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1. Inledning 

Idag finns det ungefär 1500 folkbibliotek i Sverige. Därmed räknas 
folkbiblioteket som den största kulturinstitutionen i landet.1 Enligt 
Bibliotekslagen ska folkbiblioteken vara tillgängliga för alla,2 men det kan det 
vara svårt för vissa människor att ta sig till ett bibliotek. Detta kan bero på till 
exempel ålder, funktionshinder eller sjukdom. 

De särskilda tjänsterna som biblioteken erbjuder kan variera från 
hemsändning av talböcker, bokdepositioner på äldreboenden, bokvagnsronder 
samt Boken Kommer-verksamhet.3 Boken Kommer är en tjänst som de flesta 
kommunbibliotek idag erbjuder de människor som inte själva kan ta sig till 
biblioteket. Tjänsten innebär att böcker med jämna mellanrum körs hem till 
personer, som av någon anledning inte själva kan ta sig till biblioteket. 
Förutom vanliga pappersböcker erbjuds även talböcker för dem som av någon 
anledning inte kan eller orkar läsa själva, tidskrifter och storstilsböcker. 

Orsaken till att man som låntagare börjar med Boken Kommer är ålder 
och/eller funktionshinder. Även långtidssjuka kan använda sig av tjänsten. Det 
finns flera olika funktionshinder, till exempel hörselskador, synskador, 
allergier, rörelsehinder och utvecklingsstörning. Av de funktionshindrade är 
det de synskadade som främst använder sig av Boken Kommer-servicen.4

Majoriteten av Boken Kommer-låntagarna är äldre. Detta beror främst på 
att: 1. Det är många äldre som har något funktionshinder. 2. Biblioteket riktar 
sin marknadsföring av Boken Kommer främst till äldre personer. 3. Många av 
de yngre funktionshindrade besöker hellre biblioteket själva än att få böcker 
hemskickade.5  

Statistik från juni 2003 visar att cirka 1,5 miljoner människor av Sveriges 
befolkning är över 65 år, det vill säga nästan en sjättedel av befolkningen. Av 
                                                 
1 Funktionshindrades tillgång till kultur. Kartläggning och handlingsprogram, Rapport från Statens 
kulturråd, 1998:3,  s. 74. 
2 Bibliotekslagen, SFS 1996:1596, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.HTM, § 2. 
3 Bibliotekens särskilda tjänster. Kartläggning och analys av biblioteksservice till äldre och 
funktionshindrade, Rapport från Statens kulturråd, 1999:2, s. 9. 
4 Intervju med Marita Holgersson, 16 december 2004. 
5 Statens kulturråd, ”Bibliotek och litteratur”, http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1168. 
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de människor som är mellan 75 och 85 år gamla har cirka 80 procent ett 
funktionshinder eller en långvarig sjukdom. Antalet invånare över 65 år 
kommer att öka mer och mer, det kommer vara runt 2 miljoner år 2020 och år 
2040 beräknas siffran vara cirka 2,4 miljoner.6 Då det är många äldre som idag 
väljer att bo hemma, eller anses för friska för att flytta till ett ålderdomshem 
eller liknande,7 kommer det med andra ord att finnas många människor som i 
framtiden kommer att ha behov av att utnyttja de särskilda tjänster de flesta 
folkbibliotek idag erbjuder.  

Jag har valt att skriva om Boken Kommer för att det finns få studier gjorda 
under senare år som behandlar detta ämne. Uppsatsen har en kvalitativ ansats 
och innehåller intervjuer gjorda med tio Boken Kommer-låntagare samt den 
ansvariga Boken Kommer-bibliotekarien på Västerås Stadsbibliotek. 

1.1 Disposition 
Efter detta avsnitt, där jag klarlägger mitt syfte och mina frågeställningar samt 
avgränsar ämnet, följer avsnitt två som innehåller mitt metodval, samt 
tillämpningen av metoden. Därefter kommer några viktiga begrepp att 
förklaras. 

Avsnitt tre behandlar tidigare forskning inom ämnet, där finns även en kort 
sammanfattning av två rapporter skrivna av Statens kulturråd som haft stor 
betydelse för min uppsats. 

Avsnitt fyra innehåller en genomgång av de tre lagar och riktlinjer som är 
intressanta för detta ämne. Dessa är: Ett samhälle för alla, 
handikapputredningens slutbetänkande, Unescos folkbiblioteksmanifest och 
Bibliotekslagen. Avsnitt fem innehåller en kort historik om hur verksamheten 
med Boken Kommer startade i Sverige. 

Avsnitt sex, undersökningen, börjar med en presentation av Västerås 
kommun samt en sammanfattning av dess målsättningar med Stadsbiblioteket. 
Sedan följer en presentation av Västerås Stadsbibliotek och en beskrivning av 
hur deras verksamhet fungerar. 

I avsnitt sju presenteras de tio informanter som deltagit i undersökningen 
med en sammanfattning och analys av intervjuerna. Slutligen följer en 
diskussion om resultaten i avsnitt åtta.  

                                                 
6 Hjälpmedelsinstitutet, 2003, Äldrestatistik. Äldres hälsa, funktionshinder, boende och hjälpmedel, 
http://www.hi.se, s. 3. 
7 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 91 f. 
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Avsnitt nio innehåller en sammanfattning av hela uppsatsen, därefter följer 
en käll- och litteraturförteckning i avsnitt tio. I delen med bilagor återfinns i 
bilaga 1 en forskningsöversikt. Syftet var att göra en fullständig 
forskningsöversikt över alla uppsatser som finns att tillgå om Boken Kommer, 
samt olika utredningar, då jag inte funnit någon befintlig sådan översikt. Här 
återfinns sammanfattningar av uppsatser, både mindre arbeten och 
magisteruppsatser och även av olika utredningar. I bilagorna 2 och 3 finns de 
intervjufrågor som ställdes till bibliotekarien och låntagarna. 

1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att granska Boken Kommer-verksamheten på 
Västerås Stadsbibliotek för att få en förståelse för hur den fungerar i dagsläget. 
Dessutom vill jag jämföra Stadsbibliotekets och kommunens målsättningar 
med Boken Kommer, med hur det fungerar i praktiken. Uppsatsens primära 
målgrupp är Boken Kommer-låntagare, bibliotekspersonal samt BoI-studenter. 

Anledningen till att jag valde detta ämne är, att jag tycker att det är 
intressant att se vad biblioteken gör för att underlätta för personer, som själva 
har svårt att ta sig till biblioteket för att låna böcker. Dessutom är det viktigt att 
höra hur låntagarna själva uppfattar denna service, vad de tycker är bra och vad 
de skulle vilja förbättra. 

1.3 Frågeställningar 
För att uppnå mitt syfte med uppsatsen har jag formulerat följande frågor: 

• Hur fungerar Boken Kommer-verksamheten på Västerås 
Stadsbibliotek? 

• Hur stämmer Boken Kommer-verksamheten överens med de stadgar 
och målsättningar som kommunen och Stadsbiblioteket själva satt upp? 

• Hur skulle verksamheten kunna förbättras?  

• Vad anser låntagarna vara bra respektive dåligt med Boken Kommer? 

• Vad tycker ansvarig bibliotekarie om Boken Kommer-verksamheten? 
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1.4 Avgränsning 
Denna uppsats kommer endast att behandla Boken Kommer, det vill säga den 
kommer inte att diskutera annan uppsökande verksamhet i någon större 
utsträckning. Jag har valt att geografiskt avgränsa mig till att undersöka hur 
Boken Kommer-verksamheten fungerar i Västerås kommun. Att jag valde 
Västerås beror på att det inte finns någon tidigare undersökning gjord i 
kommunen, samt att det finns få studier som är genomförda i en större 
kommun. Det finns inte heller så många intervjustudier som fokuserar på 
Boken Kommer ur låntagarens synvinkel. Även detta är något jag tagit fasta på 
då jag gjort mitt metodval.  

Jag kommer i uppsatsen skilja på begreppen uppsökande 
biblioteksverksamhet och Boken Kommer. Med uppsökande 
biblioteksverksamhet avses flera olika verksamhetsformer och en av dessa är 
Boken Kommer. Andra exempel är sjukhusbibliotek, bokvagnar och bokdepåer 
som ställs ut på vissa institutioner, fängelsebibliotek, bokbussar, 
arbetsplatsbibliotek samt bibliotekstjänster som erbjuds äldreomsorgen.8 Ibland 
kallas uppsökande verksamhet för social verksamhet. Statens kulturråd kom 
med en ny benämning 1999, ”biblioteksservice till personer med särskilda 
behov”.9

 

                                                 
8 Ända hem till fru Nilsson. En metodutredning om uppsökande biblioteksverksamhet. Rapport från 
Statens kulturråd, 1990:1, s. 15 ff. 
9 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 7 f. 
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2. Metod, material och definitioner 

Detta avsnitt innehåller val av metod samt motiveringar till varför just denna 
metod har valts. Det innehåller även en beskrivning av hur jag gått tillväga för 
att tillämpa metoden. Till sist kommer en beskrivning av centrala begrepp som 
är viktiga att känna till i det fortsatta läsandet. 

2.1 Metod och material 
Metodvalet grundar sig på Holme och Solvangs bok Forskningsmetodik, där 
för- och nackdelar med kvantitativ respektive kvalitativ metod tas upp. Här 
betonas det att den kvalitativa metoden går på djupet. När man som forskare 
använder intervjuer kommer man närmare de personer som deltar i 
undersökningen, vilket ger en större möjlighet till fördjupning. Metoden 
innebär med andra ord att det går att få mycket information om de få 
informanter som ingår i undersökningen.10 Intervjufrågorna som ställs har inte 
några bundna svar utan informanterna kan själva berätta om hur de upplever 
situationen och är fria att utveckla sina svar.  

Nackdelen med den kvalitativa metoden är att det inte är så många 
personer som deltar i undersökningen. Det kan bli svårt att dra några generella 
slutsatser av resultaten, då jag inte kan räkna med att de tio informanter som är 
med i min undersökning representerar de åsikter och tankar som andra Boken 
Kommer-låntagare har i den aktuella kommunen, eller i Sverige. ”Det centrala 
blir i stället att man genom olika sätt att samla in information dels kan få en 
djupare förståelse av det problemkomplex man studerar, dels kan man beskriva 
helheten av det sammanhang som detta inryms i.”11

Att jag valde denna metod beror alltså på att jag vill beskriva ett slags 
helhet av Boken Kommer-verksamheten. Jag avslutar med ett citat som jag 
tycker beskriver den kvalitativa metodens fördelar bra: 

                                                 
10 Holme, Idar Magne och Solvang, Bernt Krohn, 1991, Forskningsmetodik. Om kvalitativa och 
kvantitativa metoder, s. 86 f. 
11 Holme och Solvang, 1991, s. 13. 
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 ”Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en annan och djupare 
kunskap än den fragmentiserade kunskap som ofta erhålls när vi använder 
kvantitativa metoder. Ambitionen är att försöka förstå och analysera 
helheter.”12

2.2 Material och tillvägagångssätt 
Det har inte skrivits särskilt mycket om Boken Kommer de senaste åren, så det 
är svårt att hitta nyskriven, relevant litteratur. Antagligen beror detta på att 
Boken Kommer hade sin kulmen under 1980-talet samt början av 90-talet, och 
att intresset för verksamheten därefter klingade av. Detta faktum har gjort att 
uppsatsen grundar sig mycket på äldre litteratur. Denna har jag funnit genom 
att söka i Libris Webbsök, samt genom att gå igenom tidigare uppsatsers 
litteraturförteckningar. 

Efter litteraturstudien, vilken gav mig mycket bra bakgrundsmaterial, 
gjorde jag en intervju med Marita Holgersson, Boken Kommer-ansvarig på 
Stadsbiblioteket, för att få reda på hur Boken Kommer fungerar i Västerås.13 
Jag fick även hjälp av henne att få tag på lämpliga informanter till min 
undersökning. På grund av sekretess kan namn, adress och telefonnummer till 
låntagarna inte lämnas ut, därför fick Marita Holgersson göra den första 
kontakten med låntagarna. De tio intervjuade låntagarna är därmed även 
anonyma i uppsatsen. 

Jag har haft ett frågeunderlag med 15 frågor som stöd vid intervjuerna. 
Intervjuerna berörde informanternas bakgrund, såsom ålder och utbildning och 
deras erfarenheter av Boken Kommer. Frågorna syftade till att informanterna 
skulle få berätta om sina positiva och eventuella negativa erfarenheter av 
Boken Kommer samt komma med synpunkter på sådant som de tycker skulle 
kunna förbättras och berätta vad de tycker fungerar bra.14

Jag hade för avsikt att göra samtliga intervjuer ”ansikte mot ansikte”. Vissa 
av låntagarna hade dock önskemål om att hellre göra intervjun på telefon. Sex 
intervjuer har därför genomförts telefonledes. Kontakten med informanterna 
har varit positiv, då alla varit välvilligt inställda och velat hjälpa till så gott de 
kunde.  

                                                 
12 Patel, Runa och Davidsson, Bo, 1994, Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 
rapportera en undersökning, s. 99. 
13 Intervjufrågorna jag ställde till Marita Holgersson finns bifogade i Bilaga 2. 
14 Dessa frågor finns i Bilaga 3. 
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Jag har valt att inte ha någon teori kopplad till min uppsats, då jag inte 
funnit någon lämplig teori inom detta ämne. Det framgår också i tidigare 
studier med liknande ämne att en tillämpning av teori är relativt ovanligt. De 
gånger som en teori har tillämpats har den enligt mig varit svårapplicerad. 
Fokus ligger, och måste enligt min mening ligga, på empirin i detta slags 
studie. 

2.3 Begreppsdefinitioner 
Här nedan följer en förklaring av begrepp jag anser vara viktiga och som är 
kopplade till Boken Kommer-verksamheten. Först kommer en förklaring om 
vad funktionshinder/funktionsnedsättning innebär och sedan närmare 
förklaringar av rörelsehinder och synskada. Att dessa två är särskilt beskrivna 
beror på att de tillsammans med ålder, är de två vanligaste orsakerna till att 
man blir Boken Kommer-låntagare i Västerås kommun.15 Därefter följer även 
en beskrivning av speciella medier framtagna för dessa personer. 

Funktionshinder/funktionsnedsättning: syftar på en sjukdom eller skada 
som en människa har, vilken är antingen fysisk eller intellektuell. Det betyder 
att en funktion i kroppen är nedsatt och att den människa som har 
nedsättningen därmed får svårt att utföra en aktivitet.16 Till funktionshinder 
räknas bland annat synskador, hörselskador, utvecklingsstörning och 
rörelsehinder. Epilepsi, allergi och diabetes är också funktionshinder, men 
räknas som medicinska sådana.17 På grund av att det är så många saker som 
räknas in under benämningen funktionshinder blir det svårt att göra någon 
sammanställning av hur många funktionshindrade som det finns i Sverige. 
Dock räknar Handikappinstitutet med att det rör sig om cirka en fjärdedel av 
Sveriges befolkning som mer eller mindre har någon slags funktionshinder.18

Handikappad blir den funktionshindrade först då det är en brist i 
omgivningen, vilket gör att denne får svårt att göra saker som andra personer 
klarar av utan problem.19 Ett exempel på en sådan miljö kan vara ett bibliotek 
som endast har trappor och ingen hiss.  

Rörelsehinder: då en människa har svaga muskler eller nedsatt rörlighet i 
någon eller några kroppsdelar räknas detta som ett rörelsehinder. Exempel på 

                                                 
15 Intervju med Marita Holgersson, 16 december 2004. 
16 Handikappförbundens samarbetsorgan, http://www.hso.se/start.asp?sida=299. 
17 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 55 ff. 
18 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 54. 
19 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 54. 
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detta är reumatism och led- och muskelsjukdomar, som kan leda till förlamning 
i vissa delar av kroppen. Det är idag cirka 600 000 personer av Sveriges 
befolkning som har något slags rörelsehinder. 75 procent av dessa är över 
65 år.20 Det är med andra ord många äldre personer som har denna 
funktionsnedsättning och som därigenom kan få svårt att själva ta sig till ett 
bibliotek. 

