrinten AB. Även
framtagningen och försäljningen av spelare sköts av kommersiella företag. Det har bildats ett
internationellt konsortium, DAISY Konsortium, där man arbetar för att DAISY ska bli en
standard för digitala talbokssystem. Fler och fler länder, organisationer och företag ansluter
sig. Kommersiella företag kan inte bli medlemmar i konsortiet men de kan ansluta sig som
”vänner”. Samarbetet har för avsikt att skapa det första professionella och kompletta digitala
talbokssystemet .

Information om TPB och deras verksamhet kommer ut kontinuerligt och är gratis.
���������	
��	��,	är en tidskrift som TPB ger ut med 3 nummer per år. Nr. 1-2, 2000 är ett
temanummer med information och artiklar om DAISY, digitala böcker. Även nr. 1, 2001 har
DAISY som sitt tema, men med fokus på världen.

På TBP:s hemsida (http://www.tpb.se) uppdateras all information kontinuerligt. Här finns
också tidskriften ���������	
��	�� utlagd samt en mängd information om TPB:s organisation
och verksamhet. DAISY-konsortiets internationella webbplats (http://www.daisy.org)
beskriver den gemensamma utvecklingen och projekt i konsortiets medlemsländer.

#�$� �-	�����
	�
��.	���
�*+(/�0�
���	���
�������	�	
���!� �����������	�	


����	������	���������	�

Den svenska talboksmodellen bygger på ett tredelat ansvar mellan stat, landsting och
kommun. Ansvaret på de tre nivåerna är uppdelat så att:

•  TPB är en central statlig myndighet med övergripande ansvar för produktion och bibliografisk
beskrivning av talböcker, är lånecentral för talböcker och har fortsatt ansvar för information och
rådgivning till bibliotek inom sitt verksamhetsområde.
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•  Länsbiblioteken/regionbiblioteken har ansvar inom sina respektive regioner för att stödja de lokala
biblioteken i deras talboksverksamhet efter nya, regionala talboksförsörjningsplaner, som görs efter
varje regions behov och förmåga.

•  Kommunernas bibliotek har ansvar som låneförmedlare gentemot enskilda personer.
(Talboken i framtiden, 1998, s. 47)

Folkbiblioteket är en av de institutioner som har ansvar för förmedlingen av talböcker till
låntagaren på det lokala planet.

#�&� ����	
������
�
������..)
���	����.!	�

I Sverige har vi ett styrelseskick med stark decentralistisk inriktning genom en stark
kommunal självstyrelse på regional och kommunal nivå. I många frågor tas ändå beslut på en
statlig nivå, beslut som skall genomföras bl a på kommunal nivå och det innebär oftast en
ökad kostnad för kommunen eller de organisationer som berörs av beslutet. En särskild
begränsningskungörelse har utarbetats för att de statliga myndigheterna skall begränsa sådan
statlig detaljreglering som driver upp kostnaderna för kommuner och landsting (Grimlund,
1997, s. 116).

Kommuner, myndigheter och organisationer förväntas förverkliga de mål statsmakterna
fastställt för varje verksamhetsområde. Kommunerna uppmanas att anta lokala målsättningar
för att stärka respektive verksamhet. Biblioteken befinner sig oftast under kulturnämndens
verksamhet men i framförallt mindre kommuner samverkar biblioteken med skolstyrelsen,
socialnämnden och fritidsnämnden (Blomgren, 1991). På senare år har
biblioteksverksamheten i många kommuner kommit att tillhöra andra nämnder än
kulturnämnden.� Möjligtvis kan det påverka kommunernas satsningar på
biblioteksverksamheten beroende på vilken nämnd biblioteksverksamheten tillhör. Det är
emellertid inget jag kommer att undersöka i denna uppsats. Enligt Roger Blomgren (ibid) som
stödjer sig på Egeberg betraktas kommunerna i ett utpräglat rationellt perspektiv av
statsmakterna; ”som styrbara och följsamma strukturer för implementering av en vagt
formulerad kulturpolitik” (ibid, s. 242). Kulturpolitiken är ett verksamhetsområde där den
kommunala självstyrelsen är särskilt stark. Kommunerna mobiliserar själva nästan den totala
delen av resurserna för verksamheten. ”Kulturpolitiken tillhör den ’oreglerade’ sektorn av den
lokala politiken”�(ibid, s. 219). Blomgrens undersökning gjordes innan Bibliotekslagen trädde
i kraft 1997. När det gäller bibliotek och talböcker har kommunerna därför inte bara att rätta
sig efter den ”oreglerade” eller som jag i kapitel 2.4.3 kommer beskriva den allmänna
kompetensen längre, utan kommuner och landsting har en speciallagsreglerande kompetens
som skall uppfyllas.

Fördelningen av samhällsuppgifter mellan de tre offentliga förvaltningsnivåerna, staten,
kommunerna och landstingen, bestäms av staten. Större delen av den offentliga verksamheten
ligger på kommunerna. Landstingen har fått de uppgifter som kräver så stort
befolkningsunderlag, att varje kommun för sig inte kan klara av dem. Staten har direkt
förvaltningsansvar för vissa nationella uppgifter. Statens viktigaste uppgift är emellertid att
fixera ramarna för kommunernas och landstingens verksamhet. En viktig strävan på senare tid
har varit att minska den statliga detaljregleringen (Grimlund, 1997)

”Relationen mellan staten och kommunerna beskrivs ofta i termer av styrning.” (Statens
styrning av kommunal verksamhet, 1996). Staten styr den kommunala verksamheten genom
bl. a. lagar och föreskrifter och genom att ange de finansiella ramarna samt genom mål- och



12

resultatstyrning. Följande kapitel är tänkta som en grund för att se vilka sätt staten har att styra
kommunerna.

#�&����1"�2���!��	�)��������
�
�

Målen fastställs som nationella mål och beslutas av riksdagen. Staten har ett övergripande
ansvar gentemot kommunerna. I kompletteringspropositionen 1992 (prop 1991/1992:150)
sägs bl a:

- De åtaganden som statsmakterna anser att kommunerna har gentemot sina invånare
bör läggas fast i lag eller regleras med stöd av lag.

- Övergripande nationella mål syftar till en allmän riktningsgivning för den
kommunala verksamheten. Inom ramen för dessa bör mera specifika mål
formuleras som är möjliga att konkret följa upp och utvärdera. Dessa mål kan avse
såväl kvantitativa som kvalitativa förhållanden.

- De mål och krav på kommunal verksamhet som fastställs av statsmakterna bör
innebära en tydlig ansvarsfördelning mellan statlig och kommunal nivå. Den
service som erbjuds medborgarna bör inte variera alltför mycket mellan regionerna
i riket.

I budgetpropositionen 1995 (prop 1994/95:100, bilaga 8) kan man om statens roll och
förhållande till kommunerna läsa att:

- Statens roll gentemot kommuner och landsting är främst att formulera nationella
mål och genom bl. a. lagstiftning ange de formella ramarna för verksamheten.
Staten måste också, på grund av sektorns omfattning och betydelse, kunna påverka
den kommunala konsumtionsutvecklingen och finansieringen genom att ange
finansiella ramar för verksamheten. Statens ansvar för samhällsekonomin och
verksamheten i stort måste samtidigt kombineras med respekt för den kommunala
självstyrelsen.

En annan viktig del i statens styrning av kommunerna är återkoppling av resultat från
uppföljningar, utvärderingar, tillsyn och kontroll. Det ställer stora krav på information om
måluppfyllelse och de resultat som kommunens verksamheter åstadkommer. (Statens styrning
av kommunal verksamhet, 1996).

#�&�#�����
�.���������.	�	�

Att använda sig av ekonomiska styrmedel innebär att materiella resurser tillförs eller tas bort
från en verksamhet för att få till det handlande eller tillstånd man önskar. Dessa styrmedel är i
sig inte tvingande eftersom materiella resurser går att skaffa på annat sätt, men med tanke på
den strama budget som är idag så måste denna styrning ändå vara avgörande för många
kommuner och landsting. Men användningen av ekonomiska styrmedel kan ändå inte
förhindra ett visst beteende i verksamheten, bara göra det billigare eller dyrare. Som
ekonomiska styrmedel använder staten sig oftast av generella och specialdestinerade bidrag.
Sedan 1993 ger staten ett generellt statsbidrag som varje kommun och landsting får disponera
efter sina lokala förutsättningar. Det generella statsbidraget skall verka för att:

•  ge garantier för att statliga åligganden kan förverkligas över hela landet
•  ge kommuner och landsting ett allmänt ekonomiskt stöd
•  stimulera utbyggnad av viss kommunal service
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•  utjämna skillnader i kostnader för den kommunala verksamheten
                                                                                                      (Grimlund, 1997, s. 98)

Generella bidrag är inte bundna till någon verksamhet utan kan ses som ett allmänt
ekonomiskt stöd till kommunerna och landstingen. Specialdestinerade statsbidrag lämnas
däremot endast på vissa villkor. Specialdestinerade bidrag kan vara avsedda för verksamheter
som kommunerna eller landstingen är ålagda att bedriva. Tanken är att staten ska slippa
tillgripa lagstiftning för att få kommunerna att inrikta sin verksamhet på ett önskvärt sätt.
(Statens styrning av kommunal verksamhet, 1996, s. 17). Ytterligare ett ekonomiskt styrmedel
från statens sida är projektbidrag som kommuner och landsting kan söka för ett klart angivet
ändamål. Stödet kan hållas inne om inte staten anser att målet uppfylls. (ibid)

#�&�$��0���	��	��
�

Under senare år har det skett en decentralisering av uppgifter och ansvar till kommuner och
landsting. Ett sätt att decentralisera har varit att övergå från detaljreglering till ramlagstiftning
och avreglering. Ett annat sätt man använt är att överföra ansvar genom
huvudmannaskapsförändringar. Ramlagstiftningen gör att kommuner och landsting får större
frihet att utforma sin verksamhet efter lokala behov och förutsättningar. Utvecklingen mot
ramlagstiftning har emellertid sin motsats i en utveckling mot en ökad användning av s.k.
rättighetslagstiftning. Denna rättighetslagstiftning är ”ett uttryck för en kraftfull statlig
styrning av den kommunala verksamheten, baserad på mål som rättvisa och likvärdighet.”
(Statens styrning av kommunal verksamhet, 1996, s. 18) Exempel på detta är lagen om stöd
och service till vissa funktionshindrade, LSS 1993:387. Det finns alltså två nationella trender
som kolliderar. Å ena sidan en decentraliseringstrend för ökat kommunalt och regionalt
självstyre, å andra sidan kravet på rättvisa och likvärdig behandling för alla individer i
Sverige.

I den nya kommunallagen som infördes 1992 ges en precisering av förhållandena för
kommunerna när det gäller befogenheter och organisation. Kommuner och landsting har dels
en allmän kompetens och dels en speciallagsreglerad kompetens. Den allmänna kompetensen
innebär att kommuner och landsting själva får besluta om angelägenheter av allmänt intresse
som rör kommunens/landstingen område eller deras medlemmar. Inom ramen för den
allmänna, kommunala kompetensen kan kommuner och landsting ta initiativ till åtgärder och
verksamheter för att främja kommunmedlemmarnas service och behov. Enligt den
speciallagsreglerade kompetensen är kommuner och landsting av staten ålagda att ta hand om
vissa uppgifter. Det finns ett antal speciallagar som reglerar dessa uppgifter. Ex på sådana
lagar är: skollagen, socialtjänstlagen och bibliotekslagen. Även dessa lagar antar mer och mer
ramlagskaraktär, dvs att de anger målet och riktlinjerna för verksamheten och tillämpningen
beror på de lokala förutsättningarna. Vissa av speciallagarna och förordningarna innebär ändå
inskränkningar i den handlingsfrihet som ramlagstiftningen ska ge kommunerna.

#�&�&��%	
���..)
�����3������	��	


Kommunernas självständighet kommer bl. a. till uttryck i kommunallagen. Riksdagen är
emellertid den som ytterst bestämmer över den kommunala självstyrelsens omfattning,
inriktning och innehåll. Kommunerna och staten har flera områden med gemensamma
uppgifter för att uppnå samhälleliga mål. Det är därför svårt att i dessa fall dra en tydlig gräns
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för uppgiftsfördelning och ansvar mellan staten och kommunerna. Det finns en mening med
att inte klart fastställa gränsen för uppgiftsfördelningen, staten skapar på detta vis en
förutsättning för att ansvars- och uppgiftsfördelningen mellan stat och kommun ska anpassas
efter tidsandan, specifika krav och förändringar i samhället. På detta vis kan man bl. a. se till
att grundläggande samhällsfunktioner upprätthålls och att eftersatta gruppers behov
tillgodoses. (Statens styrning av kommunal verksamhet, 1996, s. 21)

Kommunerna har under senare år fått ett allt större ansvar för sin egen verksamhet. Det är inte
bara beslut och ansvar som decentraliserats utan även kostnaderna för verksamheten har
flyttats ut till kommunerna. Kommuner och landsting svarar idag ekonomiskt för ca 2/3 av
den totala offentliga verksamheten (Grimlund, 1997, s. 114) När det gäller kulturutgifter står
kommunerna procentuellt sett för den största delen av utgifterna inom den kommunala
verksamheten (Blomgren, 1991, s. 229). Även om kommunernas kärnverksamhet är
densamma; att tillhandahålla en god verksamhet och därigenom uppfylla välfärdspolitiska
mål, så arbetar varje kommun på sitt sätt. Brorström och Siverbo (2001, s. 9) framhåller att
lokala förutsättningar och politiska värderingar har stor betydelse för verksamheternas
utveckling och framgång. Blomgren (1991) visar i sina forskningsresultat att de lokala
variationerna inom kultursektorn är avsevärda. Det beror enligt Blomgren på både politiska
faktorer, strukturella egenskaper som finansiella resurser och närvaron av starka organiserade
intressen. När det gäller biblioteksverksamheten menar han emellertid att skillnaderna har
minskat och inte är så stora. Idag ansvarar kommunerna för att det finns ett folkbibliotek i
varje kommun. Det är reglerat i bibliotekslagen som trädde i kraft 1 januari 1997.

Sammanfattningsvis skulle man alltså kunna säga att olika kommuner ger olika
förutsättningar till folkbiblioteken beroende på lokala förutsättningar och politiska
värderingar. Dessa lokala förutsättningar och politiska värderingar påverkar också hur
kommunen tillämpar lagar och realiserar de mål som staten satt upp för kommunal
verksamhet.

#�&�4���������).	
��

Tillgången till anpassad information och kultur har en bred politisk grund och berör många
områden inom samhället. Områden som berörs är bl a�kultur, samhällsinformation, skola och
undervisning, upphovsrättsliga frågor, handikapp, och informationsteknik. Kommunerna
påverkas därför av rekommendationer och lagar från många olika områden i samhället. När
det gäller DAISY kan man finna stöd för utvecklingen till det nya talbokssystemet i en rad
dokument. De nationella målen anger emellertid endast i vilken riktning man vill att
verksamheten skall utvecklas. Jag har nedan försökt åskådliggöra en del av de statliga
dokument som kan påverka i frågan om DAISY. Jag har valt att gå tillbaka ett par decennier i
denna redovisning av statliga dokument. Jag gör emellertid inga anspråk på att vara
fullständig.

Ett av målen som antogs av en helt enig riksdag i 1974 års kulturpolitiska beslut var att
kulturpolitiken skulle ta särskild  hänsyn till eftersatta gruppers erfarenhet och behov. (prop
1974:28, s. 295)

Handikapputredningen 1965 fick i uppdrag av regeringen att behandla frågor om behovet av
olika slags insatser för handikappade. De satte upp två mål för åtgärder inom kulturområdet
när det gäller behovet för handikappade.
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•  Handikappade skall ha samma tillgång till kultur som andra
•  Särskilda åtgärder måste vidtas för dem som på grund av handikapp är utestängda från viss

kulturell verksamhet.
(Talboken i framtiden, s. 22)

Denna utrednings betänkande resulterade i bl.a. ������	 ��	 �� (SOU 1976:20). Det är den
första stora utredningen som undersökt hur funktionshindrades tillgång till bl a litteratur ser
ut. I regeringens proposition 1976/77:87 formulerades målsättningen för handikappolitiken:
att göra samhället tillgängligt för alla samt att ge människor med handikapp möjlighet att
delta i samhällsgemenskapen och att leva på ett sätt som så långt möjligt är likvärdigt med
andras. Kostnaderna anser man i propositionen bör ligga på varje samhällsgren.

