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I din hand har du en idébok som innehåller erfarenheter från det läns över-
gripande projektet Prosit! – Må det gagna. Boken Det är möjligt! är gjord som 
en exempelsamling som det går bra att använda just för de behov och för ut-
sättningar som finns i din kommun. 

I projekt Prosit är det bibliotek och omsorg som har samverkat, men er-
faren   heterna från projektet är överförbara till andra verk samheter inom 
såväl offentlig som privat regi. Recepten i boken är konkreta exempel på 
samverkan men idéboken pekar också på olika metoder som kan användas 
för att utveckla samverkan generellt.

I dagens läge är det svårt att klara sina åtaganden och utveckla sin verksam-
het utan att samverka med andra. Tittar vi oss omkring så finns många 
verksam heter som vänder sig till samma målgrupp och som genom att sam-
verka kan göra mer för målgruppen. Men samverkan mellan olika typer av 
organisationer tar tid att etablera. Det krävs att man lär känna varandras 
verk samheter och att samtliga parter har nytta av att samverka.

Projektet visar betydelsen av att se andra verksamheter som möjliga 
samverkanspartner och tillsammans utveckla verksamheter för att nå bättre 
måluppfyllelse. Samverkan kan vara nödvändig för att klara åtaganden 
man har, men framför allt kan den göra skillnad för de individer som är 
målgruppen. 

Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm
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Idéboken är utformad för att fungera som en bläddervänlig buffé – du 
väljer själv mellan godbitarna. Innehållet är uppdelat i tre huvudkapitel 
plus lästips och allra sist en kort beskrivning av projekt Prosit.  Om du 
är ute efter speciella aktiviteter eller metoder kan du hoppa direkt till de 
recepten med hjälp av innehållsförteckningen.

Här i Förberedelser får du bakgrundskunskaper om samverkan och om 
biblioteks- och omsorgs verksamheter. Kapitlet är tänkt att fungera som 
en för beredelse för den som själv planerar samverkan med andra, men det 
kan också ses som en förberedelse inför läsning av resten av boken. Först 
beskriver vi hur man kan se på olika typer och nivåer av samverkan och så 
ger vi ett lästips om samverkan som arbetsform. Sedan delar med arbetare 
och chefer från projekt Prosit med sig av sina erfarenheter av sam verkan. 
Därefter kommer information om biblioteks- respektive omsorgs  verk-
samhet. Läs gärna valda delar om du inte är så bekant med den part du 
tänkt samverka med - kunskap om sin samarbetspartner är en förut-
sättning för lyckad samverkan.
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Samverkan

Tankar om samverkan 
– exemplet Prosit
Det som i vardagligt tal kallas samverkan handlar om att uträtta 
något till sammans. Men samverkan, samarbete och andra ord 
som börjar på sam- används ofta utan tydlig åtskillnad, och det 
finns dessutom flera olika definitioner av orden. Inte heller i den 
här idéboken är språk bruket helt konsekvent, eftersom den är ett 
samarbete (!) mellan många skribenter och med texter från olika 
källor. 

Det är heller inte viktigt att skilja på till exempel samarbete och 
sam  verkan i dagligt tal. Men om man vill tänka och diskutera kring 
förutsättningar och metoder för att göra nytta tillsammans kan man 
behöva en struktur att utgå från, och ett sätt är att använda dessa 
begrepp. Vi presenterar här är ett förslag utifrån erfarenheterna i 
projektet, men det finns självklart också andra sätt att definiera och 
relatera orden.

Om man ser orden som en trappa av allt mer intensivt gemensamt 
arbete kan de bli en användbar modell för att beskriva det vi gör 
tillsammans: från samtal via samsyn, samförstånd och sam
ordning till samarbete och samverkan.
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1. På samtalsnivån söker parterna upp varandra och talas vid. I projekt Prosit började chefer 
och medarbetare med att etablera kontakt med sina samarbetspartners och lära känna varandras 
verksamheter. Dialogen fortsätter förstås om man går vidare till följande steg, men här är kontakt-
skapandet grunden, att man är nyfiken på varandra. 

1

2

3

4

2. På nästa nivå ser parterna ett gemensamt syfte och rättar sig efter varandra (samsyn och 
samförstånd), men båda gör fortfarande ”var sin grej”. Härifrån är det inte långt till praktisk 
samordning. Det kan till exempel handla om att parterna stämmer av vilken tid bibliotekarien 
ska besöka ett äldreboende för att det ska passa bra för både medverkande och målgrupp.

3. På tredje nivån är parterna överens om att samarbeta även kring form och innehåll 
eftersom de inser att de tillsammans kan uppnå något bättre än var för sig. Det kan till 
exempel handla om att tillsammans ordna en utbudsdag eller mingelkväll för att ta reda 
på vad målgruppen är intresserad av.

4. För att nå strategisk samverkan bör det också finnas ett gemensamt mål, en 
bestämd metod och en tydlig rollfördelning. Hit kom de flesta deltagare i projekt 
Prosit under projekttiden. 

Det är viktigt att påpeka att samarbete och sam verkan 
(de högsta nivåerna) inte alltid är eftersträvans värt. 
Sam verkan kan vara väldigt resurskrävande utan att 
innebära större effektivitet. Att lära känna möjliga sam-
arbets partners är däremot nästan alltid värdefullt, och 
mellannivåerna samsyn, samförstånd och samordning 
är ofta meningsfulla. Möjliga samarbetspartners kan till 
exempel vara olika kommunala verksamheter, privata 
företag och ideella föreningar. Och ju fler aktörer man har 
kunskap om, desto lättare är det att se möjliga sam arbeten 
och prioritera samverkanspartners. 

I kapitlet Recept del 1: Metoder finns exempel på arbets-
sätt och hjälpmedel som stöd i processen med att 
be stämma vad samverkan ska gälla och hur det ska gå 
till. Innehållet spänner från enkla mötestips när man 
börjar samtala med varandra till förslag på taxonomier 
och överenskommelser för att göra samverkan strategisk 
och lång siktig. Tillsammans med de andra redskapen i 
kapitlet kan trappan från samtal till samverkan användas 

som utgångspunkt när parterna diskuterar former för 
samverkan på en övergripande nivå.  

I kapitlet Recept del 2: Aktiviteter finns en rad exempel 
från projektet på hur man kan arbeta tillsammans på olika 
nivåer. Att ordna en enstaka utställning på biblioteket kan 
till exempel innebära att man gör saker var för sig, men 
att parterna samordnar arrangemanget så att det blir bra 
för den gemensamma målgruppen. Man kan också välja 
att göra utställningen tillsammans från grunden. Trappan 
kan vara en hjälp för att bestämma vilket steg mellan 
samtal och samverkan som är rimligt för en viss aktivitet. 

Men det finns naturligtvis många andra aspekter på 
sam arbete och samverkan än vad som ryms i denna enkla 
modell. Ska man till exempel se samverkan som ett projekt 
eller en arbetsform? Vilket mandat har olika chefer och 
medarbetare? Vem ska man kontakta i organisationen? I 
resten av det här kapitlet tar vi upp några fler saker som 
visat sig viktiga under projekt Prosit. 
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Samverkan som arbetsform - lästips
För dig som blivit mer nyfiken på samverkan rekommenderar vi boken Samverkan 
- välfärdsstatens nya arbetsform av Berth Danermark och Christian Kullberg. Boken 
besvarar många frågor som kan dyka upp under samverkan.

Författarna menar att samverkan över myndighetsgränser inte är något nytt. Det 
har före  kommit under hela tiden välfärdsstaten existerat. Det nya, hävdar de, är att 
samverkan inte längre är något de olika aktörerna kan välja att göra eller inte göra. 
Sam verkan är inte längre ett alternativ utan en förutsättning för att aktörerna över-
huvudtaget ska kunna utföra sina åtaganden.

Påståendet väcker associationer till projekt Prosit - när biblioteken säger sig vara ett 
bibliotek för alla - är det verkligen möjligt för biblioteken att fullfölja löftet utan sam-
verkan? När omsorgens uppdrag är att ge god livskvalitet och stimulans åt sina brukare 
– är det verkligen möjligt utan samverkan?

Enligt författarna handlar samverkan om projekt som innebär samverkan mellan flera, 
sinsemellan formellt oberoende aktörer som inte har en gemensam ledning. Alla fram-
gångs rika samverkansprojekt är konkreta och bygger på att det går att identifiera klart 
avgränsbara målgrupper. Samverkan ska eftersträvas när varje organisation för sig inte 
kan åtgärda aktuella problem. I samverkansprojektet är målet att tillfredsställa kundens 
eller brukarens behov.

Samverkan innebär att vi lär av varandras kompetenser och att vi stödjer varandra. 
Gamla arbetssätt kan ersättas av nya resultatinriktade arbetsformer. Författarna menar 
att för att samverkansprojekt ska lyckas är det viktigt att deltagarna vid starten har en 
gemen sam utgångspunkt och gemensamma referensramar. Mål, principer och etiska för-
hållningssätt behöver noga diskuteras redan innan verksamheten påbörjas. Det handlar 
om att få grundläggande insikter i de olika aktörernas juridiska, kunskaps mässiga och 
organisatoriska förutsättningar för att samverka.

I boken påminner författarna om att det kan ta tid att lära känna varandras orga nisa-
tioner. En viktig ingrediens i framgångsrik samverkan är att lära sig identi fiera skill-
naderna och skaffa insikt i hur de kan hanteras. Skillnader är ofrån komliga, nöd vändiga 
och ofta berikande. 

