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Inledning  

2 § Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets 
utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Biblioteken i det 
allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upp-
lysning, utbildning och forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet 
ska finnas tillgänglig för alla.1 

 

Bibliotekslagen paragraf två som citeras ovan belyser att alla invånare ska ha till-

gång till ett folkbibliotek. Den här uppsatsen handlar om hur bibliotek och äldre-

omsorg kan samarbeta för att skapa ett meningsfullt kulturutbyte på de platser där 

de äldre vuxna spenderar sin dagliga tillvaro. Idag arbetar personal på bibliotek 

runt om i Sverige med uppsökande verksamhet av olika slag för att nå ut till de 

äldre användarna i form av exempelvis ”Boken kommer” eller genom bokbussen. 

Uppsatsen kommer att fokusera på hur folkbibliotek har valt att arbeta med äldre-

omsorg utanför bibliotekets fysiska rum. Mitt intresse för ämnet väcktes när jag 

läste en artikel om ett bibliotek i Gråbo på Gotland som skapat en läshörna på ett 

äldreboende. Jag reste dit och bekantade mig med bibliotekspersonal och boende 

och kom att höra talas om projekt Prosit – Må det gagna.2 Det faktum att många 

äldre vuxna inte har någon möjlighet att fysiskt ta sig till biblioteket var någonting 

länsbibliotekarierna i Mellansverige tog fasta på när de startade projekt Prosit. 

Projektet syftade till att möjliggöra ett samarbete mellan verksamheterna biblio-

tek, omsorg och äldreomsorg. Gråbo var inte med i projektet men hade kommit att 

inspireras av de andra biblioteken och äldreboenden som var med från Gotlands 

län. Genom Gråbo fick jag dock en första inblick i vad som sedan kom att bli mitt 

uppsatsämne.3 Sex av de tretton deltagande kommunerna som var med i Prosit 

arbetade med äldreomsorg och deras arbete startade med tanken att åskådliggöra 

det behov som uppstått att utveckla servicen för den här specifika målgruppen. 

Den äldre generationen är en grupp som ständigt växer, vilket kräver att bibliotek 

utvecklar och anpassar sin verksamhet efter detta. Den här uppsatsen börjar med 

att åter belysa projekt Prosit och hur bibliotek och äldreomsorg gick tillväga för 

att väcka entusiasm och skapa samverkan. Därefter följer en undersökning vars 

fokus ligger på hur samarbetet ser ut idag. Jag vill undersöka om ett samarbete 

                                                 
1 Google > Bibliotekslagen > Riksdagen > Bibliotekslag 2 §:2013 (2013-12-01). 
2 Prosit – Må det gagna kommer i fortsättningen att förkortas till endast Prosit för att underlätta läsningen. 
3 Google > Fokusrummet Gotland. (2013-11-20). 
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mellan de olika verksamheterna kan sträcka sig bortom ett projekts ramar och visa 

sig få en djupare innebörd och ses som ett arbetssätt inför framtiden.  

Uppsatsens disposition 

Uppsatsen är disponerad på så vis att först kommer en presentation av den bak-

grund som låg till grund för valet av uppsatsämne och som det kan vara viktigt att 

känna till inför den fortsatta förståelsen av texten. Då uppsatsens ämnesområde 

inkluderar folkbibliotek, äldre personer och vuxnas lärande i grupp följer en 

forskningsöversikt kring detta. I kapitlet ”Teoretiska utgångspunkter” följer en 

introduktion till det sociokulturella perspektivet och de sociokulturella praktiker 

som teoretiskt sätt inramar uppsatsen. Sedan följer ”Metod-kapitlet” där käll-

material och den kvalitativa metod som används, den tematiska analysen, ges en 

närmare presentation. I undersökningens första del redogör jag för hur respektive 

kommun arbetat tillsammans med äldreomsorgen under projektet. Här presenteras 

hur samarbetet såg ut under Prosit och sist följer en redogörelse för hur samarbetet 

ser ut idag. I undersökningens resultat redovisar jag de teman som vuxit fram ur 

det empiriska materialet. Sist belyser jag relationen mellan bibliotek och äldre-

omsorg samt vikten av ett samarbete över gränserna i en slutdiskussion där jag 

åter lyfter fram och diskuterar mina resultat.       

Bakgrund 

År 2009 startades projekt Prosit i syfte att möjliggöra ett samarbete mellan 

verksamheterna bibliotek, omsorg inom sjukvård och äldreomsorg. På läns-

biblioteken i Stockholm, Sörmland, Värmland, Västmanland och på Gotland dis-

kuterades behovet av att förbättra bibliotekservicen för de äldre personerna utanför 

bibliotekets fysiska rum. Länsbibliotekarierna ansåg att biblioteket behövde sam-

arbeta med andra verksamheter för att nå bästa möjliga resultat.4 Tillsammans 

sökte de projektbidrag från Statens kulturråd vilket gjorde att respektive kommun i 

sin tur kunde söka pengar, så kallad ”Prositpeng”.5 För att ett samarbete överhu-

vudtaget skulle bli möjligt behövde både bibliotek och äldreomsorg tillstå att det 

fanns ett behov av den här sortens samverkan. Initiativtagarna började därför med 

att låta chefer och medarbetare inom projektet etablera kontakt för att sedan bekanta 

sig med varandras verksamheter. Det var viktigt att de involverade redan i början 

                                                 
4 Solsmo, U, m.fl. (2011) Det är möjligt – 37 recept på samverkan, Stockholm: Regionbibliotek, Skriftserie 

11, s.105. 
5 Begreppet ”Prositpeng” kommer att användas i uppsatsen och syftar fortsättningsvis till det bidrag som gick 

att söka via projektet.  
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av projektet visade intresse och kände att ett samarbete var möjligt. De skulle helst 

se ett gemensamt syfte och känna att det gick att rätta sig efter varandra samtidigt 

som respektive verksamhet skulle behålla sin speciella prägel. Inom projektets 

ramar var det viktigt att samarbetsparterna var överens kring form och innehåll, 

speciellt när det handlade om de gemensamma aktiviteterna. Syftet var att dessa 

aktiviteter skulle fortsätta efter projektets slut. Slutligen krävdes ett gemensamt 

mål, en bestämd metod och en tydlig rollfördelning för att ro projektet i land. 

Skriften Det är möjligt - 37 recept på samverkan, skriven av initiativtagarna i 

samband med projektet, tar i efterhand upp att ett sådant samarbete inte alltid är att 

eftersträva. Men att lära känna möjliga samarbetspartners är alltid värdefullt och ju 

fler aktörer man kan skaffa sig kunskap om, desto lättare är det att se möjliga sam-

arbeten.6  

Tretton olika bibliotek och omsorgsverksamheter i fem län var med i projektet. 

Biblioteken skulle bli bättre på att lokalt förankra den uppsökande verksamheten 

och tillsammans med äldreomsorg och omsorg finna nya samarbetsformer och 

arbetsmetoder. Den primära målgruppen för projektet var bibliotekschefer, 

bibliotekspersonal samt funktionshinderomsorgens och äldreomsorgens chefer 

och personal. Den sekundära målgruppen var de äldre vuxna som fick ta del av 

projektets resultat. Att arbeta och hålla samman ett så stort projekt krävde nog-

grann planering och tydliga ramar för alla involverade. Varje län hade olika in-

riktningar, en del fokuserade på lokaler medan andra valde att använda material 

och temalådor i sitt arbete. Varje bibliotek hade olika delmål och vad som kom att 

genomföras varierade beroende på hur samarbetet med äldreomsorgen eller om-

sorgen inom sjukvården såg ut. Det gemensamma projektmålet handlade om att 

utveckla former och överenskommelser för samverkan, medan de lokala målen 

var av mer praktisk natur.  

Under projektets gång var initiativtagarna hela tiden medvetna om vad som 

gjordes, de skrev ned förväntningar och orosmoment och hade en fokusgrupp 

för att inte hamna i fallgropar. Efter projektet gjordes en utvärdering där man 

diskuterade resultat och reflekterade kring vad man hade kunnat göra an-

norlunda.7  Till skillnad från initiativtagarnas utvärdering belyser min undersökning 

projektet tre år efter dess slut. Genom att låta tiden gå finns idag ett annat slags blick 

på projektet och nu finns möjligheten att se i vilken mån resultaten av Prosit fak-

tiskt visat sig användbara och lärorika.    

 

                                                 
6 Solsmo, U, m.fl. (2011), Det är möjligt- 37 recept på samverkan, s.11. 
7 Solsmo, U,m.fl. (2011), Det är möjligt – 37 recept på samverkan, s.105. 
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med den här uppsatsen är att belysa bibliotekens och äldreomsorgens möjligheter 

till ett fungerande och långsiktigt samarbete, trots verksamheternas olika förut-

sättningar och mål. Jag vill lyfta fram hur detta samarbete kan se ut i verkligheten 

och gör det genom projekt Prosit. De erfarenheter som har inhämtats under pro-

jektets gång bör åter belysas i syfte att visa på ett eventuellt fortsatt samarbete över 

gränserna. Att äldre ska få ta del av bibliotekets tjänster utanför det fysiska biblio-

teksrummet handlar om medmänsklighet och bättre livskvalité. Mina frågeställ-

ningar ser ut som följer:  

 

 Hur såg kommunikationen mellan bibliotek och äldreomsorg ut under pro-

jektet? Hur ser det ut idag?  

 

 Vilka likheter och vilka skillnader finns mellan nu och då? 

 

 

 Vilka redskap/verktyg gjorde ett samarbete möjligt? Fanns det någon hjäl-

pande faktor?  

 

 Fanns det någon avgörande faktor som påverkade projektets resultat?  

 

 

 Hur har bibliotek och äldreomsorg tagit lärdom av varandra?  
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Forskningsöversikt 

Den forskning som föregår den här uppsatsen handlar till stor del om hur folk-

biblioteken kan förbättra servicen gentemot den äldre generationen. Genom att 

den äldre befolkningen blir allt större skapas nya behov och nya förutsättningar 

för att alla ska kunna ta del av folkbibliotekens service. Den här uppsatsens teore-

tiska ram är det sociokulturella perspektivet, vilket fokuserar på hur samspelet 

mellan bibliotek och äldreomsorg har fungerat, och det tas särskilt hänsyn till att 

det uppstått ett slags lärande inom den egna gruppen. Den tidigare forskningen har 

sammanställts inom två huvudsakliga kategorier: ”Forskning om äldre och biblio-

tek” samt ”Forskning om vuxnas lärande”.     

Forskning om äldre och bibliotek 

Det ställs nya krav på biblioteksservicen i takt med att den äldre befolkningen 

ökar. Redan 1995 försökte Allan Kleiman, idag bibliotekschef i Montville, USA, 

definiera vad som menades med begreppet ”äldre vuxen” i sin artikel ”Refining 

library services for a graying population”. Han underströk hur stor del av den 

amerikanska befolkningen som tillhörde den kategorin. Kleiman framhöll hur det 

år 2030 kommer att finnas 54 miljoner äldre vuxna i USA och sätter det i jämförelse 

med 1990 då de var 31 miljoner. Denna grupp kommer att vara mer välutbildad än 

tidigare generationer, vilket kommer kräva nya arbetssätt och aktiviteter från 

många institutioner i samhället. Biblioteken är en av dem. Kleiman ger i sin artikel 

exempel på hur biblioteken i mitten av 1990-talet borde ha förbättrat sin service för 

att passa in i 2000-talet då de äldre användarna skulle bli fler än någonsin.8 Liksom 

Kleimans artikel belyser docent i teknologi Brendan Luyt och studenten Hoo 

Swee Ann i sin artikel från Singapore att kulturinstitutioner måste utveckla nya till-

vägagångssätt för hur de kan expandera sin service mot den växande äldre gruppen 

användare.9 Tidigare forskning visar att det funnits en viss kännedom kring ämnet, 

som med tiden vuxit sig större allteftersom befolkningen växt. I Sverige finns ett 

liknande problem, antalet äldre har ökat och behovet av vårdplatser inom äldre-

                                                 
8 Kleiman, A. (1995), “Redefining library services for a graying population.” Library Journal vol. 120 . nr.7 

s. 34-34.      
9 Google > Brendan Luyt AND reading > Sage Journals > Journal of Librarianship and Information Science   
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omsorgen växer. Birgitta Modig och Magdalena Svanberg pekar på att allt fler 

äldre personer idag har möjlighet att bo kvar i hemmet med hjälp från exempelvis 

hemtjänst och endast de som inte kan klara sig själva tas emot på boenden. Inom 

äldreomsorgen vill personal framförallt göra ett försök att tillgodose både människans 

fysiska och psykiska behov och här spelar kultur en viktig roll. Medelåldern är ofta 

hög på äldreboendena och det kan vara svårt att nå fram med biblioteksverksamhet. 

Författarna menar att det är genom personalen som de boende kan få kulturell 

stimulans.10  Mycket av den forskning som gjordes i början av 2000-talet visar att 

folkbiblioteken hade en ambition att skapa bättre förutsättningar för de äldre inom 

äldreomsorgen. Bibliotekens fokus låg på att öka tillgängligheten och många 

svenska forskare menade att ett samarbete mellan kultur och omsorg var värt att 

satsa på. Resurserna lades på den uppsökande verksamheten och på att anpassa 

och förbättra kulturlokaler runt om i Sverige. Biblioteksverksamheten skulle söka 

sig utanför bibliotekets fysiska rum och kulturombud och läsombud fick ny prioritet.11 

En uppsats inom Biblioteks- och informationsvetenskap vars innehåll behandlar 

ett liknande ämne som denna uppsats är Sonja Fagerholms ”Livsviktig läsning - en 

fallstudie” från 2012. Den handlar om ett biblioterapeutiskt projekt på ett finskt 

äldreboende där biblioterapi fungerat som en stödjande faktor för de äldre finska 

immigranter som har levt sitt vuxna liv i Sverige. Resultatet visade att litteratur 

stimulerade de äldres minnen och fick dem att diskutera sina liv.12 Ulla Forsén be-

skriver hur biblioteken bidrar till att äldre människor skaffar sig intellektuell sti-

mulans genom den allmänna verksamheten, men de har även haft utbyte av olika 

riktade verksamheter i samarbete med kulturombud inom äldreomsorg.13  Även 

Inger Erikssons avhandling Poesiläsning som meningsskapare i teologi och relig-

ionskunskap handlar om hur litteratur kan fungera vårdande. I denna text fokuse-

rar författaren på palliativ vård där dikterna som läses behandlar ämnen om livet 

och om döden, vilket får de äldre att reflektera över sina liv.14 Katrin Anderssons 

kandidatuppsats i biblioteks- och informationsvetenskap, Boken – ett stöd i livets 

slutskede, visar att kultur kan fungera som en slags behandling och ge livskvalité 

för sjuka människor.15 Till skillnad från ovanstående forskning som fokuserat på 

äldre som lever på ett särskilt boende visar professor i sociologi Mikael Stigendal 

i Biblioteket i samhället - en gränsöverskridande mötesplats att biblioteket som 

                                                 
10 Modigh, B & Svanberg, M. (2000), ”Från social verksamhet till uppsökande till” i Likvärdig service – 

Bibliotekens tjänster till äldre och funktionshindrade Lund: Bibliotekstjänst s.13f. 
11 Rabe, A. (2000) ,” Samarbete på alla nivåer” s.25.f  i Likvärdig service – Bibliotekens tjänster till äldre och 

funktionshindrade; Nilsson, I. (2000), ”Kultur – en självklar del av vardagen”, s.25f i Likvärdig service – 

Bibliotekens tjänster till äldre och funktionshindrade 
12 Fagerholm, S. (2012) Livsviktig läsning – En fallstudie, Masteruppsats i Biblioteks-och informationsveten-

skap, Uppsala Universitet Inst. För ABM, 2012:575.  
13 Forsén, U. (2010), ”Ett helande bibliotek” i Där människor och tankar möts: Bibliotek som folkbildning, 

Lund: Bibliotekstjänst, s.163  
14 Eriksson, I. (2006), Poesiläsning som meningsskapare, Lund: Studentlitteratur AB. 
15 Andersson, K. (2002), Boken- ett stöd i livets slutskede, Högskolan Borås, Bibliotekshögskolan, 2002:1. 
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fysisk plats kan ses som gränsöverskridande och en mötesplats för de äldre att 

samlas på.16 

Att personal inom äldreomsorgen har kommit att få en betydande roll när det 

handlar om att förmedla kultur står klart. På många håll har bibliotekets särskilda 

tjänster fått mindre resurser och den uppsökande bibliotekarien har inte längre 

möjlighet att tillgodose det behov som finns. Det har lett till att personalen inom 

äldreomsorgen istället involveras i arbetet och får en mer aktiv roll vad gäller att 

sprida information och förmedla litteratur.17 Bibliotekets särskilda tjänster är, som 

det inledande citatet från Bibliotekslagen visar, en rättighet för de personer som 

inte själva kan gå till biblioteket, vilket kan ge verksamheten en ökad förankring 

och i förlängningen göra biblioteket tillgängligt för alla.  