På regeringens uppdrag tillkallades en kommitté 1988 med uppgift att utreda vissa frågor om
kommunernas och landstingens insatser för människor med funktionshinder. Kommittén
antog namnet 1989 års handikapputredning. Sammansättningen av de deltagande i kommittén
bestod av bl a företrädare för samtliga riksdagspartier, handikapprörelser, landstings- och
kommunförbunden och statliga myndigheter. Huvudbetänkandet från 1989 års
handikapputredning (SOU 1992:52) ���	�������	
��	��, har bl a som utgångspunkt det mål
som handikapputredningen från 1965 föreslog, att kultur skall vara tillgängligt för alla och
särskilda åtgärder måste vidtas för dem som på grund av funktionshinder är utestängda från
viss kulturell verksamhet.

����	���	�������������� beslut (Kulturpolitik 1996/97:3) formulerar de nuvarande målen för
Sveriges kulturpolitik. Två av målen angår funktionshindrade. Kulturpolitiken skall:

•  Värna yttrandefriheten och skapa reella förutsättningar för alla att använda den
•  Verka för att alla får en möjlighet till delaktighet i kulturlivet och till kulturupplevelser samt till

eget skapande

I propositionen 1996/97:3 uttalade regeringen att en översyn av vad som görs för
funktionshindrade inom kulturområdet är nödvändig. 1997 fick Statens kulturråd i uppdrag av
regeringen att göra en kartläggning och ett handlingsprogram för att underlätta
funktionshindrades deltagande i kulturlivet. Resultatet �����������������	��������	����	������
�	�����������	���	�������������� framlades som en rapport 1998	(Rapport från Statens
kulturråd 1998:3)

Handikappinstitutet utarbetade 1996/1997 på regeringens uppdrag ett handlingsprogram,  !

��	 
���������������	 ���	 ����� – ������	 ����	 ��������������	 
��	 ����	 ���"	 �	 #$$#.
Handikappinstitutet drivs av staten och Landstingsförbundet och har som mål att förbättra
livskvaliteten för människor med handikapp genom bra hjälpmedel och ökad tillgänglighet i
samhället. I detta handlingsprogram påpekas ”att den nya IT-tekniken måste göras tillgänglig
och användbar för äldre och funktionshandikappade, för att de inte ska få ökat handikapp av
att stå utanför teknik, som alla andra grupper i samhället redan hanterar.” (Talboken i
framtiden, 1998, s. 19)

I Bibliotek för alla (2001:1, s. 18) kan man läsa om %����&�������������� mellan staten
och landstinget som tar upp ersättningar till hälso- och sjukvården för år 2001. Där betonas
IT-utvecklingen för funktionshindrade. Det sägs bl a att:

Inriktningen i den nationella handlingsplanen för handikappolitiken (prop. 1999/2000:79) är att
uppmuntra ett effektivt utnyttjande av ny teknik i syfte att förbättra funktionshindrades



16

livskvalitet och möjligheter att delta i samhällslivet. Det är även viktigt att tillgången till
information kan förbättras och underlättas. Informationstekniken och den digitala tekniken är
exempel på hur den tekniska utvecklingen medfört att helt nya hjälpmedel kommit fram
samtidigt som äldre hjälpmedel kunnat utvecklas och förbättras. Parterna konstaterar att det är
viktigt att de möjligheter till ökad delaktighet och tillgänglighet som skapas av ny teknik tas
tillvara inom hjälpmedelsområdet. Ett exempel på intressant teknikutveckling är talböcker i
digital form som ger betydligt högre kvalitet än kassettböckerna. Den digitala tekniken kommer
så småningom också att underlätta tillgången till talböcker eftersom de kommer att kunna
överföras elektroniskt.  (ibid, s. 18)

I regeringens proposition 1999/2000:79 ����	 ������	 ����	 ���������	 betonas ytterligare
vikten av att funktionshindrade har rätt till full delaktighet, självständighet och
självbestämmande.

'�����(�������� (1980:620) har som mål att: ”Samhällets socialtjänst skall på demokratins
och solidaritetens grund främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i
levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet.” (1 §) Vidare slås det fast att:
”Socialnämnden skall verka för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter
betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att
leva som andra. Socialnämnden skall medverka till att den enskilde får en meningsfull
sysselsättning...” (21 §)

)���	��	 ����	 ���	 ���&���	 ����	 &���	 
���������������* LSS (1993:387) är en rättighetslag
och en komplettering till socialtjänstlagen (1980:620). LSS innehåller en kulturparagraf, 15 §,
där det står att ”Till kommunens uppgifter hör att /---/
5. verka för att det allmänna fritids- och kulturutbudet blir tillgängligt för personer som anges
i 1 §,”.  De personer som anges i 1 § är personer ”1. med utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd, 2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
eller hjärnskada i vuxen ålder (...), eller med andra varaktiga fysiska eller psykiska
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande (...).”

��������������	(1996:1596) är den lag som direkt påverkar själva folkbiblioteken. Den trädde
i kraft 1 januari 1997 och säger bl. a. att:

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.  (ibid, 8 §)

Folk- och skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att främja
språkutveckling och stimulera till läsning.  (ibid, 9 §)

�+,�	������������	��	����������	���	(��������	 
��	���������	���	
��������������, regel
nr 10 (1993) handlar också om kultur. ”Staterna skall se till att människor med
funktionsnedsättning kan delta i kulturlivet på lika villkor.” FN:s standardregler är inte
juridiskt bindande utan är ett moraliskt och politiskt åtagande för medlemsstaterna.

I �+,�	������&������ som antogs 1989 vill man ”säkerställa att det handikappade barnet har
effektiv tillgång till och erhåller undervisning och utbildning, hälso- och sjukvård,
habilitering, förberedelse för arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar
till barnets största möjliga integrering i samhället och individuella utveckling, innefattande
dess kulturella och andliga utveckling.” (artikel 23, punkt 3). Sverige ratificerade FN:s
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konvention om barnets rättigheter efter ett beslut i riksdagen 1990 utan att reservera sig på
någon punkt. Genom ratificeringen har Sverige tagit på sig en internationell folkrättslig
förpliktelse att följa konventionens bestämmelser. (Barnkommittén, SOU, 1997:116)

Talböcker framställs med stöd av -����&����������* 17 § (1960:729). De bibliotek och
organisationer som får tillstånd av regeringen har rätt att genom ljudupptagning med hjälp av
inläsning eller överföring från annan ljudupptagning producera exemplar av redan utgivna
litterära verk för utlåning till synskadade och funktionshindrade som inte kan använda verken
i skriftlig form. Finns redan en ljudupptagning av verket i handeln får man dock inte
framställa någon inspelning.

#�&�5� 6
�	����
�
���

Svenska Institutet för Systemutveckling (SISU) utgav 1997 .�&������&	 ��	 ����
����������	�����* en intervjustudie som fokuserar talboksanvändarens användning och krav
på talboken. Undersökningen utfördes på uppdrag av SRF Iris som är de synskadades
riksförbunds talboksproduktionbolag. Syftet med rapporten var att göra en användaranalys av
talboksläsaren som skulle kunna ligga till grund för utvecklingen av en prototyp för en ny
skönlitterär talbok. Studien genomfördes i form av intervjuer, man inriktade sig främst mot
synskadade. Rapporten delar in de intervjuade i två grupper. Grupp 1. Kvinnor äldre än 65 år,
synskadade senare i livet och utan teknik som specialintresse. Grupp 2. Män yngre än 65 år,
synskadade i barndomen och med teknik som specialintresse. Som resultat av undersökningen
redovisade författarna följande rekommendationer: Den gamla formen av talbok ska finnas
kvar men med förbättring av kvaliteten. Involvera yngre synskadade i utvärdering av
prototypen. Vidare analyser bör ske för att kunna utforma en prototyp för en framtida
användargrupp.

Kritik som kan framföras mot denna studie är främst indelningen av grupper. De är väldigt
grovt indelade. Talboksläsarna består av betydligt mer nyanserade grupper än dessa två.

Utredningen om Den svenska talboksmodellen som resulterade i !������	�	
������� (1998)
har gjorts av TPB och ger en bred kartläggning av talboksverksamheten i Sverige och förslag
på förbättringar av talboksverksamheten i framtiden. På TPB:s styrelses uppdrag gjordes
denna utredning som en förberedelse för de förändringar som kommer att påverka den
framtida svenska talboksmodellen i och med teknikskiftet för talböcker. Utredningen har
samlat synpunkter på talboksområdet genom att möta och prata med representanter för
myndigheter, organisationer och institutioner, bibliotek, talboksproducenter, musikbranchen,
teknikutvecklare, IT-företag, talboksläsare m.fl. Två typer av utvärderingsenkäter om den
befintliga talboksmodellen skickades ut. En enkät var riktad mot länsbiblioteken och
kommunbibliotek och en enkät var riktad mot talboksläsare inom organisationerna
Synskadades Riksförbund (SRF), Unga Synskadade och Förbundet mot läs- och
skrivsvårigheter (FMLS). Den enkät som skickades ut till länsbiblioteken var riktad till
länsbibliotekens konsulenter för sociala frågor. De fick välja om de själva ville svara på
frågorna eller om de ville delegera dessa till annan lämplig person. De fick även själva välja
om de ville skicka frågorna vidare ut till kommunerna i regionen. Resultatet blev att alla 24
länsbibliotek och 41 kommunbibliotek i landet svarade på enkäten. Förslagen som kom fram
var bl.a. att frågorna om finansiering av hjälpmedel och digitaliseringen av det befintliga
talboksbeståndet måste diskuteras vidare. Utredningen har inte kunnat beräkna hur många
personer som kommer att beröras av förändringen och det är därför svårt att uppskatta hur stor
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kostnaden kommer att bli för teknik-skiftet. Eftersom nya hjälpmedel måste tas i bruk för att
kunna använda den nya talboken blir investeringarna i hjälpmedel betydande. Utredningen
anser att frågorna måste diskuteras vidare med de berörda huvudmännen, landstings- och
kommunförbunden samt olika berörda departement inom regeringskansliet, eftersom
förändringen medför stora kostnader. Utredningen föreslår att regeringen tillsätter en ny
talbokskommité för att driva vidare dessa frågor. Man föreslår också att den svenska
talboksmodellen med sitt tredelade ansvar mellan staten, landstingen och kommunerna skall
fortsätta. Vidare föreslår man att länsbibliotekens/regionbibliotekens roller i att stödja och
arbeta med läsfrämjande insatser, teknik- och kompetensutveckling samt att ge teknikstöd,
även i fortsättningen skall vara deras viktigaste uppgifter inom talboksverksamheten. Man tror
att länsbibliotekens roll som förmedlare kan stärkas i framtiden när nya distributionsvägar kan
bli aktuella. Det lokala bibliotekets roll för den läsahandikappade låntagaren när det gäller
information om och vägledning till litteraturen är av största vikt. Och man noterar att det
lokala biblioteken kan behöva stöd från sitt länsbibliotek för att kunna utveckla
talboksverksamheten. Dessutom föreslår utredningen att TPB ytterligare ska anstränga sig att
åstadkomma en attitydförändring hos landets biblioteksledningar och bibliotekspersonal för
att åstadkomma en större förståelse för de läshandikappades situation. Utredningen poängterar
även hur viktig upphovsrättslagstiftningen är för en framgångsrik jämlikhetspolitik och anser
att det är viktigt att regeringen bevakar att de EG-direktiv som gäller upphovsrätt i
informationssamhället inte leder till försämring av tillgången till litteratur för synskadade och
andra funktionshandikappade.

Denna utredning är starkt färgad av TPB:s vilja att förändra. Det är dessutom väldigt få
kommunbibliotek som kommer till tals i den undersökning som genomfördes. Inga enkäter
har skickats direkt till folkbiblioteken utan endast i de fall region- eller länsbiblioteken ansett
det viktigt att vidarebefordra frågorna till folkbiblioteken har det skett. Det gör att väldigt få
folkbibliotek haft möjlighet att påverka svaren i undersökningen.

.����/�������������*	!�����0	���	���������
�������������,  (2001-02-20) är utförd av SIFO på
uppdrag av TPB. Denna undersökning har inte gjorts för att publiceras. Syftet med
undersökningen är att få en sammanfattning av läget ”på landets bibliotek och undersöka
attityderna till ny talboksteknik och till samarbetet med myndigheten Talboks- och
Punktskriftsbiblioteket.”  (ibid. s.1) Målgruppen är bibliotekschefer, bibliotekarier och
assistenter/kanslister på 118 olika bibliotek fördelade över hela landet. Man ville få ett resultat
som var representativt för bibliotekspersonalen varför man ansträngde sig för att nå
målgruppen med samtliga dessa tre befattningar på varje bibliotek. Undersökningen har
genomförts via telefonintervjuer. Undersökningen visar� genomgående en positiv attityd till
TPB. Man har sammanställt resultaten i fyra olika områden: Attityd och kännedom,
Tidskriften Bibliotek för alla, Webb och Handikat samt DAISY. Bibliotekschefer och
bibliotekarier svarar ganska lika medan svaren från assistenter/kanslister skiljer sig främst åt
genom att de inte har samma kontakt med TPB , de läser inte tidskriften ���������	
��	�� i
samma utsträckning och de föredrar tryckt information framför elektronisk. Det fanns inte
några stora geografiska skillnader. När det gäller området DAISY visste 99% av de
intervjuade om att det finns digitala talböcker på CD-romskivor, kallade DAISY. En av
frågorna gällde hur många av låntagarna man trodde skulle vilja prova DAISY-talböcker
inom det närmsta året. 45% trodde att var tionde eller färre ville prova, 75% trodde att
varannan eller färre skulle vilja prova DAISY-talböcker och endast 5% trodde att 51-100% av
talbokslåntagarna skulle vilja prova. 19% svarade inte eller var tveksamma till denna fråga.
Inte heller när man frågade om hur många användare man trodde hellre skulle låna DAISY-
talböcker än kassettband inom de närmaste 3-åren, förutsatt att praktiska saker var lösta, gav
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några högre siffror. Drygt 60 % trodde att varannan eller färre skulle föredra DAISY-
talböcker. 19% trodde att hälften av talbokslåntagarna skulle föredra DAISY.

$���1	���

Den för-förståelse jag hade innan intervjuerna baserade sig främst på det material jag tagit del
av från bl a TPB och reflektioner kring detta. Jag gjorde även ett studiebesök på TPB i
Stockholm i början av arbetet där en heldag ägnades åt enbart DAISY. Det gav mig mycket
kunskap och även en inblick i hur TPB jobbar och en känsla av den entusiasm som finns för
DAISY på TPB. Dessutom möter jag i mitt arbete som vikarierande bibliotekarie både
talbokslåntagare och en bibliotekarie som dagligen arbetar med talböcker och DAISY. Det är
framför allt från låntagare jag förstått att alla inte har möjlighet att skaffa sig någon DAISY-
spelare eller dator på egen hand. En av låntagarna säger sig inte ha råd och den andra
låntagaren läser oftast talböcker i en freestyle medan hon rör sig, vilket inte är möjligt med en
tung DAISY-spelare. Båda läser flera talböcker i veckan och det är klart att de funderar hur
det skall bli sedan, om det bara är DAISY som kommer att produceras. Folkbiblioteken
ansvarar för att läshandikappade har tillgång till litteratur och information. De är också
ansvariga för själva förmedlingen till enskilda låntagare. Folkbiblioteken är de bibliotek som
TPB vill se som spindeln i nätet när det gäller information om DAISY. Utifrån dessa
erfarenheter blev jag nyfiken på bibliotekets möjligheter att möta denna förändring som
talboksskiftet innebär.

Syftet med denna uppsats är att belysa hur folkbiblioteken påverkas av de förändringar som
teknikskiftet till DAISY för med sig. För att uppfylla detta syfte har jag valt att göra intervjuer
på ett antal folkbibliotek. För att nå så stor variationsbredd som möjligt i urvalet av bibliotek
valde jag tre bibliotek som ligger i städer med något olika storlek samt tre bibliotek som
ligger i mindre kommunsamhällen, totalt sex bibliotek. Vid bedömningen av storlek jämförde
jag invånarantalet i de kommuner som skulle ingå i undersökningen. Av praktiska skäl utgick
jag från min hemkommun och valde därefter kommuner i närheten. Det innebär att alla
kommuner tillhör samma region. Det är huvudbiblioteket i respektive kommun som har
undersökts. Jag har valt att låta biblioteken vara anonyma därför att det inte har någon
betydelse för slutresultatet vilka biblioteken är. Undersökningen behandlar folkbiblioteken
som organisationer.