Synskadade: finns i två kategorier. Den ena är blinda och den andra är 
synsvaga. Med synsvag menas att det finns vissa synrester kvar. Här ingår även 
de som har någon slags ögonsjukdom, såsom gråstarr, diabetessynskada eller 
näthinneavlossning. Det finns cirka 175 000 synskadade personer i Sverige.21 
Ungefär 85 procent av dessa är äldre personer.22 För personer med viss syn 
kvar kan storstilsböcker vara ett bra alternativ. Personer med gravare 
synskador kan välja mellan talböcker och punktskriftsböcker.23

Talböcker: Detta är böcker som är inspelningar på kassettband. Böckerna 
får endast lånas ut till synskadade, rörelsehindrade, utvecklingsstörda, 
dyslektiker, afatiker, hörselsvaga, långtidssjuka och konvalescenter. Det finns 
två saker som är speciella för dessa böcker. Den ena är att det endast är 
biblioteket som lånar ut dem; de går alltså inte att få tag på på något annat 
ställe.24 Den andra är att det krävs ett speciellt tillstånd från regeringen för att 
få producera talböcker. Idag finns det endast ett fåtal instanser som har denna 
rättighet. Till dem hör bland annat Tpb (Tal- och punktskriftsbiblioteket) och 
Bibliotekstjänst. Dock behövs inget tillstånd från bokens författare för att få 
göra boken till en talbok.25

DAISY: Numera blir det allt vanligare att biblioteken istället för 
kassettböcker köper in DAISY-skivor.26 Dessa fungerar precis som 
kassettböckerna med skillnaden att boken är inspelad på en CD istället. 
Fördelen med detta är att den tar mindre plats då boken oftast får plats på 
endast en skiva. Det är även lättare att ”bläddra” i boken då det finns 
avsnittsskiljare precis som på en vanlig CD. Vad som kanske kan ses som en 

                                                 
20 Funktionshindrades tillgång till kultur, 1998, s. 32 f. 
21 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 58. På Synskadades riksförbunds hemsida, 
http://www.srfriks.org/synskado/vemsynsk.htm, står det att det är oklart hur många i Sverige som är 
synskadade, men att de uppskattar att det handlar om runt 100 000 personer. Här framgår det inte från 
vilket år den siffran kommer ifrån, därför har jag valt att presentera den andra siffran i brödtexten ovan. 
22 Synskadades riksförbund, http://www.srfriks.org/synskado/vemsynsk.htm.. Jag antar att äldre personer 
syftar på personer som är över 65 år, detta framgår dock inte på hemsidan. 
23 Synskadades riksförbund, http://www.srfriks.org/synskado/vemsynsk.htm. 
24 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 121 f. 
25 Funktionshindrades tillgång till kultur, 1998, s. 85 f. 
26 DAISY står för Digitalt Audiobaserat InformationsSYstem. 
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nackdel är att det krävs en speciell DAISY-spelare för att kunna läsa denna typ 
av böcker. Dessa spelare kan lånas på biblioteket eller köpas via olika 
distributörer. Det går även att använda sig av vissa Mp3-spelare eller också 
genom att användaren installerar ett specialprogram på sin dator.27 Det finns 
många olika sådana specialprogram, ”TPB Reader” och ”Playback 2000” är två 
exempel. Dessa kan laddas ner gratis eller beställas på CD-ROM från Tpb:s 
hemsida.28  

Storstilsböcker: Som namnet antyder trycks dessa böcker med större stil 
än i vanliga böcker. Målgruppen är främst synsvaga och äldre personer. Dessa 
böcker efterfrågas mycket på biblioteken, men tyvärr finns det inte så många 
böcker i detta format. Det beror på att det endast finns ett förlag, Grote letter 
bibliotheek, som trycker denna typ av böcker och det ligger i Holland.29 
Ungefär 50 titlar om året ges ut efter urval av bibliotekarier i samarbete med 
BTJ.30 Dessa böcker finns främst att tillgå på biblioteket, men det finns även 
bokhandlar som tillhandahåller dem.  

                                                 
27 Tal- och punktskriftsbibliotekets hemsida, http://www.tpb.se/talbocker/fragor/daikort.htm.  
28 Tal- och punktskriftsbibliotekets hemsida, http://www.tpb.se/verksamhet/talbocker/lasprogram/. 
29 Funktionshindrades tillgång till kultur, 1998, s. 90. 
30 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 126. 
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3. Forskningsläge 

Jag har valt att endast redovisa de två viktigaste utredningarna gjorda av 
Statens kulturråd i detta avsnitt, då dessa har varit viktiga för mig i denna 
undersökning. En forskningsöversikt av övrigt material såsom tidigare skrivna 
uppsatser och övriga rapporter och utredningar återfinns i Bilaga 1. Att jag valt 
att inte presentera några uppsatser här beror på att det är svårt att peka ut några 
som varit speciellt värdefulla för mig.31  

3.1 Ända hem till fru Nilsson 
Ända hem till fru Nilsson som gavs ut 1990 är en utredning av Statens 
kulturråd som handlar om den uppsökande biblioteksverksamheten. Syftet med 
den är att vara ”underlag för biblioteksverksamhetsplanering inom det 
uppsökande området”.32 Boken är indelad i tre olika delar. Den första tar upp 
bakgrundsfakta och definitioner samt beskriver den uppsökande verksamheten. 
Den andra delen handlar om de olika målgrupper som verksamheten kan ha, till 
exempel utvecklingsstörda och äldre personer. Här kartläggs även de olika 
uppsökande verksamheter som finns: bokbuss, bokvagnar och bokdepåer på 
sjukhus, ålderdomshem och Boken Kommer. Den sista och tredje delen 
beskriver olika specialfrågor inom området som till exempel hur det kan 
fungera med datoriserade rutiner.33  

3.2 Bibliotekens särskilda tjänster: Kartläggning och 
analys av biblioteksservice till äldre och 
funktionshindrade 

Denna studie från 1999 är en sammanfattning av bibliotekens uppsökande 
verksamhet. Här redovisas en undersökning som har gjorts i 20 olika 

                                                 
31 Se även 3.3. 
32 Ända hem till fru Nilsson, 1990, s. 7. 
33 Ända hem till fru Nilsson, 1990, s. 7 f. 
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kommuner i Sverige för att få en bild av hur den uppsökande verksamheten 
fungerar där. På Kulturrådet har de försökt få en så stor spridning som möjligt 
geografiskt i undersökningen, samt få med både stora, små och mellanstora 
kommuner. Intervjuer har gjorts med bibliotekschefer, ansvariga bibliotekarier 
och chefer i äldre- och handikappomsorgen. För att få låntagarnas åsikter 
skickades enkäter ut till cirka 1000 personer som var Boken Kommer-
låntagare, av dessa svarade cirka 400 stycken.34  

Resultatet av enkäten visar att de allra flesta låntagarna är mycket nöjda 
med både bibliotekspersonalen som arbetar med Boken Kommer och 
bokurvalet. Det är inte många som har något negativt att säga om 
verksamheten; det som framkom via enkäterna var att det tar lång tid att få nya 
böcker samt lite klagomål på tekniska svårigheter med talböckerna. Det 
framgår även att distributionen av böckerna anses vara ett stort problem på 
många bibliotek och att detta är en av de främsta orsakerna till att inte flera 
bibliotek erbjuder Boken Kommer.35  

Rapporten innehåller även sammanställningar av centrala lagar och mål, en 
genomgång av viktiga instanser såsom Statens kulturråd, Tpb, SAB (Sveriges 
allmänna biblioteksförening), Handikappsombudsmannen och Socialstyrelsen. 
Den tar även upp varför vissa bibliotek kan ha svårt att ha en väl fungerande 
Boken Kommer-verksamhet. Det är en mycket bra sammanställning av de 
olika uppsökande verksamheterna och ger en bra översikt över de problem som 
finns.36

3.3 Forskningssammanfattning 
De tidigare uppsatserna eller specialarbetena skrivna mellan 1978−1990 är så 
pass kortfattade att jag inte har kunnat använda dem i särskilt stor utsträckning. 
Tillsammans hjälpte dock alla uppsatser till att ge mig en bra uppfattning om 
Boken Kommer-verksamheten; hur den fungerar och vilka problem som finns.  

Det är endast ett fåtal av de tidigare skrivna uppsatserna som innehåller 
intervjuer med Boken Kommer-låntagare. Dessa är dessutom inte så 
omfattande och det är få informanter. Detta gör min studie än mer angelägen, 
men samtidigt har jag inte kunnat använda dessa intervjuer till att jämföra med 
mina egna, vilket är en nackdel. Jag har dock försökt att jämföra de olika 

                                                 
34 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 13 ff. 
35 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 145 ff. 
36 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999. 
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intervjufrågorna i uppsatserna för att se om det finns frågor som är frekvent 
återkommande i intervjuerna, för att få en insikt i vilka frågor som anses vara 
viktiga.  

Den undersökning som jag har haft mest nytta av vid jämförelse av resultat 
är Statens kulturråds rapport från 1999, där de bland annat gjorde en 
enkätundersökning med 400 Boken Kommer-låntagare.37 Tyvärr är inte dessa 
resultat så utförligt redovisade, men de har ändå givit mig ett 
jämförelsematerial. Övriga rapporter har givit mig bra bakgrundsmaterial 
angående vad Boken Kommer innebär samt vilka problem som finns med 
verksamheten och därigenom givit mig uppslag till intervjufrågor till 
bibliotekarien och låntagarna. 

Den geografiska spridning i de uppsatser som skrivits tidigare ser ut som 
följer: 

• Glesbygdskommun, under 10 000 invånare. 
Kungsör samt okänd glesbygdskommun. 
• Mellanstor kommun, mellan 10 000 och 100 000 invånare. 
Lycksele, Mark, Uddevalla (2 stycken uppsatser), Örnsköldsvik, 
Haninge och Borås. 
• Större kommun, över 100 000 invånare. 
Linköping, Malmö och Göteborg. (Hit hör även Västerås). 

Av detta kan utläsas att få undersökningar gjorts i landets övre regioner. Det är 
dessutom få uppsatser som handlar om glesbygdskommuner och hur Boken 
Kommer fungerar där. Jämförelser mellan kommuners Boken Kommer-
verksamheter är heller inte särskilt vanligt. Det finns endast en sådan 
jämförelse och den är ett litet specialarbete,38 så på grund av detta är det inte så 
ingående. Dessutom är det få som på senare tid undersökt hur Boken Kommer-
verksamheten fungerar i en speciell kommun. Broberg och Frank utvärderar 
den uppsökande verksamheten i Uddevalla i sin uppsats från 2000,39 därefter 
måste man gå tillbaka ändå till 1987 för att hitta något liknande, då Tallberg 
beskriver hur Boken Kommer fungerar i Haninge.40  

                                                 
37 Se avsnitt 3.2. 
38 Detta specialarbete är Andreasson, 1988, Boken Kommer inför framtiden med Göteborgsperspektiv, 
som innehåller en jämförelse mellan Göteborg, Malmö, Stockholm och Örebro. Se Bilaga 1, uppsats nr 7. 
39 Broberg, Anita och Frank, Annika, 2000, Kommer boken? Uppsökande verksamhet för 
funktionshindrade på Uddevalla Stadsbibliotek – en organisationsstudie. Se Bilaga 1, uppsats nr 12. 
40 Tallberg, Ingrid, 1987, Boken Kommer i Haninge kommun. Se Bilaga 1, uppsats nr 6. 
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Det finns heller inga fältstudier gjorda på ett bibliotek, under till exempel 
några år, som beskriver hur Boken Kommer förändras vad gäller låntagarantal, 
marknadsföring och så vidare för att se om det utvecklas till det bättre eller 
sämre. Något som inte heller är undersökt, i några av de svenska uppsatserna 
eller rapporterna, är hur Boken Kommer fungerar i förhållande till liknande 
verksamheter i andra länder. Även en internationell jämförelse vore intressant. 
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4. Lagar och riktlinjer 

I detta avsnitt presenteras de tre olika riktlinjer och lagar som gäller 
biblioteksverksamheten i stort, samt vissa delar av dessa som är av speciell 
betydelse för den uppsökande verksamheten och Boken Kommer. Dessa 
fungerar snarare som riktlinjer än lagar då det är upp till varje bibliotek att se 
till att det som står i både Bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest 
följs. 

4.1 Ett samhälle för alla 
Ett samhälle för alla, vilket är handikapputredningens slutbetänkande, gavs ut 
1992. Här återfinns de lagar som reglerar olika handikappfrågor i samhället, 
bland annat sådana som rör kultur. Här står det att de kulturella målen från 
1976 års utredning står fast, men har kompletterats av ytterligare ett mål för att 
förtydliga. De kompletterade målen lyder som följer: ”Människor med 
funktionshinder ska ha tillgång till samma kulturutbud som andra. Särskilda 
åtgärder måste vidtas för dem som på grund av funktionshinder är utestängda 
från viss kulturell verksamhet.”41  

Det betonas även att biblioteken spelar en betydande roll för 
funktionshindrade i och med sin utlåning av böcker och talböcker, samt de 
uppsökande verksamheterna såsom Boken Kommer.42

4.2 Unescos folkbiblioteksmanifest 
Unescos folkbiblioteksmanifest är en samling av rekommendationer, riktlinjer, 
uppgifter och mål med folkbiblioteken i Unescos medlemsländer, varav 
Sverige är ett. Unesco står för United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization. För att förtydliga är Unesco alltså en organisation inom 

                                                 
41 1989 års handikapputredning, Ett samhälle för alla. Handikapputredningens slutbetänkande, 1992, 
s. 200. 
42 1989 års handikapputredning, 1992, s. 204. 
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FN som sysslar med utbildning, vetenskap och kultur. Den första versionen av 
manifestet utgavs 1949 och la särskild vikt på folkbibliotekens utbildande roll i 
samhället. Manifestet är skrivet till allmänheten för att uppmana dessa att 
stödja sina bibliotek.43  

Den andra versionen, vilken kom 1972, riktade sig inte längre främst till 
allmänheten utan till bibliotekspersonalen. Det hade tyngdpunkten på 
bibliotekets tillhandahållande av böcker för nöjes skull, samt biblioteket som 
en plats där låntagarna samtidigt kunde slappna av. Verksamheten för barn 
nämns också som mycket viktig. Det nämns även att alla folkbiblioteks tjänster 
ska vara kostnadsfria och att grunden till dess inkomster, för att bekosta 
verksamheten, ska komma från allmänna medel.44

Den nyaste versionen, som citeras här, är från 1994. Den riktar sig till 
ytterligare en målgrupp, nämligen beslutsfattarna. Även denna version håller 
fast vid att de tjänster biblioteket erbjuder ska vara kostnadsfria. Jag vill här 
citera några delar ur manifestet, vilka jag anser vara av särskild vikt för denna 
uppsats. 

Folkbiblioteket är till för alla, oberoende av ålder, ras, kön, religion, nationalitet, språk 
eller samhällsklass. Särskilda tjänster skall kunna erbjudas dem som av någon anledning 
inte kan utnyttja det gängse utbudet, exempelvis språkliga minoriteter, personer med olika 
handikapp, patienter på sjukhus eller interner inom kriminalvården.45

Vidare följer även att lokalerna där biblioteket finns ska vara anpassade så att 
de passar besökarna. Då detta endast är riktlinjer framgår det inte hur 
folkbiblioteken ska göra för att uppnå detta mål. Jag antar att det i lagen syftar 
på att lokalerna ska vara handikappanpassade genom att innehålla hissar, ha 
breda gångar och så vidare. Det står även att ”biblioteket genom uppsökande 
verksamhet skall erbjuda sina tjänster också till dem som inte själva kan 
komma till biblioteket”.46 Med andra ord bör alla folkbibliotek erbjuda sina 
låntagare något slags uppsökande verksamhet, till exempel Boken Kommer. 

                                                 
43 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 5 f. 
44 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 9 f. 
45 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 17 f. 
46 Unescos folkbiblioteksmanifest 1994, 1995, s. 20. 
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4.3 Bibliotekslagen 
Bibliotekslagen kom ut 1996 och innehåller olika bestämmelser för 
biblioteken. Det är en ramlag, vilket innebär att det inte finns några närmare 
beskrivningar om hur lagen ska uppfyllas. Det är upp till varje kommun att 
själva se till att lagen följs. Lagen innehåller bland annat två paragrafer som är 
särskilt intressanta med avseende på Boken Kommer och övriga uppsökande 
verksamheter.  

§2 Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt ska alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek. 

§8 Folk- och skolbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt funktionshindrade, 
samt invandrare och andra minoriteter bland annat genom att erbjuda litteratur på andra 
språk än svenska och i former särskilt anpassade till dessa gruppers behov.47

Alla människor i samhället ska med andra ord ha tillgång till ett folkbibliotek, 
oavsett om man har ett funktionshinder eller inte. 

                                                 
47 Bibliotekslagen, SFS 1996:1596, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.HTM. 
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5. Historik 

Boken Kommer-verksamheten har funnits på många av Sveriges bibliotek, i 
större eller mindre omfattning, sedan mitten av 1950-talet. Då det redan fanns 
viss biblioteksverksamhet på ålderdomshem och liknande, ville biblioteken 
även försöka nå ut till dem som var sjuka och/eller äldre, men som bodde i sina 
egna bostäder.48 Idén till Boken Kommer är tagen från USA, som redan i 
början av 1940-talet bedrev så kallad ”Shut-in service”. Det vill säga service 
för dem som inte själva kunde gå till biblioteket, därav ordet shut-in 
(instängd).49  

Malmö Stadsbibliotek var först i Sverige med att 1955 erbjuda sina 
låntagare Boken Kommer. Detta berodde på att den dåvarande bibliotekarien 
Ingeborg Heintze hade kommit i kontakt med ”Shut-in service” i USA. Genom 
att tillbringa en tid på Cleveland Public Library och observera hur 
verksamheten fungerade där, bestämde hon sig vid sin hemkomst för att 
försöka starta något liknande på Malmö Stadsbibliotek. Detta skedde under 
ledning av en annan bibliotekarie, Bengt Holmström, som även han åkte till 
Clevelands bibliotek och stannade där ett år.50  

För att finna låntagare sökte Malmö Stadsbibliotek upp äldre låntagare som 
inte besökt biblioteket på länge, men som de trodde kanske skulle kunna vara 
intresserade av att prova på Boken Kommer. Strax innan jul 1955 skickade 
biblioteket ut de första bokpaketen till låntagarna. Boken Kommer byggde till 
en början mycket på frivillig verksamhet, då biblioteken själva inte hade tid att 
köra ut böckerna till låntagarna. De tog då hjälp av olika organisationer såsom 
scouterna, Röda Korset och Unga örnar.51

En undersökning gjord av Kulturrådet 1999 ”visar att bibliotekets 
verksamhet för äldre och funktionshindrade i många kommuner inte har status 
som basverksamhet, trots det stöd som finns i Bibliotekslagen. Den uppfattas 

                                                 
48 Ända hem till fru Nilsson, 1990, s. 16 f. 
49 Ända hem till fru Nilsson, 1990, s. 105. 
50 Fahlin, Jonsson och Källström, 1984, s. 7. 
51 Ända hem till fru Nilsson, 1990, s. 106. 