Även om det på mer strukturell nivå finns stora fördelar med samverkan, innebär det 
inte alltid att de enskilda personerna ser fördelar för sin egen arbetssituation. Gränser 
mellan yrkes grupper som ofta upprätthålls av tradition måste många gånger överskridas. 
Men författarna menar att samverkansprojekt också innebär en möjlighet till personlig 
ut veckling för deltagarna.
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Samverkan – reflektioner från 
projektdeltagare
Projektdeltagarna på medarbetarnivå i Prosit 
prövade olika sätt att samverka. Erfarenheterna var 
övervägande positiva och deltagarna kände att de 
fick energi, inspiration och mandat att pröva nya 
saker. Men allt var inte enkelt. Några återkommande 
reflektioner från deltagarna om utmaningar kan 
sammanfattas i nedanstående råd.

Samverkan – reflektioner från 
chefer
Även för projektdeltagarna på chefsnivå innebar 
projekt Prosit nya erfarenheter. Ett antal chefer fick 
frågor om hur de såg på samverkan på chefsnivå 
utifrån erfarenheterna av projektet. Svaren kan 
sammanfattas i följande tips.

• I samverkansprojekt är det viktigt att de 
egna förutsättningarna, både möjligheter 
och hinder, blir tydliga. Pågår det sam-
tidigt annat utvecklingsarbete behöver 
verksamheten göra ett val. Medarbetare 
och chefer måste ha möjlighet att delta i 
samverkan på den nivå som är rimlig för 
att uppnå målen.

• För att synliggöra likheter och skill nader 
mellan samarbetande parter är det viktigt 
att kartlägga och jäm föra utmaningar och 
behov. Det är nödvändigt att tydliggöra de 
olika upp dragen, lagstiftning med mera 
innan de gemensamma aktiviteterna på-
börjas. Många projektdeltagare berättar 
att redan det faktum att de fått förståelse 
för varandras verksamheter varit en stor 
vinst av projektet.

• Gruppens sammansättning spelar roll. 
Olika deltagare kan ha olika mandat i 
gruppen och på hemmaplan. Vissa kan 
bara gå hem och bestämma att ”nu gör vi 
så här” medan andra måste förankra hos 
ledningen. Chefernas avvägning om vem 
som ska delta i möten på olika nivåer är 
därför viktig.

• För att starta ett samarbete mellan olika 
verksamheter måste det finnas ett behov. 
Samarbetet kan gärna startas i projektform 
och det behöver inte vara stort. Samarbetet 
behöver en tydlig handlingsplan.

• Inför ett samarbete behöver man inventera 
kontakter. I samarbetet bör man lära känna 
varandras verksamheter. Chefens roll i ett 
samarbete är att göra samverkan möjlig 
genom att ge de samverkande tid. Chefen 
ska också informera internt och externt, 
samt träffa samverkanspartens chefer och 
medarbetare. Chefens roll är också att för-
ankra samverkan i hela personalen genom 
att involvera alla och vägleda så att alla kan 
bidra till samverkan.

• För att samverkan ska bli långsiktig behövs 
dokumentation, särskilt av vinsten med 
sam verkan. De samverkande parterna 
behöver påminna sig om syftet av sam-
arbetet. Om nyttan är betydande och 
man kan visa det kan fortsatt samarbete 
motiveras och ibland permanentas. 

• Ytterligare ett sätt att förlänga livslängden 
på samverkan är att bygga upp nätverk 
mellan bibliotek, omsorg och föreningsliv. 
Då får samverkan fler intressenter som kan 
hjälpas åt att driva aktiviteter.
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Bra att veta om bibliotek
När det gäller bibliotek syftar vi nästan alltid på folkbibliotek 
i den här idéboken, även om det inte görs åtskillnad mot 
andra typer av bibliotek i texten. Det är de kommunala folk-
biblioteken som har ansvar för att nå alla invånare i sina 
respektive kommuner. Här får du som jobbar inom omsorgen 
kortfattad information om folkbibliotek, deras uppdrag och 
organisation. Här finns fakta om det utbud och de tjänster 
som bibliotek kan ge personer som inte själva kan ta sig 
till biblioteket. Sist får du några tips inför samarbeten med 
bibliotek.

Bibliotek
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Bibliotekens uppdrag och 
service
Kommunala folkbibliotek ligger ofta under kultur-
förvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen 
eller utbildningsförvaltningen i kommunen. 
Biblioteksverksamheten regleras av Biblioteks-
lagen och av lokala planer. Oftast finns en 
bibliotekschef, annars är det förvaltningschefen 
(till exempel kulturchefen) som ansvarar för 
biblioteket. De som arbetar på biblioteken är ofta 
bibliotekarier och biblioteksassistenter, men kan 
också ha andra titlar.

Biblioteken erbjuder tjänster för personer med 
särskilda behov och för personer som inte 
själva kan komma till biblioteket. Detta kallas 
ibland ”uppsökande verksamhet”. När det 
finns en särskild person som jobbar med den 
uppsökande verksamheten kan den personen 
kallas ”socialbibliotekarie” eller ”tillgänglighets-
bibliotekarie”.

På många bibliotek finns ett rikt utbud av olika 
medier och tekniska lösningar för att personer 
med olika funktions nedsättningar ska kunna 
ta del av bibliotekets utbud. Den uppsökande 
verk samheten och medieutbudet varierar 
med bibliotekens storlek, personaltäthet och 
prioriteringar. Ibland marknadsförs inte allt 
utbud och alla tjänster aktivt, och för att servicen 
till låntagare med speciella behov ska fungera 
är kontakten mellan biblioteket och omsorgen 
avgörande. Prata därför med personalen på det 
lokala biblioteket för att ta reda på vad som finns 
och hur det kan användas.

I bibliotekslagen (SFS nr: 
1996:1596) står om bibliotekens 
skyldighet att ägna särskild 
uppmärksamhet åt personer med 
speciella behov.

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

8 § Folk- och skolbiblioteken skall 
ägna särskild uppmärksamhet 
åt funktionshindrade samt 
invandrare och andra minoriteter 
bl.a. genom att erbjuda litteratur 
på andra språk än svenska och 
i former särskilt anpassade till 
dessa gruppers behov.
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Kultur- och aktivitetsprogram på 
bibliotek
De flesta bibliotek har kultur- eller aktivitetsprogram. 
Det kan vara evenemang som biblioteket själv ordnar 
eller som anordnas i samverkan med exempelvis 
studieförbund eller intresseföreningar. Programmen 
brukar ha olika inriktning och målgrupper och de 
kan handla om till exempel litteratur, musik, dans, 
spel, teknik, hobby eller lokalhistoria. Prata med 
personalen för att höra vad ditt bibliotek erbjuder 
och önska gärna evenemang som du vet passar de 
personer du arbetar med i din omsorgsverksamhet.

Böcker och medier på plats i 
omsorgen
Många bibliotek organiserar speciella samlingar 
av medier (till exempel böcker, filmer, tv-spel) för 
boenden. Samlingarna lånas ut till olika boenden och 
avdelningar inom äldreomsorgen och inom omsorgen 
för personer med funktionsnedsättningar. Vissa 
bibliotek har också tema lådor som kan innehålla 
böcker, musik och andra saker inom ett visst tema 
som sätter igång minnet och fantasin. För att 
samman sättningen av specialsamlingar och innehåll 
i temalådor ska bli så bra som möjligt är information 
och önskemål från omsorgspersonal mycket värdefull.

”Boken kommer”
Många bibliotek erbjuder tjänsten ”Boken kommer”. 
Det innebär att låntagare som på grund av ålder eller 
sjukdom inte själva tar sig till biblioteket får böcker 
hemlevererade. Det brukar också fungera för den som 
vistas mer långvarigt på ett vårdboende eller annan 
institution. Låntagaren väljer själv vilka böcker de vill 
låna men kan också få tips från bibliotekspersonalen.

Böcker och medier i olika format
Böcker och andra medier finns på olika språk och i flera 
format för att alla ska kunna ta del av dem. Utöver 
vanliga tryckta böcker finns bland annat böcker med 
extra stor stil och särskilt lättlästa böcker, samt ljud-
böcker, tal böcker och taltidningar att lyssna på. Även 
e-böcker kan läsas på olika sätt, till exempel genom att 
ändra textstorleken. 

Alla som behöver böcker med större typsnitt kan låna 
storstilsböcker. Många äldre låntagare kan tack vare 
storstilsböckerna fortsätta läsa själva även när synen 
försvagats.

En lättläst bok har ett tydligt innehåll och språket är 
konkret och vardagligt. Böckerna är ofta illustrerade 
och den grafiska formen är tydlig med mycket luft 
kring text och bild. Det finns också lättlästa dags-
tidningar som förklarar vad som hänt, var det hänt och 
varför det hänt. 

Ljudböcker är inlästa böcker som lånas ut på CD-skiva 
eller som strömmande filer från det digitala biblioteket. 
Ljudböcker är samma form av inlästa böcker som kan 
köpas ute i handeln. De får lånas av alla.