2007 presenterades en fallstudie utifrån projektet "The PuLLS" (Public Library in 

the Learning Society) där representanter från England, Finland, Danmark, Spanien, 

Nederländerna, Slovenien och Tyskland presenterade hur folkbibliotek i hela 

Europa kunde bidra till att utveckla livslångt lärande för vuxna. Tillsammans ville 

de förbättra vuxnas informationsbehov, stimulera till aktivt medborgarskap och 

informellt lärande genom att se på biblioteket som ett lärocenter. Projektet blev 

lyckat och visade att biblioteket har en stark position när det handlar om att stödja 

dem som vill lära sig nya saker. Ytterligare resultat visade att biblioteket började 

röra sig mot en mer aktiv service och ofta kunde det handla om service för en specifik 

grupp. Att bibliotekspersonal i samband med dessa slags projekt kan få ny kun-

skap och erfarenhet lyfts även fram i texten.18 När Birgitta Rydell 1998-2002 var 

borgarråd i Stockholm påpekade hon att ur ett samhällsekonomiskt perspektiv har 

man sett att äldre som fått ta del av exempelvis böcker och annan litteratur har 

mått bättre. Hon underströk den ekonomiska aspekten och menade att den finan-

siering som krävdes var enkla medel i jämförelse med vad äldreomsorgen kostar 

överlag. Att det fanns många beröringspunkter mellan kultur och omsorg var bara 

en av de åsikter som Rydell framhävde. Främst ansåg hon att man bör tillgodose 

bra medicinsk vård, god kvalité på mat, stöd och hjälp från personal men även att 

det behövs någonting som bidrar för att ge mer stimulans i vardagen.19  

                                                 
16 Stigendal, M. (2008), Bibliotek i samhället - en gränsöverskridande mötesplats Lund: Bibliotekstjänst 
17 Berglund G, m.fl. (2000), ”Kultur och äldrefrågor” i Likvärdig service – Bibliotekens tjänster till äldre och 

funktionshindrade, s. 131f 
18 de Groot, E, m.fl . (2007) “Supporting lifelong learning in public libraries across Europe” Library Review 

vol 56. No. 5, s.393-406.  
19 Rabe, A. (2000), Likvärdig service – Bibliotekens tjänster till äldre och funktionshindrade, s.22. 
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Forskning om vuxnas lärande 

Statens offentliga utredning (SOU 2000:28) från 2000 behandlade ämnet vuxen-

pedagogik och flexibelt lärande, främst i utbildningssyfte men den betonade även 

lärande överlag. Den konstaterade att lärande bör resultera i kunskap och att vuxnas 

lärande i stor utsträckning handlar om sociala basfärdigheter. Dessa är främst kom-

munikativ färdighet samt förmågan till samarbete, flexibilitet och att besvara olika 

önskemål. Slutligen handlar mycket av vuxnas lärande om kreativitet samt för-

mågan att lära sig nya saker. Lärandet kan ibland visa sig vara situationsbundet, 

vilket betyder att man lär sig i ett särskilt sammanhang. Arbetsplatsen kan ofta ses 

som en viktig inlärningsmiljö där det formella lärandet i arbetslivet kan kopplas 

samman med det informella lärandet.20 En magisteruppsats i biblioteks - och in-

formationsvetenskap som behandlar lärande är Jessica Malmströms Livslångt lä-

rande och folkbibliotek från 2005. Den understryker att folkbibliotek och folk-

bildning varit tätt sammankopplade genom historien. Vid folkbibliotekens upp-

komst fanns en mer fostrande och bildande syn som med tiden blev mer demokra-

tisk och socialpolitisk. Malmströms analys av politiska dokument visar dock att 

bibliotekspolitiken åter fokuserar på bildningsperspektivet. Samhällsförändringar 

kan idag skapa en tydlig roll för folkbiblioteken, nämligen som kulturinstitutioner 

för livslångt lärande, både för vuxna och för barn.21  

Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan vid 

Högskolan i Borås fick i mars 2004 uppdrag att undersöka vuxnas lärande i ett pro-

jekt. Cecilia Berglund med flera beskriver i rapporten ”Folkbibliotek och vuxnas lä-

rande: Förutsättningar, dilemman och möjligheter i utvecklingsprojekt” hur projekt på 

folkbibliotek med fokus på vuxnas lärande kan få olika resultat som följd. Det har 

funnits en viss problematik i bibliotekens metodutveckling eftersom det har visat 

sig vara svårt att skapa någonting nytt utan att det anpassas till de strukturer som 

redan finns inom verksamheten. Vidare finns en motsättning när det handlat om 

folkbibliotekens många roller och identiteter. Att en viss användargrupp prioriteras 

sker på bekostnad av andra, vilket i sin tur kan ifrågasätta folkbibliotekens roll 

som en plats för alla.22  

Den forskning som psykolog Jack Gibb under slutet av 1950-talet presenterade 

visade att i särskilda situationer kunde lärande i grupp underlätta inlärningsprocessen 

                                                 
20 Regeringen > Kunskapsbygget 2000 Det livslånga lärandet> SOU 2000:28 
21 Malmström, J.(2005), ”Livslångt lärande på folkbibliotek” Masteruppsats i Biblioteks-och informationsve-

tenskap, Borås Högskola. Inst. Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan, 2005:140.  
22 Berglund, C, m.fl. (2006), Folkbibliotek och vuxnas lärande: Förutsättningar, dilemman och möjligheter i 

utvecklingsprojekt.  Valfrid skrift  vol.33.  
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för vuxna individer. Den visade även att under andra omständigheter kunde gruppen 

hindra inlärning.23 Gibb menade att inlärning till stor del var beroende av situat-

ionen. Hur kommunikationen i en grupp såg ut kunde påverkas av vilka aktörer 

som talade med varandra, vilka som influerades och vilka som influerade andra. 

Gruppens struktur formar samarbetet vilket reflekteras i dess resultat. Ledaren har 

även en viss påverkan på hur kommunikationen inom en grupp utvecklas och 

styrs.24  

Under de senaste åren har bibliotek och äldreomsorg utvecklat en relation till 

varandra. På grund av den växande äldre befolkningen har biblioteken utökat sin 

uppsökande verksamhet i form av bokbussar och ”Boken kommer”. Den här pro-

cessen har till stor del involverat endast biblioteken, utan större inblandning från 

äldreomsorgen. Att i den här uppsatsen belysa ett projekt där de två verksamhet-

erna fick möjlighet att samarbeta med varandra har till syfte att lyfta fram hur re-

lationen dem emellan har fördjupats. Genom att verka inom sociokulturella prak-

tiker har bibliotek och äldreomsorg skapat ett hållbart arbetssätt där de kan lära av 

varandra och på lång sikt skapa bättre livskvalité för den äldre befolkningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 Gibb, J. (1959), “Learning in the Adult Group”, Review of Educational Research, vol.29. June. No.3, 

s.256-261. 
24 Leland, P,B & Gibb J. (1953), “Developments in Group Behavior and Adult Education” Review of Educa-

tional Research vol. 23 nr.3, s.233-247.   
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Teoretiska utgångspunkter 

Det sociokulturella perspektivet 

För att nå syftet i den här uppsatsen krävdes personliga utsagor från de bibliotekarier 

och den personal inom äldreomsorgen som var involverade i projektet. Den metod 

som visade sig passande till frågeställningarna var den tematiska analysen. Mer 

om den presenteras under metodkapitlet. Det teoretiska ramverk som omger ana-

lysen är det sociokulturella perspektivet som härstammar från psykologen Lev 

Vygotsky. Han sökte ett heltäckande begrepp som kunde beskriva och förklara 

högre psykologiska processer. Vygotskys teorier handlade om människans utveckl-

ing och hur den påverkas av samspelet mellan tänkande och handling och han var en 

av de första psykologerna som ansåg att kultur var en del av varje individs natur. Karl 

Marx’s teorier om samhället hade ett visst inflytande på Vygotsky. Enligt Marx 

påverkade det historiska och det materiella i samhället det mänskliga medvetandet 

och beteendet. Detta generella påstående var redan erkänt av andra vetenskaps-

män, men Vygotsky var den förste att göra ett försök att relatera det till konkreta 

psykologiska påståenden. Enligt Vygotsky kunde lärande och utveckling växa fram 

genom högre psykologiska processer och genomgå en viss grad av förändring. Detta 

kunde endast tolkas psykologiskt om man förstod hur dessa processer hade upp-

kommit och hade möjlighet att följa deras ursprung steg för steg. Vygotsky de-

monstrerade att experiment av detta slag kunde vara viktiga för att synliggöra pro-

cesser som annars var gömda i vardagligt beteende.25 

Främst handlar Vygotskys teorier om lärande för barn, men i den här uppsatsen 

gör jag ett försök att endast fokusera på hans teorier kring lärandet som begrepp. 

Jag vill tillämpa det sociokulturella perspektivet på det empiriska material jag har 

funnit och av den anledningen används pedagogen Roger Säljös syn på det socio-

kulturella perspektivet. Säljö har i Sverige vidareutvecklat Vygotskys teorier och 

fokuserar mer på att analysera lärande utifrån aktiviteter. Med sociokultur menas 

samspel och samarbete mellan människor där den sociokulturella individen utvecklar 

grundläggande kognitiva färdigheter. Hur man uppfattar sig själv och andra männi-

skor är av stor betydelse. Den sociala omgivning och den kultur som omger indi-

viden är avgörande för hur lärande och utveckling sker. Säljö vill analysera: 

                                                 
25Vygotsky. L. (1978), Mind in society, Cambridge: Harvard University Press, s.12. 
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Olika aktiviteter i samhället ur ett lärandeperspektiv, och att förstå samspelet mellan indivi-
der, kollektiv (familjer, praktikgemenskaper av olika slag, skolan, organisationer, företag)[…] 
Utmaningen är att hitta lärandets karaktär och förstå de händelser och sammanhang där indi-
vider och kollektiv ändrar sina sätt att hantera sin omvärld och att förstå den, de situationer 
där de tranformerar både sig själva och sin omvärld.26   

 

Enligt Säljö kan man analysera lärandet på tre nivåer: individnivå, organisations-

nivå och samhällsnivå. Hans syfte är att bidra med en analys som lyfter fram lä-

randet och den del av de aktiviteter som individer, organisationer och samhället i 

stort hämtar kunskap ifrån.27 Säljö vill inte analysera den enskilda individen utan det 

breda perspektiv där samspel mellan olika parter står i centrum. För att en analys ska 

vara möjlig inom ett socialt och kulturellt perspektiv anser Säljö att man bör an-

vända sig av ”redskap”. Dessa redskap är begrepp som hjälper till att förstå det 

mänskliga lärandet. Hur människor utvecklar och använder sociokulturella redskap 

måste analyseras i processen för att förstå dess ursprung. Redskap kan antingen vara 

materiella eller intellektuella och Säljö beskriver dem även som ”artefakter” eller 

”språkliga”. Det är svårt att hålla isär dessa redskap eftersom de ofta överlappar 

varandra. Alla redskap, både de fysiska och språkliga, är enligt Säljö produkter av 

människor vilket gör det möjligt att likställa dem.28 Han menar att: 

Man kan inte enbart fokusera på individen som en isolerad person. Man måste alltid analysera 
aktiviteter, hur individer agerar i dessa och vilka erfarenheter de gör, det vill säga hur männi-
skor skapar mening om vad de är med om. Ytterligare en anledning till att man inte kan foku-
sera på individen som en isolerad företeelse är det förhållandet att människor alltid agerar 
med hjälp av olika slags redskap. […] Människors kunskaper och färdigheter är så intimt 
knutna till de redskap de har tillgång till, att det är omöjligt att skilja färdigheter och använd-
ning av redskap från varandra. 29 

 

Kulturella redskap i form av minnen och artefakter hjälper till att utveckla sam-

hället och individen. Med kultur menar Säljö idéer, värderingar, kunskaper och 

andra resurser som människan förvärvar genom interaktion med omvärlden och i 

detta ingår alla de fysiska artefakter som vardagen består av. Utveckling av materi-

ella och intellektuella redskap hör samman då de är ett tecken på människans förmåga 

att samla erfarenheter och använda dem för egna syften. Artefakter utvecklas alltså i 

kultur.30 

Sociokulturella praktiker 

Omvärlden kan för oss tolkas i gemensamma och kollektiva mänskliga verksam-

heter och samspelet mellan människor leder till att man föredrar att tala om 

mänskligt tänkande som integrerat och bidragande till sociokulturella praktiker. 

                                                 
26 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, Stockholm: Prisma. s.20f. 
27 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.16. 
28 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.27. 
29 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.66. 
30 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.29f. 
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Individer uppfattas som deltagare i en social interaktion vars sammanhang gör att 

man tenderar att tänka och agera på ett visst sätt och de handlingar som sedan 

växer fram bidrar till återskapandet av en viss social praktik.31 

Säljö menade att lärandet inte på något sätt var begränsat till skolmiljön, utan 

människan lär sig mycket i andra sammanhang som inte primärt har till syfte att 

förmedla kunskap. De vardagliga praktiker i form av kommunikativa och fysiska 

aktiviteter som samhället utgör innehåller i sig pedagogiska inslag. Dessa kan 

ibland te sig betydligt mer övertygande än traditionell undervisning.32 I en mer 

grundläggande mening handlar det om vad individer och kollektiv tar med sig från 

sociala situationer och använder i framtiden. Den mänskliga hjärnan är den kom-

ponent som gör avancerat lärande möjligt, och Säljö påpekar att kunskaper och 

färdigheter inte är lokaliserade där från början. Det handlar istället om att kommuni-

kativa förutsättningar och kunskaper härstammar från de handlingsmönster och insik-

ter som byggts upp i ett samhälle under en lång period. Det är genom kommunikation 

med andra som sociokulturella resurser skapas, men det är också genom dem som de 

förs vidare.33  För att förstå lärande som en del av sociokulturella praktiker måste man 

därför se och förstå hur tänkande utövas av människor. Vi agerar i sociala samman-

hang med hjälp av verktyg vilka krävs för att de sociokulturella resurserna ska bli 

synliga.34 

Det sociokulturella perspektivet fokuserar, som nämnts tidigare, på språkliga 

redskap. Språket kan enligt Säljö fungera som en länk mellan kultur, individers 

tänkande och interaktion och kan övergripande ses som ett kollektivt, interaktivt 

och sociokulturellt redskap. Kultur i sin tur påverkas av hur människor värderar 

kommunikation och genom att lära sig att kommunicera blir människan en socio-

kulturell varelse. Att utvecklas emotionellt, kognitivt, kommunikativt och socialt 

sker inom ramen för de förutsättningar och utmaningar som omgivningen ger.35 

Språket är en unik beståndsdel i kunskapsbildning och i människans förmåga att 

kommunicera och förmedla erfarenheter till varandra. 

Sammanfattningsvis kan man säga att ett sociokulturellt perspektiv kring lärandet 

handlar om att människan ständigt lär sig nya saker oberoende av det sociala sam-

manhang de befinner sig i. Tonvikten ligger på vad man lär sig, inte om man gör 

det. Genom mänskligt tänkande och handling formas omvärlden och i den här 

uppsatsen ligger fokus på vilka handlingar och vilket slags tänkande som har bidragit 

och lett fram till ett särskilt samarbete. Hur de olika verksamheterna kom att lära av 

varandra bidrog till ny kunskap vilket sedan skapade nya arbetssätt för bibliotek och 

äldreomsorg att mötas. 

                                                 
31 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.104. 
32 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.12f. 
33 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.21f. 
34 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.81. 
35 Säljö, R. (2000), Lärande i praktiken, s.87f. 
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Metod 

Källmaterial  

De sex kommuner där bibliotek och äldreomsorg samarbetade i projektet Prosit 

står i centrum i denna uppsats. Övriga involverade kommuner arbetade enbart 

med omsorgen och lämnades därför åt sidan i den här undersökningen. Kvalitativa 

metoder så som intervjuer, telefonintervjuer och observationer har tillämpas i 

kommunikationen med Gotland, Arboga, Surahammar, Köping, Hallstahammar 

och Haninge. För att få en helhetsbild av projektet kontaktades först initiativtagar-

na som var länsbibliotekarier runt om i Mellansverige. Därefter sökte jag upp 

biblioteken i respektive kommun och började med Surahammar. Sedan följde 

Hallstahammar, Haninge, Köping, Arboga och slutligen Gotland. Jag fick ofta 

kontakta samma kommun flera gånger eftersom jag sökte kontakt med både 

bibliotek och äldreomsorg. Jag tog inte hänsyn till någon särskild kommun och 

materialet samlades in utan tanke på ordningsföljd. Mycket tid gick åt att kontakta 

alla inblandande och sedan gjordes en bedömning av vilka som skulle intervjuas 

via telefon och vilka som skulle besökas. Bedömningen gjordes med tanke på 

avstånd, tid och möjligheter att ta sig till de olika kommunerna. Men även de olika 

slags aktiviteter som biblioteken eller äldreboendena hade idag togs under bedöm-

ning om huruvida en observation var möjlig eller inte. Första kontakten togs ge-

nom epost för att sedan följas av inbokade telefonintervjuer eller besök.  