 21



 

inte som obligatorisk för biblioteket, utan som ett frivilligt åtagande utöver den 
ordinarie verksamheten”.52  

Överlag har folkbiblioteken fått minskade medieanslag under 1990-talet,53 
vilket lett till att de särskilda tjänsterna på flera bibliotek får mindre och 
mindre medieanslag. Detta i sin tur verkar leda till en tendens att Boken 
Kommer-verksamheten minskar eller försvinner helt från vissa bibliotek till 
förmån för andra av bibliotekets verksamheter.54 Det finns två olika argument 
kommunbiblioteken har för att inte erbjuda sina låntagare någon Boken 
Kommer-tjänst. Det första är att de har för få potentiella låntagare och det 
andra är att de tror att det kommer bli fler låntagare som vill ha Boken 
Kommer än de kan ta emot. Statens kulturråd menar att det inte behöver bli 
dyrare för att biblioteken får fler låntagare. Detta då vissa arbetsmoment kan 
samordnas såsom transporter och liknande. De menar också att det är så pass 
svårt att nå ut till potentiella låntagare att biblioteken inte borde vara rädda för 
att få fler låntagare än de har resurser till.55

Vissa tendenser kan urskiljas om kommunernas storlek beaktas. I små 
kommuner är resurserna ofta små vilket gör att dessa bibliotek kan få svårt att 
erbjuda tjänster såsom Boken Kommer. Ses detta även ur en geografisk aspekt 
är det naturligtvis svårare att sända ut böcker till låntagare i en 
glesbygdskommun jämfört med en kommun där låntagarna bor nära varandra.56 
Men detta gäller inte alltid. Det beror naturligtvis även på vilka resurser 
biblioteken har både ekonomiskt och personalmässigt, samt vilka verksamheter 
de väljer att satsa sina pengar på. I Tabell 1 nedan visas hur många av Sveriges 
kommuner som mellan åren 1978−1993 erbjudit sina låntagare Boken 
Kommer. Det bör observeras att dessa Boken Kommer-verksamheter kan vara 
mer eller mindre omfattande. 

                                                 
52 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 6. 
53 Likvärdig service! Bibliotekens tjänster till äldre och funktionshindrade, 2000, s. 9. 
54 Statens kulturråd, ”Bibliotek och litteratur”, www.kulturradet.se/index.php?pid=1168. 
55 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 151 f. 
56 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 134 f. 
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 Tabell 1. Antal Boken Kommer-verksamheter samt antal kommuner, åren 1978−1993. 

Årtal BK Kommuner Kommuner utan BK 
1978 178 277 99 
1981 188 279 91 
1984 195 284 89 
1987 201 284 83 
1990 201 284 83 
1993 211 286 7557

Källa: Tjugo års kulturpolitik 1995. 

Som kan utläsas i tabellen ovan blev antalet kommuner som erbjöd sina 
låntagare Boken Kommer allt fler under 80-talet och början av 90-talet. Som 
nämnts tidigare i detta avsnitt fick folkbiblioteken minskade medieanslag i 
början på 1990-talet och detta har sannolikt påverkat Boken Kommer-
verksamheten på folkbiblioteken i landet och att färre bibliotek därmed 
erbjuder sina låntagare denna verksamhet. Jag har tyvärr inte lyckats finna 
några siffror som visar hur många kommuner som idag erbjuder Boken 
Kommer-verksamhet till sina låntagare. De siffror jag funnit visar endast hur 
många folkbibliotek som sänder hem böcker till sina låntagare. År 2003 var det 
197 av Sveriges 290 kommuner som hade låntagare till vilka de sände hem 
böcker.58 Detta kan alltså inte jämställas helt och hållet med Boken Kommer, 
då det kan finnas kommuner som sänder hem talböcker till sina låntagare, men 
ändå inte erbjuder någon vanlig Boken Kommer-verksamhet. Det kan dock 
antas att de kommuner som inte tillhandahåller hemsändning inte heller 
tillhandahåller Boken Kommer. I Statens kulturråds undersökning från 1999 
skrivs det att Boken Kommer-verksamheternas omfattning tenderar att minska, 
men att det är få kommuner som helt tagit bort verksamheten.59

                                                 
57 Tjugo års kulturpolitik 1974-1994. En rapport från kulturutredningen. Tabellbilaga. 1995, s. 283.  
58 Folkbiblioteken 2003, 2004, s. 62 f. 
59 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s.141 f. 
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6. Presentation av kommunen och biblioteket 

Detta avsnitt börjar med en kort presentation av Västerås kommun för att 
läsaren ska kunna få en överblick av kommunen jag gjort undersökningen i. 
Därefter kommer en sammanfattning av kommunens mål med 
Stadsbibliotekets verksamhet. Detta följs av en presentation av Västerås 
Stadsbibliotek och dess mål samt hur den uppsökande verksamheten fungerar 
med inriktning på Boken Kommer.  

6.1 Västerås kommun 
Västerås kommun ligger i Västmanlands län, beläget vid Mälaren. Kommunen 
hade cirka 131 000 invånare år 2004 och av dessa var nästan 22 000 personer 
över 65 år.60 Att jag nämner detta beror på att de flesta Boken Kommer-
låntagare i kommunen är äldre personer.61

Västerås har 16 olika nämnder som arbetar med de mål som kommunen 
har med de olika verksamheter som finns. Kultur- och fritidsnämnden är 
Stadsbibliotekets uppdragsgivare.62 Förutom Stadsbiblioteket har de även 
ansvar för de olika museer som ligger i staden samt Kulturskolan.63

6.1.1 Kommunens mål inom kultur och samarbetet med 
biblioteket64 

Då det är Kultur- och fritidsnämnden som är Västerås Stadsbiblioteks 
uppdragsgivare gör dessa varje år en överenskommelse om vad biblioteket ska 
erbjuda. I den överenskommelse som gäller för i år, 2005, finns det bland annat 
angivet vad biblioteket ska innehålla för verksamheter samt vilka mål dessa ska 

                                                 
60 Statistiska Centralbyrån, http://www.scb.se. 
61 Se Tabell 2, 28. 
62 Västerås Stad, http://www.vasteras.se/vasteras_stad.html. 
63 Kulturskolan erbjuder bland annat musikundervisning, dansundervisning, teaterverksamhet, körer och 
orkestrar. (Kulturskolans hemsida: http://www1.vasteras.se/musik/huvud.htm).  
64 Information om Västerås kommuns målsättningar med biblioteksverksamheten och främst Boken 
Kommer, har ställts till mitt förfogande av Kultur- och fritidsnämnden i Västerås. 
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ha. Angående vad som ska ingå i verksamheten nämns här speciellt att det ska 
finnas en ”uppsökande verksamhet som Boken Kommer och 
bokbussverksamhet”. I mål och inriktningsparagrafen står det att 
Stadsbibliotekets tjänster ska rikta sig till alla invånare i Västerås kommun. I 
övrigt nämns inte Boken Kommer eller den uppsökande verksamheten.65

6.2 Om Västerås Stadsbibliotek 
Västerås Stadsbibliotek ligger mitt i Västerås stad. Det är ett stort bibliotek 
med många olika avdelningar; barn- och ungdom, fakta, musik, skönlitteratur 
samt talböcker/DAISY. Det tillhandahåller också tidskrifter, filmer, utländsk 
litteratur, kurslitteratur, tillgång till olika databaser med mera. Till 
huvudbiblioteket hör även sju filialbibliotek fördelade i de olika stadsdelarna. 
Det finns även en bokbuss som åker till de områden där det är långt till ett 
bibliotek. År 2004 hade biblioteket 39 602 aktiva låntagare.66 På 
Stadsbiblioteket och dess filialer arbetar 39 bibliotekarier och 47 assistenter.67

6.2.2 Stadsbibliotekets verksamhetsidé 
Stadsbibliotekets verksamhetsidé lyder som följer: 

Vi vill att biblioteket ska vara ett centrum för kultur och information samt en känd och 
naturlig plats för västeråsarna att besöka. 

Vi vill medverka till att skapa läslust, vara ett verktyg i lärandet och bidra till ett ökat 
läsande. 

Vi vill att våra besökare ska bli nöjda och gärna finna något oförväntat positivt.68

För att uppnå detta försöker biblioteket att ha ett så brett och bra mediebestånd 
som möjligt, ha bra öppettider samt erbjuda programverksamhet av olika slag 
både för barn och vuxna. De har speciellt satsat på barn- och ungdom, men 
försöker även rikta sig till andra grupper med speciella behov, till exempel 
funktionshindrade, genom att erbjuda dessa Boken Kommer. Utöver detta 
nämns inte heller här Boken Kommer eller den uppsökande verksamheten.69 
Det kan dock nämnas att biblioteket ingår i projektet Kultur för alla som syftar 

                                                 
65 Västerås Stad, Överenskommelse 2005. 
66 Stadsbiblioteket proAros kultur, Kvalitetsredovisning 2004, 2004, s. 2. 
67 Stadsbiblioteket proAros kultur, 2004, s. 4. 
68 Broschyr från Västerås Stadsbibliotek. 
69 Stadsbiblioteket proAros kultur, 2004, s. 2 f. 
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till att göra biblioteken mer tillgängliga till exempel genom anpassning av 
lokalerna.70

För att sammanfatta detta har inte kommunen och biblioteket några exakta 
mål med Boken Kommer-verksamheten på Västerås Stadsbibliotek. Det blir 
därför problematiskt att svara på min fråga om hur Boken Kommer-
verksamheten stämmer överens med de stadgar och mål som kommunen och 
Stadsbiblioteket själva satt upp. Boken Kommer nämns endast som en av de 
verksamheter som ska ingå bland bibliotekets tjänster. Det har tidigare funnits 
mer specifika målsättningar, men dessa blev svåra att applicera då 
förutsättningarna för verksamheten ändras hela tiden. På grund av detta har 
biblioteket valt att i stället använda sig av mer övergripande mål för sin 
verksamhet.71  

Mål och inriktningsparagrafen, som Kultur- och fritidsnämnden skrivit, 
stämmer väl överens med det som står i både Unescos folkbiblioteksmanifest 
och Bibliotekslagen §2, det vill säga att biblioteket ska vara till för alla. 
Stadsbiblioteket nämner även i sin Kvalitetsredovisning att de ska rikta sig till 
barn och ungdom, men även andra personer med särskilda behov som till 
exempel funktionshindrade. Detta tycker jag stämmer bra överens med §8 i 
Bibliotekslagen där det står att biblioteken bland annat ska ”ägna särskild 
uppmärksamhet åt funktionshindrade”.72

6.3 Boken Kommer på Västerås Stadsbibliotek73  
Boken Kommer har funnits på Västerås Stadsbibliotek sedan mitten av 1960-
talet. Verksamheten startades av Kerstin Linderberg som var verksam 
bibliotekarie på biblioteket då. Genom kontakt med socialförvaltningen fick 
hon namn och tips på personer som skulle kunna vara potentiella låntagare och 
kontaktade sedan dessa. Hon arbetade med Boken Kommer fram till 1993 då 
nuvarande Boken Kommer-ansvarig, Marita Holgersson, tog över. 

Det finns ingen annan uppsökande verksamhet som bedrivs av 
Stadsbiblioteket idag. För några år sedan fanns det bland annat verksamheter 
på servicehus, bokdepostitioner och bibliotekariebesök, men på grund av dålig 
ekonomi var de tvungna att sluta med detta.  

                                                 
70 Se Bilaga 1, Projekt. 
71 E-post från bibliotekschefen vid Västerås Stadsbibliotek, Staffan Rune, 18 och 27 april, 2005. 
72 Bibliotekslagen, SFS 1996:1596, http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19961596.HTM 
73 Detta avsnitt är helt baserat på intervjuerna med den ansvariga Boken Kommer-bibliotekarien, Marita 
Holgersson, på Stadsbiblioteket i Västerås, 16 december, 2004 samt den 26 april, 2005. 
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Boken Kommer-verksamheten i Västerås drivs centralt från 
Stadsbiblioteket; filialerna bedriver alltså ingen egen sådan verksamhet. Det 
finns ingen bibliotekarie på stadsbiblioteket som arbetar heltid med Boken 
Kommer. Det är två personer som delar på 38 kanslisttimmar i veckan och tio 
bibliotekarietimmar. Bibliotekets vaktmästare kör ut böcker till låntagarna 
cirka tre timmar i veckan.  

6.3.1 Medieanslag och bestånd 
Boken Kommer-verksamheten har ett eget medieanslag, Marita Holgersson 
anser dock att det är litet i förhållande till bibliotekets storlek. Det köps in både 
vanliga pappersböcker, storstilsböcker, DAISY och talböcker. Inköpen består 
till 75 procent av DAISY och 25 procent kassettböcker. Pappersböckerna har 
ett eget medieanslag. Just nu läggs mycket stor vikt vid att försöka få 
låntagarna att låna DAISY istället för vanliga talböcker bestående av 
kassettband. Biblioteket köper in nya kassettböcker så länge de finns att köpa, 
men tillverkningen av dessa minskar hela tiden. Som det ser ut i dagsläget är 
dominansen av talböcker på kassett stor på talboksavdelningen. Biblioteket har 
cirka 8000 titlar på kassett att jämföra med cirka 2500 titlar på DAISY i 
beståndet. Detta kan också jämföras med utlånen av kassettalböcker respektive 
DAISY under 2004. Då lånades 27 479 talböcker på kassett ut att jämföra med 
DAISY där det lånades ut 6 870 skivor. 

Mycket tid läggs på att lära målgruppen hur DAISY-apparaten och 
skivorna fungerar. Det beror på att de oftast lite äldre låntagarna har lite 
svårare att ta till sig den nya tekniken. Det finns 20 stycken DAISY-spelare att 
låna på biblioteket, men det är lång kö på dessa och en begränsad lånetid på två 
till tre månader. Biblioteket försöker dock köpa in nya spelare lite då och då.  

6.3.2 Låntagare och marknadsföring 
Boken Kommer har 190 aktiva låntagare i Västerås, men Marita Holgersson 
berättar att det finns 236 inskrivna låntagare. Låntagarantalet har varit runt 
200 stycken ända sedan 1993, då Holgersson började arbeta med Boken 
Kommer. De som är passiva är sådana låntagare som kanske aldrig mer 
kommer att låna något. Det kan bero på att de väntar på en operation av något 
slag eller är långtidssjuka. Av de aktiva låntagarna är det cirka 85 stycken som 
lånar talböcker och cirka 95 låntagare som lånar pappersböcker. Vissa 
låntagare lånar både och.  
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Vad gäller åldersfördelningen är det mest äldre personer som använder sig 
av denna service.74 Fördelningen mellan kvinnor och män bland Boken 
Kommer-låntagarna är ojämn. Det är cirka 160 kvinnor och cirka 30 män. Den 
vanligaste anledningen till att någon blir Boken Kommer-låntagare, säger 
Marita Holgersson, är ålder och/eller synskada. 

Tabell 2. Åldersfördelningen bland Boken Kommer-låntagarna vid Västerås Stadsbibliotek 
samt fördelning mellan utlån av talböcker/DAISY och pappersböcker. 

Födelseår -1920 1921-
1930 

1931-
1940 

1941-
1950 

1951-
1960 

1961-
1970 

1971- 

Talböcker och 
DAISY 

64 34 24 20 8 1 3 

Pappersböcker 42 18 6 4 2 0 0 

Källa: Västerås Stadsbibliotek. 

 
Värvandet av nya låntagare är svårt på grund av sekretess. Kommunen, 

äldreboenden och pensionärsföreningar får inte lämna ut namn hur som helst. 
Biblioteket försöker att nå ut till potentiella låntagare genom att berätta om 
verksamheten hos bland annat olika pensionärsorganisationer. En annan kanal 
för marknadsföring är att en bibliotekarie ibland deltar när områdescheferna i 
kommunens hemtjänst har möten tillsammans med enhetscheferna. Då har 
bibliotekarien möjlighet att berätta om Boken Kommer och uppmana de 
anställda att dela ut broschyrer om Boken Kommer till de personer som har 
hemtjänst. Holgersson tror att de i hemtjänstpersonalen som själva är 
intresserade av böcker minns detta, men att de andra lättare glömmer bort det. 
Biblioteket ställer även ut broschyrer på olika ställen, till exempel på lasarettet 
och familjeläkarmottagningar. Det bästa mediet för marknadsföring är 
lokaltidningen, tycker Marita Holgersson. Reportage som berättar om Boken 
Kommer och dess verksamhet har visat sig vara information som når ut till 
målgrupperna. Öppet hus på biblioteket är ett annat exempel då personalen 
försöker att marknadsföra Boken Kommer lite extra. Just nu handlar det mest 
om att försöka marknadsföra DAISY och DAISY-spelaren för pensionärer och 
dyslektiker. 