Jag har inte haft för avsikt att peka ut hur just ett specifikt bibliotek agerar vid  förändringen
till DAISY. Det är inte heller meningen att jag ska jämföra de undersökta bibliotekens
verksamhet. Vad jag vill ha reda på är vilka olika typer av problem som biblioteken ställs
inför och vilka förutsättningar som finns på biblioteken. För att få reda på detta har jag använt
mig av  en kvalitativ metod. Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer för att få en
större och djupare förståelse för den situation jag undersökt. Om jag istället valt en kvantitativ
metod hade jag fått en något ytligare eller grundare information om det jag undersökt, å andra
sidan hade jag då kunnat generalisera för att visa att en viss företeelse gällt i en bredare
bemärkelse. Holme och Solvang (1997) behandlar kvalitativ intervju i ett kapitel för sig. Där
tar de upp olika punkter som de anser viktiga. När det gäller utförandet är utgångspunkten för
forskaren ofta att han/hon undrar över hur en viss samhällsföreteelse tar form, man vill veta
mer om detta för att kunna förstå vad det är som sker. Det är vanligt att man växlar mellan
insamling av information och analys av denna vid kvalitativa undersökningar (ibid, s. 99 f).
Detta gör att kunskapen om det man undersöker hela tiden förändras. Till denna uppsats har
det hela tiden tillkommit ny information om utvecklingen av DAISY och förhållandena på
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biblioteken. Dels genom att jag talat med bibliotekarier och då fått ytterligare information om
det jag undersökt och dels genom att jag läst främst TPB:s material om hur DAISY
fortskrider. Eftersom DAISY är ett pågående projekt, en förändring som hela tiden utvecklas,
så blir det material jag samlat in lätt ”gammalt”. Det har gjort det hela något problematiskt.
Eftersom jag skrivit denna uppsats på halvtid och tiden från intervjutillfället till uppsatsens
färdigställande är ganska lång så kan givetvis berörda bibliotek ha bestämt sig för att agera på
ett annat sätt än vad som kom fram vid de intervjuer jag gjort.

Urvalet av intervjupersoner är viktigt när det gäller kvalitativa intervjuer. Syftet med
kvalitativa intervjuer skall enligt Holme och Solvang (ibid, s. 101) vara att öka
informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om den
situation eller händelse man undersöker. Kriterier som jag ville att de intervjuade skulle
uppfylla var: 1. Inneha kunskap om DAISY och talböcker 2. Insikt i bibliotekets övergång
och förändring till DAISY 4. Inblick i mål för verksamheten. Jag har valt att intervjua
bibliotekschefen eller den som är ansvarig för den särskilda verksamheten. Från början var
min intention att intervjua bibliotekschefen på respektive bibliotek för att få svar på frågor om
mål och påverkan på/av kommunens politiker. På större bibliotek har jag emellertid blivit
hänvisad till socialbibliotekarien eftersom denna person är mest insatt i procedurerna kring
DAISY. Det finns dock ett problem med att intervjua personer med stor kunskap i ämnet
enligt Holme och Solvang (ibid, s. 104). Dessa personer kan lätt göra om verkligheten och ge
övertygande men förvrängda beskrivningar. Eftersom förändringen till DAISY är initierad
”uppifrån”, från en statlig myndighet som ställer krav på  förändring, så kan svaren kanske
påverkas av de resultat man vet är önskvärda, vilket kan resultera i en mer positiv bild än vad
som är verkligt. Ytterligare ett sätt att säkerställa att man får så stort informationsinnehåll som
möjligt är att försäkra sig om största möjliga variationsbredd i urvalet (ibid, s. 101). Det hade
varit önskvärt att intervjua både bibliotekschef och verksamhetsansvarig vid varje
undersökningsenhet för att få så stor variationsbredd som möjligt men det har emellertid inte
varit möjligt att genomföra det i efterhand.

Intervjuerna genomfördes på respektive bibliotek. Det var en önskan från samtliga
respondenter att jag skulle besöka dem. Det gav mig samtidigt möjligheten att se hur varje
biblioteks talboksavdelning såg ut, hur de skyltat med DAISY-material mm. Intervjuerna har
skett med hjälp av en samtalsmanual (intervjumanual) som återfinns som bilaga sist i denna
undersökning. För att få med de områden och frågor som jag ville ha svar på valde jag att
använda mig av en samtalsmanual. En samtalsmanual skall emellertid vara utformad så att det
inte blir för stor styrning från forskarens sida. De intervjuade bör i så hög grad som möjligt få
styra utvecklingen av intervjun själva eftersom man vill få fram de synpunkter som är
undersökningspersonernas egna uppfattningar (ibid. s. 100 f). Intervjuerna som gjorts har
oftast haft karaktären av ett samtal. Jag har genomfört intervjuer vid sex bibliotek och med sju
personer varav intervjun vid det första biblioteket var en provintervju. Jag valde att ha med
även denna därför att intervjun fungerade bra och jag fick även tillfälle att intervjua två
personer vid detta tillfälle som tillförde, för mig och undersökningen, mycket värdefull
information. Jag har alltså vid ett av biblioteken intervjuat både bibliotekschefen och
socialbibliotekarien. Intervjun med bibliotekschefen var inte planerad och de frågor hon
svarade på gällde mål och verksamhetsplan och inte själva talboksverksamheten. Jag ser
därför dessa svar som en komplettering till den intervju jag tidigare genomförde med
socialbibliotekarien. Varje intervjutillfälle tog ungefär 45 minuter och spelades in på band,
varefter jag gjorde en utskrift av inspelningen. Jag har skrivit ut det som är relevant för min
undersökning. I och med att man försöker få intervjun så lik ett samtal som möjligt så blir det
naturligtvis en del brus eller mindre viktig information som kommer med. Jag valde alltså att
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inte skriva ut detta ”brus” i utskriften för att enklare kunna sortera och analysera den
information jag var intresserad av. Utifrån denna utskrift har jag ställt samman en
resultatredovisning som ligger till grund för analysen. Samtalsmanualen finns som bilaga sist i
uppsatsen och utskrifterna av intervjuerna finns hos mig. Utifrån intervjuerna skall jag försöka
ge en bild av hur några av våra folkbibliotek hanterar situationen med övergången till DAISY
och vilka problem de stöter på.

De personer jag intervjuat är respondenter eftersom de är delaktiga i det skeende som jag
studerat. (se Holme och Solvang 1997, s. 104). Holme och Solvang poängterar att en bra regel
för att få så nyanserad kunskap som möjligt är att ta med så olika undersökningesenheter man
kan i  ett kvalitativt urval (ibid, s. 105). Min önskan har också varit att respondenterna skulle
representera folkbibliotek som skiljer sig åt i storlek. Skillnaden mellan stora och små
bibliotek ligger bland annat i att på ett litet bibliotek finns inte alltid en person med speciellt
ansvar för varje verksamhet. Alla är delaktiga i många olika göromål på biblioteket och ska
kunna lite om allting. Det kan också vara så att man har väldigt få låntagare med särskilda
behov. På ett större bibliotek finns oftast en eller flera personer som har till uppgift att sköta t
ex talboksverksamheten och är specialister på sitt område. Det innebär förstås att det finns
mer tid just till detta specifika område. Det visade sig också att de bibliotek jag undersökte
hade en stor variationsbredd när det gällde hur långt de kommit i övergången till DAISY.
Detta var emellertid inte ett planerat urval. Det var först vid intervjun jag blev varse att på ett
av biblioteken hade man ännu inte introducerat DAISY.

Vid analysen utgick jag från de två frågeställningar jag ställt upp för uppsatsen. Vilka
problem uppstår för folkbiblioteken när de ställs inför en förändring som DAISY? Vilka
förutsättningar har folkbiblioteken för att genomföra förändringen till DAISY? Genom att
först tolka intervjusvaren utifrån frågeställningarna kunde jag sedan bryta ner intervjusvaren i
”underavdelningar”. Jag jämförde sedan dessa ”underavdelningar” och letade efter likheter
och skillnader och försökte framför allt få fram vilka olika variationer av förutsättningar och
problem som fanns vid de olika biblioteken. Även teorin har påverkat utformningen och val
av grupper vid analysen, framför allt när det gäller mål och strategier för DAISY. Det var
många gånger problematiskt hur jag skulle behandla t ex en förutsättning eftersom en
förutsättning vid ett bibliotek kunde upplevas som ett problem på ett annat bibliotek. De
grupper jag slutligen bestämde mig för överensstämmer med kapitelrubrikerna 7.1.1 till 7.3 i
denna undersökning.

$����1	�������)����


Det hade varit möjligt att göra denna undersökning med hjälp av enkäter och en kvantitativ
metod, vilket var min första tanke. Det som gått förlorat hade bl a varit det engagemang som
jag kunde observera fanns hos vissa av respondenterna. Dessutom hade attityderna till DAISY
inte kommit fram om jag valt enkäter. Men jag hade å andra sidan fått ett statistiskt bredare
underlag för dagens situation på biblioteken när det gäller DAISY. Men trots att jag hade så
pass få undersökningsenheter menar jag ändå att jag fått en ganska bred bild av de variationer
som finns på folkbiblioteken.

Jag blev hänvisad till socialbibliotekarien av bibliotekschefen på två av biblioteken. I
efterhand tycker jag att för att få de svar som jag bl a var ute efter skulle jag stått på mig och
hävdat att jag ville intervjua just bibliotekschefen. I och med att jag i vissa fall intervjuat
socialbibliotekarien och i vissa fall bibliotekschefen har deras kunskaper om framför allt mål
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och samarbete med politiker skilt sig åt. En bibliotekschef ger kanske ett annorlunda svar i
och med att det är hans/hennes område medan socialbibliotekarierna inte är lika insatta i detta
arbete. Å andra sidan har jag av socialbibliotekarierna fått den information och kunskap som
de har som praktiskt arbetar med talböcker och DAISY dagligen. Jag borde intervjuat både
chef och verksamhetsansvarig på samtliga bibliotek för att få ett så rättvist resultat som
möjligt.

Ett problem som jag ställdes inför vid själva intervjun på ett av biblioteken var att
respondenten inte hade några svar på frågorna om DAISY, därför att man helt enkelt inte hade
introducerat DAISY ännu. Detta blev emellertid en styrka för undersökningen eftersom jag på
detta vis fick en större variationsbredd.

En risk med den metod jag använt är att respondenter med stor kunskap i ämnet framhåller det
som är bra med sin verksamhet (se Holme och Solvang, 1997, s. 104). Eftersom DAISY är ett
beslut som staten (TPB) beslutat, kan risken finnas att man vill förmedla ett bättre intryck av
sin verksamhet på folkbiblioteken än vad som är fallet. Jag tycker mig se det i svaren från
någon intervju att man har tänkt göra mycket, men det finns t ex inga beslut om när man ska
göra det.

Som jag nämnde ovan är DAISY ett pågående projekt och förutsättningar och problem
förändras hela tiden. I och med att denna uppsats har tagit så pass lång tid att färdigställa kan
det på undersökta bibliotek ha skett förändringar sedan jag gjorde intervjuerna.

Efter hand  har det kommit fram att man skiljer på barn- och vuxentalböcker lite olika på olika
bibliotek. Något jag missat i samtalsmanualen. Ett av biblioteken har en strategi när det gäller
inköp av DAISY-talböcker till barn men inte när det gäller talböcker till vuxna. Vid ett senare
tillfälle får jag klart för mig att vid det bibliotek, där hälften av talboksinköpen är i DAISY-
format har man ännu inte tagit ställning till om man ska börja köpa in DAISY-talböcker till
barn ännu. Det kan bero på hur man har delat upp beståndet i biblioteket, om talböcker står
samlat eller om talböcker till barn hör till barnavdelningen. Det kan också bero på om det
finns ett gemensamt mål på biblioteket att sträva mot och vilket samarbete som sker mellan
olika avdelningar och personal.

&���0���	���)�

I detta kapitel presenterar jag den litteratur jag har använt mig av i uppsatsen.

För att få en allmän grundkunskap i organisationsteori har jag läst 1���������������	(2000)
av Mary Jo Hatch och 2��	������	������������	
������	(1998) av Dag Ingvar Jacobsen
och Jan Thorsvik. De är allmänna läroböcker som tar upp många olika riktningar och aspekter
när det gäller organisationsteori, de är också relativt nyskrivna. Mary Jo Hatch är professor i
organisationsteori vid Cranfield School of Management i England. Hon har också arbetat vid
handelshögskolan i Köpenhamn. Sin utbildning har hon fått i USA och hon har även
undervisat på UCLA. Dag Ingvar Jacobsen och docent Jan Thorsvik är verksamma vid
högskolan i Agder, Norge. Ytterligare en grundläggande bok har varit 1���������������	 �
������	 ���	 �������	 ���������&	 (1989) av Bengt Abrahamsson som det refereras till i
mycket av den litteratur som jag tagit del av. Abrahamsson är professor med inriktning mot
organisations- och arbetslivsfrågor vid Växjö universitet och Arbetslivsinstitutet.
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När det gäller litteratur om målstyrning så finns det mycket skrivet. En stor del av litteraturen
är av typen handledning, dvs den utgörs av praktiska rekommendationer för den som vill
målstyra. Denna litteratur är ofta skriven av konsulter eller forskare, antingen som
handledning för hur målstyrning bör gå till, eller som beskrivning av tillvägagångssätt vid
införandet av målstyrning i olika organisationer (Milsta, 1994, s.18). Av denna typ är bl a
3����/�����	�$0�����	 ��������
���	 
��	�

������	&��������	 (1989) av Gunnar Pihlgren och
Arne Svensson, och Arne Svenssons 3����/�����	�	��������	(1993).	Gunnar Pihlgren är VD
för Nordiska Institutet för Företags- och organisationsstudier och Arne Svensson är VD för
Professionell Management. Båda har erfarenhet både från den offentliga sektorn och
näringslivet. Rombach påpekar i %��	���	����	��	��/�	���	���4	(1991, s.36) att i litteraturen
om målstyrning, antingen det handlar om målstyrning i allmänhet eller i offentlig verksamhet,
så saknas ofta redovisad empiri, dvs litteratur av forskningskaraktär.

Margaretha Milsta har i sin avhandling*	 3����/�����	 ���	 ��������
���	 �����	 �	 �������*
����������	���	 ����
������������	 ���� (1994), gjort en fallstudie av ett privat företag och en
offentlig förvaltning. Som utgångspunkt anger Milsta att många organisationer, såväl privata
som offentliga, väljer att målstyra sin verksamhet för att bli mer effektiva. Hon vill genom
denna studie ge kunskap om förutsättningar och hinder för målstyrning i praktisk verksamhet.
Resultaten av undersökningen visar att målstyrning kan vara svår att tillämpa i praktiken.
Resultaten visar också att det finns fler likheter än skillnader mellan offentlig och privat
verksamhet. Genom analysen av praktisk målstyrning framkommer vissa kännetecken som
genomsyrar båda typerna av organisationer. 1) att målen mer betraktas som symboler än
styrinstrument 2) att anställdas delaktighet är starkt begränsad vid målformulering 3) att den
hierarkiska styrningen är framträdande samtidigt som det till stor del är tillfälligheter som
präglar den praktiska verksamheten 4) att måluppfyllelse utvärderas på högre hierarkiska
nivåer och att målen sällan används som hjälpmedel för att lokalt utvärdera och förändra
verksamheten på operativ nivå. Milstas avhandling är knuten till Linköpings universitet och
institutionen för pedagogik och psykologi.

Sam Paldanius tillhör samma universitet och institution som Milsta och har i sin
licentiatavhandling behandlat %���������*	 ��������	 ���	 �����������
���������	 �	 �����
&�����������	(1999). Paldanius avhandling behandlar även kommuner och målstyrning då det
är i denna miljö han gör sin undersökning. Hans resultat visar att delaktighet så den framställs
i forskningslitteraturen, som delaktighet i målformuleringsprocessen, i sig skapar hierarkier
och döljer en annan typ av viktig delaktighet, nämligen den horisontella delaktigheten.

'��������	������������� (2001) av Anna-Lena Höglund och Christer Klingberg är i första
hand en handbok för folkbibliotekens beståndsuppbyggnad. De tar emellertid också upp
reflexioner och visioner om hur folkbiblioteket ska kunna bli tillgängligt för alla. Författarna
har båda föreläst om mediehantering och arbetat både praktiskt och teoretiskt med
beståndsuppbyggnad på folkbibliotek. Boken presenterar verktyg för att kunna utveckla ett
mediebestånd utifrån två bärande tankar: att alla människor ska kunna ta del av den service
som folkbiblioteken erbjuder och att folkbibliotekens resurser ska användas på ett så effektivt
sätt som möjligt i förhållande till de mål den nationella bibliotekslagen och de lokala
kulturmålen ställer upp. Detta är inte något forskningsbidrag utan boken har vuxit fram ur
praktiska kunskaper och problem som författarna stött på under sin tid på folkbibliotek.

I boken %��	���	����	��	��/�	���	���4 (1991) kritiserar Björn Rombach målstyrningen i den
offentliga sektorns organisationer och visar varför det enligt honom inte går att styra med mål.
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Rombach gör en kritiska granskning av möjligheterna att tillämpa målstyrning i den offentliga
sektorns organisationer. Han anser att det är svårt att finna belägg för att målstyrning
verkligen fungerar i praktiken. Som argument mot målstyrning framför Rombach fyra
punkter. Teknikens effekter är osäkra; det finns bättre tekniker; tekniken går inte att använda
och tekniken tycks vara ogenomtänkt. Björn Rombach är ekonomie doktor och verksam som
forskare vid Handelshögskolan i Stockholm.