Talböcker är en form av inlästa böcker som får lånas av 
personer som har svårt att läsa tryckt text på grund av 
permanent eller tillfällig lässvårighet, men inget läkar-
intyg behövs. För att få tillgång till talböcker talar man 
med bibliotekspersonalen och får hjälp att registrera 
sig som talboksläsare. Talbokslåntagare kan låna tal-
böcker själv på biblioteket, få talböcker hemskickade 
till sig kostnadsfritt eller ladda ner tal böckerna till 
mobil, surfplatta eller dator. Utbudet är mycket stort. 
Det finns också tidningar och tidskrifter som läses in 
för samma målgrupper.
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Tips för att underlätta samarbete 
med bibliotek
• Fundera på hur ni kan använda anpassade 

medier som storstilsböcker och lättlästa 
böcker i verksamheten.

• En kontaktperson från biblioteket som 
arbetar med social eller uppsökande 
biblioteksverksamhet kan berätta vilket 
utbud och vilken service biblioteket har.

• Bibliotekschefen är rätt person att vända 
sig till för att föreslå formell samverkan 
eller efterfråga tjänster som ni tycker 
saknas.

• Beskriv gärna hur ni tillsammans kan 
arbeta för att uppfylla folkbibliotekens 
uppdrag att förmedla läsning och 
information till alla invånare.
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Bra att veta om social omsorg
I den här idéboken har tanken varit att skilja på äldreomsorg och 
funktions hindersomsorg när det är befogat, och att annars använda det 
över gripande begreppet omsorg. I texten nämns träffpunkter, daglig 
verksamhet, äldreboenden, aktivitetsteam och andra delar av omsorgen 
i de sammanhang där de varit involverade i projektet. På motsvarande 
sätt använder vi omväxlande brukare, boende, målgruppen och andra 
begrepp för att beskriva de personer som omfattas av omsorgen och är 
målgrupp för samverkan. 

Följande avsnitt riktar sig främst till dig som arbetar på bibliotek 
eller annan verk samhet som vill samverka med omsorgen. Här finns 
övergipande information om äldreomsorg och funktions hinders-
omsorg, deras uppdrag och organisation. Sist några tips inför 
samarbeten med omsorgsverksamheter. Medförfattare till avsnittet om 
social omsorg är Liv Mannberg och Maud Husberg. Liv Mannberg är 
verksamhetsutvecklare med lång erfarenhet från äldre- och funktions-
hinders omsorg och medverkade i projekt Prosit som sakkunnig. Maud 
Husberg är läsombudsansvarig medarbetare på Centrum för lättläst.

Social omsorg
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Stora skillnader i omsorg av olika grupper
Omsorgsbegreppet används för att beskriva omvårdnad 
och assistans till personer som behöver stöd och hjälp i 
sin vardag av olika anledningar - oavsett om det handlar 
om en ung man med rörelsehinder eller en äldre kvinna 
med demens. För de som arbetar inom äldreomsorg och 
verksamheter för personer med funktionsnedsättningar 
kan det vara mycket viktigt att visa att man är insatt i 
vilken målgrupp omsorgen riktar sig till.

Skillnaderna i omsorgen av olika grupper handlar 
dels om målgrupp, lagstiftning, förväntningar och 
krav. Dels handlar det om historia, traditioner och 
erfarenheter. Resultatet är att verksamheterna fungerar 
på olika sätt rent konkret, men också definitioner, 
begrepp och benämningar kan skilja sig åt. Det gäller 
både mellan äldre omsorg och funktions hinders-
omsorg, mellan verksamheter inom samma typ av 
omsorg och mellan olika kommuner. Ett exempel är att 
betydelsen av ”ett rikt socialt innehåll i vardagen” är 
ett område som lyfts fram inom äldreomsorgen medan 
funktionshindersomsorgen hellre pratar om betydelsen 
av ”en meningsfull och aktiv fritid”. I biblioteksvärlden  
talar man mycket om ”allas rätt till kultur”. Alltså är 
det viktigt att ta reda på hur den verksamhet som man 
vill samarbeta med fungerar och vilka begrepp som 
används.

För äldre personer ges den mesta omsorgen i form av 
stöd i boende. Särskilt boende innebär ofta boende i 
lägenhet men i nära anslutning till andra med liknande 
behov och till personal. Stöd i det egna boendet innebär 
att den äldre får hjälp i form av ”punktinsatser”, 

exempel vis med hygien, promenad, handling, städning 
eller mat. Vissa äldre kan också få stöd i form av dag-
verksamhet. Ibland erbjuder kommuner mötesplatser 
där äldre kan träffas, fika och ta del av någon aktivitet. 
I dagligt tal säger vi äldreboende, hemtjänst och träff-
punkt.

För personer med funktionsnedsättning finns 
flera olika typer av verk samheter. Stöd ges i olika 
former i alla åldrar. De som bor hemma kan få 
stöd av personliga assistenter. Andra bor på olika 
typer av boenden. Stöd i boende kan vara en grupp-
bostad där 4-6 personer bor tillsammans. Oftast 
finns ett gemensamt utrymme utöver de boendes 
egna lägenheter och personal finns ofta till-
gänglig dygnet runt. En annan typ av boende är 
service bostad som innebär att flera personer bor 
inom samma bostadsområde och att det finns ett 
gemensamhetsutrymme i närheten där det finns 
personal som ger stöd utifrån individuella behov.

På dagtid får många personer med funktions-
nedsättning, till exempel personer med utvecklings-
störning eller autism, stöd i så kallad daglig verk-
samhet och den ser olika ut beroende på behov. Det 
finns verksamheter där aktiviteterna i första hand 
handlar om sinnes stimulering och byte av miljö och 
verksamheter som innebär arbetsuppgifter på en vanlig 
arbetsplats. I många kommuner arrangeras också 
fritids aktiviteter och mötesplatser som är anpassade 
för personer med olika funktionsnedsättningar.
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Kultur och hälsa inom omsorgen
All omsorgsverksamhet har i uppdrag att arbeta aktivt 
med delaktighet och inflytande för den enskilde. Varje 
person ska få vara ”huvudperson” i sitt eget liv. 

Arbetet sker bland annat genom att omsorgspersonal 
tillsammans med personen och/eller dennes före-
trädare planerar omsorgens genomförande. Varje 
person ska ha en genomförandeplan med mål för 
omsorgen och på vilket sätt stöd ska ges. Eftersom 
”meningsfull och aktiv fritid” och ”ett rikt socialt 
innehåll” är viktiga uppdrag i omsorgsverksamheter 
bör det finnas mål som utgår från de formuleringarna 
i de individuella genomförandeplanerna.

Vid god samverkan mellan bibliotek och omsorg kan 
utnyttjande av bibliotekets utbud och tjänster vara 
åtgärder som planeras för boende inom omsorgen. I 
boenden och i dagliga verksamheter finns ofta både 
utrymme och intresse för sociala aktiviteter, men det 
är inte säkert att böcker och läsning är ett naturligt 
inslag. Biblioteket kan bidra till att övervinna hinder, 
till exempel att stötta omsorgspersonal som själva 
kan vara ovana läsare och genom att tipsa om lämplig 
litteratur.

Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS, ger personer 
med utvecklingsstörning/autism rätt 
att få tillgång till fritid och kultur. I 
Socialstyrelsens skrift beskrivs det som 
”Bostad med särskild service för vuxna 
enligt LSS - stöd för Rättstillämpning 
och Handläggning”. Kapitel 6 handlar 
om ”Fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter”.

I Socialtjänstlagens femte kapitel, fjärde 
paragrafen står det följande om äldre: 

4 § Socialtjänstens omsorg om äldre ska 
inriktas på att äldre personer får leva 
ett värdigt liv och känna välbefinnande 
(värdegrund).

Socialnämnden ska verka för att äldre 
människor får möjlighet att leva och bo 
självständigt under trygga förhållanden 
och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i 
gemenskap med andra. Lag (2010:427).
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Hitta rätt i omsorgens nivåer, målgrupper och strukturer
Det är viktigt att förstå den struktur som omger den del av omsorgen man vill samarbeta 
med. Omsorgen är ofta en stor verksamhet inom kommunen med flera chefsnivåer och 
många enheter. Ibland är omsorgen uppdelad efter ålder, så att det finns en barn- och 
ungdoms förvaltning, en äldre förvaltning och en socialförvaltning för vuxna.  Andra gånger 
har kommunen samlat all social service i en förvaltning. Det finns också andra varianter. 
Barnomsorg och äldreomsorg är i allmänhet stora verksamheter, medan omsorg om personer 
med funktionsnedsättning berör färre personer. 

Om samverkans mål är att få till strukturella förändringar bör kontakt ske med chefen 
med det övergripande ansvaret för omsorgs verksamheten. Är målet däremot att starta 
upp aktiviteter på till exempel ett särskilt boende är det bättre att ta kontakt med chefen 
med ansvar för just den enheten. Kontaktuppgifter till de olika verksamheterna finns hos 
kommunens social förvaltning (eller motsvarande). Det gäller även för de många boenden och 
andra delar av omsorgen som drivs i privat eller ideell regi.

Tips för att underlätta samarbete 
med verksamheter inom social 
omsorg
• Ta reda på den tänkta samarbetspartens 

plats i omsorgsstrukturen och hitta rätt 
chefsnivå att kontakta.

• Använd gärna ”rätt” begrepp eftersom det 
kan upplevas viktigt.

• Fundera på hur ni kan lära av varandra för 
att nå målgruppen och utveckla omsorgs-
verksamheten.  