Genom bibliotekspersonalen fick jag reda på vilka äldreboenden de samarbetat 

med under Prosit och sökte därefter upp personal på det aktuella boendet genom 

kommunens webbsidor. I uppsatsens första fas valde jag att endast tala med biblio-

tekspersonal och personal inom äldreomsorgen och inte de äldre personligen, 

detta för att primärt involvera samma slags personer som projektet haft. Trots att 

det gått tre år sedan projektet avslutades fick jag till stor del kontakt med de flesta 

som var med då, eller med personer som följt samarbetet på nära håll och kunde 

ge detaljerade förklaringar kring hur projektet utvecklats. I alla kommuner kon-

taktades en person ur personalen från äldreomsorgens sida men inte för Haninge 

och Köpings del. I Haninge gjordes bedömningen att tala med en person som ar-

betade med förebyggande verksamhet inom äldreförvaltningen eftersom biblio-

teket främst arbetat med träffpunkter för de äldres räkning. Den aktivitet som 

fanns kring träffpunkterna inkluderade bokbussturer under den period som in-

samling av empirin gjordes och det fanns ingen enskild kontakt med ett specifikt 
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äldreboende. Det var detsamma för Köpings kommun där biblioteket under pro-

jektet samarbetade med ett aktivitetshus för de äldre och turades om att ha gemen-

samma aktiviteter på båda platserna. Beslutet att ta med Haninge och Köping i 

undersökningen trots att de inte arbetat med ett specifikt boende grundade sig i 

syftet att visa hur projektet fungerat i samverkan med äldreomsorgen som helhet.  

Halvstrukturerad intervjuform  

För min uppsats visade sig den halvstrukturerade intervjuformen vara mest lämplig 

eftersom den har en flexibilitet samtidigt som det finns en balanserad struktur, vilket i 

sin tur kan leda till data av god kvalité. En halvstrukturerad forskningsintervju in-

nebär att liknande frågor ställs till alla inblandande och typen och formen av frå-

gor genomgår en viss utvecklingsprocess för att säkerställa ämnesfokus. Detta 

görs genom att likvärdiga punkter täcks in och intervjupersonerna leds vidare med 

hjälp av följdfrågor. För varje intervju avsattes ungefär lika lång tid och frågorna 

som ställdes var öppna, vilket betyder att svarets riktning var öppen. Sonderande 

frågor används under den här typen av intervju om man som forskare bedömer att 

det finns mer att berätta vid en viss tidpunkt under intervjuns gång.36  I kommuni-

kationen med bibliotek och äldreboenden var den här formen passande eftersom 

ämnet var så pass omfattande. Att ha friheten att omformulera frågorna under 

samtalens gång fick jag stor användning av.  

Som forskare bör man vara medveten om de förutfattade meningar som kan 

finnas, särskilt när det handlar om bekanta miljöer där det är lätt att tro att man 

”vet” vad som finns att upptäcka. I den mån det är möjligt ska därför forskaren 

betrakta den bekanta miljön som främmande och som ett första steg i förberedel-

serna är det viktigt att utveckla ett opartiskt synsätt.37 Som student inom biblio-

teks- och informationsvetenskap har jag ännu inte blivit särskild bekant med 

äldreomsorgen men hade naturligtvis en personlig uppfattning kring verksamhet-

en. Att få närma mig både bibliotek och äldreomsorg genom att studera ett projekt 

gjorde att jag formulerade mitt ämne utifrån den bakgrundsinformation som fanns 

till hands i ett tidigt skede i forskningsprocessen. Det var den informationen som 

jag hade att förhålla mig till i det första mötet med de involverade kommunerna 

men allteftersom jag genomförde mina intervjuer växte min kunskap kring ämnet.  

Den halvstrukturerade intervjun är ingen preliminär metod utan det finns ett 

utvecklat fokus med en viss grad av precision samtidigt som det skapas öppenhet 

och spridning hos svaren som intervjupersonerna ger. Hur detta fokus ska se ut 

måste forskaren bestämma i ett tidigt skede, så att arbetet kan utvecklas därefter.38 

                                                 
36 Gillham, B. (2008), Forskningsintervjun: tekniker och genomförande, s.103. 
37 Gillham, B. (2008), Forskningsintervjun: tekniker och genomförande s.104. 
38 Gillham, B. (2008), Forskningsintervjun: tekniker och genomförande, Lund: Studentlitteratur AB, s.105. 
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I min uppsats låg fokus på att ta reda på hur samarbetet mellan bibliotek och 

äldreomsorg ser ut idag. Med projektet som grund ville jag undersöka vilka 

bibliotek som hade ett fungerande, alternativt mindre fungerade, samarbete med 

äldreomsorgen.  

Sammantaget kan man säga att denna typ av intervjuform har positiva 

aspekter eftersom den skapar balans mellan struktur och öppenhet och uppnår ett 

någorlunda likvärdigt innehåll utifrån de frågor som ställs. Den underlättar även 

analysen genom graden av struktur. Intervjuformens nackdelar kan dock vara att 

det tar tid att gå genom alla faser: intervju, transkribering, analys samt redovis-

ning. Utvecklandet av ämnet ifråga kan bli en utdragen fas och intervjuformen 

kräver övning för att man ska uppnå goda resultat.39 De frågor som ställdes till 

bibliotek och äldreomsorg liknade varandra när det handlade om hur projektet 

hade fungerat. Att intervjuformen var så pass bred gjorde att jag kunde ställa de 

nödvändiga följdfrågor som under samtalets gång kom att bli väsentliga, för att 

skapa mig en bild av hur samarbetet mellan bibliotek och äldreomsorg fungerat. 

  

Kvalitativ metod-tematisk analys 

I den här uppsatsen kommer Virginia Braun och Victoria Clarke’s tematiska ana-

lys att användas eftersom den överensstämmer med det empiriska materialets karak-

tär och uppsatsens frågeställningar. Braun och Clarke har främst forskat kring 

kvinnor och deras hälsa, sexualitet och sociala förhållanden. Deras gemensamma 

arbeten har dock handlat om kvalitativ forskning och om den tematiska analysen.40 

Trots att den tematiska analysen är en metod som ständigt används, är den inte 

särskilt avgränsad eller erkänd. Braun och Clarke argumenterar för att metoden 

kan ge åtkomlig och teoretisk flexibilitet när det handlar om att analysera kvalita-

tivt material. De har tydliga riktlinjer för hur man kan använda tematisk analys 

som metod, vilka presenteras senare i texten. De fördelar som metoden för med 

sig är att den både är flexibel och relativt enkel att ta till sig och genomföra. Den 

är tillgänglig och passande för forskare med lite eller ingen som helst erfarenhet 

av kvalitativ forskning. De resultat man når genom analysmetoden är förståelig 

för forskaren i stort eftersom den kan sammanställa en stor mängd material 

och/eller erbjuda en utförlig beskrivning. Vidare tydliggör den tematiska analysen 

likheter och skillnader och kan ge oförutsedda inblickar i det empiriska materialet.41 
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Avslutningsvis blir både sociala och psykologiska tolkningar av materialet begripliga 

när man använder sig av de riktlinjer som metoden utgör. Metoden har dock sina 

svagheter, om man som forskare har misslyckats med att skapa hållbara frågeställ-

ningar eller ställt felformulerade forskningsfrågor finns det en risk att den tema-

tiska analysen känns otillräcklig. Dock menar Braun och Clarke att forskarens 

bristande förmåga inte har med metoden i sig att göra. Den är väldigt flexibel vilket 

gör att det finns flera analytiska möjligheter för forskaren att använda sig av. Den 

mängd fakta som forskaren kan få ut av materialet ifråga är oerhört stor, vilket enligt 

Braun och Clarke kan vara både en för- och en nackdel. Som forskare har man ett 

rikt material att utgå ifrån men det gör även att det blir svårt att utveckla specifika 

riktlinjer, vilket kan bli paralyserande för forskaren när det ska bestämmas vilken 

aspekt av materialet det bör läggas mest fokus på.42  

Braun och Clarke menar att teman i materialet kan identifieras på två olika 

sätt, de kan visa sig vara induktiva eller teoretiska. Induktiva teman är starkt 

kopplade till det empiriska materialet och har insamlats med anledning av forsk-

ningsfrågan genom exempelvis intervjuer eller fokusgrupper. I en induktiv analys 

har forskaren inte försökt att anpassa sitt material till en redan existerande kod-

ningsram utan materialet är oberoende av forskarens intentioner. Med ett teore-

tiskt synsätt är förhållandet det motsatta, här fokuserar forskaren på en viss aspekt 

och presenterar ett detaljerat material.43 För att ytterligare säkerställa teman i 

materialet anser Braun och Clarke att det finns semantiska eller tolkande nivåer 

som forskaren bör vara uppmärksam mot i genomförandet av en analys. Med ett 

semantiskt perspektiv vill forskaren detaljerat beskriva och gå in på djupet i det 

material denne fått fram och försöker inte se huruvida det finns en dold mening. I 

kontrast till detta finns det tolkande perspektivet där forskaren börjar identifiera 

de bakomliggande tankarna, antagandena eller koncepten som finns kring den 

semantiska delen av materialet.44 

Vid en tematisk analys har forskaren begränsade tolkningsmöjligheter om me-

toden inte används inom ett existerande teoretiskt ramverk som knyter an till de 

analytiska påståenden som görs under processens gång. Ytterligare en nackdel 

uppstår när man sätter den tematiska analysen i förhållande till andra kvalitativa 

analytiska metoder eftersom man har svårt att behålla ett slags kontinuitet och en 

kontradiktion genom varje enskild redogörelse, vilket kan visa sig vara både av-

slöjande och uppenbart. Sammanfattningsvis vill Braun och Clarke understryka att 

den tematiska analysen inte har särskild hög status trots att den ofta används som 

metod.45 Den tematiska analysen som metod har används inom många olika områden: 

psykologi, företagsekonomi, sociologi och pedagogik. Den har visat sig lämplig där 
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syftet har varit att lyfta fram den insamlade empirin och belysa dess innehåll från 

flera olika perspektiv. 

 

Tematisk analys – riktlinjer 

Det finns riktlinjer för hur man bör gå tillväga för att genomföra en god tematisk 

analys. Enligt Clarke och Braun börjar analysarbetet med transkribering där 

materialet hanteras på en detaljmässigt lämplig nivå och kontrolleras mot de ur-

sprungliga inspelningarna och anteckningarna för att nå högsta riktighet och pre-

cision. Sedan kommer stadiet ”kodning” vilket innebär att varje andel av materi-

alet har fått likvärdig prioritet under kodningsprocessen.  Teman har inte genere-

rats från några få exempel utan kodningsprocessen har varit grundlig, inklude-

rande och omfattande.  Vidare bör man granska och jämföra allt relevant material 

inom varje tema. Dessa teman kontrolleras sedan mot varandra och mot original-

inspelningar och anteckningar och för att se att de är konsekventa och lyfter fram 

materialets karaktär på ett korrekt vis. Därefter följer den regelrätta analysen ef-

tersom materialet nu har blivit tolkningsbart och begripligt istället för endast om-

skrivet eller beskrivet. Clarke och Braun menar att undersökning och material hör 

ihop då materialet belyser de analytiska påståendena som görs och undersökningen 

visar en övertygande och välorganiserad beskrivning av både material och ämne. Det 

finns en god balans mellan analytisk beskrivning och illustrativa utdrag när man 

använder sig av en tematisk analys av det här slaget.46 

Nästa steg i analysarbetet handlar sedan om det generella och övergripande. 

Med detta menas att jag avsatte tillräckligt med tid för att fullborda alla faser av 

undersökningen på ett lämpligt sätt, utan att förhasta mig i någon fas eller skynda 

på förloppet. I en tematisk analys ska det finnas ett tydligt samband mellan vad 

man påstår att man gör, och vad man visar att man har gjort. Den metod man har 

beskrivit och den angivna undersökningen är konsekvent. Slutligen har jag som 

forskare haft en central och aktiv position i forskningsprocessen, vilket tagit sig i 

uttryck genom att teman inte uppstått av en slump, utan arbetats fram under ana-

lysens gång.47 

Vid bearbetning av det empiriska materialet följdes ovanstående punkter. För 

att en helhetsbild av materialet skulle skapas bearbetades först varje intervju en-

skilt. Sedan markerades citat i texten som kunde anknytas till de frågeställningar 

och syfte som uppsatsen har. Därefter skedde en övergripande genomgång av in-

tervjuerna för att plocka ut de delar som visade sig ha någonting gemensamt, där 

både likheter och skillnader betonades. Dessa samlades i ett eget dokument. Jag 

tog fasta på teman som återkom i materialet, motstridigheter eller övergripande 

                                                 
46 Braun V. & Clarke V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, s. 78f. 
47 Braun V. & Clarke V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, s. 96ff.  
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principer för att på ett säkert sätt få en uppfattning om materialets innehåll. Sedan 

skedde en sortering av de citat som plockats ut, de delades in i teman och under-

teman med gemensamma rubriker. Materialet bearbetades återigen då de teman 

som funnits granskades på nytt för att hitta kärnan i budskapen. De delades då in i 

ett par övergripande teman. Slutligen gjordes ytterligare en genomgång för att 

säkerställa valda teman samt namngivning. Dessa teman presenteras i ”undersök-

ningens resultat”. Detta tillvägagångssätt ger en sammanfattad bild av vad infor-

manterna sade, deras likheter och deras skillnader. Slutligen bör man enligt Braun 

och Clarke integrera resultat och analys, vilket har gjorts i den här uppsatsen. 

Intervju 

Det empiriska materialet har samlats in via samtal med bibliotek och äldreboenden 

som var med i projektet 2009-2011. Samtalen har ägt rum på plats i Haninge, Kö-

ping och Hemse på Gotland. Övriga samtal har genomförts via telefon. Som forskare 

upplevde jag att det var en klar fördel att uppsatsämnet redan var känt för samtliga 

intervjuade eftersom det gav mig en naturlig inledning till en konversation. Min per-

sonliga närvaro i intervjusituationen påverkades av att de tillfrågade i början av em-

piri-insamlingen visste mer om ämnet än jag själv. Med tiden blev jag allt mer insatt 

och kunde då ställa andra slags följdfrågor. Detta har naturligtvis påverkat materi-

alet eftersom det till viss del ställdes olika slags frågor till respektive kommun, 

men eftersom grundfrågorna var densamma till allihop har en övergripande bild 

av samarbetet samlats in. 

 Telefonintervjun har visat sig vara användbar då den största svagheten, som 

brukar vara en motvilja att besvara denna typ av samtal, i den här uppsatsen har 

underlättas av det faktum att, som nämnts tidigare, alla intervjuade personer varit 

väl medvetna om ämnet i förväg och därmed villiga att dela med sig av tankar och 

erfarenheter. Att genomföra en telefonintervju handlar om att skapa en fin balans-

gång. Man ska undvika att inkräkta på en individs personliga integritet och som 

forskare ska man respektera om en individ inte vill medverka. Telefonintervjun 

kan liknas vid en etisk fråga eftersom den kräver noggrann granskning innan man 

godtar den som en acceptabel teknik för akademisk forskning. Gränsen för vad 

som är acceptabelt handlar om att man som forskare först ber om att få genomföra 

denna typ av intervju samt ger tydlig information, vilken ska presenterats på ett 

sätt så att ett eventuellt avslag från intervjupersonens sida tas emot utan invänd-

ningar.48 

Fördelar med telefonintervjun i jämförelse med andra distansmetoder inom 

akademisk forskning är att forskaren kan vara reaktiv, vilket betyder att missförstånd 

kan redas ut och ledtrådar kan nås genom den ton som används under samtalets gång. 