För att få böcker som passar varje enskild låntagare frågar bibliotekarierna 
låntagaren vid anmälan till Boken Kommer-servicen om vilka intressen han 

                                                 
74 Se Tabell 2. 
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eller hon har och skriver upp detta i en pärm. Här noteras det även om det finns 
några speciella önskemål, till exempel om det är någon speciell författare som 
låntagaren tycker om, eller om det är någon typ av böcker de absolut inte vill 
ha. Vissa låntagare ringer och beställer vilka böcker de vill ha, men det är 
vanligast att bibliotekarien plockar ut ett visst antal böcker inför varje leverans. 
För att i största möjligaste mån undvika att en låntagare får hem samma bok 
två gånger kan några bibliotekarier, med speciell behörighet, gå in i BOOK-IT 
och se en lista över tidigare lånade böcker på låntagaren. När bibliotekarien 
försöker scanna in boken på ett lån kommer det upp ett meddelande som säger 
att boken redan lånats av denna låntagare en gång.  

6.3.3 Distribution 
Beroende på om låntagaren är intresserad av vanliga pappersböcker eller 
talböcker/DAISY är rutinerna lite olika. Talböcker/DAISY skickas hem till 
låntagarna per post, en eller flera gånger i månaden, det beror på hur ofta 
låntagaren själv vill ha nya böcker.75 När låntagaren har läst färdigt sina böcker 
skickar denne tillbaka böckerna och får nya i brevlådan inom kort. Vad gäller 
pappersböckerna är Västerås stad indelad i olika sektioner och vaktmästaren 
åker ut med böckerna till låntagarna i en viss sektion en bestämd dag en gång i 
månaden. Någon enstaka gång följer en bibliotekarie med, men det är inte ofta. 
Lånetiden på böckerna är två månader, men oftast har inte låntagaren dem mer 
än en månad. Detta beror på att när böckerna plockas ihop skickas de inte ut 
med en gång, de kanske ligger kvar på biblioteket i två till tre veckor, därav 
den lite längre lånetiden. Givetvis har låntagarna även möjlighet att låna om 
böckerna, precis som vanliga låntagare. 

                                                 
75 Talböcker är portobefriade. 
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7. Intervjuer 

Här följer en sammanställning av de tio intervjuer som genomförts. Som 
inledning presenteras de olika låntagarna. Därefter följer de olika frågorna med 
låntagarnas svar samt en analys av svaren. Jag har fört ihop flera av svaren från 
låntagarna i presentationsdelen. Därför är det endast sex av de femton frågorna 
som redovisas separat. Jag har valt att plocka ut dessa sex, då jag anser dem 
som mest relevanta i undersökningen.  

7.1 Presentation av låntagarna 
I denna presentation av de tio låntagarna som har intervjuats framgår ålder, 
utbildning och tidigare/nuvarande yrke, orsaken till att de är Boken Kommer-
låntagare samt om låntagaren läser pappersböcker eller talböcker/DAISY. I 
vissa fall anges också vad låntagaren läser samt vilka författare hon eller han 
föredrar. Även om det senare kanske inte har sådan stor betydelse för resten av 
undersökningen, tycker jag att det ger en bättre bild av de olika låntagarna. 

 Låntagare A är 61 år. Hon har en sjuårig utbildning utöver flickskola. Hon 
har bland annat studerat på textilhögskolan i Borås och har arbetat som 
tecknare och modedesigner samt inom detaljhandeln med inköp. För några 
år sedan blev hon påkörd av en bil och fick då en nack- och bäckenskada. 
På grund av detta har hon nu svårt att själv ta sig till biblioteket. Hon har 
varit Boken Kommer-låntagare i 4−5 år. 

 Låntagaren lånar både tal- och pappersböcker. Hon har alltid läst mycket 
och berättar att hon både köper och lånar böcker. Just nu läser hon mycket 
psykologiböcker och reseskildringar, men försöker också läsa sådant som 
är aktuellt, såsom nobelpristagare, Da Vinci-koden och liknande. 

Låntagare B är 81 år och har jobbat inom industrin, både på verkstad och med 
kontorsarbete. Utöver folkskola har han gått några kvällskurser. Han är den 
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nyaste Boken Kommer-låntagaren som deltar i intervjun och har bara haft 
servicen i några månader. 

 Att han blev Boken Kommer-låntagare beror på en stroke han fick förra 
året vilket gör att han får svårt att röra sig. Han har alltid utnyttjat 
biblioteket frekvent och läser väldigt mycket. Låntagaren lånar 
pappersböcker.  

Låntagare C är 47 år och arbetar som sjukgymnast. Hon är Boken Kommer-
låntagare sedan 1987, och är det på grund av en synskada. Hon går till 
biblioteket själv ibland. Hon lånar talböcker/DAISY och har en egen 
DAISY-spelare hemma vilket hon tycker fungerar bra. 

 Låntagaren tycker om att läsa reseskildringar, resehandböcker, geografi, 
faktahandböcker av olika slag. Skönlitteratur som hon tycker om är bland 
annat Tamara McKinleys Matildas sista vals, Åke Lundgrens Guldtuppen 
och Irvings Ciderhusreglerna.  

Låntagare D är 61 år. Han har en juristexamen och arbetar som åklagare. Att 
han är Boken Kommer-låntagare beror på en medfödd synskada som gör 
att hans syn försämras med åren. Boken Kommer har han haft i cirka tre 
till fyra år. Låntagaren lånar både kassettböcker och DAISY.  

 Låntagaren tycker om att läsa miljörättslig litteratur vilket ligger nära det 
han arbetade med förut. Han tycker även om att läsa om ekonomiska 
brott/oegentligheter/affärer, ”skandalböcker” om ABB, Skandia och 
liknande. Dessa ämnen har också en nära anknytning till hans arbete. 

 Sedan skoltiden är låntagaren mycket intresserad av historia och har läst 
alla böcker av Herman Lindkvist, vilka han anser vara ”underhållande” och 
Peter Englund, som han tycker är en ”oerhört skicklig författare”. Hans 
huvudintresse är bland annat 1900-tals historia, andra världskriget och 
finska vinterkriget. 

 Låntagaren läser även då och då deckare och nämner bland andra Liza 
Marklund och Maj Sjöwall/Per Wahlöö. Fredrik Forsyth tillhör en av 
favoriterna. 

 ”För att det inte ska bli så ensidigt plockar jag in ett axplock av 
skönlitteratur,” säger han och nämner bland annat böcker skrivna av J.M. 
Coetzee, Alkemisten, Röda rummet och Da vinci-koden. 
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Låntagare E är 87 år. Hon har gått folkskola och folkhögskola samt 
sommarkurser med litteraturinriktning på senare år. Hon har arbetat som 
sjuksköterska. Låntagaren har haft Boken Kommer sedan ungefär tre år 
tillbaka. Hon har alltid besökt biblioteket mycket, både för att låna böcker 
och för att gå på olika aktiviteter i föreläsningssalen, då hon tidigare bott 
centralt och haft nära dit. På grund av ryggproblem använder hon nu 
rollator, vilket gör att hon fått svårare att ta sig till biblioteket själv. 

 Låntagaren läser pappersböcker, gärna med stor stil, men säger sig snart 
behöva talböcker då hennes syn blivit sämre. Hon läser gärna ”rejäl, 
svensk skönlitteratur” och tycker även om att läsa om de olika författarna. 
En av favoritförfattarna är Harry Martinsson. Hon läser även mycket 
nyutkommen litteratur och bokrecensioner för att vara uppdaterad om vilka 
böcker som ges ut. ”Jag tycker det är oerhört roligt och jag har alltid tyckt 
om litteratur,” säger hon. 

Låntagare F är 85 år. Hennes utbildning är 6-årig folkskola. Hon har arbetat 
med flera olika saker, men är utbildad restaurangservitris. Hon har haft 
Boken Kommer längst av de intervjuade, sedan cirka 1984−85 och blev 
låntagare på grund av astma som gjorde det svårt för henne att vara ute när 
det är kallt. Hon har även problem med sina knän, vilket gör att hon 
använder rollator. Låntagaren har alltid läst mycket. ”Så fort jag kunde läsa 
läste jag,” säger hon i intervjun. 

 Hon lånar pappersböcker och tycker om att läsa böcker av engelska 
deckarförfattare, böcker från Irland, Vibeke Olssons böcker, Bodil 
Malmsten och Vilhelm Moberg. Hon får även en illustrerad faktabok med 
varje Boken Kommer-sändning. Det kan handla om till exempel inredning 
eller antikviteter. Vid tillfället för intervjun läste hon en faktabok som 
handlar om Atlantens öar. 

Låntagare G är 85 år. Hon har arbetat som lågstadielärare och är 
vidareutbildad till speciallärare. Hon har haft Boken Kommer sedan 1995 
ungefär. Låntagaren fick en stroke för några år sedan som gör att hon får 
svårt att ta sig fram och hon använder därför rollator. Hon anger att hon 
även blev Boken Kommer-låntagare på grund av att hon tyckte att hon 
kunde få bra upplysningar av personalen på Boken Kommer om de böcker 
som fanns. 
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 Låntagaren läser pappersböcker. Hon är mycket intresserad av historia och 
tycker också om att läsa dokumentärer och biografier. ”Ju äldre man blir, 
desto mer vill man gå tillbaks till ursprunget,” säger hon. Exempel på 
författare hon tycker om är Selma Lagerlöf, Jan Mårtensson, Gunnar 
Gunnarsson, Väinö Linna, Sigrid Unset och Magnus von Platen. Hon 
tycker även om att läsa gamla deckare, till exempel böcker av Agatha 
Christie. 

Låntagare H är 66 år. Hon har gått folkskola, men har ingen annan utbildning 
utöver detta. Tidigare har hon jobbat som städerska. Boken Kommer-
låntagare är hon sedan tio till tolv år tillbaka. Hon har alltid tyckt att det 
har varit roligt att läsa, men har inte alltid varit en frekvent 
biblioteksbesökare. Att hon har Boken Kommer beror främst på en 
synskada. Hon har gråstarr, vilket också gör att hon blir ljusskygg, och 
dessutom ryggproblem. 

 Låntagaren lånar talböcker och åker ibland ner själv med taxi till 
biblioteket och lånar böcker. Hon läser det mesta, men helst svenska 
författare. Till favoriterna hör Sten Johanssons böcker om Kebbe. Hon 
berättar att hon läst alla Kebbe-böcker han skrivit och säger att hon gärna 
läser om dem flera gånger. Hon tycker även om böcker av Anna Sparre, 
Åke Lundgren, Sigge Stark och Einar Wallquist samt Ernst Lundbergs 
Folket på ön. ”Det finns många böcker jag tycker hemskt mycket om,” 
berättar hon. 

Låntagare I är 83 år. Hon har ”ingen speciell utbildning”. Hon har jobbat i 
affär i 20 år och därefter arbetat på kontor. Hon har varit Boken Kommer-
låntagare mellan fem till tio år, hon minns inte exakt. Låntagaren berättar 
att hon alltid läst mycket, ända sedan fem års ålder. Att hon blev Boken 
Kommer-låntagare beror på problem med synen. Låntagaren lånar 
talböcker, berättar att hon läser det mesta och säger att hon inte har några 
speciella favoriter. 

Låntagare J är 45 år. Hon har en personaladministrativ utbildning, men är nu 
förtidspensionerad. Låntagaren råkade ut för en trafikolycka för några år 
sedan och blev då skadad i ryggen. Hon har svårigheter att bland annat 
bära böcker. Det var på grund av detta som hon blev Boken Kommer-
låntagare 1995. Hon var med om en nackoperation förra året som gör att 
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det ibland kan bli lite jobbigt att läsa vanliga böcker. Låntagaren säger 
följande om sitt läsande: ”Jag har läst fruktansvärt mycket jämt. Jag är en 
sån där som läser massor och fort. De åren man varit hemma har Boken 
Kommer varit guld värt”. 

 Låntagaren läser både pappers- och talböcker. Hon använder även DAISY 
och hon har just nu en DAISY-spelare på lån, annars använder hon datorn 
tillsammans med ett specialprogram. Hon ser sig själv som allätare, men 
tycker inte om historiska romaner. Hon tycker bland annat om att läsa 
deckare, men även faktaböcker om medicin och psykologi. Låntagaren 
tycker speciellt om Kathy Reichs. De flesta av denna författares titlar finns 
endast utgivna på engelska, men detta ser hon inte som något problem, det 
som kan vara lite problematiskt är att hitta talböcker på engelska. 

Sammanfattning: Av de låntagare jag intervjuat är åtta kvinnor och två män. 
Detta anser jag som representativt då fördelningen av kvinnor och män bland 
Boken Kommer-låntagarna i Västerås kommun består av 84 procent kvinnor 
och 16 procent män. Sex av låntagarna har Boken Kommer på grund av 
rörelsesvårigheter, tre av dem på grund av en synskada, samt en som har båda 
delarna. Som kan utläsas i Tabell 3 varierar åldersfördelningen, den äldsta 
låntagaren i undersökningen är 87 år och den yngsta är 45 år. De flesta har läst 
mycket hela sitt liv och besökt biblioteket mycket innan. Vissa av dem besöker 
fortfarande biblioteket ibland, men tycker det är svårt att antingen ta sig dit 
eller att bära hem böckerna som de har lånat. Av de intervjuade är det fyra som 
läser pappersböcker, fyra som lånar talböcker/DAISY samt två stycken som 
lånar både och. 

Tabell 3. Åldersfördelningen bland de intervjuade Boken Kommer-låntagarna vid Västerås 
Stadsbibliotek. 

-1920 1921-1930 1931-1940 1941-1950 1951-1960 
3 2 1 2 2 

 
Jag kommer nedan att redovisa de sex frågor (två av frågorna är 

sammanslagna och redovisas under samma rubrik) som jag anser vara de 
viktigaste från de intervjuer som jag har gjort med låntagarna. Svaren på övriga 
frågor som ställts återfinns i presentationen av låntagarna eller finns återgivna i 
samband med svaren på dessa sex frågor. 
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Detta avsnitt är upplagt på så vis att frågan kommer i rubriken, därefter 
följer en sammanfattning av informanternas svar och sedan kommer en analys 
av svaren.  

Den första frågan om hur låntagarna fick reda på att Boken Kommer fanns 
ställde jag på grund av att jag läst i tidigare undersökningar att 
marknadsföringen varit bristfällig. Jag ville därför veta hur låntagarna i 
Västerås fått höra talas om tjänsten. 

Den andra frågan som handlar om DAISY och hur låntagarna tycker det 
fungerar ställde jag för att detta är ett relativt nytt format på talböcker.76 Jag 
ville veta vilka av låntagarna som lånar DAISY, främst för att se om det fanns 
någon skillnad mellan de äldre och de yngre låntagarna. Jag tyckte att med 
tanke på att Marita Holgersson menar att just de äldre låntagarna har funnit den 
nya tekniken krånglig vore det intressant att veta om det fanns några äldre som 
provat den.77 Detta är inte heller något som berörts i särskilt hög utsträckning i 
tidigare uppsatser, därför ansåg jag det vara extra intressant att få veta hur 
låntagarna upplever DAISY. 

Den tredje frågan handlar om hur låntagarna upplever bokurvalet de får. 
Denna fråga anser jag vara mycket viktig, då det är låntagarnas behov och 
önskningar som Boken Kommer bygger på. 

Med den fjärde frågan, Vad tycker du det bästa är med Boken Kommer?, 
ville jag att låntagarna själva skulle få berätta om vad de har upplevt som 
positivt med verksamheten. För att sedan få veta vad de tycker har varit mindre 
bra eller skulle vilja förbättra, ställde jag fråga fem, Finns det något som du 
önskar skulle kunna vara bättre med Boken Kommer?78

7.1.1 Hur fick du reda på att Boken Kommer fanns? 
Det var svårt för de tillfrågade att minnas hur de först kommit i kontakt med 
Boken Kommer, antagligen för att det var längesedan för de flesta. Fyra av de 
tillfrågade berättar att de har fått höra talas om Boken Kommer via en vän eller 
släkting. Sex stycken av dem har fått reda på det via biblioteket. Tre av dessa 
via en bibliotekarie som tipsade dem och de tre återstående har sett det i en av 
bibliotekets broschyrer om Boken Kommer. 