• Beskriv hur ni tillsammans kan verka för att 
uppnå målen i socialtjänstlagen eller LSS och 
därmed förbättra hälsa och välbefinnande 
för brukarna.
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RECEPT DEL 1: 
Metoder för 
samverkan
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Parallellt med de olika aktiviteter för mål  grupperna som genom-
fördes i projekt Prosit så prövade deltagarna också många metoder 
och hjälp medel för själva samarbetet. Här har vi samlat recept 
som handlar om hur man väljer vad man ska göra, hur man 
informerar och håller kontakten med sin samarbetspartner, och 
hur man fördjupar samverkan genom mätningar, handlings-
planer och överens  kommelser. Man skulle kunna säga att det här 
är det kapitel i kokboken som handlar om råvaror och redskap, 
och kunskaper om dem är förutsättningar för att bli en riktigt 
kompetent samverkanskock. 
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Ofta kommer samverkan igång av sig själv när 
två eller fler parter möts kring en gemensam 
uppgift. Men ibland börjar samverkan som 
en idé om att två parter borde göra något 
tillsammans. För att ta reda på vad man ska 
samverka kring för att främja hälsa och skapa 
glädje hos en gemensam målgrupp finns 
många olika metoder. Här kommer några 
förslag från projekt Prosit på hur ni kan ta 
reda på mer om vad boende, brukare eller 
besökare vill göra.
 

Vad ska vi 
göra?
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Enkät
En naturlig utgångspunkt för att välja aktiviteter är att fråga 
de tänkta deltagarna. Det är inte alltid det fungerar, men man 
kan komma långt med genomtänkta frågor och svarsalternativ, 
och genom att vägleda dem som svarar. Enkäten i exemplet 
har använts för att samla information från boende inom 
äldre omsorgen i två kommuner, men enkäter kan självklart 
användas för andra målgrupper också.

Enkät dokumenterades i Arboga och Köping

Vad?
En enkel enkät med frågor om personliga intressen. En kombination av 
färdiga förslag och möjlighet att lämna egna önskemål gör det möjligt 
att få mycket information på ett enkelt sätt. Vid formulering av frågorna 
och utformning av enkäten är det viktigt att anpassa sig till målgruppens 
förmåga att ta till sig information och besvara frågor. Använd text, färger 
och bilder på ett sätt som passar din målgrupp!

Varför?
Svaren blir en hjälp att välja och utforma aktiviteter. Enkätsvaren ger en 
uppfattning om områden som är intressanta för flera, och också om olika 
grupper har intressen som behöver tillgodoses på olika sätt.

Hur?
Genom att formulera enkäten tillsammans kan bibliotek och omsorg ange 
svarsmöjligheter som är möjliga att samverka kring. Fundera också på om 
det finns fler aktiviteter att skapa i samverkan med andra aktörer som till 
exempel skola, föreningsliv eller volontärer.

Utdelning av enkäten sker bäst genom den personal som möter mål gruppen i 
vardagen. De kan förklara vad enkäten innebär och hjälpa till praktiskt efter 
vars och ens behov. Det är viktigt att alla i målgruppen ges möjlighet att 
svara, antingen själva eller med hjälp av någon de har förtroende för.

Sammanställning av enkätsvaren kan göras av aktivitetsansvarig i omsorgen 
eller kontaktperson på biblioteket. Svaren kan summeras i en enkel lista med 
hur många som kryssat för vad samt en uppräkning av de egna förslagen. 
Om man samlat in ett stort material eller vill jämföra hur olika grupper har 
svarat kan man ta hjälp, till exempel av en kommunal administratör.
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Intresseförfrågan om aktiviteter

  
Ålder: ………………… år

Kryssa i de 5 aktiviteter Du är mest 
intresserad av att delta i

Man Kvinna

Social gemenskap, till exempel över en kopp kaffe

Högläsning av bok och/eller dagstidning

Talböcker

Lyssna på musik

Boken Kommer hem till dig

Filmvisning

Utflykt/temaresa

Föreläsare/andra inbjudna att berätta

Sjunga/lyssna till artister

Kreativitet, till exempel keramik, måla, handarbete

Samarbete med skolungdomar i olika former

Hjärngympa

Utställningar med konst och föremål

Eget förslag ………………………………………………
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Mingelkväll med prova-på
Den som inte prövat Qigong eller att läsa bloggar kan inte 
svara på om han eller hon tycker om det. Får man prova 
på blir valet lättare. För de personer som dessutom har 
svårt att ge svar på direkta frågor är det viktigt att skapa 
valmöjligheter genom att konkretisera och levandegöra 
olika aktiviteter.

Mingelkväll dokumenterades i Arboga

Vad?
Mingelkväll är en minimässa med möjlighet att prova på olika aktivi-
teter och umgås med andra. Aktiviteterna anpassas till mål gruppen. 
I exemplet ingick aktiviteter som linedance, Qigong, sång, wii-spel, 
lokala filmer och hantverk.

Varför?
Syftet är att ta reda på målgruppens intresse och inspirera dem till 
nya aktiviteter. Tillfället kan också användas för att marknadsföra 
aktiviteter som anordnas av omsorgen, biblioteket och olika 
samarbets partners.

Mingelkvällar är också en chans att visa upp vad kommunen och 
ideella krafter gör för att skapa en innehållsrik vardag för mål-
gruppen.

Hur?
I Arboga drog äldreomsorgen, biblioteket och två av studieförbunden 
(Vuxenskolan och Studiefrämjandet) upp riktlinjerna tillsammans. 
Sen bjöd de in fler aktörer som museet, PRO, SPF och ABF.

Äldreomsorgen och biblioteket delade på ansvaret för det praktiska 
arrangemanget. Biblioteket distribuerade affischer, publicerade 
information på hemsidan och höll kontakt med studieförbund och 
museum. Äldreomsorgen hade kontakt med frivilligorganisationer, 
skickade artikel till lokalpressen, ordnade lättare mingelmat och såg 
till att det fanns tillräckligt med personal som hjälpte de äldre till 
kvällen.

Affischering, information på hemsidor och artikel i lokaltidningen 
gav god uppslutning.

Mingelkväll är ett sätt att kombinera en social aktivitet 
med att presentera ett utbud av olika aktiviteter. I Arboga 
som testat mingelkväll var målgruppen äldre, både de 
som bor hemma och på äldreboende. Genom att samverka 
med fler och satsa på marknadsföring, bland annat i 
lokal tidningen, fick arrangemanget stor uppslutning och 
publicitet. En mingelkväll kan självklart också hållas i 
mindre skala och för en smalare målgrupp.

”En mörk och kall november-
kväll letar jag mig till mingel-
kvällen på ett äldreboende i 
Arboga. En representant från 
pensionärsföreningen önskar 
alla välkomna när jag kliver in.

Många besökare rör sig 
mellan borden. En del sitter 
och småpratar. Några boxas 
eller bowlar med hjälp av det 
nyinskaffade tv-spelet. En 
deltagare säger att de vill ha 
nya saker att se fram emot och 
längta till, annars blir det bara 
bingo.

En anställd från Köpings 
bibliotek tar fram gitarren 
och sjunger Taubes omtyckta 
ballader. Sorlet ökar igen efter 
musiken. Vi får gott att dricka 
och salta små läckerheter. 
Jag hinner delta i gemensam 
gymnastik innan avfärd.”
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Kommunikation och 
information

När ni kommit på vad ni ska göra och hur ni 
ska arbeta är kommunikation och information 
viktiga redskap för att samarbetet ska lyckas. 
Det gäller att kommunicera väl med varandra 
och med målgruppen, men information behövs 
också till kollegor i båda verksamheterna. Om 
samverkan sker i större skala eller varar längre 
kan det behövas fler sätt att informera och 

kommunicera. Under arbetets gång kan det till 
exempel bli aktuellt att bredda målgruppen eller 
att återkoppla till anhöriga och kontaktpersoner. 
Det är också viktigt och roligt att sprida 
information om det man gör till andra som 
arbetar med liknande verksamhet och till 
beslutsfattare. Här har vi samlat några idéer från 
projektet som handlar om att nå ut och nå fram.
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Informationsfolder
Det kan vara svårt för bibliotek att nå personer som inte själva kan komma till biblioteket, till exempel 
de som bor på olika institutioner eller är bundna till hemmet. En del av bibliotekets utbud och tjänster är 
särskilt intressanta för äldreomsorg och funktionshindersomsorg, till exempel extra lättlästa böcker och 
möjligheten att få böcker och annat material hemsänt. Men känner omsorgen till detta?

Att skapa en riktad informationsfolder är ett enkelt sätt att samarbeta mellan bibliotek och omsorg utan 
att ordna speciella arrangemang eller aktiviteter. Tillsammans skapar man text och design och kan också 
komma på nya saker att ta med i innehållet. Kanske kan målgruppen också involveras och vara delaktig i 
innehåll och form?

Samarbetet mellan bibliotek och omsorg är ett sätt att nå ut till en gemensam målgrupp och deras 
anhöriga. Samtidigt kan verksamheterna lära sig mer om varandra. Personal inom omsorgen får möjlighet 
att lära sig mer om bibliotekets tjänster och hur man kan förmedla dem till enskilda boende, men också 
hur tjänsterna kan användas i omsorgen. Biblioteket lär sig mer om omsorgens behov och resurser.

Informationsfolder dokumenterades i Arvika

Vad?
Utformning och spridning av informationsfolder om bibliotekets tjänst 
”Boken kommer” (hemsändning av böcker) och om böcker i olika format, till 
exempel ljudböcker att lyssna på och böcker med stor stil eller lättläst text.