Från forskarens sida visas ett tydligt engagemang och sonderande frågor och sam-
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 24 

talsstödjande kommentarer kan användas. Detta för att det uppstår en känsla av 

ömsesidig respons vilket kan visa sig vara mycket produktivt när det kommer till 

kvaliteten på det material man får fram. Andra distansmetoder involverar ofta 

skriftliga svar men människor har i allmänhet lättare för att tala än för att skriva. 

Det är inte en fråga om skrivkunnighet eller liknande, utan handlar om att det 

krävs mer ansträngning för att skriva än att tala, detta oavsett om man har stor 

vana av skrivandet eller inte. I samband med en telefonintervju får man alltså mer 

material, vilket är direkt relaterat till kvalitet och komplexitet. Slutligen är en stor 

fördel med denna teknik att människor kan intervjuas var de än befinner sig i 

världen, eller i detta fall, i Sverige.49 

Nackdelar med telefonintervjun har ett visst samband med dess fördelar, det 

faktum att man intervjuar personen direkt, men inte kan se varandra under samta-

lets gång, kan leda till att icke-verbala element, som för övrigt är en viktig del av 

kommunikationen, saknas. Eftersom man bara har den muntliga kommunikationen 

att förlita sig på är det desto viktigare att man som forskare har hög koncentration då 

man går miste om den empati och personkemi som kan uppstå vid ett fysiskt 

möte. Även tidslängden på intervjun kan bli kortare än ett möte ansikte mot an-

sikte och att genomföra en telefonintervju handlar till stor del om att komma förbi 

dessa begränsningar. En viss grad av struktur är viktig vid telefonintervjuer, och 

helst är en strukturerad form att föredra eftersom intervjuaren på ett diskret sätt 

måste se till att respondenten håller uppe flöde och riktning. Som tidigare nämnts 

visade det sig inte vara något större problem eftersom respondenterna redan var 

välorienterade i ämnet.50  

 

Deltagande observation 

För att komplettera det empiriska materialet har även två partiellt deltagande ob-

servationer genomförts. I Köping var jag på ett möte med talboksklubben på 

biblioteket och i Hemse på Gotland hölls ett kafferep med högläsning på ett äldre-

boende. Genom att delta i dessa aktiviteter skapade jag mig en personlig uppfatt-

ning kring vad projektet kom att generera. Under båda observationerna erbjöds jag 

kaffe och fikade tillsammans med övriga deltagare, men i stort sett deltog jag inte 

muntligt överhuvudtaget. I och med detta behöll jag min roll som forskare utan att 

vara allt för distanserande.51  

Syftet med dessa observationer var även att skapa mig en uppfattning om hur 

aktiviteter för de äldre fungerade idag, eftersom de i förlängningen var ett resultat 

av Prosit. Under observationerna tittade jag speciellt efter hur både personal och 

                                                 
49 Gillham, B. (2008), Forskningsintervjun: tekniker och genomförande, s.143. 
50 Gillham, B. (2008), Forskningsintervjun: tekniker och genomförande, s. 144f. 
51 Ahrne, G. & Svensson, P. (2011), Handbok i kvalitativa metoder, Malmö: Liber, s.90. 
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de äldre agerade utifrån de förutsättningar som aktiviteten gav, någonting som 

bara kunde upplevas på plats. Den etnografiska strategin skiljer sig från många 

andra vetenskapliga strategier då den innefattar många möten med människor som 

ofta har liknande förutsättningar. Som forskare befinner man sig inte i sin egen 

miljö utan i studieobjektets miljö.52  Att vara lyhörd och öppen inför andra männi-

skor och nya omgivningar är därför särskilt viktigt. Jag fick tillträde till observat-

ionerna genom kontakt med biblioteket på respektive ort. I Hemse förmedlade 

biblioteket kontakten till äldreboendet. Som student utmärkte jag mig från den 

grupp jag observerade, särskilt i ålder men även min norrländska dialekt blev en 

kontrast till både gotländskan och västmanländskan. Jag var noga med att presen-

tera mig själv och anledningen till min närvaro eftersom det var många som var 

nyfikna på vem jag var. 

Observation innebär att man dokumenterar det man som forskare bedömer 

vara meningsfullt att observera.53 Jag försökte ha en så öppen inställning som möj-

ligt under observationens gång, samtidigt som jag var medveten om faktorer som 

att jag befann mig i ett rum på biblioteket eller på ett äldreboende med dementa. 

Genom att delta i det fält som undersöks försöker man skapa sig egna insikter om 

den sociala verkligheten och att få ta del av talboksklubben och kafferepet gav 

mig en bild av projektet som jag inte kunde nå genom enbart intervjuer. Jag fick 

även en personlig uppfattning om projektets betydelse för äldreomsorgen genom 

att delta kring aktiviteter som växt fram ur samarbetet. 

Validitet och reliabilitet 

För att undersökningen skulle bli så utförlig som möjligt togs det i ett tidigt skede 

ställning till validitet och reliabilitet. Validitet utgår från hur trovärdig informat-

ionen är i det man yttrar sig om och huruvida ett påstående kan anses giltigt. Den 

metod forskaren har använt sig av anpassas för att syftet ska uppnås och validitet-

en handlar om att en metod undersöker vad den är avsedd att undersöka.54  I den 

här uppsatsen stärktes validiteten genom kombinationen av intervju och observat-

ion vilket gav mig en bild av hur projektet hade sett ut och hur samarbetet såg ut 

idag. Eftersom frågeställningarna var så pass omfattande kändes det som att inter-

vju och observation kompletterade varandra som metoder. Reliabilitet handlar i 

första hand om noggrannhet och systematik. Den behandlas ofta i relation till 

huruvida ett resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. 

För min undersökning är tiden en viktig faktor eftersom det empiriska materialet 

samlats in tre år efter projektets slut. Om ytterligare några år ser troligen samarbetet 
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mellan bibliotek och äldreomsorg annorlunda ut, i takt med att nya arbetsformer 

och tillvägagångssätt skapas. Intervjuarens reliabilitet handlar dock i första hand 

om vilken roll man själv haft i intervjuprocessen, om man exempelvis varit med-

veten kring hur man ställt sina frågor. Den intervjuades reliabilitet handlar främst 

om huruvida denne ändrar sina intervjusvar under intervjuns gång, eller om det 

finns möjlighet att denne kan ha gett olika svar till olika intervjuare.55 I den här 

undersökningen hade de intervjuade en bestämd åsikt om ämnet ifråga vilket kan 

bero på att det gått några år sedan projektet avslutades och man har därför haft tid 

att begrunda dess resultat. Att de skulle ge andra svar till en annan intervjuare har 

jag svårt att tro, av samma anledning som den nyss nämnda, nämligen att de hade 

en bestämd åsikt om ämnet på förhand.  

Metoderna i uppsatsen bidrog tillsammans för att producera data och därmed 

öka tillförlitligheten. Då metoderna skiljde sig från varandra kunde de tillsam-

mans skapa olika ingångar till materialet. Reliabiliteten ökar genom att redovisa 

undersökningens olika steg och tydligt visa hur man har gått till väga för att nå 

sina resultat. Jag har arbetat med att intervjua en person från respektive bibliotek 

och äldreomsorg i sex olika kommuner. Utöver detta har jag även observerat två 

aktiviteter som visat sig vara ett resultat av Prosit. Eftersom undersökningen base-

rats på samtal med en enskild person på bibliotek respektive äldreomsorg kan inte 

materialet ses som representativt för hela verksamheten utan dessa individer har in-

tervjuats utifrån sin yrkesroll samt det faktum att de var involverade i projektet. De 

sex kommuner som jag var i kontakt med kom att ge en tydlig bild av hur samar-

betet mellan bibliotek och äldreomsorg kunde se ut och hur de skapade vägar för 

ett fungerande eller mindre fungerade samarbete. Genom samtal och observationer 

kom detaljerade orsaker och handlingar att åskådliggöras, som jag hade gått miste om 

ifall en annan metod hade använts.  
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Undersökning 

I detta kapitel kommer en redogörelse av det insamlade materialet. Innehållet är 

disponerat efter respektive kommun och sedan indelat i ”dåtid” och ”nutid”. För 

att de intervjuade ska behålla anonymitet men främst för att framhäva deras pro-

fessionella roll kallas de i texten för ”bibliotekarie”, ”personal på äldreboendet” 

eller ”person som jobbar med förebyggande verksamhet inom kommunen”.  

Gotland – bibliotek och äldreomsorg 

Hemse och Prosit  

I Hemse arbetade biblioteket med ett demens- och äldreboende under projektet. 

Redan innan projektet startade arbetade man från äldreomsorgens sida med att 

mentalt och fysiskt aktivera de äldre. Det arbetade så kallade ”aktiverare” på 

äldreboendet vars främsta uppgift var att aktivera minnet hos de äldre genom akti-

viteter som matlagning, trädgårdsarbete och sång. Genom projektet kom personal 

från både biblioteket och äldreomsorgen att gå på kurser och föreläsningar till-

sammans vilket resulterade i att de bestämde sig för att bygga en läshörna på bo-

endet. Biblioteket ansökte om ”Prositpengen” som kom att finansiera bokhyllor, 

möbler och nyinköpta böcker. Det köptes även in pedagogiskt material med in-

riktning på demenssjukdomar.56 Personal på äldreboendet i Hemse berättar att man 

hade ett samarbete med biblioteket redan innan projektet. Då hade de kontakt med 

en bibliotekarie som erbjöd dem den litteratur de ville ha och personalen upplevde 

att det var ett samarbete som fungerade väl då.57  

Idag 

Bibliotekarien i Hemse berättar att de idag har tät kontakt med det äldreboende 

som man samarbetade med under Prosit. Biblioteket besöker flera äldreboenden 

och byter bokdepositioner en gång i månaden och med äldreboendet i fråga upp-

lever bibliotekarien att man har extra god kontakt. Bibliotekarien berättar att de 

exempelvis tar emot specialönskemål och ofta handplockas litteratur efter person 
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och intresse. Bibliotekarien upplever att personalen på äldreboendet är mycket 

aktiv och har ett personligt engagemang. Den läshörna som finns på boendet an-

vänds flitigt och biblioteket fyller regelbundet på med böcker. Bibliotekarien vill 

särskilt poängtera: ”Projekt Prosit skapade ramar och riktlinjer för samarbetet 

men idag flyter det på utan problem.”58 

På äldreboendet i Hemse arbetar flera ”aktiverare” i personalen med att skapa 

evenemang för de boende. Varje torsdag anordnas exempelvis kafferep i läshör-

nan där aktiverare och boende samtalar kring ”hur det var förr i tiden”. Personalen 

använder litteratur till att dra paralleller till det dagliga livet, minnen och upple-

velser. Under mitt besök förstod jag hur viktig den här stunden var, både för personal 

och för de boende. När jag först klev in genom dörren till äldreboendet möttes jag 

av doften av hembakat fikabröd. När jag sedan letat mig vidare till läshörnan såg 

jag hur de deltagande samlades kring ett dukat bord med levande ljus, nybryggt 

kaffe och hembakade kakor. Läshörnan bestod i övrigt av en bokhylla med litteratur, 

en soffa och stolar. I det ena hörnet stod en öppen spis med en kamin inuti och 

rummet var målat i varma färger. Aktiveraren på boendet berättade att ”Pro-

sitpengen” bland annat kom att finansiera den bokhylla, lampa, matta och träper-

sienn som fanns i rummet. Hon kommenterade sedan miljön: 

Det är detta som tilltalar de äldre nu, det påminner om deras hem. Om några år ser det väl an-
norlunda ut, med datorer och sådant.59 

 

Vi samtalar en stund kring hur äldreboenden är föränderliga över tid och vikten av 

att anpassa verksamheten. För de äldre finns det ett värde i att ha det ombonat och 

trevligt omkring sig, att fortfarande känna sig som hemma. Antalet boende som 

brukar närvara på kafferepet kan variera beroende på dagsform, det är inte alltid 

de orkar dyka upp. Under mitt besök var det fyra män och fyra kvinnor som del-

tog. Kafferepet började med att alla fikade i lugn och ro. När fikastunden var över 

lyssnade alla när en av aktiverarna läste ett kapitel ur Alva Möllerströms En fjär-

dings väg. Efter högläsningen samtalade personal och boende om ”brygghus” 

vilket varit huvudtemat i boken. Några av de boende mindes att de själva haft ett 

sådant och aktiverarna ledde samtalet och ställde frågor. Detta fick till följd att 

några av de äldre mindes och såg tillbaka på andra tider i sina liv. En av aktive-

rarna berättade att man arbetar med remisens, vilket betyder att man aktivt jobbar 

med att väcka och hålla minnen vid liv. Jag upplevde att det fanns en tydlig accep-

tans och ett igenkännande hos de äldre som gjorde att det skapade en god atmosfär 

i rummet. En annan aktiverare läste sedan Sven Nordqvist’s Pettsson och rävjak-

ten och även här upprepas proceduren. Nu samtalade personerna kring bordet om 

den egna gården man haft en gång och om katter och rävar. ”Har du någonsin talat 
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med din katt?” eller ”Har du någonsin jagat räv sådär?” frågade aktiveraren under 

läsandets gång. Till svar fick hon hummanden, skratt och en och annan kommen-

tar. Aktiveraren berättade att den slags litteratur man läser har stor betydelse ef-

tersom den ska tilltala de närvarande och skapa en känsla av igenkännande kring 

det som sägs.    

Utöver kafferepet varje vecka läser personalen romaner, poesi eller tidningen 

för de äldre varje dag efter frukost. Aktiveraren säger att hon inte skulle vilja för-

ändra någonting i samarbetet med biblioteket, utan menar att de får ”hur mycket 

hjälp som helst”.60 Under tiden för mitt besök fick äldreboendet material från 

biblioteket som handlade om järnvägen i närheten och i sommar planerar persona-

len att åka dit tillsammans med de boende. Aktiveraren berättar att hon för till-

fället håller på att arbeta med materialet för att det ska bli anpassningsbart för de 

boende. Det är viktigt att personal och boende kan mötas på en gemensam nivå 

och tillsammans samtala om de ämnen som kommer fram genom litteraturen. De 

andra avdelningarna på boendet har även kontakt med biblioteket utöver kaffere-

pet, främst genom en bokdepå som byts ut regelbundet.61 Alla avdelningar samlas 

dock tillsammans varje torsdag för det kafferep som jag närvarade vid.  

Burgsvik och Prosit 

I Burgsvik kom samarbetet med äldreomsorgen att likna det som gjordes i Hemse. 

För att etablera en kontakt med äldreomsorgen gick biblioteket via omsorgsföre-

taget Attendo care och fann på så vis ett äldreboende i sitt närområde. Med hjälp 

av ”Prositpengen” byggdes en läshörna på boendet som inreddes med en bokhylla 

med film, musik och litteratur. Biblioteket i Burgsvik tog ytterligare ett steg för att 

få finansiering för sina planer och sökte pengar via en lokal fond, vilket möjlig-

gjorde både läshörna och att ett vardagsrum inreddes på biblioteket, som var av-

sett för de äldre besökarna. Miljön bestod av växter och möbler som köpts på 

auktion och idag fungerar rummet som en föreningslokal där man kan träffas och 

umgås. En anställd från biblioteket tog ansvar för projektet på äldreboendet och 

för regelbunden högläsning i grupp. Biblioteket läste under projektet in bildserier 

som exempelvis kunde handla om bygden, ett ämne som uppskattades av de äldre 

eftersom de kunde känna igen innehållet. Bibliotekarien upplevde att det man 

åstadkom i samband med projektet blev väl mottaget av både personal och äldre 

på boendet. Bibliotekarien ville gärna fortsätta samarbetet med äldreomsorgen 

men underströk att det var en fråga om tid och möjligheter.62  
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Idag 

Personal på äldreboendet i Burgsvik upplevde att läshörnan förhållandevis fungerat 

bra. Anledningen till detta har främst handlat om att dagsformen för de äldre vari-

erat från dag till dag. De har inte alltid lust eller ork att lyssna eller att läsa. På 

torsdagar försöker personalen läsa för dem och det kan röra sig om kortare texter 

som sagor eller dikter. Personal menar att igenkänningsfaktorn är viktig när det 

handlar om läsning. De äldre har oftast svårt att minnas och att ta till sig långa 

texter vilket har gjort att personalen ibland fått läsa någonting annat, exempelvis 

dagstidningen. Genom Prosit kände personal att man blev inspirerad och den bib-

liotekarie som kommer och läser för de äldre i grupp ses som en god tillgång. Att 

biblioteket en gång i veckan besöker äldreboendet för att bistå dem med högläsning 

som resultat av projektet verkar vara uppskattat från båda sidor. Förutom läshörnan 

finns det liksom i Hemse en bokdepå som byts ut en gång i månaden av biblio-

tekspersonalen. Personal på boendet har dock upplevt att ett hinder i läsningen 

under årens lopp har visat sig vara ovana kring själva läsningen. Ibland har varken 

personal eller de boende haft någon läsvana vilket har resulterat i att läshörnan 

inte varit särskilt använd. Personal på äldreboendet framhåller att läsning är 

någonting individuellt och har personalen inte visat något större intresse har det 

inte heller lagts så mycket fokus på läsandet. Läsningen varierar alltså beroende 

på personal och på de boende.63 Läshörnan verkar dock inte ha tagit någon skada 

av detta eftersom intresset kring läsning alltid kommit tillbaka, vilket har gjort att 

hörnan fått vara kvar.    