Roger Blomgren har i %��	 �������	 ��������������� (1991) undersökt de kommunala
kulturnämndernas resursfördelning mellan olika kulturpolitiska verksamheter. Blomgren visar
i vilken utsträckning det kommunala kulturanslagets omfattning och fördelning förklaras av
politiska resurser, socioekonomiska faktorer, strukturella faktorer och medborgarnas
inställning till kulturverksamhet. Dessutom tar Blomgren upp i vilken utsträckning lokala
organisationer som biblioteksorganisationer påverkar de kommunala kulturutgifternas
omfattning och fördelning. Hans undersökning visar bl a att trots de målformuleringar som
ställs upp för den kommunala kulturpolitiken så är de lokala variationerna inom
kulturverksamheten avsevärda. Han menar att förutom politiska faktorer så påverkar
strukturella egenskaper som finansiella resurser och närvaron av starka organiserade intressen
den lokala kulturpolitikens utformning. %��	 �������	 ���������������	 ingår i en antologi
som samlat en del av resultaten från forskningsprogrammet ”Kommunal självstyrelse och
kommunernas omvärldsberoende” som genomfördes mellan 1988 och 1990.

Litteratur om hur staten styr kommuner har främst bestått av Bengt E Grimlund, Agne
Gustafsson och Lars Zanderins bok  ���&������	�	���*	������	���	�������� (1997), där de
ger en kortfattad introduktion till svensk förvaltning. Grimlund har varit universitetslektor i
statskunskap och rektor för lärarutbildningen vid Umeå universitet. Gustafsson har varit
universitetslektor i statskunskap vid Umeå universitet och är välkänd samhällsdebattör.
Zanderin är universitetslektor och undervisar i arbetsrätt, förvaltning samt Personal- och
Arbetslivsfrågor vid dåvarande Högskolan i Växjö och Rättssociologiska avdelningen vid
Lunds universitet. Jag har dessutom använt mig av '�����	��/�����	&	�������	&��������
(1996), som är en studie gjord av statskontoret på uppdrag av Kommunala
förnyelsekommittén. Det är en studie om hur de förändringar som skett i kommunerna, främst
under 1990-talets främre hälft, har påverkat statens möjligheter att styra och följa upp den
kommunala verksamheten. Slutsatser som man kommer fram till när det gäller mål och
resultatstyrning är att om statens styrning med mål och resultat skall fungera måste målen
vara tydliga och det måste gå att mäta resultaten. Man har funnit det svårt för staten att
effektivt styra de studerade områdena med mål och resultat. En förklaring man anger är att de
nationella målen är så övergripande att de är svåra att följa upp. De nationella målen anger
endast vilken riktning verksamheten skall utvecklas och är inte formulerade i tidsmässiga eller
mätbara termer, vilket ger en svag styreffekt.

&����7���������

Jag nämner att Pihlgren och Svensson (1989) samt Svensson (1993) är att betrakta som
handböcker och viss kritik kan framföras mot deras sätt att redovisa källor. De ger inte alltid
en riktig källhänvisning. Jag har ändå valt att använda mig av dem därför att de ger en
grundlig bild av målstyrning och de nämns i undersökningar gjorda av Milsta (1994) och
Rombach (1991).
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Jag använder mig inte av någon utländsk litteratur i denna undersökning vilket har att göra
med att DAISY ursprungligen är ett svenskt projekt och Sverige har kommit längre än övriga
länder  i denna utveckling. De artiklar jag funnit är oftast en beskrivning av DAISY och hur
arbetet med digitala talböcker har utvecklats i Sverige. Om målstyrning finns mycket litteratur
varför en avgränsning behövdes göras.

4���*	���

I detta kapitel tar jag upp den teori jag använt mig av. Jag har valt att anknyta denna
undersökning till målstyrning därför att staten styr kommunerna med bl a mål. Jag kommer
först att beskriva målstyrning som idé, dvs hur den framställs i den praktiskt inriktade
litteraturen för att sedan diskutera de två begreppen mål och styrning som ingår i ordet
målstyrning. Jag kommer också att ta upp vissa områden inom målstyrning som är av speciellt
intresse för min undersökning.

4����1"�����
�
�

Målstyrning har sina rötter i Management by objectives (MBO). Peter F Druckner ses som en
portalgestalt inom målstyrning då han på 1950-talet lanserade MBO. Druckner beskrev MBO
som en process för att medvetandegöra de övergripande målen för verksamheten så att alla
inom organisationen kunde ta dem till sig. Delaktighet i själva målformuleringsprocessen är
däremot inte något krav för definitionen av MBO. Som styrinstrument befäster MBO
maktförhållandena genom en hierarkiskt uppbyggd organisation (Milsta, 1994, s. 21). I de
diskussioner som förs idag om målstyrning är decentralisering och delegering av uppgifter,
ansvar och befogenheter en viktig del av målstyrning. De anställda som befinner sig längst
ned i hierarkin skall vara delaktiga i verksamhetens målsättning, vilket inte är möjligt i
hierarkiska organisationer (ibid). Målstyrning av idag förutsätter alltså en decentraliserad
organisation.

I litteraturen av praktisk karaktär skiljs det sällan mellan målstyrning som styrfilosofi och
målstyrning som teknik och process. Milsta menar att målstyrning som idé bygger på en
rationell styrfilosofi. Den tanken grundar hon på Rombachs tanke att om medlemmarna i en
organisation känner till målen så försöker de också nå dem (ibid, s. 21).

Begreppet målstyrning används ofta som ett samlingsnamn för att styra verksamheten inom
både offentlig verksamhet och företag (Pihlgren och Svensson, 1989, s. 38).
Målstyrningsbegreppet är emellertid inte entydigt. Pihlgren och Svensson (ibid.) visar på olika
aspekter som ryms i begreppet målstyrning. Det kan vara en allmän strävan till
decentralisering, ett sätt att minska regelverket för att få en mer flexibel organisation, den
procedur mellan chef och medarbetare som leder fram till konkreta mål eller
planeringsmetoden i stort. Ofta beskrivs målstyrning i litteraturen som en styrform  med stor
handlingsfrihet för de anställda medarbetarna. Målstyrning som styrfilosofi och en
decentraliserad organisationsmodell förekommer ofta tillsammans, de går så att säga hand i
hand. Detta gör att decentralisering ofta betraktas som en del av begreppet målstyrning
(Milsta, 1994, s. 22).

Det som utmärker målstyrning enligt Pihlgren och Svensson (1989) är att formuleringen av
mål, besluten om mål och uppföljning av mål aktivt används för att nå mål. De framhåller
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också vikten av att på ett mätbart sätt koppla effekterna till resurserna. Svensson tar i boken
Målstyrning i praktiken (1993, s. 29) upp att målstyrning som idé innebär att:

•  mål skall anges för både verksamheten som helhet och för dess delar
•  det sker en uppföljning av mål och resultat
•  ledningen anger mål medan de anställda själva ansvarar för hur man når dit.

Den sista punkten förutsätter en decentraliserad organisation, vilket den offentliga
verksamheten strävar efter. Decentralisering innebär att man flyttar ut ansvaret från en central
styrning i organisationen till varje enhet. I detta perspektiv kan man se målstyrningen som ett
sätt att flytta ut nedbrytningen av mål till lägre hierarkiska nivåer, men med ett övergripande
mål som ledning. För de anställda på den operativa nivån, i verksamheten, innebär detta att de
blir delaktiga i utformningen av mål och hur man skall förverkliga dem. Man kan på detta sätt
ta tillvara de anställdas kunskaper och erfarenheter. Målstyrning uppfattas i allmänhet som ett
sätt att ta tillvara de anställdas kompetens och kunskap.

4������(	��	''	��."�

Det finns många olika slags mål. De kan förekomma i olika situationer, finnas på olika nivåer
och vara olika precisa eller till och med otydliga. Pihlgren och Svensson (1989) särskiljer
olika typer av mål: inriktningsmål, effektmål, produktionsmål och resurser.
 ���������������	 är ett allmänt formulerat, övergripande mål som politiker skall fastställa.
Som benämningen antyder så ska detta mål visa vilken riktning och ambition som gäller för
verksamheten. Målbeskrivningarna i ramlagarna är ofta av denna karaktär.
�

������ skall vara konkreta och mätbara. De skall också vara inplacerade i en tidsskala då
målet skall vara uppnått. Effektmålet skall ange vilka effekterna kommer att bli för de som
berörs av målet (verksamhetens målgrupp). Effektmålet kan alltså vara olika för olika delar av
verksamheten.
5�������������	 är en omskrivning av effektmålen till produktionsenhetens perspektiv. De
beskriver vilka åtgärderna är i produktionsapparaten för att nå de resultat man fastställt.
Produktionsmålet anges oftast i form av att ett visst antal tjänster skall utföras under en
begränsad tidsperiod.
6�������	är inget mål i sig utan snarare medlet för att nå målet. Men om det finns ett starkt
samband mellan en resursinsats och de effekter man får ut av den kan man använda sig av
resursmål. Politikerna skall kunna ange vilka resurser som ställs till förfogande för att nå ett
visst mål.

Pihlgren och Svensson (1989, s. 48) använder sig av nedanstående figur för att visa
sambanden mellan måltyperna. Om man frågar sig ”Varför?” när man följer figuren uppåt och
”Hur?” när man läser den uppifrån och ner så underlättar det förståelsen för sambanden.
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VARFÖR?
Inriktningsmål

Effektmål

Produktionsmål

Resurser
         HUR?

Fig. 1. Genom att fråga sig ”Varför?” när man följer pilen uppåt och ”Hur?” när man följer pilen nedåt
visar Pihlgren och Svensson (1989, s. 48) med denna figur hur sambanden mellan måltyperna
fungerar.

Många författare delar upp mål i olika hierarkiska nivåer för att analysera målproblematiken.
Werdelin (se Milsta, 1994) delar upp målbegreppet i ”goals”, ”objectives” och ”targets”.
Begreppen anger olika konkretiseringsgrad av målbegreppet, från allmänna abstrakta
målbeskrivningar till konkreta handlingsmål. Ofta samlas alla dessa olika benämningar under
begreppet mål.

Rombach (1991) menar att han i sin litteraturgenomgång också funnit att målstyrning bygger
på antaganden om att mål kan uppdelas hierarkiskt. Övergripande mål bryts ner till delmål
och  abstrakta mål på en hög hierarkisk nivå bryts ner till konkreta mätbara mål på lägre
nivåer.

4���#��(	��	''	������
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Liksom begreppet mål är begreppet styrning inte entydigt utan olika personer lägger olika
innebörd i begreppet. Styrning kan bl a handla om beslutsfattande, beslutsprocesser, makt,
kommunikation, struktur, kontroll eller en hierarkisk relation.

Jag använder mig i denna undersökning av samma definition av styrning som Milsta (1994, s.
31). Det är en bred definition med utgångspunkt från den /de som styr andra individer eller
grupper.

Styrning har således att göra med förhållandet mellan två aktörer; den styrande (A) och
den styrde (B). En aktörs försök att förändra sin omgivning betraktas också som
styrning då åtgärderna som vidtas syftar till att påverka andra aktörer. Analogt betraktas
aktörers anpassning till sociala normer, marknaden etc som styrning då aktören
använder normativa strukturer eller marknaden för att påverka andra aktörer. (ibid)

Milsta (1994, s. 132 ff) gör en indelning som visar tre olika föreställningar om hur
mellancheferna styr sin verksamhet. Den första föreställningen, styrning genom dekret eller
påbud, innebär att personalen informeras om vilka mål och riktlinjer som gäller och att detta
leder till en förståelse hos medarbetarna. I denna förståelse ligger antagandet att om
medarbetarna känner till målen så kommer de också att försöka nå dem. Den andra
förställningen, styrning genom delegering, innebär att medarbetarna själva får ta ansvar för
sin verksamhet och får de befogenheter som behövs. Mellanchefens roll blir snarare en
handledare eller vägledare och med uppgift att skaffa resurser och hjälpmedel så att
personalen kan utföra sina arbetsuppgifter. Den tredje föreställningen, styrning genom att vara
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men inte synas påminner om den delegerande synen men innebär ett mer passivt
förhållningssätt. Chefen ska finnas tillgänglig i bakgrunden men inte synas.

4�#�����
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Målstyrningens idé är att sammankoppla effektmål och resurser på ett sätt som går att mäta.
Pihlgren och Svensson (1989, s. 62 ff) beskriver två olika sätt att göra detta. Det ena sättet är
att ange en resursram inom vilken de uppsatta effektmålen skall uppnås. Det andra sättet är att
ange ett à pris (prisanslag) för en speciell tjänst. Att sätta upp resursramar är möjligt inom de
flesta offentliga verksamheter enligt Pihlgren och Svensson (ibid) medan prisanslag har visat
sig svårt att införa eftersom denna modell, i förhållande till den effekt man kan få ut är alltför
resurskrävande.

4�$��%	������!	�

Hur ser man på delaktighet inom målstyrning? Det är viktigt att alla anställda och
förtroendevalda på alla nivåer i organisationen engageras i målstyrningsprocessen. Alla måste
känna till helheten och hur den egna insatsen påverkar måluppfyllelsen (Pihlgren och
Svensson, 1989). Målstyrningens idé bygger på att anställda ska vara delaktiga i
formuleringen av mål. En målformuleringsprocess sker via dialog mellan medarbetare och
närmast överordnad chef. Detta för att i samförstånd kunna formulera konkreta mål för en viss
tidsperiod. Arbetssättet skall ske som en dialog med ”kunderna” och i hela organisationen.
(ibid, s. 67)

Milstas undersökning (1994, s. 198) visar att delaktigheten är begränsad vid formulering och
nedbrytning av mål. Hon visar att även mellancheferna ställs inför fastställda mål som de i sin
tur förmedlar till sina medarbetare. Det är sällan det förekommer försök att bryta ner
övergripande mål till konkreta delmål för enskild verksamhet. Även om styrning genom
dialog och diskussioner om mål är något som förordas från högre ledningsnivå så har detta
arbetssätt ännu inte genomsyrat organisationen enligt Milstas undersökning (ibid).

Paldanius (1999, s. 16) skriver att enligt Rodgers och Hunter visar en del forskning att
”faktorer som motivation och engagemang är mycket väsentliga för en fungerande
målstyrning.” Motivation och engagemang menar man inom målstyrningen blir en följd av
måluppfyllelse, delaktighet och ett manifesterat intresse från överordnade.

Delaktighet på olika nivåer kan vara frivillig eller påtvingad. Lagar och direktiv från
regeringen skapar en påtvingad delaktighet medan en frivillig delaktighet initieras inom
organisationen (Paldanius, 1999, s. 28). ”För den anställde innebär samma begreppspar att
påtvingad delaktighet kommer från antingen lagstiftaren eller ledningen och att frivillig
delaktighet initieras av dem själva.” (ibid)

Paldanius (1999, s. 114) skiljer på vertikal delaktighet och horisontell delaktighet. Med
vertikal delaktighet menas i huvudsak delaktighet i beslutsprocesser. Denna delaktighet är
oftast initierad uppifrån och gör anställda delaktiga i beslut som annars fattas på högre nivå.
Med horisontell delaktighet menar Paldanius (ibid, s. 146) professionell delaktighet. En
delaktighet som fokuserar på delaktigheten i relationerna mellan individer på samma nivå.
”Horisontell delaktighet är en del av relationerna och betyder att någon är delaktig (möjlighet
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att påverka) i viktiga spörsmål för den specifika verksamheten” (ibid, s. 177). Paldanius (ibid)
ger olika exempel på vikten av den horisontella delaktighetens betydelse. Ett av dessa
exempel är att den horisontella delaktigheten kan ses som en grund för demokrati på
mikronivå.
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Vanligtvis skiljer man mellan organisationens generella och specifika omgivning. Med den
generella omgivningen menas den nationella och internationella miljö som organisationen
verkar i. Den omgivning som däremot har direkt betydelse för organisationen eller för
organisationens möjligheter att nå sina mål benämns som den specifika omgivning. Offentliga
verksamheter får genom sina arbetsuppgifter en bestämd omgivning. Medvetna val och
handlingar styr oftast en organisations specifika omgivning som väljs med hjälp av mål och
strategier. Det finns oftast en stark koppling mellan de mål och strategier som en organisation
har och dess specifika omgivning. (Abrahamsson & Andersen, 2000, s. 180)

Målstyrning tar inte upp beroende eller samspel från organisationer eller aktörer utanför den
egna  organisationen. Men i� ett rationalistiskt perspektiv så uppfattas aktörer utanför
organisationen som begränsningar av organisationens möjligheter att förverkliga sina mål.
Men ”yttre betingelser” kan även innebära möjligheter för organisationen. (ibid. s. 181)
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Rombach (1991) vänder sig mot att mycket av litteraturen om målstyrning är mer av säljande
än vetenskaplig karaktär. Han anser att målstyrningen inte har prövats tillräckligt i empirisk
forskning. Mycket av den litteratur som finns är mer av typen handledning än emipiri och det
vetenskapliga stödet för målstyrning är således svagt. Mycket av litteraturen om målstyrning
är enligt Rombach (ibid) skriven på 1970-talet då man både internationellt och inom svensk
offentlig verksamhet intresserade sig för målstyrning. Därefter menar Rombach (ibid) att man
internationellt tappade intresset för målstyrning men att målstyrningen i Sverige fick ett
uppsving under andra delen av 1980-talet.