                                                 
76 Den första DAISY-prototypen var klar 1994, men det dröjde därefter några år till innan den första 
DAISY-skivan gavs ut. http://www.daisy.tpb.se/konsortiet/bakgrund.htm 
77 Se s. 23. 
78 Samtliga frågor som ställdes till låntagarna återfinns i Bilaga 3. 
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Här kan alltså slutsatsen dras att bibliotekarien spelar en stor roll vid 
värvandet av nya låntagare, då denna tipsar de personer som ringer eller 
besöker biblioteket som verkar kunna ha intresse eller behov av en Boken 
Kommer-tjänst. En av låntagarna i intervjun fick först höra talas om tjänsten då 
hon ringde för att höra efter om det fanns någon bokbusshållplats i närheten där 
hon bodde. Då det inte gjorde det tipsade personalen henne om Boken Kommer 
istället. Här kan även nämnas att det finns bibliotekarier, som på sin fritid, går 
hem till personer som de vet har svårt att ta sig till biblioteket själva och 
lämnar några böcker till dem. Dessa låntagare blir dock ofta beroende av just 
den speciella bibliotekarien, så när hon/han slutar slutar även bokleveranserna. 
Detta är mest vanligt i mindre kommuner där resurserna är små och det inte 
finns tid eller pengar till en riktig Boken Kommer-verksamhet.79

Broschyrer som står utplacerade på olika ställen verkar också fånga 
intresset hos potentiella låntagare. Marita Holgersson berättade att det är svårt 
att nå ut till nya låntagare på grund av de sekretesslagar som finns. Biblioteket 
försöker att nå ut till potentiella låntagare genom att berätta om verksamheten 
hos olika pensionärsorganisationer. Här kan det dock vara svårt att få fram 
budskapet på en gång. Just detta noterades i uppsatsen Boken Kommer i 
Linköping, då Sundin försökt att marknadsföra tjänsten på olika organisationer, 
till exempel PRO. Hon ansåg att informationen skulle behöva upprepas för att 
fler ska bli intresserade.80  

Vänner eller släktingar har en betydande roll vid spridningen av 
information om Boken Kommer. Det kan till exempel vara vänner som redan 
har haft servicen ett tag och upplever den som bra och tipsar någon annan, eller 
någon som har sett en broschyr på biblioteket och ger den till en person som de 
tror skulle kunna vara intresserad. Jag kan tänka mig att detta är det mest 
förekommande sätt på vilket informationen om Boken Kommer sprids. Om det 
är en låntagare som är nöjd berättar hon/han detta gärna för någon annan som 
de vet tycker om att läsa och som inte kan ta sig till biblioteket själv. Detta tror 
även bibliotekarien Marita Holgersson är det vanligaste sättet på vilket olika 
personer får höra talas om Boken Kommer.81

Även i tidigare uppsatser framgår det att marknadsföringen av Boken 
Kommer anses som ett problem. I sex stycken av uppsatserna, nämns 

                                                 
79 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s.139 f. 
80 Sundin, 1989, Boken Kommer i Linköping.Tankar om utvidgning av verksamheten, s. 14 f. Se även 
Bilaga 1, uppsats nr 8. 
81 Se avsnitt 7.2. 
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marknadsföringen som bristfällig och där framhålls att det vore önskvärt om 
det fanns ett bättre sätt att informera potentiella låntagare om Boken 
Kommer.82 En av de låntagare jag intervjuade nämner detta som något hon 
skulle vilja se förbättrat.83 Dock tror jag det är svårt då det framgår i 
undersökningen gjord av Statens kulturråd 1999, att en av orsakerna till att 
biblioteken väljer att inte marknadsföra Boken Kommer är att de är rädda att 
det är så många som vill bli låntagare att de inte har resurser som är tillräckliga 
att ta emot alla.84 Så även om biblioteken skulle vilja marknadsföra sig bättre 
har de inte resurser för att ta hand om alla låntagare om det skulle ske en 
markant ökning av dessa. 

I Västerås Stadsbiblioteks Kvalitetsredovisning framgår det att biblioteket 
inte har någon marknadsföringsplan (detta gäller alla deras verksamheter), men 
att detta är under arbete då de insett vikten av att marknadsföra sina tjänster 
bättre. Denna marknadsföringsplan kommer dock att inte att inrikta sig på alla 
verksamheterna, utan vissa utvalda. Vilka dessa verksamheter kommer att bli 
är i dagsläget ännu inte fastställt. Att en sådan marknadsföringsplan inte finns i 
dagsläget har ekonomiska skäl.85

7.1.2 Om du lånar DAISY, hur tycker du att det fungerar?  
Jag har funnit en uppsats om DAISY, DAISY i praktiken. En undersökning om 
hur användarna uppfattar den digitala talboken och talbokstekniken, skriven 
av Therese Wenngren 2003, där tjugo talbokslåntagare har intervjuats. Fokus 
ligger på hur den nya tekniken upplevs av låntagarna. Samtliga informanter 
hade erfarenhet av både DAISY och talböcker på kassett, detta var ett av 
kraven för att få vara med i undersökningen. Jag har använt denna 
undersökning för att jämföra svaren med dem som jag har fått fram.86

Fyra av låntagarna i min undersökning använder sig av DAISY. De tycker 
alla att det fungerar bra. Två av dem använder sin dator för att spela skivorna. 
Dessa två anser att den speciella DAISY-spelaren som behövs är för dyr i 

                                                 
82 Se Bilaga 1, Uppsatser. 
83 Se fråga 7.1.5. 
84 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 141. 
85 Stadsbiblioteket proAros kultur, 2004, s. 15, samt e-post från bibliotekschef Staffan Rune, 27 april, 
2005. 
86 Wenngren, Therese, 2003, DAISY i praktiken. En undersökning om hur användarna uppfattar den 
digitala talboken och talbokstekniken. 
I undersökningen ingick 20 talbokslåntagare från Uppsala Stadsbibliotek. 75 procent av de intervjuade 
var över 60 år. 40 procent av de tillfrågade hade endast varit talbokslåntagare i 1−5 år, dock hade 
20 procent lånat talböcker i över 26 år. 
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inköp.87 En av låntagarna säger att hon har valt att inte köpa en egen DAISY-
spelare då hon känner att det inte är värt det än, då den verkar vara i 
utvecklingsfasen fortfarande. Dessutom tycker hon att det vore en fördel om 
det fanns något ställe där man som privatperson kunde prova de olika DAISY-
modellerna innan man bestämde sig för att köpa en. Som det ser ut nu finns 
inte den möjligheten för alla funktionshindrade i kommunen. Syncentralen 
erbjuder sådana provningar, men då endast för synskadade. Det tycker 
låntagaren är dåligt. 

I Wenngrens undersökning är det endast en av låntagarna som har köpt en 
egen DAISY-spelare, fyra av låntagarna anger att de tycker spelaren är för dyr 
i inköp. Tre har lånat en spelare från biblioteket, tre spelar skivorna på sin 
dator och tolv av dem har fått låna en via Syncentralen. Av detta kan slutsatsen 
dras att Syncentralen spelar en stor roll vid distributionen av spelarna, men 
som framgått tidigare gäller detta endast de synskadade låntagarna. Om 
låntagaren av någon annan anledning, till exempel ålder eller dyslexi, läser 
DAISY får de antingen köpa spelaren själva eller låna på biblioteket. Det 
verkar inte som om det är så vanligt att låntagarna själva köper en DAISY-
spelare vilket tycks bero på det dyra inköpspriset. 

Låntagare D ingår i ett av Syncentralens projekt. Biblioteket bjöd ner 
Syncentralen på informationsmöte och erbjöd några låntagare med synskada att 
vara provpersoner på DAISY, det vill säga de fick låna varsin DAISY-spelare 
mot att de berättade hur de tyckte att det fungerade och fick också 
undervisning på biblioteket om spelarens olika funktioner. ”DAISY-spelaren 
tycker jag är alldeles utmärkt”, säger låntagare D och syftar bland annat på att 
det går att söka sig tillbaka till föregående sida, lägga in bokmärken samt att 
det är bra med upptrappning av hastigheten på DAISY-spelaren. Han anser den 
vara ”ett oerhört bra redskap”. Låntagaren lyssnar väldigt mycket på talböcker 
i vardagen, till exempel när han bäddar eller diskar. Han säger att det är ett 
”väldigt effektivt tidsutnyttjande”.  

Andra kommentarer om DAISY-spelarens fördelar som framkommit bland 
mina informanter, var bland annat att man som läsare inte behöver ”byta 
kassetter stup i ett”. Det som nämns som en nackdel är att boken inte stannar 
om man skulle råka somna ifrån den. I Wenngrens undersökning var det även 

                                                 
87 En DAISY-spelare kostar mellan cirka 3000−6000 kronor. Det finns Mp3-spelare som det går att spela 
DAISY-skivorna på. Då finns dock inte alla funktioner som en vanlig DAISY-spelare har och knappar 
och liknande blir mindre och kanske därmed svårare för en äldre person eller synskadad att använda sig 
av. Fördelen är att dessa är billigare att köpa. (Broschyr från Västerås Stadsbibliotek, Lista över DAISY-
spelare, MP3-spelare och återförsäljare.) 
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där många som refererade till samma fördelar med bokmärken och något de 
flesta nämnde som en av de bästa sakerna med DAISY var att de slapp byta 
kassetter. 

Här bör det kommenteras att de låntagare i min undersökning som 
använder sig av DAISY är relativt unga för att vara Boken Kommer-låntagare, 
de är mellan 47−61 år. Jag hade förväntat mig att äldre låntagare skulle tycka 
det var krångligt med DAISY-spelaren, men då inga av de äldre informanterna 
använde sig av eller hade provat DAISY fick jag aldrig riktigt veta vad de 
tycker om detta nya sätt att läsa talböcker på. Endast en i Wenngrens 
undersökning svarade att denne inte använde DAISY på grund av att tekniken 
upplevdes som svår. Här bör det kanske tilläggas att det i Wenngrens studie var 
65 procent av de tillfrågade som lånade både talböcker och DAISY, resterande 
35 procent lånade endast DAISY.88 Det hade varit intressant med en 
undersökning där låntagare som aldrig varit i kontakt med DAISY tidigare 
hade fått prova DAISY under en tid och sedan utvärdera resultatet. 

Kanske kommer DAISY att lånas ut mera när detta format blir vanligare 
och att låntagarna känner att det finns ett bra urval av titlar att välja bland. Att 
spelarna än så länge är dyra kan också spela in; om priset skulle sjunka kanske 
fler låntagare skulle kosta på sig en egen spelare, istället för att låna en spelare 
på begränsad lånetid från biblioteket och när lånetiden är slut gå tillbaka till att 
låna kassetter igen. 

7.1.3 Tycker du att det är lätt eller svårt att få tag på böcker som 
passar just dig? Vad tycker du om de böcker du får?  
Åsikterna i denna fråga var mycket delade. Tre av låntagarna hade endast 
positiva saker att säga om bokurvalet. Övriga informanter hade både positiva 
och negativa synpunkter.

Låntagare B berättar att ibland kommer det böcker av författare han inte 
hört talas om och blir då positivt överraskad om de är bra. Fast å andra sidan 
kan resultatet bli att han inte orkar läsa klart om boken inte tilltalar honom. 
Detta är även något som låntagare E håller med om; de gånger som hon får 
böcker av författare som hon inte känner till tycker hon det är trevligt med 
”nya bekantskaper”. Vissa böcker har varit riktiga fullträffar, medan vissa har 
varit mindre bra. Liknande åsikter har även låntagare F och H. 

                                                 
88 Wenngren, Therese, 2003, s. 36 f. 
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Låntagare D svarar följande på frågan om han tycker det är lätt att hitta 
böcker som passar honom, ”Ja, nu tycker jag det och det är faktiskt deras 
[bibliotekariernas] förtjänst. Förut kunde jag inte bedöma böckerna när man 
såg titlar man inte hört talas om. De senaste tre, fyra åren har jag läst mer än 
jag gjort hela mitt liv innan.”  

Låntagare I tycker det är svårt att hitta passande böcker. ”Lätt är det inte, 
jag får ta vad de skickar. Jag vet så lite om de böcker som finns,” säger hon. 
Vissa böcker som hon får tycker hon om, vissa slutar hon läsa och skickar 
tillbaka. ”Vad jag fordrar är att det ska fånga mitt intresse och det är svårt att 
säga vad som gör det eller inte.” 

Låntagare J tycker även hon att det är svårt att hitta böcker som passar. 
Hon brukar söka efter böcker både via Tpb och Handikat89, men tycker att de 
skulle kunna ha ett bättre söksystem. Hon skulle till exempel vilja kunna lägga 
ihop de böcker hon söker efter till en lista och spara den efter varje sökning. 
Hon tycker även att Stadsbibliotekets katalog skulle kunna förbättras något. 

Genom att läsa bokrecensioner i tidningar eller via tips från vänner och 
bekanta, säger låntagarna att de hör talas om böcker de tycker verkar 
intressanta. Tre av de tillfrågade anger att de ofta brukar kontakta biblioteket 
för att framföra önskemål på böcker som de skulle vilja låna. Sex av dem 
berättar att de ibland ringer bibliotekarien för att önska böcker. Det är alltså 
endast en av de intervjuade som inte själv ringer in önskemål. 

Låntagare C kommer ofta med egna önskemål på böcker som hon skulle 
vilja låna. ”Jag vill inte vara en passiv låntagare. Jag tycker det är viktigt att det 
är en dubbelverkan, att man själv är aktiv.”  

Låntagare D säger följande: ”Jag har lärt mig att de är väldigt 
serviceinriktade på biblioteket. Jag får ett intryck av att det är kvalificerat 
letande och att man har någon slags kvalitetsgaranti,” säger han. 

Låntagare G säger, ”Det är klart det vore bättre om man själv kunde gå och 
titta, men jag tycker ändå att personalen på Boken Kommer gör ett bra jobb. 
Om jag inte hunnit önska själv vet de vad jag vill ha.” 

Låntagare J anser att urvalet av böcker fungerade bättre förut. Nu när det är 
fler som är med och packar bokkassarna tycker hon att det har blivit sämre. 
Hon har ibland fått historiska romaner, trots att det står i hennes profil att hon 
inte vill ha sådana böcker. ”Urvalet böcker har blivit sämre genom åren.” Förut 

                                                 
89 Handikat är ”Sveriges största databas för läshandikappade” och är framtagen i samarbete mellan Tpb 
och BTJ (Bibliotekstjänst). Här kan låntagarna bland annat söka efter punktskriftsböcker, talböcker och 
DAISY samt teckenspråksvideos. (Handikats hemsida: http://www.btj.se/btjcgi/hkat/hkinit.cgi). 
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tyckte hon att hon fick böcker inom samma genre, men nu tycker hon att de 
verkar plocka ihop böckerna mer på måfå. ”Det var mer lyhört förut och då har 
jag ändå uppgivit vad jag kan tänka mig och vad jag absolut inte kan tänka 
mig.” 

Alla låntagare har endast positiva saker att säga angående 
bibibliotekarierna och deras bemötande. De anses vara tillmötesgående, 
trevliga och serviceinriktade. Dock är det en låntagare som tycker att det är 
svårt att få tag på personalen på Boken Kommer via telefon. 

Sammanfattningsvis är det alltså både positiv och negativ respons på 
bokurvalet. Detta beror antagligen på att det är svårt för bibliotekarierna att 
plocka ihop en kasse med böcker till personer som de aldrig har träffat. De har 
endast en lapp i en pärm att gå efter där personens intresse och önskemål om 
vissa genrer står. Låntagare E tycker dock att personalen är duktig på att hitta 
böcker till sina låntagare, fast de inte känner dem personligen.  

I en enkätundersökning gjord av Statens kulturråd, 1999, var det ganska få 
låntagare som kontaktade biblioteket själva för att önska böcker.90 Detta 
stämmer inte överens med de låntagare jag intervjuat, då det endast är en av 
dem som aldrig önskar böcker själv. Jag antar att jag fick detta resultat därför 
att mitt urval av låntagare är relativt litet. Resultatet hade kanske blivit 
annorlunda om jag hade intervjuat fler. 

7.1.4 Vad tycker du det bästa är med Boken Kommer? 
Samtliga låntagare har haft många bra saker att säga om Boken Kommer och 
bibliotekarierna som arbetar med Boken Kommer har fått många lovord. De 
flesta av informanterna anser att det bästa med tjänsten är att de får böckerna 
ända fram till dörren. De slipper då ta färdtjänst eller liknande för att själva ta 
sig till biblioteket. De slipper även bära tunga kassar med böcker från 
biblioteket själva.  

Låntagare A säger att hon tycker att fördelarna med Boken Kommer är att 
böckerna kommer direkt till dörren, vilket hon tycker är ett privilegium att få ta 
del av. ”Det betyder jättemycket när man inte kan ta sig ut själv.” Hon tycker 
Boken Kommer fungerar bra och att bibliotekarierna är uppmärksamma på 
önskemål. 

                                                 
90 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 144. 
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Låntagare C tycker det bästa är följande: ”Servicen att det går att ringa och 
att Boken Kommer hem på posten.” Särskilt tycker hon det senare gäller 
kassetter, som är otympliga och tunga att bära hem själv från biblioteket. 

Låntagare E tycker Boken Kommer är jättebra och att bibliotekarierna som 
jobbar med det är storartade. 

”Det är bra alltihop” säger låntagare F. Hon tycker att chaufförerna som 
kommer med böckerna är hjälpsamma och tillmötesgående och hon ser alltid 
mycket fram emot när kassen med böcker kommer. ”Jag blir som en unge på 
julafton,” säger hon. 

Låntagare G tycker att Boken Kommer är alldeles utmärkt och tycker det 
är mycket värdefullt att få ta del av servicen. Det bästa tycker hon är: 
”naturligtvis att jag får det till dörren när jag inte kan gå till biblioteket själv.” 

”Att det är så tillgängligt. Det är väldigt värdefullt när man har svårt att ta 
sig till biblioteket själv,” säger låntagare I. 

Låntagare J tycker det bästa är tillgången. Eftersom hon har svårt att bära 
skulle det inte bli mer än en till två böcker åt gången om hon tar sig själv till 
biblioteket. Då hon läser snabbt och hon inte vet när hon orkar ner till 
biblioteket nästa gång tycker hon det är en bra service. ”Man har alltid böcker 
hemma.” Något annat positivt tycker hon är att hon får chansen att läsa 
författare som hon aldrig har läst något av förut. 