Arboga – bibliotek och äldreomsorg 

Arboga och Prosit 

I Arboga förstärkte projekt Prosit det samarbete som biblioteket redan hade med 

äldreomsorgen. Främst samarbetade biblioteket med ett äldreboende vars verk-

samhet var öppen för alla de äldre i kommunen. Arboga samarbetade under pro-

jektets inledande del tillsammans med Köpings bibliotek och med ”Prositpengen” 

köpte de bland annat Wii-spel och startade aktiviteter kring detta. Både Arboga 

och Köpings bibliotek upplevde dock att de hade olika mål och valde med tiden 

att arbeta vidare på varsitt håll.64 I början av Prosit genomförde personalen på 

äldreboendet i Arboga en enkätundersökning bland de boende för att de skulle få 

en uppfattning om vilka slags aktiviteter dessa kunde tänkas vilja ha. De boende 

kunde välja mellan olika aktiviteter och kryssa för vilka de var mest intresserade 
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av och de kunde även skriva in egna kommentarer. Resultatet visade att de äldre 

föredrog att fika och umgås med varandra framför andra aktiviteter. För äldrebo-

endet innebar inte detta någon större förändring berättar personalen, eftersom de 

redan arrangerade fika efter eller under sina övriga aktiviteter. I efterhand ordnade 

bibliotek och äldreomsorg en mingelkväll på boendet, där olika slags aktiviteter 

presenterades, och de samarbetade även med andra organisationer som Sveriges 

Pensionärsförbund, PRO och ABF. Syftet var att visa Arbogas äldre vad det fanns 

för utbud i deras närhet, vilket exempelvis var det inköpta Wii-spelet, linedance 

och kransbindning. Mingelkvällen upplevdes som lyckad från äldreboendets sida. 

Personal berättar att flera av de boende medverkade men även pensionärer utifrån 

kom för att delta. Ett halvår efter mingelkvällen arrangerade biblioteket ett kaffe-

rep där de äldre återigen fick pröva på olika aktiviteter. Denna gång höll de till på 

biblioteket och valde att ha aktiviteten på eftermiddagen ifall kvällstid skulle re-

sultera i färre deltagare. Personal på äldreboendet upplevde dock att kafferepet 

inte blev lika uppskattat som mingelkvällen, vilket kunde bero på att de äldre från 

boendet inte tog sig till biblioteket utan istället var det främst pensionärer från 

centrum som medverkade. I slutet av projektet hoppades man från äldreomsorgens 

sida att projektet skulle resultera i ett aktivitetsteam. Där skulle samarbetet med 

biblioteket fortsätta till följd av det nätverk man byggt upp och äldreboendet 

skulle kunna ses som en mötesplats för pensionärer.  

Idag 

Bibliotekarien i Arboga upplever idag att det var krävande att arbeta i projektet 

samtidigt som det skapade kontakter som gjorde ovan nämnda aktiviteter möjliga 

att genomföra. Idag känner biblioteket att samarbetet skulle kunna fungera ännu 

bättre om man exempelvis haft en socialbibliotekarie på biblioteket samt en motsva-

rande person inom äldreomsorgen som kunde sköta samarbetet mer kontinuerligt.65 

Detta skulle skapa en bestående länk mellan verksamheterna, vilket vore den ide-

ala relationen dem emellan.  

På äldreboendet upplevde den person som arbetade som aktivitetsansvarig, 

och som var engagerad i Prosit, att projektet handlade om nya perspektiv, utbyte 

av erfarenheter och kompetensutveckling. Från äldreomsorgens sida kände man 

att aktiviteterna som anordnats under projektets gång blev mycket lyckade. Det 

tidigare nämnda aktivitetsteamet var dock en idé som tyvärr aldrig blev av. An-

ledningen till detta är personalen på äldreboendet osäker på, men det faktum att en av 

initiativtagarna till idén bytte arbetsplats gjorde troligen att det hela rann ut i sanden. 

Efter projektets slut träffas inte bibliotek och äldreomsorg lika ofta. Från äldrebo-

endets sida upplevs inte detta som märkligt eftersom en av nyckelpersonerna un-

der Prosit inte längre arbetar kvar. Det var lättare att hålla samarbetet igång när 
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man var två som arbetade kring det. Dock känner personalen att de genom pro-

jektet har fått större inblick i vilken slags hjälp biblioteket kan erbjuda dem. Idag 

finns ingen direkt aktivitet till följd av Prosit, men den erfarenhet och det utbyte 

äldreomsorgen fick i samarbetet med biblioteket hjälper dagligen till i arbetet att 

förgylla vardagen för de boende.66  

Surahammar – bibliotek och äldreomsorg 

Surahammar och Prosit 

I Surahammar använde biblioteket ”Prositpengen” till att utbilda läsombud på ett 

närliggande äldreboende. Detta innebar att personal på äldreboendet fick information 

om litteratur och vikten av att läsa tillsammans med de äldre. Bibliotekarien upp-

levde att de under Prosit hade förväntningar på samarbetet som tyvärr inte infria-

des under projektets gång. Från bibliotekets sida hade man hoppats få ut mer av 

kontakten med äldreomsorgen men ansåg att det inte blev som man hade tänkt sig. 

I efterhand kände även bibliotekarien att det inte fanns tillräckligt med tid för att 

engagera sig för de äldre och man ville inte framstå som en uppfostrande instans 

gentemot äldreomsorgen. Bibliotekarien menar att det inte var så lätt att samarbeta 

över gränserna som många verkar tro, utan att det handlade om att ha gemen-

samma mål. Från bibliotekets sida kändes det som att det inte existerade något 

sådant under projektets gång.67 

Idag 

Bibliotekarien upplever att personalen från äldreomsorgens sida inte har tid att 

vara lika engagerad i det samarbete som startade under projektet och anser att det 

finns en konflikt med äldreomsorgen. Ett samarbete dem emellan upplevs vara 

svårt eftersom bibliotekarien menar att båda parter vill olika saker och förmodligen 

hade de inte heller samma förväntningar i början av projektet. Idag upplever bib-

liotekarien att de läsombud som utbildades inte har kvar det engagemang som 

fanns under projektet. Hon kände att läsombudens uppgifter inte varit särskilt 

högprioriterade från äldreomsorgens sida eftersom en del uteblivit vid de tillfällen 

biblioteket haft möten.68 För bibliotekarien kändes det som att Prosit inte fått nå-

gon praktisk betydelse eftersom engagemanget inte finns kvar idag. Vad detta kan 

bero på kan hon endast spekulera i och undrar om det kanske har att göra med 

brist på stöd från chefer eller kanske dålig implementering under själva projektarbe-

tet. Slutligen poängterar bibliotekarien att litteratur ska vara tillgängligt för alla 
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men för att den ska ha möjlighet att bli det krävs det att man går genom andra 

institutioner, vilka i sig måste vara samarbetsvilliga och vilja arbeta med kultur. 

I Surahammar finns ett kombinerat äldre- och demensboende som var invol-

verat i projektet. På boendet har man idag läsgrupper som följd av de läsombud 

som utbildades under projektets gång. Personalen läser oftast varje vecka och läs-

ningen kan bestå av romaner, poesi eller dagstidningen. Eftersom dagsformen för 

de äldre varierar även här kan det påverka läsgrupperna. Vanligtvis har de regel-

bundna träffar med tända ljus och fika men ibland går det lång tid mellan till-

fällena. Personal på äldreboendet berättar att man idag arbetar mycket med de 

äldres individuella behov och att det därför är ett annat fokus än för några år se-

dan. Det gör att det även är svårt att arbeta i grupp på samma vis som förr. Enligt 

personalen arbetar de dock inte så väldigt aktivt med ombuden idag och de upple-

ver att det finns brister. Exempelvis skulle personal på äldreboendet vilja ha finsk-

talande läsombud. De har redan som krav att anställa finsktalande medarbetare 

eftersom många äldre talar det språket och av den anledningen skulle det kännas 

naturligt att även ha ombud med den språkkompetensen. Det skulle betyda att 

man från bibliotekets sida skulle kunna bidra med litteratur och andra medier på 

finska.  

När det handlat om läsombudens eget intresse har det varit tvivel från perso-

nalens sida genom åren. Det är mycket som ska fungera berättar personal på 

äldreboendet och alla har inte varit bekväma med att läsa högt. Personalen under-

stryker att man inte alltid kan prioritera läsombuden inom äldreomsorgen utan 

ibland har den verksamheten fått åsidosättas för exempelvis det individuella be-

hovet. Ibland får äldreboendet inbjudningar från länsbiblioteket i Västerås men 

har inte alltid möjlighet att närvara, fast de försöker åka när de kan. Slutligen säger 

personalen att man från äldreboendets sida anser att det är viktigt att de äldre själva 

ska vilja lyssna och ta del av det kulturutbud som finns till hands runt omkring dem.69  

Köping – bibliotek och äldreomsorg 

Köping och Prosit 

Som nämnts tidigare började Köping under projektet att samarbeta tillsammans 

med Arboga kommun, för att sedan delas upp på varsitt håll. Från Köpings sida 

upplevde bibliotekarien att de olika biblioteken hade inspirerats av varandra och 

bollat idéer i början av projektet. Det som trots allt gjort ett samarbete svårt var de 

olika förutsättningar som fanns beroende på ort. I Köping sökte bibliotekspersona-

len upp chefer inom den egna kommunen för att få förslag på samarbetspartners 
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och kom då i kontakt med ”Mötesplats Tunadal”. Det var en mötesplats som fun-

gerade som ett slags aktivitetshus för de äldre i kommunen och de arbetade redan 

med tankar kring läsning innan biblioteket kom in. Ett samarbete kändes därför 

som en självklarhet och verksamheterna upplevde att de hade ett utbyte av 

varandra.70  

Idag 

Samarbetet mellan biblioteket och mötesplats Tunadal ser idag ut som så att man 

turas om att ha program för de äldre på respektive verksamhet. Exempel på sådana 

aktiviteter kan vara kören “Ha roligt” där de äldre samlas för att sjunga och umgås 

eller den sittgympa som äger rum på biblioteket. Bibliotekets startade även en 

talboksklubb för de äldre, en aktivitet som ibland äger rum på Tunadal. För ”Pro-

sitpengen” köpte biblioteket Wii-spel tillsammans med Arboga som både personal 

och boende fick lära sig att använda. Bibliotekarien berättar att alla aktiviteter 

som genomförts har varit ett resultat av projektet och de olika evenemang som de 

sedan anordnat blivit ett utbyte mellan bibliotek och äldreomsorg. Projektet bi-

drog till att bygga ett fungerande nätverk och som bibliotekarien uttrycker det: 

”En slags vi-hos-dem-och-dem-hos oss-känsla.”71 Bibliotekarien upplevde att det 

fanns ett behov som behövde fyllas vilket var anledningen till att man gick med i 

projektarbetet. Vidare kände hon att allt blev så mycket bättre i och med Prosit 

eftersom man lärde känna folk inom äldreomsorgen. En nackdel med projektarbe-

tet var dock att det upplevdes vara svårt att hålla engagemanget uppe efter dess 

slut. 

Talboksklubben anordnas fyra gånger per år som ett resultat av Prosit. In-

formation om talboksklubben går genom biblioteket och under mitt besök där 

fanns det även anslag i entrén. Bibliotekarien berättade att det även annonserats 

via webbsidan och Facebook. Innan mötet började förflyttade vi oss från biblio-

tekslokalen till ett mindre rum där det dukades fram fika kring ett runt bord. Tre 

kvinnor och en man dök upp under mötet och det kommenterades att det ofta varit 

fler personer närvarande de gånger man har befunnit sig på Tunadal. Det spekule-

rades dock inte kring vad anledningen till detta kunde tänkas vara. Kommentaren 

visade dock att det i möjligaste mån är samma personer som deltar oavsett plats. 

Talboksklubbens praktiska moment går till som så att vid behov förklarar personal 

vad en talbok är och hur en Daisyspelare fungerar. Under mitt besök behövdes 

inte det utan mötet bestod i att bibliotekspersonalen gav tips på talböcker till de 

äldre.  

Under mötets gång uppstod en trevlig atmosfär och de boktips som gavs kom 

att liknas vid en rik litteraturdialog. Jag fick uppfattningen om att de äldre verkade 
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tycka om talboksklubben och deras engagemang var väldigt påtagligt. Det var 

även bibliotekspersonalens intresse och det märktes att de hade god erfarenhet av 

att samtala med äldre. Jag upplevde att personal och äldre möttes på en gemensam 

nivå för att samtalet skulle flyta på så smidigt som möjligt. Personalen frågade 

exempelvis de andra deltagarna om vilka favoritböcker de hade men de äldre be-

sökarna berättade att det inte alltid var så lätt att komma ihåg titlarna på de böcker 

man lyssnat på. Samtalsämnet gjorde att man istället började tala om att de äldre 

fann det svårt att hinna med att läsa allt de fick hem i brevlådan. Att de äldre var 

flitiga läsare rådde det inte någon tvekan om. Det samtalades om talboken som 

form och alla var överens om att den fungerade bra. De äldre verkade vara intresse-

rade av de talböcker som inte hade allt för lång uppläsningstid och böcker med 15 

timmars uppläsningstid kändes lagom till skillnad från exempelvis 22 timmar.72 

Under talboksklubben upplevdes situationen mer som ett samtal och fikastunden 

gjorde att det skapades en avslappnad stämning. Min övergripande uppfattning 

var att talboksklubben inte bara var en plats att besöka för att få litteraturtips utan 

klubben blev en även mötesplats för de äldre att både träffa varandra och biblio-

tekspersonalen. Det blev ett möte mellan individer och ett utbyte av varandras 

tankar och åsikter kring både litteratur och det vardagliga livet.  

Hallstahammar – bibliotek och äldreomsorg 

Hallstahammar och Prosit 

I Hallstahammar hade biblioteket redan ett visst samarbete med äldreomsorgen 

innan projektet startade. Det fanns exempelvis boksnurror där biblioteket hade 

som målsättning att byta ut litteraturen fyra gånger per år. Ett av de äldreboenden 

som biblioteket samarbetade med upplevde i början av projektet att de kunde ställa 

större krav på vilka böcker de ville ha. I samband med projektet uppdaterades 

böckerna på boksnurran regelbundet och med ”Prositpengen” köptes en side-by-

side-cykel (en cykel med sidovagn) in. Syftet var att de äldre skulle få mer frihet 

och kunna ta del av kulturella aktiviteter utanför äldreboendet. Side-by-side cy-

keln möjliggjorde att de boende själva kunde välja vilka evenemang de vill delta i 

och tillsammans med personalen ha möjlighet att åka iväg till exempelvis biblio-

teket. Från bibliotekets sida planerades en visning för de äldre som under pro-

jektets gång var i startgroparna. Syftet var att några av de boende skulle få ett 

slags orientering om vad som fanns tillgängligt på biblioteket och få chansen att 

byta miljö. Men på grund av personalbrist blev den visningen aldrig av utan sköts 

upp till våren 2011. Biblioteket bidrog även med gamla samlingsupplagor av 

                                                 
72 Intervju samt observation. 2014-02-18. 



 36 

Vestmanlands Läns Tidning och lade undan tidningarna för äldreboendets räkning 

eftersom det fanns ett intresse hos de boende att läsa om tidigare händelser.  

Idag 

Från bibliotekets sida finns idag inte något direkt samarbete med äldreboendet i 

fråga. Biblioteket byter dock ut böckerna på boksnurrorna och äldreboendet har 

fortfarande kvar sin cykel. Främst söker de kontakt med varandra när aktiviteter 

eller dylikt som är relevant för båda verksamheter dyker upp. Den planerade bib-

lioteksvisningen som skulle ägt rum i slutet av Prosit har fortfarande inte blivit av, 

utan det hela rann ut i sanden efter projektets slut. Anledningen till detta tros vara 

det faktum att biblioteks- och äldreomsorgspersonal redan under projektets gång 

hade det svårt att få respektive scheman att gå ihop. Bibliotekarien upplever att 

personalen på äldreboendet var ganska flitiga besökare under och strax efter pro-

jektet, men idag känns det som att intresset svalnat. Några av de boende är med i 

”Boken kommer” men om det är tack vare projektet är bibliotekarien osäker på. 