Rombach (1991) har genom litteraturstudier kommit fram till att de positiva effekter som
målstyrning kan innebära kräver att flera förutsättningar är uppfyllda och att i den offentliga
sektorns organisationer är dessa förutsättningar svåra att uppfylla. De förutsättningar eller
framgångsfaktorer som Rombach (ibid) funnit i litteraturen är:

•  Formulering av klara mål
•  Anställdas medverkan och inflytande i målformuleringsprocessen
•  Återföring av resultaten
•  Belöning av måluppfyllelse
•  Ledningens stöd i målstyrning

Rombach (ibid) menar att dessa framgångsfaktorer uppfylls inte i den offentliga sektorns
organisationer.

Det finns redan flera olika styrtekniker som kan användas för att nå mål enligt Rombach
(ibid), som budgetstyrning, regelstyrning och detaljstyrning. Det som utmärker målstyrning är
att det är den enda teknik där man med hjälp av målen styr mot målen.
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Rombach (ibid, s. 106 ff) anger fyra argument mot målstyrning:
1. Teknikens effekter är osäkra. Eftersom offentliga organisationer inte klarar uppfylla de

förutsättningar som krävs när det gäller målstyrning (se ovan) så kommer de positiva
effekterna att utebli.

2. Vi har bättre tekniker. Många av de styrtekniker som används av politikerna går inte att
kombinera med målstyrning.

3. Vi kan inte använda tekniken. Den offentliga sektorns organisationer leds av parlament
där det skall bedrivas politik. Politikerna skall företräda väljarna och ha tydligt skilda
åsikter vilket inte fungerar om man använder sig av målstyrning. Målstyrningen skulle
göra politiken mindre synlig.

4. Tekniken verkar ogenomtänkt. Brister i målstyrningstekniken är bl a att det inte ges någon
ledning om hur målhierarkier ska ställas upp eller hur mål ska kunna brytas ner. Dessutom
är det oklart hur man skall behandla risken för negativa sidoeffekter vid nedbrytning av
mål. Ett annat problem är att tekniken bygger på orealistiska uppfattningar om hur beslut
fattas och hur organisationer styrs.

Även Milsta (1994) visar upp kritiska resultat i sin avhandling där hon studerat målstyrning
på mellanchefsnivå inom två organisationer, en offentlig och en privat. Undersökningen visar
att det är ett glapp mellan administrativ nivå och produktionsnivå. Målstyrning har liten
koppling till den producerande verksamheten inom organisationen.
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I detta kapitel återges de intervjuer som genomförts med respondenterna. Biblioteken i denna
undersökning är anonyma. Jag har inte för avsikt att jämföra biblioteken i sig utan jag vill
belysa de skillnader som finns mellan olika bibliotek i övergången till DAISY och vilka
faktorer som påverkar skiftet mellan talbokssystemen. För att underlätta presentationen av
intervjuerna har jag utgått från de rubriker jag har i samtalsamanualen. Jag har modifierat dem
något och de följer inte alltid den ordning som anges i manualen, men huvuddragen är
desamma. Vidare har jag benämnt biblioteken från A till F där biblioteket i den största
kommunen (om man ser till antal kommuninnevånare) är A och därefter i fallande storlek, dvs
bibliotek F ligger i den minsta av kommunerna. Vid intervjun av bibliotek B har jag intervjuat
både socialbibliotekarien och bibliotekschefen, dock inte samtidigt. Vid bibliotek E och F är
det bibliotekschefen som är respondent. Vid övriga bibliotek är socialbibliotekarien
respondent.
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I detta kapitel kommer jag att återge hur långt man kommit i övergången till det nya
talbokssystemet DAISY. Jag beskriver hur det ser ut på biblioteken idag enligt
respondenterna.

Fem av de sex undersökta biblioteken har introducerat DAISY för låntagarna. Dessa fem
bibliotek äger egna spelare eller har beställt egna spelare. Samtliga av dessa bibliotek lånar
också in spelare från TPB till sina låntagare. De tre största biblioteken har många inlånade
spelare, men det händer ändå att det uppstår kö på dessa. De egna spelarna är i första hand
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tänkta att ha i biblioteket som demonstrationsexemplar men de kommer även att lånas ut.
DAISY-spelarna upplevs som ett stort problem. Respondenterna säger att det finns inte
pengar till inköp av fler spelare. Biblioteken har ingen möjlighet att förse alla låntagare med
spelare. Det går inte heller att låna hur många spelare som helst av TPB. Det är dessutom
mycket arbete med de inlånade spelarna som skall packas upp, skickas vidare osv. Alla
låntagare vill inte eller har inte någon ekonomisk möjlighet att köpa en DAISY-spelare som
kostar mellan 4-5000 kronor. Flera av respondenterna anser att syncentralerna gemensamt
borde köpa in spelare och så småningom även hjälpmedelscentralerna.

När det gäller DAISY-böcker köper tre av biblioteken in egna, ett av biblioteken har
deposition av DAISY och det femte biblioteket fjärrlånar enstaka titlar vid förfrågan. Det
innebär att två av biblioteken inte har DAISY-böcker tillgängliga i biblioteket. På det
bibliotek som fjärrlånar DAISY-böcker har man inget eget bestånd av talböcker utan man
använder sig av deposition. De tre bibliotek som köper egna DAISY-böcker köper även in
talbokskassetter parallellt. Fördelningen av inköp mellan kassetter och DAISY skiljer sig åt på
så vis att bibliotek C köper mestadels kassetter medan talboksinköpen på bibliotek A och B
består av minst hälften DAISY-böcker. Fördelningen av inköpen är inte planerade. Vid
genomgång av inköpen som gjorts under året visade det sig på bibliotek B att man köpt in
exakt lika många titlar på DAISY som på kassett. Bibliotek A köper även in DAISY-böcker
till barn. En av respondenterna säger att det är ett bekymmer att kunna tillgodose allas
önskningar och det blir dyrt att köpa in samma titel på både DAISY och kassett. Endast ett av
de undersökta biblioteken har aldrig haft hemma någon DAISY-spelare eller bok.

Tre av biblioteken har en läs- och skrivhörna där det finns möjlighet att läsa DAISY. På dessa
bibliotek finns även en läs- och skrivtekniker. Det är en följd av regionens Open Media-
projekt som de tre största biblioteken i denna undersökning deltagit i.

På fyra av biblioteken uppger respondenterna att de talbokslåntagare som läser DAISY på
deras bibliotek är i alla åldrar. De första låntagarna som gick över till DAISY på bibliotek A
var över 80 år och de vill absolut inte gå tillbaka till talbokskassetterna berättar respondenten.
På det bibliotek som inte har tagit hem DAISY ännu menar respondenten att
talbokslåntagarna hos dem består av äldre damer som inte har råd med spelare. Hon tycker
det känns som att det enbart varit studenter som varit målgrupp vid utformningen av DAISY.
Hon menar att de yngre låntagarna skaffar sig egna spelare, så problemet med spelare gäller
endast de äldre. Hon tror också att det är en skärningspunkt mellan studenter (yngre) och äldre
låntagare, vilket skulle innebära att problemet med spelar inte finns om 10-20 år då den
generationen äldre redan är vana vid CD-rom och datorer. Även respondenten på det minsta
av biblioteken menar att de yngre har datorer och klarar sig själva, de är inte i behov av någon
DAISY-spelare. I denna kommun finns en folkhögskola som har speciella kurser för
dyslektiker så de klarar sig också själva enligt respondenten. Hon tror inte det finns någon i
skolan med behov av DAISY just nu. ”Å andra sidan kan ju skolan beställa det som behövs
själva, vi kan ge dom adressen” (Respondenten på bibliotek F). De satsar istället på
kommersiella kassettböcker och CD-skivor som alla får låna.

På fyra av biblioteken finns det efterfrågan av DAISY. ”Det kommer in låntagare och frågar
efter DAISY så många är medvetna om att DAISY finns.” (Respondenten på bibliotek C). Det
bibliotek som inte har introducerat DAISY uppger att det inte finns någon efterfrågan på
DAISY vid detta bibliotek. Vid bibliotek A säger respondenten att många är intresserade av
DAISY men långt ifrån alla. Hon menar att biblioteket måste övertyga fler om fördelarna.
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Antalet tjänster och timmar som biblioteken har avsatta för den sociala verksamheten skiljer
sig åt en hel del. På det största biblioteket är man två personer, en hel- och en halvtid.
Bibliotek B och D har båda en heltidstjänst. På bibliotek C, E och F finns en halvtidstjänst
avsatt för denna verksamhet.
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I detta kapitel återges hur respondenterna svarat när det gäller mål för verksamheten, om man
använder sig av någon strategi eller talboksplan och om verksamhetsansvariga är delaktiga i
planeringen av övergången till DAISY.

Samtliga respondenter uppger att det finns övergripande mål för biblioteket. Däremot är det
inget av biblioteken som har nedbrutna mål för talboksverksamheten. De övergripande målen
är ganska lika för biblioteken. På bibliotek A skall man ha en sådan verksamhet att man
tillgodoser allas behov av kultur och är tillgängliga för alla. Detta måldokument skall så
småningom revideras. På bibliotek B har man precis arbetat fram ett nytt måldokument för
den kulturella verksamheten i kommunen. Bibliotekschefen har varit delaktig i arbetet för att
försöka påverka utgången för biblioteket. Dessa mål skall det nu beslutas om i
kommunstyrelsen och slutligen godkännas av kommunfullmäktige. Mål som rör det område
jag undersöker är att biblioteken skall vara en kulturell mötesplats och utvecklas i sin roll som
informations- och upplevelsecentra. Detta vill kulturnämnden bl a göra genom att: beakta
behoven hos barn och ungdomar, gamla och funktionshindrade genom uppsökande
verksamhet, särskild information och handledning, tekniska hjälpmedel etc samt att
utbilda/informera allmänheten om bibliotekens utbud och service. På bibliotek C uppger
respondenten att biblioteket skall tillgodose låntagare med särskilda behov. Även
respondenterna på bibliotek D uppger att det finns övergripande mål men inget speciellt för
talboksverksamheten. På bibliotek E finns även mål för social verksamhet enligt
bibliotekschefen men dåligt med resurser gör att man ”ligger lågt” på  biblioteket. Målen på
detta bibliotek är bibliotekets egna, man har inga mål att uppfylla från kommunpolitikerna.
Bibliotekschefen säger att politikerna förlitar sig på att personalen på biblioteket genomför de
mål som man själv ställt upp. På bibliotek F håller bibliotekschefen just på att arbeta fram mål
för verksamheten. Hon skall skriva att verksamheten bör nå alla grupper.

Respondenterna har funderingar på vad de vill göra för att få igång DAISY men det finns inga
utarbetade strategier för hur övergången till DAISY skall gå till på biblioteken. Det är endast
på bibliotek A som det finns en fastlagd strategi när det gäller talböcker för barn- och
ungdom. Talböcker till barn och ungdomar köps endast in i DAISY-format. När det gäller
talböcker för vuxna på samma bibliotek väntar man med att köpa in en del dyra talböcker om
de endast erbjuds på kassett och hoppas att de snart kommer som DAISY. Bibliotek B och C
befinner sig i ett planeringsstadium. På bibliotek B säger respondenten att som ansvarig för
talboksverksamheten köper man in det som man tycker och det finns pengar till. På detta
bibliotek skall man emellertid under ett och ett halvt år framåt arbeta med mål och
handlingsplaner för att bygga upp en strategi för biblioteket. Bibliotekschefen på bibliotek B
berättar att tre grupper kommer börja med att utreda behoven i kommunen för att sedan
bestämma hur man skall möta och hantera dessa behov. Hon vill bl a ha en strategi för hur
man skall kunna ha biblioteket redo för DAISY år 2005. På bibliotek C där respondenten
också säger att DAISY är i planeringsstadiet har man planerat in en kampanj med öppet hus.
(.��7	
/�	&	�����������	�����	�	����	����(7) Biblioteket har också köpt in en spelare för
detta tillfälle. Respondenten på samma bibliotek säger att det finns funderingar på att försöka
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samarbeta med skolor för att nå läshandikappade. På bibliotek D prövar respondenterna sig
fram, de testar olika tillvägagångssätt. Bl a försöker de öka medvetenheten om talböcker både
hos personal, låntagare och anhöriga. Som strategi för att införa DAISY på bibliotek E uppger
bibliotekschefen att man skall börja med att köpa två spelare. DAISY-böcker kommer att
beställas för att bygga upp ett basbestånd. Man skall också ringa in vilka låntagarna är och
vad de vill ha för litteratur. Pengarna tas från den summan biblioteket har att röra sig med.
”När pengarna är slut så är de” (Responenten på bibliotek E). Det finns emellertid ingen
tidsaspekt kopplad till denna ”strategi”. På  det minsta av biblioteken har man inte för avsikt
att köpa in DAISY utan man kommer så småningom gå över till CD-skivor när det inte finns
kassetter längre enligt respondenten. Bibliotekschefen på detta bibliotek menar att fler och fler
kommer att ha CD-spelare i bilen, men att folk än så länge har kassettbandspelare. (.��7
%. '80���&�	���	����	��	����	��	��	&����	9%0������7)

Talboksplanen, som finns som ”förslag till talboksplan” hos regionbiblioteket och är tänkt att
användas som ett verktyg för att bl a påverka politiker och planera talboksverksamheten med,
är man på de flesta av biblioteken inte medveten om att den finns. På ett av biblioteken anser
respondenten inte heller att det behövs någon talboksplan eftersom attityden till den sociala
verksamheten är bra både från bibliotekschefens sida och från politikerna i kommunen.
Endast en av respondenterna vet att det finns en färdig talboksplan men även hon säger att
social- och barnverksamheten prioriteras av kommunen så det brukar inte uppstå några
problem. Man har t ex fått en heltidstjänst mot tidigare en halvtid för den sociala
verksamheten och när de ville köpa in två DAISY-spelare var det inga diskussioner.

Delaktighet i målformulering och planering av verksamheten skiljer sig åt mellan biblioteken.
På de två minsta biblioteken är alla delaktiga i målformuleringsprocessen enligt
respondenterna. På dessa bibliotek deltar alla i personalen, de diskuterar vad de vill göra och
vad de ska satsa på. Detta skrivs ner och man försöker sätta så rimliga mål att de går att
genomföra. På bibliotek E görs senare en uppföljning och revision som presenteras av
bibliotekschefen för kommunalnämnden. Bibliotekschefen på detta bibliotek säger att det
hade varit önskvärt om politikerna varit mer alerta och att de prioriterar skolan i första hand.
Bibliotekschefen på bibliotek F håller just på att skriva mål för verksamheten. Hon berättar att
fem avdelningsansvariga på förvaltningen gemensamt har suttit ner och haft brainstorm för att
få idéer. Det skall formuleras tre målnivåer. ”Ett övergripande flummigt, ett specifikt för
biblioteksverksamheten och en tredje mätbar nivå” (Respondenten på bibliotek F). Hela
personalen på biblioteket får vara med och gå igenom dessa mål på ett personalmöte. Där kan
man lägga till och korrigera. Slutligen får kommunens politiker ta ställning till om målen är
genomförbara. Beslut som man tagit angående DAISY på detta bibliotek är att man inte
kommer köpa in någon mer spelare utan att alla får lära sig på den de har nu och sedan får den
finnas till utlån eller som prova på exemplar för låntagarna. På de andra fyra biblioteken säger
respondenterna att som ansvariga för den sociala verksamheten tar man själv de beslut som
behövs när det t ex gäller DAISY. Den summa som finns avsatt för talboksverksamheten får
verksamhetsansvarig disponera efter eget huvud och man har fria händer så länge
budgetramarna hålls. Dessa fyra respondenter uppger att de är delaktig i allt som rör den
sociala verksamheten. På personalmöten är det upp till var och en att berätta för kollegerna
hur det går med den verksamhet man ansvarar för. Har man någon idé kan man presentera
den. ”Det är upp till var och en vad man orkar hitta på” (Respondenten på bibliotek D).