Slutsatsen som kan dras av detta är att Boken Kommer är en tjänst som är 
mycket uppskattad samt att den betyder mycket för låntagarna. I 
enkätundersökningen gjord av Statens kulturråd 1999 var det även där väldigt 
få av låntagarna som hade något negativt att säga om Boken Kommer. Det var 
någon som nämnde att de hade fått samma bok någon gång, precis som 
informanterna i mina intervjuer berättade. I enkäten var det även några som 
tyckte att det var lång väntetid på nya böcker. Vad det kan bero på att det är så 
få negativa saker som sägs om Boken Kommer spekuleras det i i denna rapport. 
Utredarna har en teori om att det kan bero på att de låntagare som har tjänsten 
är så glada över att de har den att de inte vågar säga något negativt i rädsla för 
att tjänsten i sådant fall ska dras in.91 Det kan ligga någonting i det, självklart, 
men det kan ju också vara så att Boken Kommer-verksamheten fungerar så 
pass bra att det inte finns något nämnvärt att klaga på. 

                                                 
91 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 149 f. 
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7.1.5 Finns det något du önskar skulle kunna vara bättre med 
Boken Kommer? 

Det är inte många av de intervjuade som haft önskemål på saker som skulle 
kunna förbättras med Boken Kommer. Låntagare G säger: ”Det kan jag väl inte 
tänka mig att det skulle kunna vara något bättre. Jag kan inte vara annat än helt 
positiv till det här för det har bara varit bra.” 

Många av de önskemål på förbättringar som framkommit har snarare haft 
med talboksavdelningen att göra. Fyra av de intervjuade har haft synpunkter på 
den. Låntagare A tycker det skulle vara en fördel om det fanns fler DAISY-
spelare att låna via biblioteket. Som det ser ut i dagsläget finns endast ett 
tjugotal till utlån och det är lång väntelista samt en begränsad lånetid. Detta 
kan kopplas samman med att denna låntagare även tycker att DAISY-spelare är 
dyra i inköp. Sannolikt förlorar biblioteket potentiella DAISY-låntagare på 
grund av att spelarna är dyra och att biblioteket inte har fler spelare att låna ut.  

Låntagare C tycker att det skulle finnas en bandspelare på 
talboksavdelningen så att det går att provlyssna på böckerna som finns där. 
”Titlarna säger inget om det inte är en bok eller författare man känner till.” 
Låntagare C har som nämnts tidigare en synskada, och ur detta perspektiv är 
möjligheten till provlyssning viktig. Låntagare med normal syn kan lätt läsa 
om boken på baksidan och bläddra igenom den för att se om den är så 
intressant att han/hon vill låna hem den. En synskadad låntagare har inte alls 
samma möjlighet om han/hon inte har någon med sig som kan läsa texten på 
talboken åt dem. Samma låntagare önskar även att alla talböcker och DAISY 
vore märkta med punktskrift på titelryggen, då hon stött på volymer som inte 
varit märkta med detta. 

Låntagare D önskar att det fanns fler böcker i DAISY-format. Intervjuad 
bibliotekarie berättade att inköpen nu är 75 procent DAISY och endast 
25 procent kassettböcker, så i framtiden kommer DAISY-beståndet öka 
markant på biblioteken. 

”Nej, jag förstår inte vad det skulle vara,” säger låntagare I, men hon 
tycker att det vore bra om det fanns en katalog med lite mer utförliga 
recensioner om de talböcker som finns att låna. Det är svårt att avgöra om en 
bok är bra med hjälp av endast en titel och en författare. Sedan tycker hon att 
vissa talböcker har dålig diktion och att vissa uppläsare läser för fort. Där 
tycker hon att det finns mer att önska. 

Övriga åsikter som framkom som handlar om annat än talböckerna är att 
låntagare D säger att han någon gång har upplevt att bibliotekspersonalen 
tappat bort att han anmält sitt intresse för en bok.  
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Låntagare J säger att hon önskar att bokplockarna läste noggrannare vad 
låntagarna brukar låna och vad de har för önskemål på sina böcker. Hon tycker 
att hon fått ett sämre urval av böcker på sistone. Sedan tycker hon att det skulle 
kunna vara bättre marknadsföring av Boken Kommer. ”Många vet inte om att 
det finns och det är lite synd.” Hon har själv tipsat många om denna service. 
Till sist önskar hon det fanns något annat sätt att nå bibliotekarierna på Boken 
Kommer än per telefon. 

Sammanfattningsvis finns det inte så många önskemål på förbättringar, 
Boken Kommer-verksamheten i Västerås tycks fungera bra. Det är 
talboksavdelningen som några låntagare kommenterat. Det som vore önskvärt 
med avseende på Boken Kommer, vilket även framkommit i tidigare uppsatser 
som ett resultat, är att marknadsföringen av tjänsten vore bättre. Ett exempel på 
en sådan uppsats är Boken Kommer i Linköping från 1989 som specifikt 
inriktar sig på detta problem, där Sundin kommit fram till att det är svårt att nå 
ut till potentiella låntagare och att det krävs upprepad information för att fler 
personer ska ta till sig av den.92 Jag tycker det är anmärkningsvärt att samma 
problem, till exempel med marknadsföringen, som uppmärksammades redan på 
80-talet fortfarande verkar kvarstå på flera bibliotek. Detta tyder på att Boken 
Kommer-verksamheten är en utsatt verksamhet då det inte verkar läggas ner så 
mycket tid på att arbeta med de problem som finns. 

7.2 Bibliotekariens åsikter 
Det mesta jag frågade den ansvariga Boken Kommer-bibliotekarien, Marita 
Holgersson om, hade att göra med hur Boken Kommer fungerar på Västerås 
Stadsbibliotek. Det vill säga hur många Boken Kommer-låntagare de har, vad 
ålders- och könsfördelningen är, hur distributionen av böckerna fungerar, 
marknadsföring och medieanslag. Detta material har jag sammanställt i avsnitt 
6.3 Boken Kommer på Västerås Stadsbibliotek. Jag frågade även Holgersson 
hur hon såg på framtiden för Boken Kommer, om det fanns något hon ville 
förbättra och vad hon ansåg vara det bästa med tjänsten.93

Vad gäller framtiden hoppas Marita Holgersson att Boken Kommer-
verksamheten får vara kvar på biblioteket även om några år. ”De låntagare som 
har Boken Kommer är en svag grupp som inte kan ställa sig upp och strida om 
det skulle vara nödvändigt,” säger hon. Så om det skulle bli tal om att Boken 

                                                 
92 Sundin, 1989, s. 14 f. Se Bilaga 1, uppsats 8. 
93 Intervjufrågor, se Bilaga 2. 
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Kommer skulle läggas ned, skulle det antagligen vara svårt för låntagarna att 
protestera mot detta. 

Hon önskar också att det fanns ett enklare sätt att nå ut till nya låntagare. 
Som det ser ut idag är det stor sekretess av namn, adresser och telefonnummer. 
Om biblioteket kunde få ta del av dessa skulle de till exempel kunna skicka ut 
brev till äldre personer. Nu får de istället försöka marknadsföra sig genom att 
besöka ålderdomshem och liknande.  

Marita Holgersson avslutar med att säga att hon tycker att ”Boken 
Kommer är väldigt viktig för dem som får den. Det är en fantastisk service. De 
låntagare som har den är mycket tacksamma och tycker det är väldigt viktigt. 
Jag tycker jag har ett tacksamt, meningsfullt arbete.” 

Jag följde upp den första intervjun med en telefonintervju, som 
genomfördes efter de intervjuer jag gjort med låntagarna, med Marita 
Holgersson, för att få reda på om hennes åsikter stämmer överens med 
låntagarnas. Som framkommit, både i min undersökning och tidigare, är ofta 
marknadsföringen bristfällig av Boken Kommer. Marita Holgersson håller med 
om att det är synd att det är så svårt att nå ut till målgruppen. Hon säger att den 
ultimata kanalen vore ett brev med information om Boken Kommer till alla 
personer som har hemtjänst i kommunen, men att detta tyvärr är omöjligt på 
grund av sekretesslagarna. Det finns idag inget samarbete mellan biblioteket 
och andra organisationer, till exempel hemtjänst. Detta beror bland annat på 
tidsbrist. Det finns varken tid för bibliotekspersonalen eller 
hemtjänstpersonalen att arbeta med detta, det finns andra saker som prioriteras 
mer. Biblioteket försöker dock informera om Boken Kommer på olika möten 
som bland annat PRO, SPF och andra föreningar har, men Holgersson säger att 
det går inte att gå på allt, då det finns andra saker som personalen måste arbeta 
med. Dessutom menar hon att det ger en sådan liten effekt. Med andra ord 
finns det i dagsläget inga planer på att nämnvärt öka marknadsföringen av 
Boken Kommer, om det inte kommer att bli så att Boken Kommer ska ingå i 
den nya marknadsföringsplanen som Stadsbiblioteket snart ska börja arbeta 
med.94

Marita Holgersson tror att den vanligaste källan till att låntagare får höra 
talas om Boken Kommer är ”mun mot mun-metoden”. Detta tycker jag 
stämmer överens med det som låntagarna jag intervjuat sagt, det var fyra av 

                                                 
94 Se avsnitt 7.1.2. 
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dem som fått höra talas om verksamheten på detta vis. Vad gäller talböckerna 
anser hon att Syncentralen spelar en viktig roll. 
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8. Diskussion 

Som framkommit i uppsatsen finns det två stora problem med Boken Kommer 
som är ständigt återkommande i tidigare gjorda studier. Dels är det 
marknadsföringsproblemet och dels är det samarbetsproblemet med andra 
institutioner såsom hemtjänst, socialtjänst och liknande. Vad kan då 
marknadsföringsproblemet bero på? Som nämnts tidigare kan det vara en 
ekonomisk fråga för biblioteken. Trots att Boken Kommer är en viktig 
verksamhet och att jag förstått genom mina intervjuer hur mycket det betyder 
för låntagarna som har den, så blir det för ett bibliotek som har dålig ekonomi 
en fråga om prioritering. Vilken verksamhet ska det satsas mest pengar på? 

För att inte ta på sig för många låntagare verkar det också som om flera 
bibliotek väljer att inte marknadsföra Boken Kommer så mycket, av rädsla för 
att få fler låntagare än de har resurser till. Detta framkommer bland annat i en 
undersökning gjord av Statens kulturråd 1999, som samtidigt menar att det inte 
alls behöver bli så mycket dyrare för biblioteken med flera låntagare då flera av 
arbetsmomenten kan samordnas.95 Problemet ligger sannolikt även i 
personalbrist. Det finns kanske inte tid att leta reda på nya låntagare genom att 
aktivt besöka olika ålderdomshem eller liknande, då den tid bibliotekarierna 
har avsatt för Boken Kommer går åt till att plocka ihop böcker till låntagarna. 
Detta är något som kan knytas an till det som Boken Kommer-bibliotekarien 
Marita Holgersson sa under vår intervju, att det tar mycket tid att gå ut och 
aktivt informera låntagarna samt att resultatet ändå inte ger så mycket vad 
gäller ökandet av nya låntagare.96

Det är många av mina informanter som har berättat att de hade fått höra 
talas om Boken Kommer via vänner eller bekanta. Det är även många som har 
fått reda på det via en bibliotekarie då de har besökt biblioteket. Detta tycks 
vara två bra kanaler för marknadsföring. Detta tror även bibliotekarien Marita 
Holgersson, hon tror att de flesta nya låntagare tillkommer på grund av att de 

                                                 
95 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 151 f. 
96 Telefonintervju med Maria Holgersson, 26 april, 2005. 
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fått höra talas om tjänsten från någon annan. Ett problem med bibliotekets 
direkta marknadsföring är att det krävs att låntagaren är så frisk att denne själv 
kan ta sig till biblioteket för att där träffa en bibliotekarie som upplyser 
låntagaren om Boken Kommer. Säkerligen finns det många som sitter hemma 
och kanske inte har så många som hälsar på och inte heller orkar gå till 
biblioteket, men som gärna skulle vilja. Hur ska biblioteket kunna nå ut till 
dem? Så länge sekretesslagarna finns kommer detta problem att kvarstå. Det 
bästa vore om det gick att göra ett slags undantag för biblioteket från 
sekretessen så att de kunde få adresser och telefonnummer till potentiella 
låntagare.  

Vad gäller problem två, att låta hemtjänstpersonalen lämna böckerna till 
låntagarna, förefaller det vara det både vara positivt och negativt. Positivt på så 
vis att det inte kostar biblioteket något extra, men negativt då det kanske inte är 
alla låntagare som har någon hjälp från hemtjänsten eller liknande. Hur ska då 
dessa personer få sina böcker? Tanken att hemtjänst, äldrevård och bibliotek 
borde samarbeta mer framhålls i tidigare studier. Bland annat berör Broberg 
och Frank detta i sin uppsats från 2000, där de menar att det vore en stor fördel 
om vårdpersonalen skulle kunna hjälpa till att sprida information om Boken 
Kommer och att det via hemtjänstpersonal går att nå ut till de 
funktionshindrade som bor kvar hemma.97

Det positiva med detta är att verksamheten antagligen skulle fungera 
smidigare i ett sådant system. Det skulle vara lättare att informera potentiella 
låntagare om Boken Kommer, personalen skulle kunna rekommendera denna 
tjänst till de personer som de tror skulle kunna ha glädje av den. Men var 
alltihop brister är när det kommer till den personliga kontakten. Det finns inte 
resurser på något ställe att låta en person stanna kvar lite längre hos en 
låntagare och diskutera de böcker som denne har läst, eller prata om böcker 
som de skulle vilja läsa och liknande. Bibliotekarierna har fullt upp med andra 
arbetsuppgifter; det finns oftast ingen som är heltidsanställd för att enbart 
arbeta med Boken Kommer. Hemtjänstpersonal, äldrevårdspersonal och 
liknande har sannolikt precis samma problem. Det finns för många vårdtagare 
och för lite tid, och tyvärr tycks kultur och böcker inte komma så högt upp på 
prioriteringslistan. Detta sa även bibliotekarien Marita Holgersson var orsaken 
till att Västerås Stadsbibliotek inte har något samarbete med till exempel 
hemtjänsten, tiden räcker inte till helt enkelt.98

                                                 
97 Broberg och Frank, 2000, s. 75. 
98 Telefonintervju med Marita Holgersson, 26 april, 2005. 
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Det optimala vore om biblioteken kunde ha två, tre personer som arbetade 
på heltid med Boken Kommer och därmed även hade hand om distributionen 
av böckerna. Detta tar också Lindberg upp i sin uppsats som en lösning.99 
Tyvärr tror jag att det inte finns något bibliotek i Sverige som har den 
möjligheten rent ekonomiskt. Dessutom är det nog andra verksamheter som 
prioriteras högre. 

Problemet med distribution är också något som tas upp i en del uppsatser, 
speciellt nämns detta i uppsatsen Kommer boken? En studie av olika 
distributionstyper av böcker till Boken Kommer-låntagare.100 Detta verkar dock 
fungera bra på Västerås Stadsbibliotek där deras vaktmästare kör ut böckerna 
till låntagarna cirka tre timmar i veckan. När Boken Kommer startade i Sverige 
distribuerades böckerna med hjälp från olika frivilligorganisationer. Andra sätt 
att få böckerna till sina låntagare kan vara brevbärare, via hemtjänstpersonal 
eller bokbussen. Distributionen kan vara så pass problematisk för vissa 
bibliotek att de till och med lägger ner Boken Kommer-verksamheten på grund 
av detta.101 Kanske inte bara på grund av att de inte funnit ett bra 
distributionssätt, utan också för att det sätt de skulle vilja använda sig av och 
som kanske fungerade ett tag, visade sig vara för dyrt. Det finns helt klart en 
problematik i detta. Ett litet bibliotek har inte råd att anställa någon för att 
enbart köra ut böcker till låntagare. Antagligen har de inte heller råd att låta 
någon av de anställda åka ut då dessa har andra arbetsuppgifter på biblioteket. 
Att skicka böckerna per post blir även det kostsamt då det inte är meningen att 
låntagarna själva ska betala något för att använda sig av Boken Kommer. Med 
regelbundna sändningar till de 190−236 Boken Kommer-låntagare som finns i 
Västerås, säger det sig självt att portokostnaden blir mycket hög. Något som är 
värt att nämna här är att talböckerna är portofria, så dessa kan skickas hem 
gratis till de låntagare som läser sådana böcker. En liknande portobefrielse för 
vanliga pappersböcker vore önskvärd. De ska ju trots allt, även de, skickas till 
funktionshindrade låntagare, precis som talböckerna.  

Tendensen är tyvärr att allt färre bibliotek har någon Boken Kommer-
verksamhet.102 Enligt Statens Kulturråd tycks kommunbiblioteken ha två 
argument för att inte erbjuda sina låntagare denna service. Det första är att de 
har för få potentiella låntagare och den andra är att de tror att det kommer bli 

                                                 
99 Lindberg, Åsa, 1990, Kommer boken? En studie av olika distributionstyper av böcker till Boken 
Kommer-låntagare, s. 16. Se Bilaga 1, uppsats nr. 10. 
100 Lindberg, Åsa, 1990. Se Bilaga 1, uppsats nr. 10. 
101 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 145. 
102 Se Tabell 1, sid. 19. 
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fler låntagare som vill ha Boken Kommer än de kan ta emot.103 Dessa argument 
är minst sagt motsägelsefulla. 

Både i Bibliotekslagen och i Unescos folkbiblioteksmanifest framgår det 
att folkbiblioteken ska vara till för alla, samt att biblioteken ska erbjuda 
särskilda tjänster till dem som har svårt att själva ta sig dit.104 Alla folkbibliotek 
bör alltså erbjuda sina låntagare någon slags uppsökande verksamhet så som 
Boken Kommer till exempel. Boken Kommer är en verksamhet som betyder 
oerhört mycket för de människor som får ta del av den. Att ha möjlighet att 
läsa böcker trots att man som låntagare inte själv kan ta sig till biblioteket är 
värdefullt och något som biblioteken borde prioritera. 