Vidare upplever bibliotekarien att de hade behövt en mer konkret plan för hur 

samarbetet mellan bibliotek och äldreomsorg skulle ha kunnat fortsätta, för att på 

sikt ha ett långvarigt samarbete.73  

Personal på äldreboendet upplever att de inte har lika mycket samarbete med 

biblioteket som under projektet. Det som sker idag är att det fylls på en boksnurra 

med jämna mellanrum. Personal menar att det var lättare att samarbeta inom pro-

jektets ramar eftersom det då skapades ett nätverk mellan verksamheterna. De ser 

positivt på ett samarbete med biblioteket i framtiden men menar att samma pro-

blem som fanns under projektets tid kring fullspäckade scheman fortfarande kvar-

står. De båda verksamheterna träffades i princip aldrig samtidigt under tiden för 

projektet, vilket försvårade situationen. Personal på boendet skulle dock vara in-

tresserad av kontakt med biblioteket igen ifall man exempelvis erbjöd utbildning 

som skulle kunna stärka ett samarbete och göra ett nytt möte möjligt.74  

Haninge – bibliotek och äldreomsorg 

Haninge och Prosit 

I Haninge skapade biblioteket träffpunkter för seniorer och utbildade läsombud i 

samband med Prosit. Bibliotekarien berättar att man först inte upplevde någon 

större förändring i förhållande till den uppsökande verksamhet man redan hade i 

form av exempelvis ”Boken kommer”, men med tiden förändrades hennes inställ-
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ning. Före kommunens ekonomiska kris 1994 fanns det filialbibliotek på båda 

orterna men de försvann. Genom Prosit såg biblioteket till att de äldre nu fick 

tillgång till ett bokbestånd på cirka 50 böcker. Dessa byts nu ut regelbundet av 

biblioteket. Biblioteket startade med hjälp av ”Prositpengen” en läsombudscirkel 

tillsammans med studieförbundet Vuxenskolan Södertörn. Äldreomsorgen bidrog 

ekonomiskt för att utbilda läsombud på äldreboenden och möjliggjorde att fler 

skulle kunna ta del av kursen. Äldreomsorgen kom även att öppna fler träffpunk-

ter i samband med projektet, bland annat på Muskö och i Brandbergen. Biblio-

teket i sin tur besökte träffpunkterna, bytte bokdepositioner två gånger per år och 

fyllde då på med böcker efter önskemål. Önskemålen samlades in när bokbussen 

under årets gång besökte träffpunkterna. I början och under projektets gång upp-

levde bibliotekarien att det hela kändes som ett misslyckande och att det inte var 

särskilt mycket som förändrats sedan tidigare. Det visade sig dock vara tvärtom, 

biblioteket hade skapat många kontakter och byggt nätverk gentemot äldreomsorgen. 

Under projektet anordnade biblioteket ett seniormingel och äldreomsorgen ord-

nade en ”äldre-mässa”, två evenemang som båda ägde rum i Kulturhuset. Där fick 

man ett utbyte av varandra och fick vara involverade i respektive verksamhet. 

Bibliotekarien förklarar att bibliotekets besök på träffpunkterna kan kretsa kring 

att de äldre sitter och väntar när bokbussen kommer och för dem är det en stund 

som de ser framemot. Under bokbussens besök presenteras böcker och personal 

tar emot önskemål om litteratur från de äldre. De läsombud som finns på träff-

punkterna anordnar även högläsning med ljudböcker efter att äldreomsorgen un-

der Prosit finansierat en inspirationsföreläsning rörande högläsning för äldre.75   

Idag 

Idag känner bibliotekarien att det nätverk man byggde upp tillsammans med 

äldreomsorgen hela tiden finns med dem och upplever att de båda verksamheterna 

kan samarbeta och vända sig till varandra.76 Bibliotekarien vill gärna utveckla ar-

betet gentemot äldreomsorgen genom att skapa minneslådor till träffpunkterna, 

vilka består av en låda med material som fokuserar på ett visst ämne. Det kan ex-

empelvis stimulera till att väcka minnen kring tidigare händelser i livet. Vidare 

understryker bibliotekarien vikten av att ha en dialog med äldreomsorgen och me-

nar att med en ökad äldre befolkning är det inte konstigt att man valt att anpassa 

biblioteksverksamheten. Ingången till projektet bestod nämligen i att biblioteket 

upplevde att man inte arbetade tillräckligt mot de äldre. 

 Från äldreomsorgen kontaktade jag en person som arbetade med förebyggande 

verksamheter inom kommunen. Denna person valde att kommentera samarbetet 

mellan bibliotek och äldreomsorg som positivt och oerhört viktigt. Det faktum att 
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förvaltningen för kultur och fritid skulle kunna göra ännu mer för att utveckla 

samarbetet ytterligare är någonting som personen nämner flera gånger. Med ar-

betsuppgifter som fokuserar kring de äldres välfärd berättar personen att när 

biblioteket har aktiviteter mot de äldre går kommunen in och samarbetar. Arbetet 

syftar till att förebygga ohälsa och här poängterar personen att om man som indi-

vid varit van vid kultur hela sitt liv ska det inte betyda att det får ett slut bara för 

att man flyttar till ett äldreboende. Kultur handlar om att stärka den fysiska hälsan 

och personen avslutar med att uttrycka en förhoppning om att samarbetet mellan 

bibliotek och äldreomsorg ska fortsätta på samma vis som nu i Haninge kommun.77 
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Undersökningens resultat 

Projekt Prosit avslutades 2011 efter tre års samarbete mellan bibliotek och äldre-

omsorg. Tillsammans åstadkom man allt från träffpunkter, högläsningar, talboks-

klubbar och läshörnor på äldreboenden. Efter att det empiriska materialet hade 

samlats in bearbetade jag det genom att göra en tematisk analys. Detta gjordes för 

att belysa vilka teman som gick att utläsa från de samtal och observationer som 

ägt rum. Som nämnt i metodkapitlet anser Braun och Clarke att teman i materialet 

kan identifieras på två olika sätt, och i min undersökning använde jag mig av ett 

induktivt perspektiv. Induktiva teman är starkt kopplade till det empiriska materi-

alet och har samlats in med anledning av de forskningsfrågorna som ligger till 

grund för undersökningen, genom exempelvis intervjuer eller fokusgrupper. I en 

induktiv analys har forskaren inte försökt att anpassa sitt material på något sätt 

utan det är fritt från forskarens intentioner. För att ytterligare säkerställa teman i 

materialet anser Braun och Clarke att det finns semantiska eller tolkande nivåer 

som forskaren bör vara uppmärksam mot i genomförandet av en analys. I den här 

undersökningen visade sig det tolkande perspektivet vara passande eftersom jag 

efter insamlandet av materialet kom att identifiera de bakomliggande tankarna, 

antagandena eller koncepten som finns kring den semantiska delen av materialet. 

Jag har upptäckt tre teman som kom att växa fram ur materialet och de var: 

”Kommunikation”, ”Att lära genom verktyg och varandra”, och ”Tiden”.  

Kommunikation 

Under projektets gång upplevde de inblandade i verksamheterna att de tillväga-

gångssätt de fann för samarbete i slutändan handlade mycket om det slags kom-

munikation som uppstått. Arboga, Köping, Surahammar, Gotland och Haninge 

menade att det var lättare att samarbeta till följd av projektet. Som nämnts i teori-

avsnittet anser Säljö att det är genom kommunikation och interaktion med andra 

människor som sociokulturella resurser skapas och förs vidare. Det var kommuni-

kationen mellan bibliotek och äldreomsorg som öppnade upp nya nätverk och 

kontaktkanaler. Inte alla kommuner fann att ett samarbete inom Prosit var lyckat, 

bibliotekarien i Surahammar ansåg exempelvis att det fanns en konflikt mellan de 

båda verksamheterna: ”Det är inte alltid lätt att samarbeta över gränser.”78  Sura-
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hammar ville inte framstå som en uppfostrande instans och upplevde att kommu-

nikationen gentemot omsorgen inom sjukvården var mer framgångsrik än den 

med äldreomsorgen. Bibliotekarien trodde att anledningen till detta var att där 

fanns det mer engagerad personal vilket underlättade samarbetet.  

Personal på äldreboendet i Arboga fann att projektet gav värdefull erfarenhet 

när det kom till kommunikationen med biblioteket. Genom det nätverk och de 

kontaktkanaler som kom att skapas kunde de båda verksamheterna trots bristen på 

fortsatt samarbete, utbyta råd och ge varandra värdefull kunskap, som i ett annat 

sammanhang troligtvis hade gått förlorad. Inom ramen för projektet har bibliotek 

och äldreomsorg haft ett sammanhang och liknande resonemang att förhålla sig 

till vilket underlättat kommunikationen mellan dem båda.     

Biblioteken på Gotland, Haninge och Köping uttryckte alla att de ansåg att en 

dialog med äldreomsorgen var viktig och gick med i projektet med tanken att det 

fanns ett behov som skulle tillfredsställas, nämligen att förbättra servicen gente-

mot de äldre som inte själva kunde ta sig till biblioteket. Kommunikationen mellan 

bibliotek och äldreomsorg kom att vara avgörande för samarbetet då den öppnade 

kontaktkanaler och skapade nätverk. Med tiden kom dessa kommunikationska-

naler dock att se annorlunda ut. Biblioteken eller äldreomsorgen prioriterade inte 

längre samarbetet i första hand efter projektets slut utan det krävdes ett personligt 

engagemang från personalens sida för att hålla kommunikationsvägarna öppna. 

Med faktorer som nyanställningar kom andra prioriteringar allt eftersom tiden 

gick. Engagemanget varierade beroende på individ. Som nämnts i teoriavsnittet 

menar Säljö att sociokultur är samspelet mellan människor där den sociokulturella 

individen utvecklar grundläggande kognitiva färdigheter och hur man uppfattar 

sig själv och andra människor är av stor betydelse. I projektet var kommunikation-

en väsentlig eftersom den band samman de båda parterna och synliggjorde deras 

gemensamma mål och tankar. Under projektets gång fann de sätt att interagera 

och träffas för att nå dessa mål och höra varandras planer och tankar.  

      

Kontinuerlig kommunikation  

Kommunikationen påverkades av att projektet för några kommuner kom att bli 

beroende av att man kommunicerade inom Prosits gränser. Genom de riktlinjer 

som fanns inom projektet hade bibliotek och äldreomsorg konkreta ramar att för-

hålla sig till vilket underlättade möjligheterna till kontakt. Kommunikationen mel-

lan verksamheterna gjorde att ett starkt nätverk byggdes upp under åren 2009-2011.    

Idag ser kommunikationen i en del kommuner annorlunda ut och ett samar-

bete känns inte längre aktuellt. När tiden för projektet var slut löstes en del nät-

verk upp, vilket fick till följd att kommunikationen avtog i en del kommuner. Ur 

ett sociokulturellt perspektiv kom kommunikationen att symbolisera det samspel 

som uppstod mellan bibliotek och äldreomsorg och genom de samtal och de red-
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skap som fanns till hands i form av exempelvis finansiering skapade bibliotek och 

äldreomsorg vägar för samarbete. Alla kommuner i projektet kom att använda sig 

av materiella eller intellektuella redskap, vilka hör samman då de visar på männi-

skans förmåga att samla erfarenheter och använda dem i egna syften. Kommunerna 

använde erfarenheterna från projekt Prosit för att skapa bästa möjliga resultat för 

den egna verksamheten. Idag, tre år efter projektets slut, behövs ett kontinuerligt 

nätverk med ständig kommunikation för att ett samarbete ska fungera. Biblioteken 

behöver etablera starka kontakter och i grunden stabilisera och konkretisera en 

samarbetsplan. Ett långsiktigt arbete mellan verksamheterna är som bevisat ingen 

omöjlighet, bibliotek och äldreomsorg har de rätta förutsättningarna. Biblioteken 

behöver inte nödvändigtvis vara den första parten att skapa kontakt, äldreomsor-

gen kan lika väl söka sig till biblioteket och efterfråga bibliotekets service eller ha 

förslag på samarbete. Men eftersom biblioteken har till uppgift att främja kulturell 

verksamhet bör de vara först med att söka kontakt med äldreomsorgen. Att arbeta 

inom projekt har visat sig ha både för- och nackdelar och att skapa ett samarbete 

utanför dess ramar skulle kunna ge ett långsiktigt resultat där bibliotek och äldre-

omsorg inte är knutna till exempelvis en tidsplan. Kommunikationen mellan de 

bibliotek och äldreboenden som har ett samarbete idag är god eftersom det finns 

drivande personer som håller kontinuerlig kontakt. Biblioteken håller sig på så vis 

uppdaterade och kan ge bästa möjliga service.  

Det sociokulturella perspektivet fokuserar bland annat på den språkliga kom-

munikationen. Säljö menade att vår kultur påverkas av hur vi värderar kommuni-

kation. Genom att kommunicera blir människan en sociokulturell varelse eftersom 

utveckling sker inom ramen för de förutsättningar och utmaningar som omgivningen 

ger.  Språket kan fungera som en länk mellan kultur, individers tänkande och in-

teraktion och kan enligt Säljö ses som ett kollektivt, interaktivt och sociokulturellt 

redskap.79 Det empiriska materialet i uppsatsen visar att projektet utvecklades 

olika beroende på kommun men att alla hade ett gemensamt syfte i början, nämligen 

att förbättra kulturutbudet gentemot de äldre som berördes av verksamheterna. Det 

som visade sig vara problematiskt hos en del kommuner var bristen på kommuni-

kation eftersom man inte lyckats förmedla de tankar och planer man haft kring 

samarbetet efter projektets slut. Personal inom äldreomsorgen i exempelvis Sura-

hammar uttryckte tankar och behov av finsktalande läsombud, vilket visar att ett 

samarbete med biblioteket skulle kunna bli aktuellt ifall kommunikationen mellan 

verksamheterna återupptogs och förbättrades.   

Projektets resultat kom att se olika ut beroende på kommun, men alla hade en 

sak gemensamt. Genom Prosit fick bibliotek och äldreomsorg upp ögonen för 

varandra, och även om ett samarbete inte alltid blev långsiktigt hade det byggts 
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upp ett nätverk. Detta nätverk bör fungera som en trygghet för både bibliotek och 

äldreomsorg att falla tillbaka på och där de kan nå varandra om så skulle behövas.   

Att lära genom verktyg och varandra  

Bibliotek och äldreomsorg kom genom projektet att lära sig mycket av varandra. I 

takt med att de utbytte erfarenheter och kände att de utvecklades inom gruppen 

och projektet skapades nätverk och samarbete. Gotland, Haninge och Köping ut-

tryckte särskilt att Prosit hade varit ett lyckat projekt där ett samarbete med äldre-

omsorgen visat sig få goda resultat. De flesta kommuner ansåg dock att det krävdes 

ett annat slags engagemang för att hålla samarbetet vid liv efter projektets slut. 

Både Vygotsky och Säljö menar att det sociokulturella perspektivet kring lärande 

handlar om hur individer eller grupper tillägnar sig och utnyttjar fysiska och kognitiva 

resurser. Inom Prosit kom biblioteket att arbeta med äldre på ett sätt som var för-

delaktigt både för dem själva och för äldreomsorgen. Man drog nytta av det fak-

tum att man hade olika erfarenheter och kunskap och utnyttjade därmed varandras 

styrkor. Säljö menar att de tillvägagångssätt som vi lär och tar del av kunskap är 

minst lika viktiga som vad och hur mycket vi lär oss.80  Under Prosit hade exem-

pelvis bibliotekarien i Haninge inte räknat med att det skulle ske särskilt mycket 

under projektets gång, och menade att: ”I början kändes projektet som ett miss-

lyckande, med det visade sig vara tvärtom.”81   

Att inställningen till projektet kom att förändras under arbetets gång belyser 

det sätt på vilket Haninge bibliotek arbetade gentemot äldreomsorgen. De verktyg 

man använde i form av träffpunkter var för biblioteket ett sätt att lära sig mer om 

en annan verksamhet och förstå vilken nytta man kunde ha av varandra. Att resul-

tatet skulle bli så lyckat kom som en överraskning. Säljös syn på sociokulturella prak-

tiker innebar att det man var kapabel att se och förstå kopplas till hur tänkande tar 

sig i uttryck och utövas av människor i särskilda situationer. Till hjälp hade man 

verktyg och artefakter av olika slag som gör det möjligt att agera och handla på ett 

visst sätt.82   

Lärandet inom gruppen kom att visa sig vara betydande i projektet. Det sex 

grupperna, de involverade biblioteken och äldreboendena i respektive kommun, 

kom att lära av varandra genom de verktyg som fanns till hands under projektets 

gång. Säljö menar att kultur kan ses som både materiell och intellektuell och att 

det finns ett samband mellan dessa. De är tecken på människors förmåga att samla 

erfarenheter och använda dem för egna syften. Kulturella redskap i form av min-

nen och artefakter bidrar till att utveckla samhället och dess individer. I Prosit 

kom detta att åskådliggöras när de medverkande förvärvade ny kunskap, värderingar 
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och idéer genom interaktion med varandra. Verktyg i form av projektets aktivite-

ter kan alltså ses som det redskap vilket låg till grund för hur bibliotek och äldre-

omsorg kom att lära inom gruppen. Först fanns ”Prositpengen” som var ett slags 

verktyg eftersom det sedan möjliggjorde för de verktyg i form av aktiviteter som 

bibliotek och äldreomsorg kom att arbeta fram. 