Problem som uppges av alla respondenter är att det går inte att få mer pengar av kommunen
även om det är målplanerad verksamhet. Bibliotekschefen på bibliotek B säger att det är upp
till biblioteket att sätta av de resurser som behövs för att prioritera den verksamhet som nämns
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i de kulturpolitiska målen. De flesta respondenter nämner dålig ekonomi i samband med
spelare. Men man påpekar också att det inte är bibliotekens ansvar att köpa in spelare till alla
låntagare. ”Denna uppgift måste ligga på syncentraler och hjälpmedelscentraler och ses som
ett tekniskt hjälpmedel” (Respondenten på bibliotek A). På bibliotek A hade man velat bygga
upp ett DAISY-bestånd med en del av tidigare utgivna titlar. Som det är nu köps det in mest
nyutgivna titlar. För att bygga upp ett basbestånd behövs ett upprustningsanslag vilket det inte
finns pengar till. Brist på tid är ett annat problem som nämns av två respondenter. Tid att
planera och tid att nå ut till grupper och informera. Ett liknande problem som nämns är att det
hade behövts ytterligare en halvtidstjänst till den sociala verksamheten.
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Först presenterar jag svaren på hur biblioteken får information från TPB, därefter hur
informationen sprids bland personalen på biblioteket och sist hur man på biblioteket
informerar låntagarna.

Samtliga respondenter får tryckt material från TPB. Tidskriften ���������	
��	�� (se kap.2.2)
nämns av flera och upplevs som bra och informativ. Information från TPB om DAISY
kommer till den som är ansvarig för  den sociala verksamheten. En av biliotekscheferna
förmedlar vidare den information som kommer om DAISY till verksamhetsansvarig. Tre av
biblioteken använder sig av TPB:s hemsida och prenumererar på TPB:s nyhetsbrev via e-post.
Hemsidan upplevs som mycket informativ. För de tre som inte använder sig av hemsidan
uppger ett av biblioteken att de överöses av information så de får ändå mer än tillräckligt. Alla
respondenter har fått information om DAISY på regionmöten eller ”träffar” som anordnas av
regionbiblioteket. Regionen har en talbokskonsulent som åker runt och informerar. Kurser
eller besök på TPB i Stockholm nämns som andra tillfällen för information om DAISY.

Övrig personal inom biblioteket får information vid arbetsplatsträffar av verksamhets-
ansvarig bibliotekarie. Det skiljer sig åt hur mycket information som förmedlas till kollegorna
inom organisationen. Tre av biblioteken vill att all personal ska kunna hantera åtminstone de
enkla spelarna och ett av dessa bibliotek har bl a placerat ut en spelare i personalrummet så
övrig personal ska kunna testa. På det minsta biblioteket skall spelaren gå runt bland de
anställda för att alla ska lära sig hantera den. Vid de tre bibliotek där man informerar om hur
spelarna fungerar består tjänsten som ansvarig för den sociala verksamheten av en halvtid. All
personal behöver denna kunskap eftersom man är så få och ansvarig för DAISY inte alltid
finns på plats. Vid bibliotek A som är det största biblioteket i denna undersökning har man
förutom arbetsplatsträffarna olika grupper inom biblioteket där var och en diskuterar sin
verksamhet,
t ex informationsbibliotekarier, lånediskpersonal mm. Respondenten går till dessa grupper och
informerar och demonstrerar DAISY. Hon åker även ut till filialerna och demonstrerar.
Respondenten skickar dessutom ���������	
��	�� på cirkulation till övrig personal.

På bibliotek A samarbetar respondenten och hennes kollega inom den sociala verksamheten i
första hand med barnbibliotekarien och läs- och skrivteknikern. Samarbete med läs- och
skrivteknikern nämns vid de bibliotek där denna tjänst finns. För övrigt sker inget samarbete
inom biblioteket förutom att man beställer böcker gemensamt vid något av biblioteken.

Information till låntagarna sker främst när de kommer till biblioteket. Det är muntlig,
personlig information som gäller. Respondenten på bibliotek D brukar passa på att informera
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om DAISY vid den telefonkontakt hon har med ”Boken kommer låntagarna”. De flesta har
informationsmaterial uppställt i biblioteket. Men denna information är det endast seende
låntagare som kommer till biblioteket som kan ta del av. Den riktar sig till stor del mot
anhöriga. Bibliotek A informerar de låntagare som finns i biblioteket dels genom att prata
med varje låntagare som är på talboksavdelningen och dels genom att personalen i lånedisken
och informationsdisken uppmanats att berätta om DAISY så fort någon lånar eller frågar efter
en talbok. Biblioteket gör även reklam för DAISY i en lokal talbokstidning. På detta bibliotek
sker också information till Synskadades lokalförening genom informationsmöten hos
föreningen ett par gånger per termin. De har också gemensamma biblioteksträffar med
Synskadades lokalförening på biblioteket där information ges om vad som händer på
biblioteket och om olika nyheter. Skolor får information genom att respondenten fungerar
som stödperson för elever med läs- och skrivsvårigheter. Dessutom har social- och
barnbibliotekarien tillsammans träffar med lärare där man talar om barnböcker och talböcker.
Respondenten på bibliotek B hade önskat att det fanns mer tid för att nå ut till
hemtjänstpersonal, personliga assistenter osv. Respondenten på bibliotek F säger att ansvarig
för ”Boken kommer” har kontakt med socialförvaltningen och omsorgen om det skulle finnas
nya ”Boken kommer låntagare”. ”Annars kommer låntagarna av sig själva, de får kanske tips
av omsorgsförvaltningen” (Respondenten på bibliotek F). Fyra av biblioteken har haft ”Öppet
hus” där man bl a demonstrerat DAISY.
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Samarbete med organisationer eller personer utanför biblioteket kan vara en hjälp för att
sprida information och kunskap om talböcker och DAISY. Yrkesfolk inom områden där
talboksberättigade finns och skolor kan utgöra ett stöd och hjälp. Andra organisationer i
samhället kan vara olika intresseföreningar. Dessa är olika stora och har olika starkt fäste i
olika kommuner. T ex nämner bibliotek A att SRF:s lokalorganisation (Synskadades
riksförbund) länge har varit en mycket stark kraft i kommunen. Biblioteket har också ett
kontinuerligt samarbete med denna organisation. Respondenten har försökt få igång liknande
samarbete med andra intresseorganisationer men det har inte blivit något regelbundet. På
bibliotek A har man även ett kontinuerligt samarbete med skolor via en LÄSK-grupp (läs- och
skrivsvårigheter) samt med lärare. Man har också samarbetat med handikappcentrum inför
”Öppet hus”. Andra personer eller organisationer som biblioteken har samarbete med och som
nämns av respondenterna är konsulenter från socialtjänsten som syninstruktörer och syn- och
hörselinstruktörer, FMLS (föreningen mot läs- och skrivsvårigheter), grupper på skolan med
dyslexi och pensionärsföreningen. En av respondenterna säger att synskadades lokalförening
är väldigt svaga i deras kommun så det fungerar inte med något samarbete. Bibliotek E
samarbetar inte med några organisationer utanför biblioteket. På bibliotek F säger
bibliotekschefen att ”Boken kommer” ansvarig sitter med i handikapprådet där en
representant från varje handikappområde deltar. Samarbete förekommer också mellan ”Boken
kommer” ansvariga för att försöka påverka landstinget i olika frågor. I denna kommun finns
en folkhögskola som har speciella kurser för dyslektiker, så de klarar sig själva enligt
respondenten. Hon säger också att alla skolor vet om att biblioteket finns och kan hjälpa till.

Flera av respondenterna uttrycker en önskan om mer samarbete med t ex skolor, speciallärare,
hemsjukvården, personliga assistenter, studieförbund och studiecirklar. Det är brist på tid som
uppges vara ett hinder för att bygga upp dessa kontakter.
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Tre av biblioteken har deltagit i projektet Open Media som startats av regionen. På dessa
bibliotek finns idag en läs- och skrivtekniker och skrivhörnan har blivit en del av
verksamheten. Ytterligare ett bibliotek försökte med Open Media med det fungerade inte så
man avbröt. De två minsta biblioteken har inte deltagit i något projekt. På bibliotek F säger
man att det finns inget behov av projekt som Open Media. Alla som kommer till biblioteket
kan ändå få individuell hjälp.

Alla respondenter är nöjda med TPB och regionbiblioteket. Tre av respondenterna anser att
regionen borde göra mer när det gäller spelare, bl a sponsra inköp av spelare. Respondenterna
anser att syncentralerna borde ta större ansvar. En del regioner/landsting i landet har klassat
DAISY-spelaren som handikapphjälpmedel men det är inte något nationellt beslut utan det
skiljer sig mellan olika regioner/landsting. En av respondenterna påpekar att det inte bara är
synskadade som behöver hjälp med spelare utan hjälpmedelcentralerna måste även hjälpa de
andra grupperna med läshandikapp. Endast en respondent anser att TPB kan göra mer genom
att ligga på syncentralerna och arbeta för att spelarna ska räknas som hjälpmedel. För övrigt är
respondenterna mycket nöjda med TPB och ger dem omdömen som tillmötesgående,
kundinriktade och flexibla.

Det finns en lag att ta hänsyn till för oss på folkbiblioteken och det är Bibliotekslagen säger
bibliotekschefen på bibliotek B.
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Efter att ha intervjuat personal på sex olika folkbibliotek kan jag konstatera att övergången till
DAISY har kommit olika långt på varje enskilt bibliotek. Folkbiblioteken befinner sig i
väldigt olika skeenden när det gäller övergången till DAISY-talböcker. Detta leder�till en ny
fråga. Vad är det som gör att biblioteken satsar så olika på att genomföra skiftet till DAISY?
Jag skall i detta kapitel analysera och diskutera problem som folkbiblioteken ställs inför och
förutsättningar som biblioteken har när det gäller övergången till DAISY.
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Bibliotekens förutsättningar och problem går in i varandra. Förutsättningar som behövs för ett
lyckat teknikskifte till DAISY finns inte alltid och blir då ett problem för biblioteken. Men
även andra aspekter kan innebära problem för biblioteken. Jag har utifrån intervjuerna ställt
samman förutsättningar och problem som folkbiblioteken upplever att man har eller ställs
inför.

9������1"����!������	��	�

När det gäller vilka mål som finns på biblioteken har jag utgått från respondenternas svar. Jag
vet att minst ett av biblioteken har måldokument och en utarbetad verksamhetsplan men jag
baserar min analys enbart på den information jag fått av respondenterna. Min avsikt med detta
förfarande är att  se om personal som deltar och ansvarar för de dagliga rutinerna  inom
talboksverksamheten anser att det finns mål och medvetet använder sig av mål i övergången
till DAISY. Pihlgren och Svensson (1989) påpekar vikten av att det finns nedbrutna mål på
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produktionsnivå som alla bör vara delaktiga i att ta fram. Enligt respondenterna har samtliga
bibliotek ett övergripande mål som gäller för hela biblioteksverksamheten men inget för
talboksverksamheten i sig. De mål som finns för biblioteksverksamheten i stort är för
abstrakta för att man skall sträva efter att uppfylla dem i en enskild verksamhet. Om man
relaterar till de olika typer av mål som Pihlgren och Svensson (ibid) redogör för så är de mål
respondenterna syftar på inriktningsmål. Denna typ av mål är ett allmänt formulerat mål som
anger verksamhetens allmänna inriktning. Inriktningsmål ger en gemensam grundsyn vilket
också är på det sätt målet tycks fungera på biblioteken. Bibliotekarierna har en uppfattning om
vilka de övergripande målen är som biblioteksverksamheten i stort skall sträva efter. Däremot
saknar biblioteken de mål Pihlgren och Svensson (ibid) kallar effektmål och produktionsmål.
Bibliotekens mål är inte nedbrutna till respektive verksamhet, de är inte tidsbestämda och de
beskriver inga åtgärder för hur man skall nå målen.

Milsta (1994) urskiljer vid sin empiriska undersökning två olika föreställningar när det gäller
målens funktion inom Förvaltningen. Hon benämner dem ”Målen som dekret” och ”Målen
som symboler”. ”Målen som dekret” karaktäriseras av att målen inte ifrågasätts utan det är
ledningens beslut som gäller. Detta inbegriper uppfattningen att om man är medveten om
organisationens mål så strävar  man automatiskt efter att nå målet. ”Målen som symboler”
innebär däremot att målen inte har så stor betydelse. Målen betraktas snarare som ett slags
symboler som ger legitimitet åt verksamheten både uppåt i organisationen och utåt mot
omvärlden. Milstas resultat visar att målen till stor del betraktas just som symboler och inte
som direkta styrinstrument. Inget av de undersökta biblioteken i min undersökning använder
målen som styrinstrument vilket skulle kunna tydas som att målen mer betraktas som
symboler. När det gäller DAISY innebär detta att det inte finns några styrande mål som driver
på utvecklingen av teknikskiftet från biblioteksledningen och kommunen. Det innebär också
att de mål TPB har för DAISY och folkbiblioteken inte når ända fram till verksamheten i
biblioteken. Svaren på frågorna om mål har i de flesta fall varit lite svävande när jag intervjuat
socialbibliotekarierna. Det visar att även om det finns mål för organisationen så är man på
verksamhetsnivå inte särskilt insatt i dem och man använder inte målen att arbeta eller sträva
efter. Detta tyder också på att de som faktiskt arbetar med talböcker och DAISY inte är
delaktiga i målformuleringsprocessen.

Anställdas delaktighet i målformuleringsprocessen och klart formulerade mål är två av de
förutsättningar Målstyrning bygger på. Rombach (1991) menar att dessa förutsättningar
uppfylls inte i den offentliga sektorns organisationer. Min undersökning bekräftar att de
anställda inte är delaktiga i målformuleringsprocessen och att det inte finns klara mål för
verksamheten när det gäller DAISY.

Endast ett av biblioteken använder sig av en strategi när det gäller inköp av talböcker för barn,
då man endast köper in DAISY. Övriga bibliotek har inte någon strategi när det gäller
övergången till DAISY och inte heller när det gäller inköp av DAISY-böcker utan inköpen
sker godtyckligt. Hur medvetet satsar biblioteken på DAISY? Socialbibliotekarien på
bibliotek B var själv förvånad att hon faktiskt köpt in lika många titlar på DAISY som på
kassett. Ett förslag från Höglund och Klingberg (2001, s. 99) beskriver hur man med hjälp av
en medieplan kan få svar på om det blev som det var sagt eller om det blev som det blev.
Genom att göra en uppföljning och utvärdering av medieplanen kan man under årets gång
korrigera och se vad som gjorts och inte gjorts. Eftersom det inte finns mål på verksamhets
nivå kan det innebära att teknikskiftet delvis blir beroende av tillfälligheter. Milstas (1994, s.
206) undersökning visar att det i hög grad är oförutsedda händelser och tillfälligheter som styr
verksamheten och inte målen.
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Inget av de intervjuade biblioteken använde sig av talboksplanen som regionen varit delaktiga
i att ta fram. Huvudskälet till detta tycks vara att regionen misslyckats med att informera
folkbiblioteken om att det finns en talboksplan och syftet med den. Något som annars skulle
kunna användas som ett redskap för att påverka kommunens politiker att satsa på DAISY.