Varför?
För att nå ut med information om biblioteket och dess utbud till boende, 
anhöriga och personal inom omsorgen. För att ge bibliotekspersonal och 
omsorgspersonal tillfälle att lära sig mer om varandras verksamheter och 
möjligheterna för den gemensamma målgruppen.

Hur?
I Arvika satte biblioteket ihop innehållet till foldern och äldreomsorgen såg 
till att informera och sprida foldern på sina arbetsplatser. Samarbete även 
om innehållet skulle kunna göra foldern ännu mer anpassad till målgruppen, 
till exempel genom tilltal, urval och ordval.
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Riktad information
För vissa målgrupper räcker inte allmän information. Om man som bibliotek har uppdraget att nå 
ut till alla invånare kan det krävas specialutformad information. De flesta bibliotek har till exempel 
speciell information för barn. När det gäller grupper som biblioteket inte har så stora kunskaper om är 
det en god idé att ta hjälp av dem som vet mer.

I det här exemplet samarbetade biblioteket och funktionshindersomsorgen om att göra bra information 
för personer med intellektuella funktionsnedsättningar. Idén är användbar även för andra målgrupper. 
Den bygger på att biblioteket och omsorgen lär av varandra för att utforma informationen.

Riktad information dokumenterades i Oxelösund och 
Upplands-Bro

Vad?
Information om biblioteket speciellt anpassad till en viss målgrupp.

Varför?
För att underlätta för gruppen (personer med intellektuella funktionsnedsättningar) att 
besöka biblioteket. För att biblioteket och omsorgen ska lära mer om varandra och kunna 
samarbeta bättre.

Hur?
Omsorgspersonalen berättade om målgruppens osäkerhet inför biblioteksbesök. 
De berättade också vad målgruppen trodde de behövde kunna för att våga använda 
biblioteket. Berättelserna blev en aha-upplevelse för bibliotekspersonalen. Till exempel är 
bilder viktiga för målgruppen.

Utifrån tipsen gjorde bibliotekspersonalen ett material som enkelt förklarar vad 
biblioteket är och var det ligger. Dessutom tipsar materialet om ett urval av saker att göra 
på biblioteket. Texterna kompletterades med fotografier.

Resultatet blev en introduktion som omsorgspersonalen kan använda för att prata om 
biblioteket och samtidigt visa bilder, till exempel på bibliotekshuset, biblioteks personalen 
och lånekortet.

Bilderna används också separat. Ett boende har satt biblioteksbilden på veckoschemat 
för att markera att på tisdag går vi till biblioteket efter lunch. Väl på biblioteket blir det 
många glada utrop av igenkännande och besökarna vill snart komma igen.
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Skicka vidare!
När samverkan lyckats och man vill engagera fler, hur gör man då? Det första 
steget är att berätta och visa för sina kollegor. Ingår arbetsplatsen i en större 
organisation kan man berätta för fler enheter, avdelningar eller boenden inom 
kommunen eller företaget. Har man ambitionen att även informera andra i 
samma bransch är det perfekt att delta på mässor eller konferenser.

Känns det osäket att tala inför okända människor? En trygghet på en 

Skicka vidare! dokumenterades i Hemse

Vad?
Deltagande i äldremässa.

Varför?
För att visa metoder och material som passar att använda i arbetet 
med dementa. För att sprida information om samarbetet mellan 
äldreomsorg och bibliotek.

Hur?
Aktiveraren på ett demensboende bokade ett utställningsbord på 
äldremässan i Visby. Med hjälp av biblioteket valde hon ut material; 
böcker, bilder, film och musik som hon själv använder i sitt arbete. 
Aktiveraren visade särskilt hur man kan arbeta med lättlästa 
böcker. Dessutom fanns information om samarbetet och projekt 
Prosit. Arrangemanget krävde en del förberedelser men blev mycket 
lyckat. Intresset var stort bland besökarna, särskilt när aktiveraren 
gav smakprov ur böckerna. 

branschmässa är att de som 
kommer dit jobbar med liknande 
saker. Tänk bara på vad du själv 
skulle vara intresserad av – 
ingenting är så bra som ett gott 
exempel. Visa och berätta vad 
ni har gjort, gärna med hjälp 
av rekvisita som böcker eller 
andra föremål. En affisch eller 
skylt som förklarar och väcker 
uppmärksamhet är bra som 
bakgrund.

Exemplet handlar om en 
aktivitets ansvarig från äldre-
omsorgen som ställde ut på en 
äldremässa och berättade om 
olika användbara material med 
betoning på lättlästa böcker. 
Motsvarande upplägg fungerar 
även på andra områden, och det 
finns mässor och konferenser 
för de flesta branscher och 
yrkesgrupper.
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Middag med bildspel
Ett inslag i samverkan är att återkoppla till den målgrupp 
som arbetet syftar till att nå. Återkopplingen påminner om 
de aktiviteter och upplevelser som samverkan skapat, men är 
också en ny aktivitet med eget värde.

Det finns flera olika sätt att återkoppla till målgrupper. Ett 
sätt är att använda bilder från aktiviteter; från till exempel 
musik stunder, högläsning, sällskapsspel, filmvisning och 
ut flykter. Foton kan arrangeras till ett bildspel som blir 
en levande utställning vid en gemensam träff för boende, 
anhöriga och personal. Att visa bilder på det som hänt gör upp-
levelsen verklig även för personer med sviktande minne eller 
intellektuella funktions nedsättningar, och för många är det en 
bekräftelse att se sig själv delta aktivt i något.

I exemplet ordnar ett boende en fin middag och ser tillbaka 
på en mängd arrangemang, men det kan vara mycket enklare 
än så. Man kan nöja sig med att återuppleva vårutflykten 
över en kopp kaffe, gå igenom vilka böcker bokcirkeln läst 
under säsongen eller visa bilder på alla brukare i färd med sina 
favorit sysselsättningar.
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Middag med bildspel dokumenterades i Burgsvik 

Vad?
Middag med bildspel som visar brukarna i olika aktiviteter som genomförts.

Varför?
För att stärka relationerna mellan boende, anhöriga och personal. För att informera anhöriga om 
aktiviteter som ordnats. För att ge boende en möjlighet att återuppleva aktiviteter och förmedla vad 
man tycker och tänker om dem.

Hur?
Att göra ett bildspel tar tid och kräver planering. Omsorgspersonalen behöver tillgång till en kamera 
att fotografera aktiviteter och händelser med och en dator att hantera bilderna på. I god tid går man 
sedan ut med inbjudan och samlar ihop bilder till bildspelet. Inför träffen behövs teknik att visa 
bilderna med, och en kontroll att allt fungerar. Till exempel kan datorn kopplas till en projektor eller 
vanlig storbilds-TV. Sedan tillkommer planering av mat eller kaffe för brukare och eventuella gäster.

I exemplet skötte omsorgen inbjudan och förberedelser till träffen. Bildspelet gjorde biblioteket 
och omsorgen tillsammans. Middag och dukning gjorde personal och boende tillsammans. Bordet 
dukades vackert med duk, blommor, ljus, servetter, fin porslin och bestick. Att göra i ordning 
middagsmaten till trettio personer tog tid. Personalen såg också till att de boende var klädda till fest. 
Mätta och belåtna samlades man i vardags rummet där det serverades kaffe och bildspelsvisning. 
Bildspelet innehöll alla de aktiviteter som har gjorts på boendet under projektets gång.

• Invigning av bibliotekshörna och minibibliotek

• Filmvisningar, med lokal anknytning och andra teman

• Högläsning

• Uteaktiviteter

• Musikstunder

• Sällskapslekar

Middagen uppskattades av alla. För de boende blir en sådan här middag en riktig fest och bildspelet 
väckte minnen, glädje och skratt. De boende fick nya kontakter och anhöriga känner sig mer hemma 
på boendet. Efter arrangemanget vågar de fråga om olika saker på ett mer otvunget sätt.
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När ni funnit varandra och ett gemensamt mål 
att sam arbeta för, hur kan ni gå vidare? Det 
finns en hel del erfarenheter att hämta från 
projekt Prosit. Här kan du läsa om vikten av 
att lära känna varandra och ha goda möten 
tillsammans. En handlingsplan under lättar sam-
arbetet oavsett om ni ingår i ett projekt eller 
inte. Du får också exempel på ett verktyg för att 
definiera och utvärdera samarbete och exempel 
på överenskommelser som ett led i att stärka 
samverkans hållbarhet. 

Från samtal till 
samverkan
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Möten om samarbete
För att ett samarbete ska fungera behöver parterna träffas och prata. Om samarbetet inte har 
en gemensam projektorganisation är det viktigt att ändå ha regelbundna möten. Formen och 
agendan för mötena beror av hur långt samarbetet kommit. Det är en god idé att använda en 
del av mötestiden för att prata om syfte och upplägg för kommande möten. I projekt Prosit har 
det varit lokala möten i alla kommunerna, men exemplet kommer från en kommun där möten 
mellan äldreboende och bibliotek blivit en del av den reguljära verksamheten. 

Möten om samarbete dokumenterades 
i Arvika

Vad?
I Arvika har biblioteket och kommunens äldreboende träffats. 
Träffarna började som projektmöten men har permanentats. Till-
sammans har parterna gjort en plan för framtiden som diskuteras 
på mötena för att hållas aktuell. Mötena används också för att bolla 
idéer och ta upp andra saker av gemensamt intresse.