Både bibliotek och äldreomsorg upplevde i starten att ett samarbete skulle 

komma att gagna den egna verksamheten men i praktiken visade det sig vara lät-

tare sagt än gjort. Som nämnts tidigare kom Haninge under projektets gång att 

ändra inställning i positiv riktning, medan bibliotekarien i Surahammar upplevde 

att ett samarbete inte alltid behövde vara av godo. Trots goda intentioner fanns det 

inte grund för att ett samarbete skulle fungera här, eftersom verksamheterna i 

slutändan hade olika förhoppningar och allt för olika förutsättningar.   

Integrera och skapa nytt 

Man bör ha i åtanke att Prosit var ett samarbete som pågick för några år sedan. 

Till följd av de resultat som kommit fram i den här undersökningen är det tydligt 

att det behövs ett mer styrt samarbete från bibliotekens sida, vars fokus ligger på 

den enskilde individen på boendet och dennes behov. Det individuella perspekti-

vet kan idag, till skillnad från 2011 då man arbetade mer i grupp, kunna ligga till 

grund för hur bibliotek och äldreomsorg skulle kunna arbeta 2014. Det samarbete 

som bibliotek och äldreomsorg skapade i samband med Prosit visade på att verk-

samheter inte behöver ha så mycket gemensamt för att tillsammans sträva mot 

samma mål. Genom att vara öppen för förändringar kom samarbetet att bli gi-

vande, vilket visade sig i Haninge, på Gotland och i Köping. Deras arbetssätt kom 

att bryta mot traditionella mönster som bokdepåer och man verkade aktivt för att 

ett utbyte av erfarenheter och kunskap skulle äga rum.   

Säljö beskriver vikten av hur den kunskap och de erfarenheter som förvärvas i 

samband med sociala aktiviteter påverkar lärandet. Den enhet som studeras blir 

till en verksamhet eller ett slags praktik för lärandet hos individer och grupper. En 

process som denna är interaktiv, situerad och distribuerad mellan individer och 

artefakter.83 I den här uppsatsen har de aktiviteter som uppstått under Prosit visat 

sig vara lärande för alla inblandande i projektet. Denna grupp bestående av biblio-

tek och äldreomsorg har i arbetet tagit lärdom av varandras verksamheter.  

Lärande och utveckling kan växa fram genom högre psykologiska processer 

och genomgå en viss grad av förändring. De kan endast tolkas psykologiskt om 

man förstår hur de har uppkommit och har möjlighet att följa dess ursprung steg 

för steg. Vygotsky demonstrerade att experiment av detta slag kunde synliggöra 

processer som annars var gömda i vardagligt beteende. Under projektet framgick 

att de kommuner som varit vana att samarbeta med äldreomsorgen, genom exem-
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pelvis bokdepåer och som fortsatte att arbeta på samma sätt i Prosit, inte vidmakt-

höll samarbetet efter 2011. Genom att fortsätta i ”gamla hjulspår” producerades 

ingen ny kunskap som kunde skapa nya vägar för samarbete. Då bibliotek och 

äldreomsorg fortsatte att arbeta i två separata enheter kunde samarbetet inte fort-

sätta utan stöd från projektet. De kommuner som istället valde att integrera biblio-

tek och äldreomsorg genom att bygga läshörnor på äldreboendena eller skapa 

träffpunkter för seniorer kom att skapa en helhet kring begreppet samverkan. Ge-

nom att förvärva erfarenhet inom den sociala aktivitet som Prosit utgjorde kunde 

bibliotek och äldreomsorg finna ett sätt att mötas över gränserna, nämligen genom 

att integrera och sammanföra de båda verksamheterna. Detta skapade förutsätt-

ningar för ett långsiktigt arbete där de äldres behov stod i centrum. Att skapa ex-

empelvis läshörnor, talboksklubbar och träffpunkter gjorde kultur tillgängligt för den 

enskilde äldre individen samtidigt som det skapades mötesplatser utanför biblio-

tekets fysiska rum.   

Tiden 

Ett ord som var ständigt återkommande i samtalen med både bibliotek och äldre-

omsorg var ”tidsbrist”. Att få tiden att räcka till skulle visa sig vara en avgörande 

faktor för projektets resultat. För att projektet skulle hållas vid liv efter dess slut 

krävdes att aktörerna fortfarande hade engagemang och såg meningen med att 

samarbetet skulle fortlöpa. Att hålla lågan uppe under själva arbetet var inget 

större problem utan det var när bibliotek och äldreomsorg sedan skulle fortsätta på 

egen hand som det visade sig vara svårt. Då tiden inte räckte till för att genomföra 

de aktiviteter man hade planerat menade exempelvis personal på äldreboendet i 

Arboga att: ”Allt rann ut i sanden”.84  

Bibliotekarien i Surahammar sa att man hade hoppats på så mycket mer i 

samband med projektet, men att tidsbristen visade sig vara en avgörande faktor. 

Den tid som förflutit sedan projektets slut 2011 och fram till idag kom även den 

att vara betydelsefull. Under årens lopp upplevde personalen på äldreboendet i 

Burgsvik att intresset från personalens sida var varierande ifråga om att agera 

läsombud. Högläsningen på äldreboendet har till synes varit beroende av persona-

lens privata intresse kring läsning, vilket vid tidpunkten för intervjun var stort. 

Eftersom de läsombud som utbildades under projektets gång med tiden bytts ut, i 

takt med nya anställningar, hade det från början behövts en konkret plan för hur 

samarbetet skulle kunna fortgå. Detta var någonting som de flesta kommuner upp-

levde att de saknade. Bibliotekarien i Arboga menade att det ideala vore om det 

fanns en socialbibliotekarie på plats på biblioteket samt en motsvarande person på 

äldreboendet som tillsammans arbetade kring ett gemensamt nätverk.85 Det skulle 
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även lösa problemet kring tid eftersom det skulle visa att ett samarbete av denna 

art inte skulle vara beroende av något projekt och därmed bli tidlöst. 

Säljö anser, som nämnts i teoriavsnittet, att man alltid måste analysera aktiviteter 

utifrån hur människor agerar och de erfarenheter de förvärvar. Hur människor skapar 

mening kring sina upplevelser är av intresse ur ett sociokulturellt perspektiv. De 

kommuner som inte lät arbetet påverkas av tidsaspekten skapade således mening 

och betydelse kring det samarbete som påbörjades inom Prosit. Förmågan att se 

bortom de hinder som uppstod under projektets gång möjliggjorde att bibliotek 

och äldreomsorg kunde fortsätta det arbete man påbörjat tillsammans. De kom-

muner som såg en djupare mening med samarbetet lät inte arbetet upphöra under 

de år som följde efter Prosit. Varför samarbetet inte fungerade för alla kommuner 

kan naturligtvis även ha andra orsaker. En bibliotekarie spekulerade kring att det 

kanske handlade om brist på stöd från chefer eller att man haft för dålig imple-

mentering under projektets gång.86 Tid och resurser verkar vara ständigt återkom-

mande anledningar till varför samarbetet upplösts i en del kommuner. Detta tyder 

åter på att relationen mellan bibliotek och äldreomsorg borde finna arbetssätt som 

är oberoende av tidsramar för att fungera långsiktigt.      

Det individuella perspektivet 

Prosit visade sig till viss del vara ett individuellt projekt eftersom det var bero-

ende av hur enskilda personer handlade och agerade. När tiden för projektet var 

slut var även samarbetet över för de kommuner där planer och mål rann ut i san-

den. Säljö menade att individer agerar utifrån de redskap som finns till hands, 

vilket personerna i projektet kom att göra. Det som skedde efter projektets slut var 

att redskapen nu fanns på plats, det viktiga var att fortsätta hantera dem i samar-

betet mellan bibliotek och äldreomsorg. Kulturella redskap i form av artefakter 

och minnen kom även att påverka hur samarbetet skulle se ut i framtiden. De par-

ter som bar med sig projektet och mindes varför man ville samarbeta från första bör-

jan kom att använda de redskap de hade försetts med under projektets gång. Av 

materialet att döma visade sig tidsbristen vara en avgörande faktor för projektets 

resultat för flera kommuner.  

Vikten av kultur 

Personen som arbetade med förebyggande verksamhet för de äldre i Haninge me-

nade att kultur och fritid borde kunna göra ännu mer än det man åstadkom inom 

Prosit. Om man som vuxen är van vid kultur ska man kunna leva med det livet ut, 

någonting som alla kommuner var överens om när de gick in i projektet. När in-

tervjuerna ägt rum och man sett tillbaka på Prosit lyfte både Gotlands biblioteka-

rier och personalen på äldreboendet i Surahammar fram att det finns ett individu-

                                                 
86 Telefonintervju. 2014-02-03.  
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ellt fokus idag. Under projektet var man inställd på att förbättra servicen gentemot 

de äldre som grupp, men idag krävs det att man kan sätta den enskilde individens 

behov i centrum. Detta görs bland annat genom de läshörnor som skapades under 

projektet. De representerar en ständig källa till kultur som finns fysiskt på äldre-

boendena, vilket ger de boende möjlighet att själva välja när de vill ta del av det 

utbud som finns till hands. Läshörnorna har till fördel att de ständigt kan förändras 

och bibliotekarierna kan byta ut media efter behov och önskan från personal och 

boende. De är tidlösa.   

Vad hände egentligen? 

Kommunikationen mellan de två verksamheterna kom att vara betydande ef-

tersom det uppstod ett nätverk som inte hade funnits där tidigare. Genom projektet 

närmade sig biblioteket och äldreomsorgen varandra. Mycket tid gick åt till samtal 

och planering för att försöka kartlägga och tillsammans skapa gemensamma mål i 

syfte att förbättra servicen för de äldre. Kommunikationen mellan verksamheterna 

var god under projektets gång, men minskade på flera håll efter dess slut. Att upp-

rätthålla nätverket krävde ett personligt engagemang från både bibliotek och 

äldreomsorg vilket till största del ebbade ut med tiden. De bibliotek som bröt 

gamla mönster och valde att pröva någonting nytt, som exempelvis Gotland eller 

Haninge gjorde, lyckades skapa ett hållbart samarbete efter projektets slut. De 

som hade en gemensam aktivitet eller ett föremål att fokusera på hade lättare att 

fortsätta sin kommunikation efter Prosit. Trots att syftet var att skapa arbetssätt 

inför framtiden blev det inte riktigt så överallt. De kommuner som under projektets 

gång samarbetade i form av boksnurror, mingelkvällar och utbildning av läsombud 

hade svårare att upprätthålla kontakt med varandra efter projektets slut än dem 

som arbetade kring träffpunkter, läshörnor eller talboksklubbar. Allt eftersom per-

sonalen byttes ut minskade engagemanget vilket visade att projektet till stor del 

var styrt av individer under en viss tidsperiod.   

Samspelet mellan människor gör att man enligt Säljö kan se på det mänskliga 

tänkandet som bidragande till sociokulturella praktiker och genom att delta i en 

social interaktion med andra människor tenderar människan att tänka och agera på 

ett visst sätt. Det är viktigt att minnas att bibliotek och äldreomsorg är två verk-

samheter som skiljer sig från varandra och i projektet skulle finna sätt att sam-

verka. De hade på varsitt håll föreställningar och mål när de gick in i projektet och 

till sin hjälp fick de sedan verktyg för att mötas. Dessa verktyg gjorde att de tänkte 

och agerade på olika sätt i respektive kommun. Verktygen bestod i första hand av 

det ekonomiska bidrag som möjliggjorde att man kunde finansiera samarbetet och 

de planer och idéer man fick tillsammans. Varje kommun hade möjligheten att 

utveckla och planera ett samarbete på sitt eget sätt vilket gav olika resultat.  En del 

valde att integrera bibliotek och äldreomsorg och kom att bygga läshörnor, skapa 
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träffpunkter eller hålla talboksklubbar. Genom att sammanföra bibliotek och 

äldreomsorg växte ett hållbart arbetssätt fram för en del kommuner, vilket gjorde 

att de inte fastnade i gamla mönster.  Säljös syn på sociokulturella praktiker inne-

bär att man är kapabel att se och förstå hur tänkandet tar sig i uttryck och utövas 

av människor i särskilda situationer. Under Prosit hade alla samma förutsättningar 

och verktyg i början av projektet som de valde att utnyttja på olika sätt, men under 

de tre år som projektet pågick upplevde de flesta bibliotekarier och personal inom 

äldreomsorgen att tiden inte räckte till. För de kommuner som inte fann ett sätt att 

förena sina verksamheter kom åren inom Prosit att bli den period där samarbetet 

fungerade som bäst men sedan tunnades det ut.   

Det uppstod ett slags lärande inom gruppen i samband med aktiviteter knutna 

till projektet. Där förvärvades kunskap och de två verksamheterna utbytte erfaren-

heter vilket gjorde att man kunde se möjligheter istället för hinder. Efter projektets 

slut upplevde flertalet kommuner att de tagit lärdom både av varandra och det 

samarbete man haft. De aktiviteter som växte ur projektet fick varierande resultat 

men alla inblandade drog lärdom kring det man var med om vare sig samarbetet 

fortsatte eller inte.   

Enligt Säljö kan omvärlden tolkas i gemensamma och kollektivt mänskliga 

verksamheter där samspelet mellan människor leder till att man föredrar att tala om 

mänskligt tänkande som integrerat och bidragande till sociokulturella praktiker. Vare 

sig det var medvetet eller inte agerade bibliotek och äldreomsorg i sociokulturella 

praktiker och i dessa bröts mönster som tidigare varit vardagliga.  

En bro mellan verksamheterna 

Att analysera ett projekt tre år efter dess slut har gjort att jag haft möjligheten att 

betrakta dess resultat med nya perspektiv. Det kan vara lättare att se vilka effekter 

ett projekt kan tänkas ha haft en viss tid efter att det hela har avslutats. Med den 

här uppsatsen vill jag lyfta fram att projekt Prosit visade sig vara ett framgångsrikt 

projekt för de kommuner som valde att integrera bibliotek och äldreomsorg genom 

olika tillvägagångssätt. De kommuner som valde att arbeta var för sig på ett sätt 

som var bekant sedan tidigare kom istället att tappa det mesta av den kontakt de 

byggt upp under projektet. Ett hållbart arbetssätt var för verksamheterna att skapa 

ett samarbete som på sikt skulle visa sig vara oberoende av projektets tidsramar 

eller struktur. Genom att skapa en fysisk plats med tillgång till kulturellt material i 

de äldre individernas personliga miljö byggdes en bro mellan verksamheterna. 

När de äldre användarna inte har möjlighet att ta sig till biblioteket får biblioteket 

istället komma till dem. Som Säljö påpekade är den sociala omgivningen och den 

kultur som omger individer avgörande för hur lärande och utveckling sker. Kulturella 

redskap i form av minnen och artefakter hjälper till att utveckla samhället och dess 

medborgare. Genom att bibliotek och äldreomsorg samverkar inom varandras 
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verksamheter hjälper de till att bevara och framhäva kultur för den äldre männi-

skan. Om de äldre har varit vana vid kultur hela sitt liv bör detta inte ta slut när de 

nått en hög ålder och möjligen spenderar de mesta av sin tid på ett äldreboende. 