Sammanfattningsvis kan man konstatera att de undersökta biblioteken inte använder sig av
mål och/eller strategier för att genomföra förändringen till DAISY förutom i ett fall där det
gäller talböcker till barn. Det innebär att biblioteken ännu inte tagit ställning till hur man skall
hantera DAISY. För DAISY innebär detta att övergången till digitala talböcker tar längre tid
att genomföra. Frånvaron av klara mål och strategier kan vara en av anledningarna till att
teknikskiftet till DAISY kommit så olika långt på de undersökta biblioteken.
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För hälften av de undersökta biblioteken tycks tids- och personalbrist vara ett problem eller
hinder för övergången till DAISY. När man diskuterar resurser i form av pengar är det inköp
av spelare som upplevs som det största problemet men det saknas även pengar för att bygga
upp ett basbestånd av DAISY-böcker. Ett av biblioteken i undersökningen anser att brist på
pengar gör att man måste vänta med att introducera DAISY. Inget av biblioteken har några
extra pengar eller medel avsatta speciellt till introduceringen av DAISY utan man får ta från
de resurser som finns i verksamheten. Det är emellertid bibliotekschefens ansvar att
omfördela resurserna så att prioriterade områden tillgodoses. Bibliotekschefen på bibliotek B
säger också att man måste prioritera inom biblioteket för att svara mot bibliotekslagen. Även
om man inte har ”råd” trycker Mona Önnestam (2001:2, s. 12) på att det handlar om hur man
prioriterar inom bibliotekens budget. Hon påpekar också att det i Bibliotekslagens § 8 står att
folk- och skolbiblioteken ’skall ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade’.” (ibid)

Det ekonomiska ansvaret för teknikskiftet DAISY tycks för de flesta bibliotek i denna
undersökning hamna på den sociala verksamhetens redan tilldelade resurser. De
verksamhetsansvariga säger att man får klara av teknikskiftet på den befintliga budgeten som
är avsatt för den sociala verksamheten. Hur de ekonomiska resurserna fördelas inom
biblioteket är inte något verksamhetsansvariga är delaktiga i utan de disponerar över den
summa de tilldelas. Pihlgren och Svensson (1989) anser att det är möjligt att sätta upp
resursramar inom de flesta offentliga verksamheter. De flesta av biblioteken tycks ha
resursramar knutna till varje enskild  verksamhet men inga effektmål. Genom att ange vilka
effektmål som skall uppnås inom resursramen kan man planera utvecklingen av t ex ett
teknikskifte. Pihlgren och Svensson (ibid) påpekar också att om det finns ett starkt samband
mellan en resursinsats och de effekter man får ut av denna är det befogat med ett resursmål.
Det måste finnas en koppling mellan resurserna och de resultat som uppnås. (ibid, s. 45)

Vid målstyrning så är tilldelningen av resurser samt upprättandet av inriktningsmål en politisk
uppgift. Det måste till en ”förhandling” mellan dem som ska tilldela resurserna och dem som
ska utföra arbetet (Pihlgren och Svensson, 1989, s. 52). Det tycks emellertid som om den
summa pengar talboksverksamheten har till sitt förfogande inte är framtagen med tanke på
förändringen till DAISY. Utan det är den typ av media anslag som verksamhetsområdena
tilldelas inom organisationen.
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Mediainköpen kan bli dyrare under övergångsperioden med tanke på att biblioteken eventuellt
behöver köpa in dubbla uppsättningar av samma titel, dels på DAISY och dels på
talbokskassett till de låntagare som vill fortsätta med denna. Dessutom kan biblioteken behöva
bygga upp ett basbestånd av DAISY-böcker. Vilket åtminstone en av respondenterna säger
hade varit önskvärt men att det behövs ett upprustningsanslag till detta.
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En viktig del av målstyrning som idé innebär att ledningen anger mål medan de anställda
ansvarar för hur man når dit (Svensson, 1993). Detta förutsätter en decentraliserad
organisation, vilket innebär att ansvaret är fördelat på varje enhet i organisationen. Hur man i
undersökta bibliotek bestämmer sig för vad som skall göras skiljer sig åt en del. Det är endast
på de två minsta biblioteken all personal tycks vara delaktig i själva
målformuleringsprocessen och i nedbrytningen av mål, det Paldanius (1999) kallar vertikal
delaktighet. Det kan kanske bero på bibliotekens storlek, att det är lättare att låta alla vara
delaktiga när man är få anställda. En annan tanke är att jag på dessa två bibliotek har
intervjuat bibliotekschefen och inte socialbibliotekarien som vid de andra biblioteken.
Eventuellt kan man ha olika uppfattning om delaktighet beroende på vilken position man har
som anställd. På övriga fyra bibliotek är verksamhetsansvariga inte delaktiga i några
målformuleringar men de har fria händer att forma verksamheten som de anser bäst inom den
bestämda resursramen. Med tanke på att de mål som finns för biblioteken enligt
respondenterna är av typen inriktningsmål och att det inte finns några nedbrutna mål för
talboksverksamheten så bör delaktigheten i målformuleringsprocessen vara begränsad eller
obefintlig. Det skulle i så fall stämma överens med Milstas (1994, s. 118) undersökning som
visar att delaktigheten är liten inom förvaltningen när det gäller hur delaktiga cheferna gör
sina medarbetare vid formulering och nedbrytning av mål.

När det gäller den horisontella delaktigheten, möjligheten att påverka själva
talboksverksamheten och övergången till DAISY, visar denna undersökning att
respondenterna anser att det finns en stor handlingsfrihet som verksamhetsansvarig att driva
DAISY om man håller sig  inom vissa ekonomiska ramar. Genom att de
verksamhetsansvariga får stor frihet vid utformning av talboksverksamheten tar man tillvara
personalens kunskaper och erfarenheter, vilket är en bärande tanke vid decentralisering.
Samtidigt som decentraliseringen skapar delaktighet och ger de professionella större
möjlighet att ta till vara sina kunskaper så skapar det också större skillnader mellan
organisationer som enligt politiska mål skall erbjuda en likvärdig service. Milstas (1994, s.
138 f) undersökning visar däremot att medarbetarna anser�att organisationen är toppstyrd och
att det brister i delegeringen från högre ledning samt att målstyrningen är alltför
detaljreglerad. Hon visar också att tre av fem undersökningsobjekt styrs genom�dekret eller
påbud och att medarbetarna har mycket liten möjlighet att påverka.
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På två av de undersökta biblioteken ansåg respondenterna att politikerna var tillmötesgående
och satsade på talboksverksamheten. Inget av biblioteken kunde emellertid få några extra
pengar till verksamheten trots teknikskiftet. Däremot hade en halvtid blivit en heltid på ett av
biblioteken, vilket också var ett av de bibliotek som ansåg att kommunen prioriterade deras
verksamhet.
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Enligt Pihlgren och Svensson (1989) krävs det effektmål för att kunna föra en dialog med
politiker utifrån inriktningsmål och resurser. Vid målstyrning så är tilldelningen av resurser
samt upprättandet av inriktningsmål en politisk uppgift. Det måste till en ”förhandling”
mellan dem som ska tilldela resurserna och dem som ska utföra arbetet (ibid, s. 52).�På de
bibliotek där jag intervjuat bibliotekschefen har det framkommit att man presenterar mål och
någon typ av verksamhetsplan för politikerna. Vid de bibliotek där jag intervjuat
socialbibliotekarien har jag inte fått något svar på denna fråga av förståeliga skäl. Det är
bibliotekschefens ansvar att ta fram och presentera verksamhetsplanen för politikerna. I och
med att jag inte intervjuade alla bibliotekschefer så har jag tyvärr inte något underlag från
intervjuerna i denna viktiga fråga.

Information om DAISY upplevs som riklig, men TPB:s information går oftast direkt till
ansvarig för social verksamhet eller förmedlas till denna person av bibliotekschefen. Och det
är bibliotekschefens uppgift att övertyga politiker om att satsa mer resurser för att förverkliga
kulturpolitiska mål. Brist på vertikal delaktighet gör att politiker hamnar långt från
verkligheten i själva verksamheten. Om det inte finns ett vertikalt deltagande eller dialog
mellan verksamhetsansvarig och chef, och chef och politiker, så finns risken att denna
information stannar hos ansvarig för talböcker. Resultatet av detta blir att den/de personer
som har störst möjlighet att påverka hur man ska prioritera inom biblioteket eller
förvaltningen kanske inte blir insatta i ärendet, i detta fall talboksskiftet. I en intervju i
Biblioteksbladet (Löfdahl och Törngren, 2001:08-09, s. 7) med Ants Viirman som är
sektionschef för Kultur och Fritid vid Kommunförbundet säger han att:

Kommunerna påverkas starkt av statliga åtgärder. Vi får t ex ett riksdagsbeslut i en
biblioteksfråga, som sedan hamnar hos Kulturrådet. Rådet blir indirekt styrande. Det
uppstår en kollegial allians mellan statliga myndigheter och tjänstemännen i
kommunerna. /.../ Kulturrådet bjuder in bibliotekarierna till sina konferenser, aldrig
politikerna. På biblioteksområdet är det inte i första hand politikernas visioner utan
professionalismen som är styrande för verksamhetens utveckling. (ibid)

Kanske informationen från TPB borde rikta sig mer mot bibliotekschefer och politiker. Det
verkar emellertid som att det kan vara svårt att nå chefer och politiker med information
eftersom bibliotekschefen förmedlar vidare information om talböcker till
verksamhetsansvarig. För att få politiker att satsa måste man göra dem medvetna om vad
biblioteket kan åstadkomma inom olika verksamhetsområden. De måste få information om
vad som är aktuellt inom folkbiblioteken och hur bibliotekslagen lyder. Eller som det uttrycks
av Höglund & Klingberg (2001, s. 45): ”Bara genom att en sådan process sätts igång och
biblioteksfrågorna kommer upp på den politiska agendan kommer verksamheten att
uppmärksammas mer och fler människor kommer att ta del av diskussionen – således ett sätt
att ge folkbiblioteket en plats i demokratin.” Som hjälp för politikerna måste bibliotekschefen
skapa det underlag som krävs för politikerna att fatta beslut. Genom att arbeta fram en
verksamhetsplan för biblioteket är det möjligt att både nå verksamhetsmålen och skapa
delaktighet hos politikerna enligt Höglund och Klingberg (ibid, s. 50).

Spelar kommunstorleken någon roll (antal personer i kommunen) när det handlar om hur man
satsar på DAISY? De största skillnaderna bland de undersökta biblioteken finns mellan det
största och de två minsta biblioteken. Kommunerna skiljer sig eventuellt åt i hur mycket
pengar man avsätter till biblioteket i förhållande till antal invånare. Med tanke på att
politikerna inte prioriterar biblioteket enligt respondenten i den näst minsta kommunen och att
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man anser det saknas en halv tjänst för den sociala verksamheten så är det ganska troligt att
den mindre kommunen i denna undersökning också har mindre pengar att röra sig med.
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Den specifika omgivningen bestäms av verksamhetens arbetsuppgifter. För att nå ut till
talbokslåntagarna är det en hjälp om man har kontakter eller nätverk av personer och
organisationer som når många människor inom de berörda grupperna. Vid ett av biblioteken i
denna undersökning finns ett nära och kontinuerligt samarbete med Synskadades lokala
förening och med skolor via en grupp med läs- och skrivsvårigheter samt  med lärare. Vid
detta bibliotek är gruppen DAISY-låntagare stor och således finns också en efterfrågan av
DAISY.

I och med att TPB sprider information om DAISY via bl a olika handikapporganisationer och
uppmanar talbokslåntagare att gå till sitt lokala folkbibliotek för att få veta mer och prova på
DAISY, så tvingas också biblioteken att möta eventuella förfrågningar. Efterfrågan på DAISY
skapas på så vis från två håll. Från biblioteken själva och från TPB. Samtidigt kan man se den
information som TPB riktar direkt till låntagarna som en möjlighet för folkbiblioteken att
möta upp låntagare som redan har hört talas om DAISY. Roger Blomgren (1991) visar i sin
undersökning att närvaron av starka organiserade intressen påverkar den lokala
kulturpolitikens utformning. Även min undersökning visar att starka lokala organisationer kan
vara en förutsättning för att påverka politiker. Vid det bibliotek i min undersökning som har
ett väl fungerande samarbete med yttre organisationer säger respondenten att politiker och
bibliotekschef har en positiv attityd till talboksverksamhet och har haft under lång tid. En av
förklaringarna till de olikheter som finns vid undersökta bibliotek kan delvis bero på att alla
kommuner inte har någon stark förening med intresse av DAISY, eller att biblioteket inte har
något samarbete med personer eller organisationer i omgivningen.
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Hur ska man övertyga talbokslåntagaren om fördelarna med DAISY när det innebär att
låntagaren måste köpa en speciell spelare för ca 5000 kr om man inte har en dator. Fem av de
sex undersökta biblioteken har köpt in en eller flera spelare för att låntagarna ska kunna
prova. Förhoppningsvis tycker låntagarna att DAISY är så bra att de vill satsa på en egen
spelare. Men långt ifrån alla låntagare är positiva till DAISY. Det påpekar även bibliotekarier
från de bibliotek som har kommit ganska långt med DAISY. Många av låntagarna är äldre
kvinnor som endast läser romaner och många av dem är fullt nöjda med den kassettspelare de
har idag. För många är det också en ekonomisk omöjlighet att köpa en DAISY-spelare eller
dator. I den intervjustudie som SISU genomförde 1997 (Fossum) rekommenderade författaren
att den gamla formen av talbok skulle finnas kvar men att kvaliteten borde förbättras. Många
anser att om TPB helt ersätter kassetter med DAISY-böcker försämras de läshandikappades
möjligheter att läsa böcker (Digitala talböcker kräver dyra spelare, 2001). Samtidigt som
staten i propositioner och lagar vill öka tillgängligheten till kultur för bl a handikappade.

SISU:s rapport (Fossum, 1997) delade in de intervjuade i två grupper där den ena gruppen
bestod av kvinnor äldre än 65 år, synskadade senare i livet och utan teknik som
specialintresse. Det är en grupp talbokslåntagare som lånar mycket skönlitteratur, vilken man
brukar läsa från första till sista sidan, dvs analogt. På två av biblioteken är det enbart denna
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grupp man refererar till när man talar om talbokslåntagare. På dessa bibliotek finns inte några
DAISY-skivor tillgängliga i biblioteket. Den andra gruppen som SISU-rapporten (ibid) delat
in användarna i bestod av män yngre än 65 år, synskadade i barndomen och med teknik som
specialintresse. Fyra av de undersökta biblioteken har låntagare i blandade åldrar som läser
DAISY. Här kan det vara värt att notera att de bibliotek som har låntagare i olika åldrar också
har ett bestånd av DAISY-talböcker i biblioteket. Dvs att de finns lätt tillgängliga. På de två
bibliotek som inte har något bestånd av DAISY-skivor uppger man att deras talbokslåntagare
är äldre och många  ganska dåliga, låntagarna sägs också vara ganska få.
De yngre har lättare att ta till sig ny teknik, dessutom har kanske de flesta redan en dator
hemma där de lägger in läsprogrammet som går att få utan någon kostnad. Även om de yngre
inte är i behov av någon DAISY-spelare så behöver de  ändå  böcker att läsa. En del av
respondenterna tycks tala om två olika grupper av talbokslåntagare när man diskuterar
DAISY. Den ena gruppen består liksom SISU-rapporten av äldre kvinnor utan teknikintresse
medan den andra gruppen består av främst yngre som redan har viss kunskap om IT och
tillgång till dator.

En av respondenterna poängterade att det finns fler grupper än synskadade som är berättigade
till talböcker. En mycket stor grupp är dyslektiker t ex. Ofta är det emellertid de synskadade
som nämns i samband med DAISY. Målgruppen för DAISY borde alltså vara betydligt större
än vad en del folkbibliotek räknar med idag.

Beroende på vilken inställning man har på biblioteket angående vem som lånar talböcker och
vilken grupp man anser DAISY riktar sig till, så påverkas också satsningen på övergången till
DAISY. Om man räknar att 4% av befolkningen är talboksberättigade (Talboken i framtiden,
1998, s. 29) så borde låntagare från båda grupper av talbokslåntagare finnas i alla kommuner.
Om man som två av biblioteken säger att det endast finns äldre talbokslåntagare i kommunen
och samtidigt anser att DAISY är till för en yngre låntagargrupp, satsar man kanske inte på att
införa DAISY. I den attitydundersökning som gjordes av SIFO på uppdrag av TPB (2001),
visades att även om praktiska saker var lösta, trodde inte fler än 19% av de tillfrågade att
hälften eller mer än hälften av talbokslåntagarna skulle föredra DAISY inom de närmaste tre
åren.

Syncentralerna i Sverige och regionen har olika policy när det gäller DAISY-spelare. Vissa
synhandikappade har fått spelare som hjälpmedel men det är ytterst få. Sen måste vi komma
ihåg de andra grupperna som är berättigade att låna talböcker. Då är det
hjälpmedelscentralerna som skall hjälpa till, men eftersom DAISY-spelaren inte räknas som
hjälpmedel kan de flesta läshandikappade inte få någon spelare. Tillgången till spelare utanför
biblioteket i den region som de undersökta biblioteken ingår i är mycket begränsad. Frågan
om spelare skall ses som handikapphjälpmedel eller ej skiljer sig från landsting till landsting,
ja till och med från syncentral till syncentral. Det är inte meningen att biblioteken skall ha
spelare till alla. Folkbibliotekens uppgift är att förmedla lånen till varje enskild låntagare. För
att få låntagarna att föredra DAISY och för att kunna erbjuda den service som TPB informerar
om att låntagarna kan få på folkbiblioteken behöver dock biblioteken spelare att låna ut och
demonstrera på.
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Under tiden som teknikskiftet sker finns det en efterfrågan både på DAISY-skivor och
kassetter. Utredningen Talboken i framtiden (1998, s. 93) konstaterar också att de analoga
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talböcker som finns i dag inte kan ersättas med digitala talböcker över en natt. Inte heller kan
alla talboksberättigade få tillgång till läsutrustning för digitala böcker på en gång. Biblioteken
måste alltså erbjuda både och ett tag framöver. Det kan göra att kostnaden för införskaffandet
av talböcker under denna tid blir högre än tidigare om man vill kunna erbjuda samma titel på
både kassett och CD-rom. På de tre bibliotek som köper in egna talböcker beställer man både
kassetter och DAISY förutom på ett av biblioteken där man endast köper DAISY till barn. På
samma bibliotek väntar med att köpa in en del titlar som är väldigt dyra på kassett och hoppas
att de snart kommer som DAISY-inspelning. Det finns emellertid inga kriterier för när man
köper vad. När det gäller barnlitteratur på DAISY har man på två av biblioteken ännu inte
beställt hem något när denna undersökning skedde. För att kunna bygga upp ett basbestånd
med DAISY anser respondenten på bibliotek A att det skulle varit önskvärt att kunna köpa
även äldre litteratur på DAISY. Som det är nu blir det nyutgåvorna som köps in.