Varför?
Till en början ordnade biblioteket och personal från kommunens 
äldre boende i Arvika träffar för att skapa och hålla kontakt mellan 
verk samheterna. Efterhand fick parterna större förståelse för 
varandras verksamheter. Tillsammans såg de bättre hur de kunde 
bidra till att ge de boende inom äldreomsorgen en mer meningsfull 
livssituation.

Hur?
I exemplet bjöd biblioteket in de kommunala äldreboendena till 
en första informations träff och därefter till regelbundna möten. 
Mötena hölls i en lokal på biblioteket. Biblioteks personalen var 
samman kallande, skötte mötes anteckningar, bjöd på fika och 
informerade på den egna arbetsplatsen. Äldreomsorgs personalen 
såg till att komma på mötena och informera vidare. Tillsammans 
skapade biblioteket och äldreomsorgen ett nätverk för kontinuerlig 
kontakt och diskussion. Kontakten har förbättrats mellan verk-
samheterna och biblioteket uppfattar att förståelsen för läsning 
och andra kulturaktiviteter har ökat hos äldreomsorgen. 

Möten om samarbete 
kan till exempel handla 
om att
• Lära känna varandra

• Visa och informera om 
varandras verksamheter

• Diskutera utgångspunkter för 
samarbete: vad, när, hur och 
varför

• Diskutera pågående 
samarbete: praktiska detaljer, 
utvärdering och förbättringar

• Bjuda in gäster för 
att lära mer om andra 
samarbetspartners, olika 
metoder, fördjupning 
inom kultur, omsorg eller 
samverkan

• Planera för fortsatt eller nytt 
samarbete
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Berätta för varandra!
För att samarbeten ska fungera bra behöver parterna förståelse för varandras uppdrag. 
Genom att avsätta tid för att berätta om sin egen verksamhet och lyssna på sin sam-
arbetspartner motverkas osäkerheter och missuppfattningar. Det kan vara svårt att hitta 
tid för personal att göra studiebesök hos varandra, men då kan en lösning vara att en chef 
eller representant för den ena verksamheten deltar i ett informationmöte hos den andra 
verksamheten. På många arbetsplatser har man så kallade arbetsplatsträffar varje månad där 
det ofta finns utrymme för kortare information till hela arbetsgruppen. Det är också en bra 
möjlighet att informera fler än bara de personer som deltar i själva samarbetet.

I exemplet var det personal från funktionshindersomsorgen som berättade om sin 
verksamhet och de personer som är berörda av den.

”Ju större insikt 
man får om 

varandras jobb 
desto lättare är det 

att samarbeta.”

Berätta för varandra! 
dokumenterades i Oxelösund

Vad?
Information för bibliotekspersonal om funktions-
hinders omsorgen.

Varför?
För att öka kunskaper och minska osäkerhet. För att 
personal från biblioteket och omsorgen ska få träffas 
och få bättre insikt om varandras verksamhets-
områden. 

Hur?
En chef från Omsorgen kom på ett av Kultur 
och Fritids personal möten och berättade om 
hur funktions hinders omsorgen i kommunen är 
organiserad med kortis, gruppboenden, social psykiatri 
och dagverksamhet. 

Informationen var väldigt bra. Bibliotekspersonalen 
fick god förståelse för hur omsorgen är organiserad 
och de blev bättre förberedda inför möten med bland 
annat utvecklingsstörda besökare.

När man berättar för 
varandra kan man till 
exempel utgå från
• Vad verksamheten 

innehåller.

• Vad som styr verksamheten 
(lagar och uppdrag).

• Vilken målgruppen är.

• Vilka förutsättningar och 
behov målgruppen har.

• Hur en genomsnittlig dag ser 
ut.
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Besök varandra!
När två verksamheter ska börja samarbeta startar den spännande processen att lära känna varandra. 
Samarbeten inleds ofta med kontakt via telefon eller mejl. Möten sker ofta på kontor eller i samman-
trädes rum. Här lyfter vi fram möjligheten att besöka varandra för att få en djupare förståelse av varandras 
verksamheter.

Ett studiebesök ger intryck för alla sinnen på ett annat sätt än en text eller en muntlig presentation på ett 
möte. Genom den egna upplevelsen blir det lättare att förstå och lättare att ställa frågor som kompletterar 
det värdarna visar och beskriver. Ett besök kan också leda till helt nya idéer. I exemplet besökte personal 
från funktionshindersomsorgen biblioteket och kom på att bibliotekets lokaler kunde användas på nya sätt.

Besök varandra! 
dokumenterades i Oxelösund

Vad?
Studiebesök med introduktion till bibliotekets utbud 
och lokaler för omsorgspersonal.

Varför?
För att personalen från de olika förvaltningarna ska 
träffas. Mötet gör det enklare att starta upp sam-
arbeten. Dessutom kan besök föda nya idéer. För 
värdarna (i det här fallet biblioteket) är besök också bra 
marknads föring.

Hur?
Alla anställda inom omsorgen bjöds in till biblioteket 
för visning av bibliotekets lokaler, utbud och annat som 
biblioteket erbjuder.

I Oxelösund finns fritidsgården i bibliotekets lokaler. 
Fritids gården är i stort sett outnyttjad fram till klockan 
tre på eftermiddagarna. Efter omsorgspersonalens 
besök på biblioteket har grupper från omsorgen lånat 
fritids gården flera gånger för att spela Wii, bordtennis 
och andra spel.
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Handlingsplaner
I ett projekt är det naturligt att skapa en gemensam 
plan för vad man ska åstad komma, och det behövs 
ofta för projektets dokumentation och utvärdering. 
En viktig poäng med handlingsplaner är att de hjälper 
till att fokusera på det gemen samma syftet, och den 
tanken kan man ha mycket nytta av även om man sam-
arbetar utan några yttre krav på redovisning. Då kan 
man själv välja tids perspektiv, struktur och detaljnivå.  
I projekt Prosit gjorde deltagarna lokala handlings-
planer utefter sina egna delmål. Som exempel på ett 
enkelt sätt att arbeta med handlings  planer har vi lånat 
minnesanteckningar från ett gemen samt möte där 
projektdeltagarna gick igenom behov och resurser och 
formulerade mål och strategier för att sedan nå fram 
till en enkel handlingsplan.  

Handlingsplan dokumenterades 
i Arboga 

Vad?
En enkel handlingsplan för arbetsgruppen som ska 
samarbeta.

Varför?
För att gemensamt definiera ett tydligt mål och en 
strategi för sam arbetet, och planera hur samarbetet 
skulle gå till utefter de lokala förut sättningarna. 

Hur?
Tillsammans gjorde man en nulägesanalys, listade 
behov och re surser, formulerade mål och strategi 
för den tänkta samverkan och prioriterade bland 
olika aktiviteter. Det handlade både om vilka kon-
kreta arrangemang man skulle satsa på och hur 
man skulle försöka nå det långsiktiga målet att 
samordna kommunens resurser för äldre aktiviteter. 
Handlingsplanen följdes sedan upp och justerades 
under projektets gång.

 

Prosit-möte på Stadsgården 2011-02-10 
Närvarande: Carina, Jeanette, Ewa och Eva.

1. Utvecklingsbehoven
Att samla de resurser som finns i Arboga för att nå ett 
bättre resultat, vad beträffar kulturaktiviteter för äldre.

Behov i Arboga kommun: Med utgångspunkt i Carinas 
Prosit-anteckningar försökte vi dra upp riktlinjerna för en 
handlingsplan.

• Biblioteket ska försöka få som rutin att skicka alla foldrar, 
affischer etc som kan vara av intresse, till Strandgården. 
Kanske kan man också organisera gemensamma besök på 
utställningar etc under dagtid.

• Samarbete med grundskolan är inte aktuellt just nu, 
däremot med Musikskolan (allt enligt de äldres önskemål).

• Information om projekt Prosit på kommunens hemsida 
känns inte särskilt viktig just nu. Däremot om enskilda 
aktiviteter, förstås.

• Kontakten med Arboga museum är etablerad och museet 
kommer att delta i ”Kafferepet”.

• De temastunder vi tidigare diskuterat har istället blivit 
tema Vår på Kafferepet.
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• Biblioteket medverkar gärna i ”vardagsaktiviteterna” 
på Strandgården. Exempelvis genom att hjälpa till med 
fler filmer, frågeböcker till hjärngympa (på sommaren), 
presentera lämpliga högläsningsböcker och andra media…

• Carina har väckt förslag om att skapa ett aktivitetsteam 
inom äldrevården i kommunen. Här skulle bl a ingå kultur-
ombud från de olika boendena. Vi tror att samarbetet med 
Köping kan ge oss bra uppslag om hur ett sånt team skulle 
kunna arbeta. Det skulle också vara ett sätt att sprida de 
erfarenheter vi gjort i projektet och en hjälp till fortsatt 
utvecklingsarbete.

• När projekttiden är slut bör rapport och handlingsplan 
för framtiden vara utarbetade och lämnas till chefen för 
omsorgen.

2. Nulägesanalys
Bibliotekets tjänster för de äldre som inte själva 
kan komma till biblioteket:
• Boken kommer till enskilda (65 personer 2010) och 

boenden (9 avdelningar).

• Information om BK, och talböcker på bibliotekets 
hemsida.