                                                 
103 Bibliotekens särskilda tjänster, 1999, s. 151 f. 
104 Se avsnitt 4. 
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9. Sammanfattning 

Boken Kommer tillhör en av de uppsökande verksamheter som många 
bibliotek erbjuder sina låntagare. Målgruppen är äldre och funktionshindrade 
människor som av någon anledning inte själva kan ta sig till biblioteket. Boken 
Kommer innebär att låntagarna varje månad får en kasse med böcker direkt 
hem till dörren utvalda av en bibliotekarie. De som har talböcker får böckerna i 
brevlådan. Orsaken till att man som låntagare börjar med Boken Kommer kan 
vara antingen ålder och/eller någon slags funktionshinder. Till de vanligaste 
funktionshindren bland låntagarna vid Västerås Stadsbibliotek hör synskador 
och rörelsehinder. 

Denna uppsats handlar om hur Boken Kommer fungerar på Västerås 
Stadsbibliotek och har som syfte att kartlägga hur Boken Kommer-
verksamheten fungerar där. Uppsatsen har en kvalitativ ansats och innehåller 
intervjuer med tio låntagare samt den ansvariga Boken Kommer-bibliotekarien 
på Stadsbiblioteket. Genom att göra intervjuer med låntagarna har jag fått fram 
vad som upplevs som bra med Boken Kommer, vad som skulle kunna 
förbättras, hur låntagarna upplever bokurvalet samt hur de först fick höra talas 
om verksamheten. 

I Bilaga 1 återfinns ett ingående avsnitt som handlar om tidigare forskning. 
Ambitionen har varit att försöka få med alla de uppsatser som behandlar ämnet 
Boken Kommer och även andra viktiga undersökningar. Att jag valt att göra 
detta beror på att jag inte funnit någon sådan forskningsöversikt någonstans 
och då ämnet inte är så brett finns det inte så mycket skrivet om det. Det finns 
även ett avsnitt som behandlar de lagar som är viktiga för de särskilda 
verksamheterna som biblioteken bedriver. Jag har valt att ta med 
Bibliotekslagen och Unescos folkbiblioteksmanifest för att senare jämföra det 
som står i dessa med vad som står i Stadsbibliotekets egna målsättningar med 
sin verksamhet. 

Det jag har kommit fram till genom mina intervjuer är att Boken Kommer 
upplevs som en mycket viktig tjänst. Den är väldigt uppskattad bland 
låntagarna som nästan bara har positiva saker att säga om den. Det bästa tyckte 
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de flesta var att böckerna levererades ända hem så att de slapp bära tunga 
bokkassar själva. De negativa saker som uppkom var bland annat vad det 
gällde bokurvalet. Vissa av låntagarna sa att de ibland fick böcker som de inte 
ville läsa klart, men det upplevdes även av vissa peroner som positivt att få läsa 
böcker av författare de aldrig hört talas om tidigare.  

Kontakten med bibliotekarierna ansågs vara mycket bra. Det enda förslaget 
på förbättring som nämndes i samband med detta var att det var svårt att få tag 
på bibliotekarierna på Boken Kommer ibland och det vore bra om det fanns 
något annat sätt än telefon att kontakta dem på. 

De fyra låntagare som använder sig av DAISY har upplevt detta som bra 
och tycker bland annat att en fördel är att de slipper byta kassetter samt att det 
går att lägga bokmärken. Det har dock framkommit att DAISY-spelaren 
upplevs som dyr. 

Något som är ständigt återkommande i tidigare uppsatser, och som ses som 
problematiskt, är marknadsföringen av Boken Kommer samt att det efterlyses 
ett samarbete mellan biblioteket och hemtjänsten/äldrevården. 
Marknadsföringen har i dessa uppsatser framhållits som mycket bristfällig, 
ibland på gränsen till knappt existerande. Detta beror dels på de sekretesslagar 
som hindrar biblioteket från att få adresser till personer som skulle kunna vara 
potentiella låntagare och dels på att det inte finns resurser nog till en bra 
marknadsföringsplan. Bland mina informanter var det många som fått tips från 
vänner och bekanta om servicen, men även många som när de varit på 
biblioteket fått reda på det via en bibliotekarie eller via en av bibliotekets 
broschyrer. Även Boken Kommer-bibliotekarien, Marita Holgersson, anser att 
det är synd att marknadsföringen är så bristfällig. Stadsbiblioteket ska dock 
snart börja arbeta med en marknadsföringsplan, men det är ännu inte klart om 
Boken Kommer ska ingå i den. 

Tråkigt nog verkar det som om framtiden för Boken Kommer inte ser så 
ljus ut, detta trots att det finns så många som är i behov av den och att de 
låntagare som har den uppskattar den mycket. Detta beror sannolikt på 
bibliotekens resurser, både vad gäller ekonomi och personal, inte tillåter att de 
har någon sådan tjänst och att andra verksamheter på biblioteket istället 
prioriteras. Framtiden får utvisa om denna nedgående trend kommer att hålla i 
sig. 
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Bilaga 1 

Forskningsöversikt 

Här följer en sammanfattning av uppsatser, utredningar och projekt som 
handlar om Boken Kommer. Jag har numrerat dessa för att det ska bli lättare att 
referera till dem i uppsatsen. 

Uppsatser 
Här kommer jag att redovisa tidigare skrivna uppsatser som handlar om Boken 
Kommer. Jag ämnar försöka göra en sammanställning av alla tidigare skrivna 
uppsatser i ämnet, även om alla dessa inte har någon större relevans för min 
egen uppsats. Anledningen till att jag gör detta är att jag inte funnit någon 
sådan sammanställning någon annanstans, och jag anser att det kan vara en 
hjälp för andra som är intresserade av ämnet. Uppsatserna som redovisas är de 
som jag funnit i Libris Webbsök105 då sökordet ”Boken Kommer” och 
”Uppsökande verksamhet” använts. De äldre uppsatserna, från 1978−1990, är 
alla mindre uppsatser som inte innehåller mer än 20 blad, med ett undantag. De 
nyare uppsatserna är alla skrivna på Bibliotekshögskolan i Borås och är 
magisteruppsatser. De flesta uppsatser om Uppsökande verksamhet som jag 
funnit har bara med Boken Kommer som en liten del i sin uppsats. Endast två 
av dessa uppsatser finns redovisade i denna forskningsöversikt,106 då jag ansåg 
att de andra hade så kortfattade redovisningar om just Boken Kommer att jag 
inte ansåg dem relevanta. Jag har valt att dela upp denna redovisning genom att 
dela upp den så varje uppsats får en egen rubrik, för att det ska bli 
lättöverskådligare för läsaren, 

                                                 
105 Libris Webbsök, http://websok.libris.kb.se/websearch/form?type=simple. 
106 Fahlin, Jonsson och Källström, 1984. Se uppsats 4. 
Broberg och Frank, 2000. Se uppsats 12. 
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1. Boken Kommer: initiativtagarnas förväntningar och 
låntagarnas åsikter: en intervjuundersökning 
Detta är den tidigaste uppsatsen jag hittat, skriven 1978 av Beryl Kjellström. 
Den gör en kort tillbakablick på den tidiga Boken Kommer-verksamheten i 
Visby och Borlänge. Uppsatsen innehåller även tio intervjuer med Boken 
Kommer-låntagare i Borås.107 Uppsatsen i sig har ingen speciell relevans för 
min egen undersökning då den är mycket kortfattad och innehåller gammalt 
material. 

2. Boken Kommer. Försöksverksamhet i Kungsörs kommun 
sommaren 1980 
Syftet med denna uppsats var att ”ta reda på hur Boken Kommer fungerar i 
praktiken, samla erfarenheter och kunskaper att delge bibliotekarierna och 
politikerna i Kungsörs kommun”.108 Med hjälp av en hemvårdsassistent valdes 
22 potentiella Boken Kommer-låntagare ut i kommunen och av dessa var det 
tio stycken som ville vara med i försöksverksamheten.109 Försöket pågick 
mellan juni och augusti 1980. Tyvärr fanns det inte resurser så att servicen 
kunde fortsätta direkt efter detta. Dock bedrivs det idag en sådan verksamhet 
på Kungsörs kommunbibliotek.110

Genom detta försök kom uppsatsförfattarinnan Seija Arkkukangas fram till 
några förslag på åtgärder om biblioteket skulle börja bedriva denna verksamhet 
på heltid. Bland dessa återfinns att:  

1. Biblioteket bör gå igenom det befintliga bokbeståndet för att leta 
fram böcker som kan passa Boken Kommer-låntagarna.  

2. Biblioteket bör upprätta ett bra samarbete mellan 
socialförvaltningen i kommunen och biblioteket.  

3. Biblioteket bör hitta ett bra sätt att sprida informationen om 
servicen, eventuellt via den information som ges till nyblivna 
pensionärer i kommunen. 

4. Det skulle behövas en socialbibliotekarie som jobbar heltid med 
den uppsökande verksamheten.111 

                                                 
107 Kjellström, Beryl, 1978, Boken Kommer: initiativtagarnas förväntningar och låntagarnas åsikter: en 
intervjuundersökning. 
108 Arkkukangas, Seija, 1981, Boken Kommer. Försöksverksamhet i Kungsörs kommun sommaren 1980, 
s. 2. 
109 Arkkukangas, 1981, s. 7 
110 Kungsörs kommun, http://www.kungsor.se/kultur. 
111 Arkkukangas, 1981, s. 11. 
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3. Ett försök att undersöka intresset av en ”Boken Kommer” 
verksamhet i Marks kommun, en rapport 
Uppsatsen är skriven 1983 och bygger på en enkätundersökning gjord i 
kommunen för att undersöka hur stort intresset var för en framtida Boken 
Kommer-verksamhet. Med hjälp av hemsamariter delades enkäterna ut till 218 
potentiella låntagare, men bortfallet var stort; endast 113 av dessa svarade på 
frågorna.112 Solveig Ekholm och Margaretha Thelin drar via enkäten slutsatsen 
att de tycker det finns tillräckligt många intresserade för att starta Boken 
Kommer i kommunen.113 Idag finns det en Boken Kommer-verksamhet i 
kommunen med cirka 160 låntagare.114  

4. Biblioteket går ut i Malmö 
Detta är det enda längre specialarbetet och det är uppdelat i tre delar. Alla 
delarna handlar om den uppsökande verksamheten på Malmö stadsbibliotek, 
varav den första behandlar Boken Kommer, den andra Kirsebergsprojektet och 
den tredje arbetsplatsutlåning.115

Delen om Boken Kommer innehåller ett utförligt historikavsnitt om hur det 
gick till då verksamheten startade; Malmö Stadsbibliotek var det första 
biblioteket i Sverige som erbjöd Boken Kommer till sina låntagare. Sedan 
följer en beskrivning om hur verksamheten fungerade 1984 då uppsatsen 
skrevs.116

Avslutningsvis kommer en diskussion som tar upp olika aspekter på den 
uppsökande verksamheten. Bland annat diskuterar författarna, Gertrud Fahlin, 
Bo Jonsson och Ingrid Källström, marknadsföringsfrågan vad gäller Boken 
Kommer. De tycker det är viktigt att biblioteket når ut till alla potentiella 
låntagare, även de som aldrig tidigare besökt biblioteket. De anser även att det 
vore en fördel om det fanns en kontakt med hemtjänsten i kommunen så att 
dessa kunde berätta för sina patienter om de olika tjänster biblioteket kunde 
erbjuda dem.117

I denna uppsats kommer jag främst att använda mig av historikdelen, då 
resterande del av arbetet är inaktuellt. 

                                                 
112 Ekholm, Solveig och Thelin, Margaretha, 1983, Ett försök att undersöka intresset av en ”Boken 
Kommer” verksamhet i Marks kommun, en rapport, s. 4 f. 
113 Ekholm och Thelin, 1983, s. 6. 
114 Marks kommun, http://www.mark.se/mark_templates/Page.aspx?id=1699. 
115 Fahlin, Jonsson och Källström, 1984, s. 4. 
116 Fahlin, Jonsson och Källström, 1984, s. 7 ff. 
117 Fahlin, Jonsson och Källström, 1984, s. 45. 
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5. Funderingar kring bibliotekens Boken Kommer-verksamhet, 
med utgångspunkt från Uddevalla kommun 
Denna uppsats är från 1987 och innehåller olika idéer om hur Boken Kommer-
verksamheten skulle kunna utvecklas i ovan nämnda kommun. Med hjälp av 
kommentarer om verksamheten från vårdpersonal, bibliotekspersonal samt en 
intervju med en Boken Kommer-låntagare kom Christina Söderstedt fram till 
att biblioteket behövde bättre marknadsföring om vilka olika medier som fanns 
att tillgå där, till exempel storstilsböcker och talböcker. Söderstedt menade 
också att det skulle vara en fördel om biblioteket kunde knyta en bättre kontakt 
med vårdbiträden och hemtjänstpersonal då dessa ofta känner låntagarna bra 
och därmed kan vara en tillgång i arbetet med Boken Kommer.118  

6. Boken Kommer i Haninge kommun 
Denna uppsats är även den skriven 1987. Som titeln indikerar handlar det om 
hur Boken Kommer-verksamheten fungerar i Haninge, en kommun två mil 
söder om Stockholm. Efter en fältstudie då Ingrid Tallberg följt verksamheten 
under några veckor har hon med hjälp av fyra intervjuer med Boken Kommer-
låntagare försökt beskriva hur verksamheten upplevs. Hon avslutar uppsatsen 
med olika synpunkter och idéer om hur Boken Kommer skulle kunna förbättras 
i framtiden.119  

Liksom i andra undersökningar har Tallberg kommit fram till att ett 
samarbete med hemtjänsten skulle vara till fördel för att nå ut till nya låntagare 
samt förbättra kontakten med redan befintliga låntagare. Som det såg ut då 
undersökningen gjordes var informationsförmedlingen om Boken Kommer 
bristfällig. Ett förslag för att råda bot på detta var, att biblioteket skulle försöka 
att oftare informera olika instanser, till exempel pensionärsorganisationer och 
hemtjänsten, om de olika tjänster som de tillhandahöll. Enligt de låntagare som 
var med i intervjuerna tyckte de att Boken Kommer är en jättebra tjänst och att 
den fyller en viktig, social funktion.120

 

                                                 
118 Söderstedt, Christina, 1987, Funderingar kring bibliotekets Boken Kommer-verksamhet, med 
utgångspunkt från Uddevalla kommun, s. 13 ff. 
119 Tallberg, Ingrid, 1987, Boken Kommer i Haninge kommun, s. 4. 
120 Tallberg, 1987, s. 10 ff. 
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7. Boken Kommer inför framtiden med Göteborgsperspektiv 
Uppsatsen handlar om hur Boken Kommer-verksamheten fungerade i Göteborg 
1988. Den innehåller en kort historik om verksamheten samt lite kulturpolitisk 
bakgrund. Detta följs av en kort jämförelse mellan Göteborg, Malmö, 
Stockholm och Örebro som rör transport, lånetider, bokanslag, tjänster avsatta 
för Boken Kommer samt hur många talbokslåntagare respektive stad har.121

Slutsatsen är att det skulle behövas bättre informationsmaterial där all 
information om Boken Kommer finns samlad. Då fanns endast några små 
broschyrer där informationen var spridd. Lars-Olof Andreasson anser även att 
det skulle vara fördelaktigt med ett bättre samarbete med hemtjänsten, 
synkonsulenter, hjälpmedelscentraler och fritidsförvaltningen.122

8. Boken Kommer i Linköping: tankar om utvidgning av 
verksamheten 
Denna uppsats från 1989 tar upp Boken Kommer ur ett 
organisationsperspektiv, det vill säga om pensionärs- och 
handikapporganisationerna i Linköping har något slags samarbete med 
bibliotekets Boken Kommer-verksamhet, samt om de har intresse av att 
upprätta ett samarbete. Else Sundin har gått ut till de stora organisationerna i 
Linköping, till exempel PRO, Röda Korset, Reumatikerföreningen, och 
informerat dessa om Boken Kommer-verksamheten och hur denna fungerar. 
Sundin har genom dessa informationsmöten haft som syfte att marknadsföra 
Boken Kommer bättre då hon tycker att vetskapen om denna tjänst verkar 
bristfällig. Informationsmötena har i viss mån lyckats; det anmälde sig fyra nya 
låntagare till Boken Kommer efter dessa möten. Sundin skriver att hon tror att 
det behövs upprepad information för att fler personer ska ta till sig av den, till 
exempel i tidningsartiklar och i radio. Hon nämner även att ett bättre och mer 
utvidgat samarbete med hemtjänstpersonalen på orten vore en stor fördel. Detta 
då personalen i sin tur skulle kunna föra vidare information till sina 
vårdtagare.123   

Denna uppsats hjälpte till att ge en förståelse för relevansen av en bra 
marknadsföring av Boken Kommer-verksamheten, samt svårigheterna med att 
hitta en bra marknadsföringskanal. 