Personal måste med ett personligt engagemang och övergripande syfte skapa 

det slags samarbete som passar just deras verksamhet. De behöver känna att det 

nätverk man byggt upp mellan bibliotek och äldreomsorg ständigt finns där ifall 

man skulle vilja skapa aktiviteter tillsammans. Naturligtvis finns det en förståelse 

från min sida för att man inte alltid kan upprätthålla ett samarbete, men det behövs 

ett tryggt nätverk att falla tillbaka på för att man ska kunna mötas när behovet 

uppstår. Eftersom engagemang och intresse rörande samarbetet varierat så pass 

mycket beroende på personal vore det ideala att ha en grundläggande bas där re-

lationen mellan bibliotek och äldreomsorg kan förändras utan att nätverket upp-

hör.  
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Slutdiskussion      

Syftet med den här uppsatsen var att belysa biblioteken och äldreomsorgens möj-

ligheter till ett fungerande och långsiktigt samarbete, trots att verksamheterna hade 

olika förutsättningar och mål. Jag ville lyfta fram hur detta kunde se ut i verkligheten 

och gjorde det genom projekt Prosit. De erfarenheter som inhämtades under pro-

jektets gång skulle åskådliggöras i syfte att visa på ett eventuellt fortsatt samarbete 

över gränserna. Frågeställningarna var följande:  

 

• Hur såg kommunikationen mellan bibliotek och äldreomsorg ut under projektet? 

Hur ser det ut idag?  

 

• Vilka likheter och vilka skillnader finns mellan nu och då? 

 

• Vilka redskap/verktyg gjorde ett samarbete möjligt? Fanns det någon hjälpande 

faktor?  

 

• Fanns det någon avgörande faktor som påverkade projektets resultat?  

 

• Hur har bibliotek och äldreomsorg tagit lärdom av varandra? 

 

Analysen av projekt Prosit visar att för ett samarbete ska bli både lyckat och håll-

bart krävs tid, planering och kommunikation. Den kommunikation som uppstod 

mellan bibliotek och äldreomsorg kom att bli avgörande för Prosits resultat ef-

tersom den öppnade för ett nätverk mellan de båda verksamheterna. Tre år efter 

Prosit varierar kommunikationen mellan biblioteken och äldreomsorgen eftersom 

samarbetet till stor del var bundet vid de individer som medverkade. De verktyg 

som gjorde samarbetet möjligt från början var den finansiering som länsbiblioteka-

rierna sökte från Kulturrådet. Genom dessa pengar kunde bibliotek och äldreomsorg 

ansöka om det bidrag som exempelvis bekostade aktiviteter, läshörnor, träffpunkter 

och talboksklubbar, vilka kom till stånd under projektet. Alla kommuner hade 

alltså samma verktyg och förutsättningar i början av projektet och kom sedan att 

utnyttja detta på olika sätt. För de medverkande i projektet kan verktygen ses som 

det redskap som låg till grund för hur bibliotek och äldreomsorg kom att lära inom 

gruppen. Kulturella redskap i form av minnen och artefakter hjälper till att ut-
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veckla samhället samt dess individer och i Prosit kom detta att åskådliggöras när 

de medverkande förvärvade ny kunskap, värderingar och idéer genom interaktion 

med varandra. Människans förmåga att samla erfarenheter och använda dem för egna 

syften är tecken på att det sker en utveckling av de materiella och intellektuella red-

skapen.  

En avgörande faktor visade sig vara den tidsram på tre år under vilket pro-

jektet ägt rum. De flesta medverkande bibliotekarier och personal inom äldre-

omsorgen upplevde att tiden inte räckte till för de planer man haft från början och 

att finna arbetssätt som var hållbara år efter projektet slutade visade sig vara ett 

problem. En annan viktig faktor visade sig vara det personliga engagemanget från 

personalens sida, vilket visade att antalet involverade i den här sortens samarbete 

inte endast bör vara ett fåtal personer. Att två verksamheter som bibliotek och 

äldreomsorg var så olika varandra i karaktär bidrog till att man i projektet kom att 

lära av varandra. Genom att tillsammans utnyttja de verktyg som man hade till 

hands utvecklade biblioteks- och äldreomsorgspersonalen ett samarbete inom den 

egna gruppen i samband med att man lärde sig av varandra. Tre år senare visar det 

sig att de kunskaper som införskaffades under Prosit används på olika sätt än 

idag.  

Vad biblioteken kan göra 

Att arbeta inom projekt är bara en av många möjliga arbetsformer för att bibliotek 

och äldreomsorg ska nå varandra. Förutsättningarna för ett samarbete mellan 

bibliotek och äldreomsorg är fullt möjliga om de involverade parterna är beredda 

att ställa frågor som: Vad kan vi som bibliotek respektive äldreomsorg göra för att 

stärka samarbetet? Vad vill vi erbjuda de äldre i form av kultur och litteratur? Att 

integrera bibliotek och äldreomsorg på det sätt som gjordes i projektet är bara ett 

förslag på samarbete, men till skillnad från uppsökande verksamhet i form av 

”Boken kommer” eller en bokdepå på ett boende involveras personalen på ett djupare 

plan. Till följd av Prosit visade det sig att biblioteken genom samarbetet med 

äldreomsorgen kom att dra lärdom kring vikten av kommunikation, vilka slags 

verktyg som fanns till hands, vad de kunde göra med dessa och slutligen hur tiden 

hade en avgörande roll för resultatet. Vidare förstod en del bibliotekarier att det 

krävdes personligt engagemang för att genomföra de aktiviteter och planer man 

haft. I de flesta kommuner kom både bibliotek och äldreomsorg att förstå hur vik-

tigt det var att lära av varandras verksamheter och att samarbetet till stor del hand-

lade om ömsesidig respekt. Att vara lyhörd inför varandras åsikter och på sikt se 

hur det nätverk man kom att bygga upp kunde ligga till grund för vidare arbete 

gjorde att aktörerna fann vägar för kommunikation.  

Vygotsky menar att experiment inom sociokulturella praktiker kan vara vik-

tiga för synliggöra processer som annars är gömda i vardagligt beteende. Den här 
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undersökningen har visat att biblioteken måste bort från invanda mönster och 

istället arbeta med nya tillvägagångssätt som exempelvis träffpunkter, läshörnor 

och aktiviteter för att skapa de verktyg för samarbete som passar just dem. Att 

integrera verksamheterna i den mån det är möjligt är den strategi som i denna uppsats 

visat sig vara mest lyckat, det skapar gemensamma mål och förutsättningar som kan 

gagna båda parter. De bibliotek och äldreboenden som under projektet lyckades 

integrera sina verksamheter har ett samarbete än idag till skillnad från dem som 

fortsatte arbeta på det sätt som kändes bekant sedan tidigare.  

 

Ett oberoende samarbete 

Biblioteken arbetar med en bred grupp individer med olika slags behov och för de 

äldre kan den fysiska hälsan variera från dag till dag och likaså deras intresse av 

bibliotekens tjänster. Den direkta kontakten med biblioteket sköter personalen på 

äldreboendena när det handlar om att samordna aktiviteter som exempelvis hög-

läsning. Genom Prosit kan man se att för personalen har intresset kring läsning 

och andra aktiviteter som varit knutna till biblioteket varierat över tid. Ett samar-

bete mellan de båda verksamheterna ska inte behöva vara beroende av enskilda 

individer för att fungera på ett hållbart sätt. Möjligen skulle förslaget som nämnts 

i undersökningen om att skapa ett övergripande arbetsteam göra att bägge parter 

fick bättre kommunikation. Om det fanns anställda på respektive enhet med an-

svar för kontinuerlig kontakt och uppdatering skulle bibliotek och äldreomsorg 

kunna arbeta under andra omständigheter. Att arbeta med biblioteksservice till de 

äldre är idag hårt knutet till att personal känner personligt engagemang och driver 

det hela framåt. Om personalen upplever att de har svårt att arbeta med läsning 

bör inte samarbetet upphöra. Biblioteken måste förankra sin verksamhet och finna 

vägar för att samarbetet ska fungera oberoende av personal inom äldreomsorgen.  

Tid och resurser verkar vara ständigt återkommande orsaker till varför samar-

betet in Prosit upplöstes i en del kommuner. Det tyder åter på att relationen mellan 

bibliotek och äldreomsorg borde finna arbetssätt som är oberoende av tidsramar för 

att fungera långsiktigt. Biblioteken behöver etablera starka kontakter och i grun-

den stabilisera och konkretisera en samarbetsplan där alla parter kan känna sig 

delaktiga. För att förstå lärande som en del av sociokulturella praktiker måste man 

enligt Säljö se och förstå hur tänkande utövas av människor. De bibliotekarier och 

personal inom äldreomsorgen som bar med sig erfarenheter från projektet och 

mindes varför de ville samarbeta från första början kom att använda de redskap de 

hade försetts med under projektets gång. Det gjorde att deras sätt att tillmötesgå 

varandra blev oberoende av projektets ramar.  
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Bättre livskvalité  

Dagens fokus på det individuella behovet möjliggör för framtida forskning att 

närmare undersöka vad de äldre själva har för åsikter och tankar. De äldre represen-

terar en marginaliserad grupp vars röster inte kan bli hörda eftersom de inte alltid 

kan uttrycka sig personligen. Av den anledningen är det av desto större vikt att ta 

hänsyn till dem och ge dem den tillvaro de varit vana vid. Under de senaste åren 

har bibliotek och äldreomsorg utvecklat en relation till varandra. Till följd av den 

växande äldre befolkningen har biblioteken utökat sin uppsökande verksamhet, en 

process som till stor del involverat enbart biblioteken utan någon större inbland-

ning från äldreomsorgens sida. Den här uppsatsen har belyst hur de två verksam-

heterna genom samarbete med varandra fördjupat sin relation. Genom att verka 

inom sociokulturella praktiker har bibliotek och äldreomsorg åtminstone i vissa 

kommuner skapat ett hållbart arbetssätt där de lärt att sig dela erfarenheter och 

kunskap med varandra och på lång sikt kan förbättra tillvaron för den äldre be-

folkningen.  

 I projektet demonstreras hur bibliotek och äldreomsorg arbetade för att för-

bättra servicen gentemot den växande målgruppen av äldre personer. Läshörnorna 

på boendena fick till fördel att de ständigt var föränderliga och bibliotekarierna 

hade möjlighet att byta ut media efter behov och önskan från personal och boende. 

De gick att betrakta som tidlösa. De fördelar som fanns kring att skapa träffpunk-

ter var att biblioteket hade möjlighet att nå ut till avlägsna boenden där de äldre 

kanske hade långt till närmsta bibliotek. Genom exempelvis bokbussturer kunde 

de sedan byta ut beståndet med regelbundna intervaller. Att bibliotek samarbetar 

med ett aktivitetshus har genom Prosit visat sig lyckosamt eftersom de båda verk-

samheterna kunde turas om att anordna aktiviteter och då locka samma målgrupp.    

Tidigare forskning visar att de äldre är en grupp användare som ständigt växer 

och från bibliotekens sida kommer det i framtiden att krävas att man anpassar 

verksamheterna ytterligare för att nå ut till alla medborgare. Genom att pröva nya 

arbetssätt liksom dem som presenterats i Prosit, kan bibliotek expandera servicen 

gentemot den äldre generationen. Bibliotek och äldreomsorg måste med ett person-

ligt engagemang och övergripande syfte skapa det slags samarbete som passar just 

deras verksamhet. Inom Prosit behövde de medverkande känna att det nätverk de 

byggt upp ständigt fanns där för att det arbetet skulle vara hållbart långt tid efter 

projektets slut. Ifall verksamheterna skulle vilja utveckla nya aktiviteter kunde de 

vända sig till varandra.  
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Reflektion kring den egna forskningsprocessen 

Innan jag avslutar denna uppsats vill jag reflektera över den forskningsprocess 

som har gjorts. I början tog jag ställning till validitet och hur metoden kunde ses 

som anpassad till frågeställningarna. Den kvalitativa metoden med intervjuer och 

observationer kändes lämplig eftersom ämnet kretsade kring ett projekt med 

många olika aktörer. Metoden var relevant eftersom det empiriska materialet till 

största del kom att bestå av samtal med aktörerna i syfte att få deras åsikter kring 

samarbetet. I ett tidigt skede av undersökningen handlade det om att ta ställning 

till reliabilitet eftersom intervju och observation tillsammans bidrog för att produ-

cera data. Som forskare upplevde jag de åsikter jag fick ta del av resulterade i gi-

vande samtal och meningsfulla observationer. Det var ett rikt material att arbeta 

med vilket resulterade i en översikt om vad projektet haft för styrkor och svaghet-

er. En framtida undersökning skulle kunna koncentrera sig på att lyfta fram två 

kommuner och på djupet gestalta, alternativt jämföra, hur deras tankar kring ett 

samarbete ser ut då. Detta med tanke på de förutsättningar som finns kring det 

individuella perspektivet gentemot de äldre och personalens engagemang.  

Mina forskningsresultat har visat att ett samarbete kan bidra till att bibliotek 

och äldreomsorg utvecklar sina verksamheter samtidigt som de förbättrar servicen 

till de äldre. Undersökningen är bunden till den kontext den uppstått i eftersom 

bibliotek och äldreomsorgens arbete förändras över tid. Uppsatsens förtjänst finns 

i att folkbibliotek kan dra lärdom från projektet genom att studera hur biblioteken i 

projektet fann, eller inte fann, tillvägagångssätt att samarbeta med äldreomsorgen. De 

kan även se hur de sex kommunerna kom att lära inom den egna gruppen och hur 

de kom att se varandras styrkor och svagheter.   
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Sammanfattning 

Den här uppsatsen handlar om det samarbete som uppstod mellan bibliotek och 

äldreomsorg i projekt Prosit 2009-2011. Syftet har varit att belysa vilka tillväga-

gångssätt i detta projekt som fungerade väl och vilka som var mindre användbara. 

Det teoretiska ramverket är hämtat från Roger Säljös syn på det sociokulturella 

perspektivet, i syfte att åskådliggöra hur bibliotek och äldreomsorg tagit lärdom 

av varandra. Lärandet inom den egna gruppen var centralt i Prosit eftersom verk-

samheterna genom projektet utbytt erfarenheter och kunskap för att tillsammans 

skapa vägar för samarbete. Undersökningens empiriska material bestod av inter-

vjuer med bibliotekarier respektive äldreomsorgens personal i sex kommuner. För att 

komplettera studien genomfördes även två observationer för att uppleva hur en akti-

vitet till följd av Prosit kunde se ut. I arbetet med materialet har en tematisk ana-

lys utförts för att säkerställa de teman som växte fram ur materialet. De visade sig 

vara ”Kommunikation”, ”Att lära genom verktyg och varandra” och ”Tiden” och 

representerade de faktorer som påverkat projektets resultat och som demonstrerar 

Prosits styrkor och svagheter.     

Uppsatsens avslutande diskussion lyfter fram hur de kommuner som lyckats 

integrera bibliotek och äldreomsorg visat sig ha ett hållbart samarbete än idag. 

Varje kommun hade i början samma slags förutsättningar och arbetade inom lik-

nande ramar. Att pröva på nya arbetsformer som läshörnor, talboksklubbar och 

träffpunkter visade sig vara gångbart flera år efter projektets slut. Bibliotek och 

äldreomsorg utnyttjade de artefakter och verktyg som Prosit hade att erbjuda i 

form av finansiering och planering av aktiviteter med olika resultat som följd. 

Genom att bryta gamla mönster och låta nya synsätt växa fram fick bibliotek och 

äldreomsorg med tiden ett gott samarbete. Faktorer som påverkade projektet var 

kommunikation, att ta lärdom av varandras verksamheter, tidsbrist och personligt 

engagemang.  

Folkbibliotek kan förhoppningsvis dra lärdom av projekt Prosit för att själva 

skapa samarbete med äldreomsorg och på så vis närma sig en målgrupp som an-

nars har svårt att ta sig till biblioteket.  
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 Bilaga 1, Intervju med bibliotek 

Biblioteket 

Vad gjorde ni under projekt Prosit? 

Beskriv gärna de tankar ni hade i början av projektet? 

 

Hur upplever ni att samarbetet gick? 

 

Hur ser ert samarbete ut med äldreomsorgen idag?  

Blev det som ni hade tänkt det när ni först var med i projektet? 

 

Övriga frågor uppstod under samtalets gång.  
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Bilaga 2, Intervju med äldreomsorg 

Äldreomsorg 

Minns ni projektet Prosit?  

Hur fungerade det för er?  

Hur upplevde ni att samarbetet gick?  

 

Hur ser ert samarbete ut med biblioteket idag? 

Vilka tjänster känner ni fattas/Vad skulle ni vilja ha av biblioteket idag? 

 

Övriga frågor uppstod under samtalets gång.  
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Bilaga 3, Observationsformulär  

Rubrik: 

 

Datum: 

 

Plats: 

 

Tid: 

 

I vilket syfte görs observationen? På vilket sätt bidrar den till det övriga materalet: 

 

Vem/vad/vilka observeras: 

 

Vad gestaltas under observationen: 

 

Vad är uppseendeväckande: 

 

Hur upplever jag som observatör min omgivning och den situation jag befinner 

mig i:  

 

Vad ger de observerade för intryck:  

 

 