• Information om BK och andra bibliotekstjänster 
via ”Arboga-modellen” – alla över 75 år får besök av 
tjänsteman från kommunen (Senior +?).

Resurser när det gäller personal?
• Bibliotek : ca 10 + 3 timmar/v för BK o Daisy 

(bokplockande, inköp, talboksbränning, telsamtal, 
utkörning…).

• Äldreomsorgen: 20 timmar/v på Strandgården.

Bibliotekets relation till kommunens 
äldreomsorg, politiker, tjänstemän…
• Samverkansgrupp? Samverkanskontrakt?

Ingen formaliserad samarbetsgrupp, förutom Prosit-

gruppen. Men etablerade kontakter finns med personal 
inom äldreomsorgen, pensionärs föreningar, handikapp-
organisationer…

Anpassade medier på biblioteket
• talböcker (bränner själva), LL, Storstil, ljudböcker.

Faktorer i omvärlden som kan påverka 
samverkan mellan äldreomsorgen och biblioteket 
positivt/negativt?
• Ekonomiska och personella-resurser. Även 

organisatoriska.

3. Mål
• Att skapa ett aktivitetsteam för kulturaktiviteter för äldre 

i Arboga.

• Fortsätta samarbetet mellan äldreomsorg och bibliotek. 

• Vi vill även upprätthålla kontakterna med andra aktörer.

4. Strategi
• Presentera projektet och resultatet för vård och omsorgs-

chefen i kommunen.

• Aktivitetsteam med kontakt/representant från bibl.

• Planera in fortsatta träffar och aktiviteter.

5. Handlingsplan
• Vad?

• När? 

• Hur? 

• Vem/vilka?
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Frågor för bättre samverkan
För goda möten krävs bra struktur och stor lyhörd het. När man träffas för att 
diskutera och planera sam arbeten är det lätt att förlora sig i praktiska detaljer. En 
annan utmaning är att vara öppen och kon struktiv i diskussionerna. Men det finns 
hjälp  medel att ta till. I projekt Prosit använde del tagarna bland annat en kortlek 
med frågor som lyfter fram olika aspekter av delaktighet och sam verkan.

Kortleken från projekt Prosit innehåller både riktigt praktiska och mer 
reflekterande frågor. Korten har fungerat för att föra fram frågor som lätt tappas 
bort vid planeringsmöten. Vissa kort tar upp känsliga frågor, till exempel om 
hinder för sam verkan, utan att en enskild person behöver känna ansvar för att 
sätta ämnet på dagordningen. 

Kortleken kan till exempel användas vid slutet på möten då man drar ett kort och 
diskuterar frågan som kommer upp. Vissa frågor har ett du-tilltal. Då väljer man 
mellan att låta alla svara i tur och ordning eller att den som drar kortet svarar 
och att man sedan diskuterar gemensamt. Samtalet kan vara helt utan krav på 
uppföljning - bara för att ventilera ämnet - eller med mål att förbättra samarbetet. 
Då noteras i mötesanteckningarna vad frågan ledde fram till.
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Förslag till frågor för bättre samverkan

• Har ni i gruppen varit lika aktiva på 
mötet idag?
Varför? Varför inte?

• Har ni olika status eller mandat i 
gruppen?
I så fall, på vilket sätt påverkar det ert 
arbete?

• Hur värderas vars och ens kompetens:
- den personliga eller sociala?
- den yrkesmässiga?

• Hur skulle ni kunna arbeta bättre med 
era prioriteringar?

• Informerar ni andra om ert 
samarbete?
Om ja, vilka?

• På vilket sätt kan ni ge stöd åt andra 
genom samarbetet?

 

• Vad är roligast med ert samarbete?

• Hur gör ni för att finna nya 
infallsvinklar?

• Vad har du/ni kommit till insikt om 
idag under mötet?
- när det gäller samarbetet i vår grupp
- när det gäller arbetet mot vårt mål

• Har andra åsikter om ert samarbete? 
Ge exempel.

• Är er tidsplan realistisk?
Kan ni förändra planen om det 
behövs?

• Arbetet tillsammans skulle kunna 
förbättras genom att...

• Vad behöver er arbetsgrupp för stöd i 
form av personer och information?

• Hur har ni lyssnat på varandra idag:
- uppmärksamt?
- likgiltigt?
- distraherat?
- intresserat?

• Ger ni varandra positiv feedback i 
projektgruppen? Hur? Frågorna finns 

också som kortlek 
att klippa ur och 
använda på sidan 

119-120!
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Taxonomier – redskap för att utveckla och utvärdera
Det är lätt att enas om att samarbete mellan bibliotek och 
omsorg bör utvecklas men svårare att konkretisera vad man 
egentligen menar. Taxonomier är ett sätt att kon kretisera 
avsikter med samarbeten. En  som arbetat mycket med 
taxonomier är Malin Ögland, utvecklingsledare på Region-
bibliotek Stockholm. Så här beskriver hon vad taxonomier 
är och hur de kan användas:

Taxonomier är hierarkiska nivågrupperingar som är 
vanligast inom naturvetenskap. Den amerikanske 
psykologen och forskaren Benjamin Bloom tog taxonomi-
begreppet från naturvetenskapen till pedagogiken och 
utvecklade en taxonomi där kunskap definieras från lägre 
till högre nivå enligt följande: faktakunskap, förståelse, 
tillämpning, analys, syntes och värdering. Taxonomier har 
sedan formulerats inom många andra områden.

Inom biblioteks- och informationsvetenskap har den 
amerikanske forskaren David Loertscher utvecklat 
taxonomier som beskriver samarbete mellan skol-
bibliotekarie och lärare. Inom projektet Mäta och Väga 
utvecklade Regionbibliotek Stockholm ett antal taxonomier 
för att visa olika nivåer av samverkan mellan biblioteket och 
annan lokal verksamhet - bland annat äldreomsorg.

Taxonomier ger en möjlighet att nivågruppera egenskaper 
som har betydelse för kvalitet. På så sätt kan de vara an-
vänd bara inom verksamhet som inte låter sig beskrivas 
enbart utifrån nyckeltal. Taxonomier kan fungera som ett 
underlag för diskussion då man vill starta eller utveckla ett 
samarbete, till exempel att hitta en gemensam förståelse för 
vad man ska samarbeta kring och sträva mot.

Taxonomin ska läsas nedifrån och upp där nivå 1 är den 
lägsta nivån och 7 den högsta. Om man identifierar att man 
befinner sig på nivå 2 med ambitionen att nå till nivå 5 kan 
taxonomin vara till hjälp för att resonera kring vad man 
bör göra för att nå till högre nivåer. En taxonomi kan alltså 
användas vid verksamhetsutveckling men den kan också 
användas vid utvärdering av verksamhet – hur gick det; 
vilken nivå befinner vi oss på nu?

När man ska använda en taxonomi är första steget att 
bestämma hur taxonomin ska se ut. Man kan utgå från 
en färdig taxonomi, bearbeta en föreslagen taxonomi 
eller skapa en själv. Det är viktigt att utgå från de egna 
verksamheternas förutsättningar och situationen för 
samarbetet. En taxonomi kan också spegla graden av 
”fantasi” vad gäller beskrivningen av ett samarbetes 
möjligheter.

I takt med att ett samarbete fortgår kommer taxonomins 
högsta nivåer bli mer utvecklade och några av mellan-
nivåerna kanske fasas ihop. Under ett långvarigt 
sam arbete kan det därför bli nödvändigt att omarbeta 
taxonomin.

Taxonomin som presenteras här är framtagen innan 
projekt Prosit satte igång och speglar den erfarenhet av 
samarbete vi hade då. Den har tagits fram i ett biblioteks-
sammanhang och utifrån bibliotekspersonals olika 
er farenheter av samarbete med äldreomsorgen. Även om 
taxonomin beskriver samarbete är den formulerad utifrån 
bibliotekets uppdrag. Det är inte säkert att den skulle se 
ut som den gör om vi formulerat den tillsammans med 
äldreomsorgen.

Taxonomin är hämtad ur Mäta och Väga – om statistik och 
effektivitet på folkbibliotek (2010):
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Gemensam planering, genomförande och utvärdering av verksamhet
Exempel: Kommunövergripande plan kring biblioteksverksamhet inom 
äldre omsorgen finns. Tjänsterna inom verksamheten är definierade, avtal 
skrivna och ansvar fördelat. Verksamheten kan innebära bemannat bibliotek, 
musikcirklar, läsecirklar, författarbesök, litteraturföreläsningar.

5

6

7

4

2

3

1

Formaliserad och fördjupad samverkan. Kompetensen från båda verksam -
heterna används aktivt för att förbättra verksamheten gentemot de äldre
Exempel: Äldreomsorgens personal informerar om hur vårdbehoven kan se ut. 
Bibliotekspersonalen informerar om olika läshjälpmedel och relevant litteratur.

Regelbunden samverkan och ett gemensamt uppdrag är identifierat
Exempel: Biblioteket samarbetar med kontaktpersoner på äldreboenden som 
kan vara Läsombud eller Kulturombud. Kontaktpersonen har inte uppdrag eller 
mandat att driva verksamheten. Gemensamma fortbildningsdagar genomförs.

Närmare samverkan men beroende på personliga initiativ
Exempel: Enskilda äldreboenden gör satsningar t.ex. medieinköp med hjälp 
av bibliotekets personal.