                                                 
121 Andreasson, 1988, s. 4 ff. 
122 Andreasson, 1988, s. 12. 
123 Sundin, 1989, s. 14 f. 
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9. Behovsinventering angående Boken-kommer-verksamhet i 
Lycksele kommun  
Även denna uppsats är från 1989, den har som syfte att undersöka om det finns 
något intresse att starta en Boken Kommer-verksamhet i Lycksele kommun. 
För att få reda på det tog Elvy Nilsson kontakt med hemtjänstassistenter och 
olika handikapporganisationer samt pensionärsorganisationer. Samtliga hade 
en positiv inställning till verksamheten, men det fanns några 
pensionärsorganisationer som ansåg att den dåvarande situationen utan Boken 
Kommer var tillfredställande.124

Intervjuer gjordes med 16 stycken potentiella låntagare. Av dessa var en 
tredjedel intresserade av en framtida Boken Kommer-verksamhet.125 Nilsson 
drar slutsatsen att kommunen och dess invånare har ett intresse och behov av 
en sådan verksamhet. Avslutningsvis ges tre olika kalkylförslag på vad som 
skulle behövas vid startandet av en Boken Kommer-verksamhet och vad det i 
sådant fall skulle kunna komma att kosta.126

10. Kommer boken? : En studie av olika distributionstyper av 
böcker till Boken Kommer-låntagare 
Uppsatsen har fokus på Boken Kommer-verksamheten i Örnsköldsviks 
kommun. Den är skriven 1990 och tar upp för- och nackdelar med olika typer 
av distribution av böcker, till exempel bokbuss, besökstjänst, olika föreningar, 
lantbrevbärare och hemtjänst. Här framkommer att distributionen av böckerna 
ofta är ett stort problem; biblioteken kan ha för lite tid att själva köra hem 
böcker till sina låntagare. Åsa Lindberg resonerar i uppsatsen kring de olika 
distributionssätten, men kommer i slutsatsen fram till att det inte finns något av 
dem som fungerar optimalt och att de nackdelar som finns ofta väger över 
fördelarna. Till exempel är fördelen med en lantbrevbärare att det är smidigt, 
men nackdelen är att det endast går att få hem högst fyra böcker per sändning 
samt att det blir dyrt för biblioteket att stå för portokostnaderna.127 Enligt 
Lindberg vore den bästa lösningen på problemet om kommunen och 
landstinget tillsammans anställde någon som åkte hem till låntagarna och 

                                                 
124 Nilsson, Elvy, 1989, Behovsinventering angående Boken-kommer-verksamhet i Lycksele kommun, 
s. 7 ff. 
125 Nilsson, 1989, s. 10 f. 
126 Nilsson, 1989, s. 12 ff. 
127 Lindberg, Åsa, 1990,  s. 7 ff. 
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enbart hade i arbetsuppgift att lämna och hämta böcker samt vara sällskap om 
låntagaren så önskar.128

Jag kommer inte att använda mig av denna uppsats, eftersom det inte är 
detta problem jag inriktar min egen undersökning på. Den gav dock en bra 
inblick i problemet med att hitta ett bra distribueringssätt för böckerna. 

11. Boken Kommer, igår – idag – imorgon? 
Detta är en av de nyaste D-uppsatserna, skriven år 2000. Den innehåller en 
undersökning gjord i en glesbygdskommun i Sverige. Syftet är att få fram om 
det finns något intresse i kommunen för att starta en Boken Kommer-
verksamhet i kommunen. Ett brev med information om Boken Kommer 
skickades ut till de tre upptagningsområdena för hemtjänst i kommunen. Denna 
information fördes sedan vidare till vårdtagarna. På detta vis fick 
uppsatsförfattarinnan Maud Lejon kontakt med de potentiella låntagarna. 
Uppsatsen innehåller elva intervjuer med äldre personer som har hemtjänst. 
Det finns även en intervju med bibliotekschefen.129  

Slutsatsen dragen utifrån detta är att ett intresse för Boken Kommer finns i 
kommunen. Med denna utgångspunkt gör Lejon upp ett förslag på hur denna 
verksamhet skulle kunna komma att se ut vad gäller låntagarkontakt, 
litteraturval, transport och administration.130

12. Kommer boken? Uppsökande verksamhet för 
funktionshindrade på Uddevalla stadsbibliotek – en 
organisationsstudie.  
Även detta är en magisteruppsats skriven år 2000. Den har som syfte att 
”belysa kvaliteten på service och uppsökande verksamhet för 
funktionshindrade vid Stadsbiblioteket i Uddevalla”.131 För att uppnå syftet 
undersöker Anita Broberg och Annika Frank hur bibliotekets användarservice 
ser ut, vilka strategier och mål kommun och bibliotek har med verksamheten 
samt om det existerar några samarbeten med olika organisationer. Uppsatsen 
har en utgångspunkt som bygger på en kvalitets- och målstyrningsteori och 
utifrån denna granskar författarna om biblioteket uppfyller dessa organisations- 
och kvalitetskrav.132

                                                 
128 Lindberg, 1990, s. 16. 
129 Lejon, Maud, 2000, Boken Kommer, igår – idag – imorgon?, s. 12 f. 
130 Lejon, 2000, s. 34 ff. 
131 Broberg och Frank, 2000, s. 3. 
132 Broberg och Frank, 2000, s. 40 ff. 
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De slutsatser som dras är att Stadsbiblioteket i Uddevalla skulle behöva en 
klarare målformulering för sin uppsökande verksamhet. Detta för att kunna 
effektivisera och göra uppföljningar av de mål biblioteket satt upp. Det 
konstateras även att det skulle behövas något slags register över de befintliga 
Boken Kommer-låntagarna där det framgår vilka böcker de tidigare lånat. 
Samarbetet mellan biblioteket och hemtjänsten, äldrevården, myndigheter och 
olika organisationer skulle behöva förbättras, då detta samarbete var närmast 
obefintligt i vissa fall. Broberg och Frank menar att vårdpersonalen skulle 
kunna hjälpa till att sprida information om uppsökande verksamhet till sina 
vårdtagare och att detta skulle förenkla marknadsföringen. Fler åtgärder för att 
nå ut till funktionshindrade och potentiella låntagare framhålls också som 
önskvärt. Broberg och Frank konstaterar dock att utifrån de förutsättningar som 
finns fungerar den uppsökande verksamheten på biblioteket bra.133  

I uppsatsen ingår även intervjuer med bibliotekschefen och 
socialbibliotekarien vid Uddevalla Stadsbibliotek, ett läsombud samt två 
Boken Kommer-låntagare.134

Utredningar 
Här följer en presentation av två utredningar och kartläggningar som handlar 
om Boken Kommer och annan uppsökande verksamhet. En av dem är utgiven 
av Statens kulturråd och en av SAB:s kommitté för uppsökande 
biblioteksverksamhet. 

1. Funktionshindrades tillgång till kultur 
Detta är en utredning om kultur i allmänhet utgiven av Statens kulturråd 1998. 
Här framhålls det att utgångspunkten med utredningen är att kultur ska vara 
tillgängligt för alla, oavsett eventuella funktionshinder. Den syftar till att vara 
en ”kartläggning och ett handlingsprogram för att främja funktionshindrades 
deltagande i kulturlivet”.135  

Med hjälp av enkäter har olika statliga instanser som har hand om 
bibliotek, museer, konst, teater, dans och musik, tillfrågats om vad de gjort för 
att underlätta för funktionshindrade i sin verksamhet. Slutresultatet visar att 
organisationerna är intresserade av detta och att det finns många idéer om hur 

                                                 
133 Broberg och Frank, 2000, s. 66 ff. 
134 Broberg och Frank, 2000, s. 59 ff. 
135 Funktionshindrades tillgång till kultur, 1998, s. 7. 
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de skulle kunna förbättra sin verksamhet så att den passar alla. Många av dessa 
instanser har dessutom redan försökt att öka tillgängligheten för 
funktionshindrade. Dessa saker består i fysiska förbättringar, såsom hissar och 
ramper. Det har inte gjorts något för att ändra på verksamhetens program för 
att få det att passa funktionshindrades behov och möjligheter. I utredningen 
konstateras att anledningen till att vissa organisationer inte gjort verklighet av 
många av de idéer de har verkar vara ekonomiska förhinder.136

För att uppnå bättre resultat och för att öka tillgängligheten till kultur, 
inom en period av tre år, har ett handlingsprogram skapats. Detta består av fem 
olika delar: 

1. Kultur i vård och omsorg. 
2. Kulturinstitutionerna. 
3. Folkbildning och eget skapande. 
4. Litteratur, film och medier. 
5. Program för ökad tillgänglighet.137  

Dessa delar innehåller mål, vilka åtgärder som krävs för att uppnå dessa, 
långsiktiga mål, en kostnadsberäkning samt en tidsplan.138 Angående 
biblioteken som ingår i del fyra, ”Litteratur, film och medier”, framgår det att 
det vore önskvärt om ett svenskt bokförlag kunde åtaga sig att trycka 
storstilsböckerna, så att dessa inte skulle behöva distribueras från Holland. Det 
nämns även att: ”Ett långsiktigt krav från synskadade är att all tryckt 
information och litteratur skall finnas på läsbara medier som storstil, tal och 
punktskrift.”139

                                                 
136 Funktionshindrades tillgång till kultur, 1998, s. 7 f. 
137 Del 1, Kultur i vård och omsorg, har främst som mål att framhäva och ge större uppmärksamhet till 
kulturfrågorna inom detta område. Där står även att funktionshindrade bör få hjälp av till exempel 
personliga assistenter eller vårdpersonal för att få tillgång till kultur. 
Del 2, Kulturinstitutionerna, handlar om att lokaler, till exempel teatrar, ska vara anpassade på så vis att 
alla kan använda dem. De kulturevenemang som anordnas och informationen om dem ska även de vara 
tillgängliga för alla. 
Del 3, Folkbildning och eget skapande, har som mål att ”människor med funktionsnedsättning skall få 
möjlighet att använda sin kreativitet och sina konstnärliga och intellektuella färdigheter” (s. 127). Detta 
vill Kulturrådet uppnå genom att bland annat ge de resurser som krävs till de verksamheter som erbjuder 
detta, till exempel konstutbildningar. 
Del 5, Program för ökad tillgänglighet, handlar om ett speciellt program Kulturrådet genomförde 
1999−2001. Det hade som mål att försöka ”förbättra kunskaperna om funktionshindrades behov inom 
kulturinstitutionerna” (s. 130) och genom detta försöka ge idéer till hur de olika verksamheterna kunde 
förbättra sina evenemang och öka tillgängligheten så att alla kan nyttja dem. 
138 Funktionshindrades tillgång till kultur, 1998, s. 120 ff. 
139 Funktionshindrades tillgång till kultur, 1998, s. 128. 
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2. Likvärdig service! Bibliotekens tjänster till äldre och 
funktionshindrade 
Detta är den nyaste utredningen som behandlar området, skriven år 2000 av 
SAB:s kommitté för uppsökande biblioteksverksamhet. Boken innehåller olika 
kartläggningar av den uppsökande verksamheten i 20 olika kommuner i 
Sverige. Syftet är att få en bild av hur biblioteken gör för att göra biblioteket 
tillgängligt för alla människor, oavsett eventuella funktionshinder. Den syftar 
även till att reda ut hur den uppsökande verksamheten ser ut i olika kommuner. 
Beroende på kommunstorlek, storlek på bibliotek och så vidare kan 
verksamheterna skilja sig åt ganska mycket.140  

Denna utredning har en viss relevans för min uppsats då den visar hur den 
uppsökande verksamheten kan se ut i olika kommuner och ger en viss 
förklaring till varför skillnaderna existerar. Ett exempel på detta är bland annat 
att denna verksamhet i små orter, till exempel Arvidsjaur, tar mer tid och är 
dyrare då avstånden är större till låntagarna än i en mer folktät stad såsom till 
exempel Västerås.141

Projekt 
Här tänkte jag presentera projektet Ett bibliotek för alla som är ett exempel på 
ett projekt som just nu pågår. Jag har valt att nämna det då Västerås 
Stadsbibliotek är ett av de bibliotek som deltar i projektet. 

Ett bibliotek för alla − utveckling av folkbibliotekens 
socialbiblioteksverksamhet 
Detta projekt startades 2003 och grundar sig på de saker som står i 
Bibliotekslagen och i Unescos folkbiblioteksmanifest. I projektet ingår 
Södermanlands, Västmanlands, Dalarnas, Uppsala, Stockholms och Örebro 
län. Socialkonsulenterna på dessa länsbibliotek jobbar tillsammans med att 
försöka förstärka och utveckla den sociala verksamhet som finns på 
folkbiblioteken idag. De vill även göra biblioteken mer tillgängliga, till 
exempel lokalerna och informationen om vad biblioteken erbjuder. Detta ska 
de göra genom att bland annat ”utarbeta ett förslag till nationella 
rekommendationer för den sociala biblioteksverksamheten”.142 Projektet ska 
                                                 
140 Likvärdig service!, 2000, s. 13 f. 
141 Likvärdig service!, 2000, s. 25 ff. 
142 Landstinget Västmanland, ”Ett bibliotek för alla – utveckling av folkbibliotekens 
socialbiblioteksverksamhet”, http://www.ltvastmanland.se/LTVTemplates/KufPage.asp?id=25023. 
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pågå till och med 2006, men eventuellt kommer det att fortsätta även efter det. 
Västerås Stadsbibliotek arbetar med att skriva ihop handlingsplaner som syftar 
till att, på både kort och lång sikt, försöka verka för att tillgängligheten på 
biblioteket ska bli bättre.143

                                                 
143 E-post från bibliotekschefen på Västerås Stadsbibliotek, 18 april, 2005. 
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Bilaga 2  

Intervjufrågor till bibliotekarie 

Frågor ställda den 16 december, 2004. 
1. Hur länge har Västerås Stadsbibliotek erbjudit sina låntagare Boken 
Kommer? 
2. Hur många bibliotekarier arbetar med Boken Kommer?  
3. Bedriver filialerna någon Boken Kommer-verksamhet?  
4. Vad är bibliotekets mål med Boken Kommer-verksamheten? Ambitioner? 
5. Vilken är det huvudsakliga målgruppen? 
6. Antal låntagare? Hur ser ålders- och könsfördelningen ut bland låntagarna? 
Vilken är den främsta orsaken till att de blivit Boken Kommer-låntagare?  
7. Gör man något för att hitta nya Boken Kommer-låntagare? Marknadsföring 
(till exempel muntlig information eller spridning av broschyrer). Har antalet 
låntagare förändrats mycket under åren? 
8. Finns det något samarbete med andra organisationer, såsom hemtjänst, 
ålderdomshem eller liknande? 
9. Vilka slags böcker lånas ut via Boken Kommer i Västerås? (Lånar man ut 
lättläst och storstilsböcker till exempel?) 
10. Storlek på talboksavdelningen, hur aktuella är böckerna?  
11. Medieanslag, hur stor del av bibliotekets ekonomi är avsatt till Boken 
Kommer-verksamheten?  
12. Hur mycket talböcker köps in varje år? 
13. Hur mycket DAISY köps in varje år?  
14. Har bibliotekets ekonomiska resurser förändrats de senaste åren? 
15. Vilken medietyp är det vanligast att man lånar? 
16. Hur sker kontakten med låntagarna?  
17. Hur väljs böckerna till låntagarna ut? 
18. Finns det något system för att hålla reda på vilka böcker en viss låntagare 
är intresserad av och över vad de lånat tidigare?  
19. Hur sker leveransen av böckerna? Är det någon bibliotekarie som är med 
då böckerna levereras? 
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20. Hur ofta görs besök hos låntagarna? 
21. Antal utlån per år? 
22. Hur ser du på framtiden för Boken Kommer-verksamheten? 
23. Finns det något med Boken Kommer-verksamheten idag som du skulle 
vilja förändra? 
24. Tycker du att Boken Kommer är en viktig verksamhet? 
 

Kompletteringsfrågor ställda vid telefonintervju, 26 april 
2005. 

1. Vilken tror du är den vanligaste källan till att låntagare får höra talas om 
Boken Kommer? 
2. Det har framkommit att det finns några låntagare som tycker att 
marknadsföringen av Boken Kommer skulle kunna vara bättre, hur ställer du 
dig till det?  
3. Har ni funderat på att köpa in fler DAISY-spelare till biblioteket som kan 
lånas ut? 
4. Finns det något samarbete mellan biblioteket och andra organisationer, till 
exempel hemtjänsten? Om nej, varför inte?  
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till låntagare 

1. Ålder, uppväxtort, utbildning, tidigare yrke. 
2. Hur länge har du varit Boken Kommer-låntagare? 
3. Besökte du biblioteket ofta innan du blev Boken Kommer-låntagare? 
4. Vad var orsaken till att du blev Boken Kommer-låntagare?  
5. Hur fick du reda på att Boken Kommer fanns? 
6. Lånar du pappersböcker eller talböcker/DAISY? 
7. Om du lånar DAISY, hur tycker du att det fungerar med DAISY-

spelare? (användarvänlighet t.ex.) 
8. Har du en egen DAISY-spelare eller lånar du en? (Om egen spelare: 

Hur fick du tag på den?) 
9. Vilken sorts böcker tycker du mest om att läsa? (genre) 
10. Tycker du att det är lätt eller svårt att få tag på böcker som passar just 

dig? Varför? 
11. Vad tycker du om de böcker du får?  
12. Brukar du själv vara med och komma med önskemål om vilka böcker 

du vill läsa? 
13. Hur upplever du kontakten med bibliotekarien? 
14. Vad tycker du är det bästa med Boken Kommer? 
15.  Finns det något du önskar skulle kunna vara bättre med Boken 

Kommer? 
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