Höglund och Klingberg (2001, s. 97) betonar vikten av att ha en medieplan. I medieplanen
skall de målsättningar som finns avspeglas. De övergripande målen, som t ex prioritering av
grupper med särskilda behov, måste få genomslagskraft vid inköpen av media och vara
vägledande vid bokurval. I en medieplan kan detta brytas ner till konkreta mål för varje
enskild verksamhet.

För att ha ett bestånd av talböcker inspelade på kassett även efter 2004 kanske biblioteken
måste köpa in kassettinspelningar så länge det går. För de låntagare som inte vill gå över till
DAISY efter 2004 kommer att bli hänvisade till ett allt mer föråldrat bestånd eller till
kommersiella kasssettböcker. Det här bildar ett motsatsförhållande. Två av statens ledord är
lika villkor och tillgänglighet för alla. Ett av statens mål är att öka tillgängligheten för
funktionshindrade. Tillgänglighet kan innebära olika saker, bl a att lokalerna är
handikappanpassade, eller att det finns medier att tillgå. Det är den sista aspekten av
tillgänglighet jag är ute efter här. För de människor som inte vill övergå till DAISY kommer
tillgängligheten till nya böcker vara starkt begränsad efter år 2004.
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Samtliga bibliotekarier är positiva till DAISY. Man anser att det är en förbättring av
talbokssystemet för alla. Samtidigt gavs intrycket av ett par av respondenterna att DAISY är
till för en annan målgrupp än den som finns på deras bibliotek. Någon menade att det är en
generationsfråga, när vi som är yrkesamma idag blir talbokslåntagare, då är vi redan vana vid
den nya tekniken och det blir naturligare att använda DAISY. En annan inställning var att de
yngre har redan datorer och klarar sig själva. Samma bibliotekarie påpekade att i hennes
kommun finns en folkhögskola med kurser som riktar sig till dyslektiker och de klarar sig
också själva. Hon menar att behöver någon hjälp eller låna något så är de välkomna, alla vet
ju att det finns ett bibliotek.

TPB konstaterar att det finns ett mycket stort mörkertal när det gäller låntagare som har rätt
till talböcker. Det är svårt att nå dem som kan vara intresserade. Vet alla vad talböcker och
DAISY är? Vet alla om att man kan låna talböcker på folkbiblioteket? Svaret är givetvis nej.
Inställningen att berättigade talbokslåntagare redan vet vad biblioteket kan hjälpa till med  gör
troligtvis att information och kunskap som biblioteks personal inhämtar om DAISY stannar
inom bibliotekets väggar. Attityden till vem som är målgruppen för DAISY gör att man
kanske inte bryr sig om att informera eller satsa om man inte anser att det finns några DAISY-
låntagare i kommunen. Vissa bibliotek riktar sin talboksverksamhet enbart mot de äldre, de



44

menar att det inte finns så många talbokslåntagare inom deras område7 Men om man räknar
med att 4% av befolkningen är berättigade talbokslåntagare borde det finnas betydligt fler. Jag
tycker mig också se att avsaknaden av nedbrutna mål gör att övergången till DAISY blir mer
beroende av faktorer som vilken attityd personalen har till DAISY och vem man anser
målgruppen är för DAISY på biblioteket. En alltför snäv syn på målgruppen kan eventuellt
innebära att övergången till DAISY inte upplevs som speciellt brådskande. I och med att
biblioteken själva skapar sin specifika omgivning genom medvetna val och handlingar bör
biblioteket kunna påverka den tänkta målgruppen i någon mån.
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Vilken roll spelar TPB för folkbiblioteken? Folkbiblioteken använder sig av TPB för att låna
DAISY-spelare och talböcker. På frågan om TPB kan göra mer svarade de flesta att TPB
säkert hjälper till om man har behov och frågar. Men ingen av respondenterna ansåg att man
var i behov av någon hjälp. Folkbiblioteken använder TPB enbart som ett bibliotek att låna
talböcker från. TPB skickar dessutom ut information och nyhetsbrev till de lokala biblioteken.
Folkbiblioteken anser med andra ord att TPB fullgör det ansvar de har enligt den svenska
talboksmodellen.

TPB är en central statlig myndighet med övergripande ansvar för produktion och bibliografisk
beskrivning av talböcker, är lånecentral för talböcker och har fortsatt ansvar för information och
rådgivning till bibliotek inom sitt verksamhetsområde. (Talboken i framtiden, 1998, s. 47)

Men TPB gör mer än detta när det gäller talböcker. Det som påverkar folkbiblioteket mest är
förstås TPB:s beslut om att byta talbokssystem.

När det gäller regionbiblioteket så anordnar de regelbundna träffar inom regionen där
information förmedlas och diverse frågor diskuteras. Det de flesta vill att regionbiblioteket
skall göra för att underlätta övergången till DAISY är att ligga på  regionen för att pressa
priserna på spelare eller sponsra inköp av spelare. Annars finns inga önskemål om hur
regionbiblioteket kan ställa upp mer. De flesta är nöjda och tycker regionbiblioteket ger ett
bra stöd.

Folkbiblioteken tycks inte ställa några krav och tycker sig inte heller vara i behov av någon
hjälp eller stöd från dessa två instanser förutom för hjälp att pressa priser på spelare. Bara ett
bibliotek anser att även TPB kan göra mer för att påverka syncentralerna. Som jag tidigare
nämnt så bygger den svenska talboksmodellen på ett tredelat ansvar mellan stat, landsting och
kommun. Ansvaret på de tre nivåerna är uppdelat så att:

•  TPB är en central statlig myndighet med övergripande ansvar för produktion och bibliografisk
beskrivning av talböcker, är lånecentral för talböcker och har fortsatt ansvar för information och
rådgivning till bibliotek inom sitt verksamhetsområde.

•  Länsbiblioteken/regionbiblioteken har ansvar inom sina respektive regioner för att stödja de lokala
biblioteken i deras talboksverksamhet efter nya, regionala talboksförsörjningsplaner, som görs efter
varje regions behov och förmåga.

•  Kommunernas bibliotek har ansvar som låneförmedlare gentemot enskilda personer.
(Talboken i framtiden, 1998, s. 47)

Folkbiblioteken som i denna hierarki hamnar under kommunerna får ta en stor del av det
ekonomiska ansvaret för teknikskiftet till DAISY�� Läns/regionbiblioteket och TPB hjälper
inte folkbiblioteken ekonomiskt vilket kan vara anledningen till att folkbiblioteken inte tycker
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sig vara i behov av någon hjälp från de andra nivåerna. Det största problemet för
folkbiblioteken så som respondenterna upplever det är just ett ekonomiskt problem, nämligen
inköp av DAISY-spelare.
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Frågan om bibliotekens förutsättningar och problem vid övergången till DAISY är komplex.
En mängd faktorer och lokala förutsättningar påverkar teknikskiftet både från ledningens håll,
politikerna, anställda och omgivningen.

En av mina frågeställningar i denna undersökning var vilka förutsättningar folkbiblioteken har
vid genomförandet av teknikskiftet till DAISY. Vid det bibliotek som kommit längst finns
förutsättningar som:

•  Tillräckligt med personal
•  Politiker och biblioteksledning som är positiva till talboksverksamheten
•  Bra samarbete med yttre organisationer
•  Positiv attityd från socialbibliotekarien
•  Bred målgrupp
•  Delvis en strategi

Övriga bibliotek i undersökningen har någon eller några av dessa förutsättningar.

Den andra frågeställningen gällde vilka problem folkbiblioteken stöter på vid övergången till
DAISY. Även om bibliotekens förutsättningar ser olika ut så är problemen ganska likartade.
Många av respondenterna upplever att:

•  Det inte finns ekonomiska medel för att köpa in DAISY-spelare
•  Det saknas pengar för att bygga upp ett basbestånd av DAISY
•  Tiden för att informera och planera räcker inte till, saknas personal
•  Dubbelt bestånd kostar pengar
•  Svårt att övertyga låntagarna

Om inte stat eller region/landsting kan hjälpa till att förse låntagarna med spelare motarbetar
staten sina egna mål. Genom att helt strypa kassettinspelningarna till förmån för DAISY och
inte erbjuda spelare som hjälpmedel blir tillgängligheten till kultur, information, litteratur och
it-teknik sämre än tidigare för läshandikappade. Ingen är redo att ta den ekonomiska
merkostnaden som uppstår vid ett teknikskifte. DAISY är något som berör många olika
områden i samhället. Man kan tycka att en samsyn på teknikskiftet utifrån många olika
verksamheter i samhället skulle kunna underlätta övergången till DAISY.
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Utifrån de slutsatser jag kommit fram till i denna undersökning anser jag att en intressant
fråga att undersöka närmare är hur information från statliga instanser som t ex TPB eller
kulturrådet förmedlas till folkbibliotek och till vem. Når man de personer som har möjlighet
att påverka i frågan. Kulturrådets nya generaldirektör Kristina Rennerstedt säger i en intervju i
Biblioteksbladet (Steinsaphir, 2001:08-09, s. 13) att kulturrådet skall försöka fördjupa sin
förmåga att presentera verksamheten för beslutsfattarna. Ants Viirman menar att på
biblioteksområdet är det inte i första hand politikernas visioner  utan professionalismen som
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är styrande för verksamhetens utveckling (ibid. s. 7). Forskning om hur man kan göra
biblioteket mer synligt för politiker både från statens sida och från bibliotekets håll är ett
område som skulle kunna vara intressant att fördjupa sig i.
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Staten har bestämt att det nuvarande analoga talbokssystemet skall bytas ut mot ett digitalt
system som kallas DAISY. Teknikskiftet ställer stora krav på förändring på landets
folkbibliotek och deras talbokslåntagare. Övergången till DAISY skall vara klar år 2005 då
TPB (Tal- och punktskriftsbiblioteket) slutar att producera talbokskassetter.

Syftet med denna uppsats är att belysa hur folkbiblioteken påverkas, vilka följder och
eventuella problem de förändringar innebär som beslutats av TPB angående förändringen av
talbokssystemet. Uppsatsen vill också ge en bild av hur situationen ser ut på några
folkbibliotek i dag när det gäller övergången till DAISY och vilka förutsättningar som finns.
Perspektivet är folkbibliotekets, det är ur organisationens synvinkel undersökningen vill få
fram vilka följder som uppstår när ett förändringsbeslut som DAISY kommer från statligt håll
utan att folkbiblioteken har varit delaktiga i beslutet. Frågeställningarna är:

•  Vilka problem uppstår för folkbiblioteket när de ställs inför en förändring som
DAISY?

•  Vilka förutsättningar har folkbiblioteken för att genomföra förändringen till DAISY?

För att få en djupare förståelse av problemet, uppfylla uppsatsens syfte samt svara på
frågeställningarna har  en kvalitativ metod valts som karaktäriseras av närhet till
respondenterna och flexibilitet i undersökningsprocessen. Intervjuer har genomförts med
socialbibliotekarier på fyra bibliotek samt bibliotekschefen på två bibliotek. Sammanlagt är
sex folkbibliotek med i undersökningen.

Som en bakgrund eller kontext ges en bild av statens styrning av kommunal verksamhet. Ett
antal statliga dokument som det kan hänvisas till när det gäller DAISY presenteras. De består
bl a av utredningar, propositioner och lagar.

Som teoretiskt ramverk i denna uppsats används målstyrning. Staten styr kommunerna med bl
a mål. Teknikskiftet till DAISY initieras ”uppifrån” och ges stöd i måldokument från staten.
Inom målstyrning betonas vikten av mål och nedbrytningen av mål. Mål används för att nå
mål. Målformuleringsprocessen kräver delaktighet av alla inblandade. För att de anställda
skall kunna vara delaktiga och ta ansvar för att målen nås krävs en decentraliserad
organisation. Nedbrytningen av mål bör alltså ske i varje enskild verksamhet. Politikerna skall
kunna ange vilka resurser som ställs till förfogande för att nå ett visst mål.

I en genomgång av litteraturen presenteras två böcker som beskriver tillvägagångssätt inom
målstyrning skrivna av Pihlgren och Svensson (1989), Svensson (1993). Kritik av målstyrning
i den offentliga sektorn framförs av Rombach (1991). I en avhandling av Milsta (1994)
undersöks målstyrning inom ett privat företag och en offentlig förvaltning. I ytterligare en
avhandling författad av Paldanius (1999) behandlas delaktighet, demokrati och
organisationsförändring med målstyrning som bas. Höglund och Klingberg (2001) tar upp
medieplanering och tillgänglighet på folkbiblioteket utifrån två bärande tankar som är viktiga
för denna undersökning. 1. Alla människor ska kunna ta del av den service som
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folkbiblioteken erbjuder 2. Folkbibliotekens resurser skall användas på ett så effektivt sätt
som möjligt i förhållande till de mål den nationella bibliotekslagen och de lokala kulturmålen
ställer upp. I litteraturgenomgången presenteras också tre undersökningar om förändringen av
talböcker varav den ena framför allt undersöker attityden till TPB på folkbiblioteken.

Intervjuerna redovisas i referatform för att i efterföljande kapitel genomgå en analys och
diskussion. Utifrån intervjuerna visar det sig att folkbiblioteken i denna undersökning
befinner sig i väldigt olika skeenden när det gäller övergången till DAISY-talböcker. Detta
ger en ny fråga. Vad är det som gör att biblioteken satsar så olika på DAISY? Utifrån
uppsatsens frågeställningar försöker jag ge ett svar på detta.

En av uppsatsens frågeställningar är vilka förutsättningar folkbiblioteken har vid
genomförandet av teknikskiftet till DAISY. Vid det bibliotek som kommit längst finns
förutsättningar som:

•  Tillräckligt med personal
•  Politiker och biblioteksledning som är positiva till talboksverksamheten
•  Bra samarbete med yttre organisationer
•  Positiv attityd från socialbibliotekarien
•  Bred målgrupp
•  Delvis en strategi

Den andra frågeställningen gäller vilka problem folkbiblioteken stöter på vid övergången till
DAISY. Även om bibliotekens förutsättningar ser olika ut så är problemen ganska likartade.
Många av respondenterna upplever att:

•  Det inte finns ekonomiska medel för att köpa in DAISY-spelare
•  Det saknas pengar för att bygga upp ett basbestånd av DAISY
•  Tiden för att informera och planera räcker inte till, saknas personal
•  Dubbelt bestånd kostar pengar
•  Svårt att övertyga låntagarna

Genomförandet till DAISY tycks ligga på verksamhetsansvarig och redan lagd budget, vilken
inte anses påverkningsbar. Verksamhetsansvariga har ingen möjlighet att påverka ”potten”
med pengar. Undersökningen visar att socialbibliotekarien har fria händer att utforma
verksamheten efter eget huvud men de är begränsade av ekonomiska ramar.

Det finns inte heller mål på verksamhetsnivå som personalen kan använda för att nå
bibliotekens övergripande mål. Det gör att teknikskiftet  bl a blir beroende av tillfälligheter.
Detta resultat bekräftas av Milstas undersökning som visar att det i hög grad är oförutsedda
händelser och tillfälligheter som styr verksamheten och inte målen. (1994, s. 206).
Avsaknaden av nedbrutna mål gör också att övergången till DAISY är beroende av vilken
attityd verksamhetsansvarig har till DAISY och vem verksamhetsansvarig anser målgruppen
är för DAISY.

Information om DAISY upplevs som riklig, men TPB:s information går oftast direkt till
ansvarig för social verksamhet eller förmedlas till denna person av bibliotekschefen. Och det
är bibliotekschefens uppgift att övertyga politiker om att satsa mer resurser för att förverkliga
kulturpolitiska mål. Kanske informationen från TPB skulle rikta sig mer mot bibliotekschefer
och politiker. Det verkar emellertid som att det kan vara svårt att nå chefer och politiker med
information eftersom information om talböcker förmedlas vidare till verksamhetsansvarig.
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Denna undersökning visar att när och hur övergången till DAISY sker är mycket upp till
ansvarig för talböcker. Men de är trots stor handlingsfrihet begränsade i vad de kan göra
framför allt av ekonomiska ramar. Ansvaret för teknikskiftet borde lyftas upp till politikers
nivå på kommun, region/landsting och statlig nivå. Ekonomiska resurser upplevs av
personalen som största problemet men avsaknaden av mål för DAISY och förankring hos
politiker torde även vara hinder för en smidig övergång. En följd av att det inte finns mål är
att tillfälligheter i hög grad styr teknikskiftet. En samsyn över problemet med DAISY skulle
kanske kunna vara en hjälp så att alla instanser i samhället kan ta sitt ansvar.
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