Biblioteket har identifierat vilka fler aktörer i lokalsamhället, som riktar sin 
verksamhet gentemot äldreomsorgen är, för bred samverkan
Exempel: Kyrkan, Röda Korset, pensionärsorganisationer m.fl. bedriver olika typer av 
verksamhet som biblioteket kan komplettera istället för att, i värsta fall, konkurrera med.

Viss samverkan sker. Biblioteket har identifierat målgruppen
Exempel: Bokleveranser via hemtjänsten, depositioner, 
bokbeställningar, Boken kommer.

Biblioteket informerar om sin verksamhet
Exempel: Kampanjer då och då, Daisyvisningar, lokalt utformat 
informationsmaterial, informationsträffar om ex vis seniorsurf, 
information till pensionärsorganisationer, Boken Kommer. 

Förslag till 
taxonomi för 
samarbete mellan 
äldreomsorg och 
bibliotek
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Överenskommelser om 
samverkan
Ett av projekt Prosits övergripande mål var att 
nå långsiktiga överenskommelser om samverkan. 
Utvärderaren Tone Engen formulerade den tanken 
väl med följande ord:

”När det inträffar ekonomiska besparingar, när 
chefer och medarbetare avslutar anställning är det en 
fördel att ha en överenskommelse hur samverkan är 
organiserat. En överenskommelse är också en garant 
för den förankring som behövs hos ledning och bidrar 
med legitimitet inför alla medarbetare som berörs och 
förväntas stödja samverkan framöver.”

I många fall finns muntliga eller outtalade rutiner 
för samarbete men det kan vara svårt att nå 
formella överens kommelser. Mot bakgrund av 
Engens ord är överenskommelser viktiga för att 
alla parter ska vara delaktiga och för att samverkan 
ska hålla i längden. Sådana beslut fattas ofta högt 
upp i organisationen, i ledningsgrupper eller 
kommunala nämnder. Det kräver att information 
och beslutsunderlag vandrar hela vägen från 
vårdpersonal och bibliotekspersonal till chefer och 
politiker.

Om samverkan är formaliserad (till exempel i 
projektform) och visar på vinster för den gemen-
samma målgruppen kan de ansvariga presentera 
erfarenheterna till socialchefen och kulturchefen. 
Dessa kan i sin tur förankra samverkan hos 
besluts fattande politiker. Under projekt Prosit 
arbetade flera av deltagarna med att formulera 
mer långsiktiga överenskommelser,  men några 
skriftliga dokument blev inte klara innan 
projekttiden var slut.

Överenskommelser kan se ut på många olika sätt. 
De kan vara både enklare och mer detaljerade 
beroende på vad och vilka de gäller. Här följer två 
exempel på hur överenskommelser kan formuleras. 
Den första rör samverkan mellan bibliotek och 
äldre omsorg i Uppsala kommun. Det andra 
exemplet, från Centrum för lättläst, handlar om 
ansvarför delningen mellan bibliotek och omsorg i 
läs ombudsverksamheten.

 

Exempel 1
Överenskommelse om 
biblioteksservice

1. Parter
Uppsala stadsbibliotek, uppsökande enheten Karl Johans-
gårdarna

2. Syfte
Tillhandahålla biblioteksservice vid Karl Johansgårdarna för 
att höja livskvaliteten och välbefinnandet hos de boende. 
I uppdraget från Äldrekontoret anges att Uppsala stads-
bibliotek ska: ”Erbjuda uppsökande service från biblioteket 
till enheter för vårdboende, korttidsvård, dagverksamhet 
och träffpunkter för äldre. Enheter som utifrån sitt behov 
av servicegrad önskar låna/ta del av bibliotekets utbud och/
eller få personliga besök.”

3. Uppsala stadsbiblioteks åtaganden
Informera boende och personal om biblioteksservicen. 
Till handa hålla böcker och andra medier, som ljud böcker, 
tal böcker, tidskrifter och musik, för utlåning. 
Ge de boende möjlighet att beställa böcker och andra 
medier. 
Besöka och byta ut böcker en gång i månaden. 
Ansvara för transporterna.

4. Karl Johansgårdarnas åtaganden
Chef: Informera boende och personal om biblioteksservicen.
Anvisa lämplig plats för boklådor och bokvagn. 
Utse en kontaktperson.
Kontaktperson: Informera biblioteket om nyinflyttade 
boende, önskemål om böcker och andra förändringar.
Hjälpa biblioteket att hitta förkomna böcker och medier.

Av denna överenskommelse har vardera parten fått var sitt 
exemplar. 

Uppsala 2010-06-22   
För Uppsala stadsbibliotek         För Karl Johansgårdarna
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Exempel 2
Ett förslag från Centrum för lättläst till 
Samarbetsavtal/överenskommelse mellan 
kulturförvaltningen och socialförvaltningen ang. 
läsombudsverksamhet

Samarbetsavtal i ………………………………….………kommun mellan 
kulturförvaltningen och socialförvaltningen.

Det är en demokratisk rättighet att alla kommuninvånare får tillgång till 
nyheter, information och litteratur. Därför har socialförvaltningen och kultur-
förvaltningen idag enats om att samarbeta runt detta för att ge läsmöjligheter till 
dem som av olika anledningar inte kan eller orkar läsa själva.

Biblioteket ansvarar för: 
• Att tillhandahålla ett brett och aktuellt sortiment av anpassade media som 

exempelvis lättläst och talböcker.
• Att hålla kontakt med läsombuden och informera om böcker och annat aktuellt 

material.
• Att bjuda in läsombuden till biblioteket minst två gånger per år för bokprat och 

annat aktuellt material.
• Att ingå i en arbetsgrupp för läsombud med framförallt socialtjänsten, ett 

studie förbund och intresseorganisationer.
• Att alltid ha en ansvarig kontaktperson för läsombudsverksamheten.
• Att hålla socialförvaltningen informerad om förändringar eller hinder som 

påverkar det praktiska arbetet.

Socialförvaltningen ansvarar för: 
• Att läsestunder med högläsning erbjuds inom äldre- och handikappomsorgen 

varje vecka.
• Att de som kan läsa själva men behöver lättläst eller andra anpassade media får 

tillgång till det.
• Att personal vill samarbeta med biblioteket.
• Att det finns läsombud på varje enhet som fungerar som kontaktperson med 

biblioteket.
• Att registret på läsombuden hålls aktuellt och ändringar meddelas till 

bibliotekets kontaktperson.
• Avtalet uppdateras vartannat år på initiativ av biblioteket

Datum och kommun
Verksamhetschef vård och omsorg           Bibliotekschef
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RECEPT DEL 2: 
Aktiviteter
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Nu kommer vi till själva tillagningen! Här hittar du recept på saker att göra 
tillsammans. Under projekt Prosit testades dessa och andra aktiviteter av 
deltagarna. Du kan slå upp en speciell aktivitet eller läsa många för att få  idéer 
om olika sätt att samarbeta. 

Först kommer en kort beskrivning av varje aktivitet, och sedan ett exempel 
på genomförande från en eller flera av de deltagande kommunerna. Recepten 
är tänkta som inspiration, med stora möjligheter att ändra både innehåll och 
genomförande. Initiativen växlar i recepten. Ibland är det en av parterna som 
sköter det mesta, andra gånger är samarbetet mera genomgripande. I några 
fall är ytterligare en part förutom omsorg och bibliotek med i samarbetet, 
till exempel en intresseförening eller ett studieförbund. En hel del saker kan 
enkelt göras en enstaka gång – till exempel för att pröva värdet av aktiviteten 
eller själva samverkan - medan andra vinner på långsiktighet. Även den 
ekonomiska insatsen varierar mellan exemplen, men det mesta går att göra i 
större eller mindre skala.

Rubrikerna täcker in klassiska områden som läsning, musik och film som 
biblioteken arbetar med men som inte alltid når ut till alla. Under ”Tema-
träffar” hittar du aktiviteter som pågår på många håll inom äldre omsorg och 
funktions hinders omsorg, men som kan utvecklas ytterligare. ”Utställningar” 
och ”Resor” är exempel på fler teman som kan vara lämpliga att sam-
arbeta kring. I de avslutande gästrecepten förmedlar vi tips från några av de 
inspiratörer som medverkat i projektets fortbildningar.

47



48



Att uppleva läsning och ta del av samhällsinformation är en demokratisk 
rättighet - även för personer som inte kan läsa en vanlig text på egen hand. 
Bland personer med intellektuella funktionsnedsättningar varierar läs-
förmågan kraftigt. Vissa är helt beroende av att någon annan läser högt, 
medan andra kan läsa enkla böcker eller artiklar själva. Läsning är ett sätt 
att ta upp aktualiteter, att lära sig och - inte minst - att dela upplevelser och 
känslor. Inom äldreomsorgen finns människor som läst hela livet, men som 
inte längre kan eller vill läsa på egen hand. Det finns också personer som inte 
längre kan vara ute och fiska, odla sin trädgård eller fjällvandra, men som 
skulle kunna fortsätta att njuta av sina fritidsintressen, fast i bokform. När 
dementa personer får höra berättelser om saker de känner igen från tidigare i 
livet kan minnet vakna. Sådan läsning öppnar tillfällen till samtal. Personalen 
får också en inblick i de äldres liv och personlighet.

Gemensamt för grupperna är att de är beroende av andras initiativ för att 
läsningen ska bli av. Enstaka tillfällen av högläsning, regelbundna läsecirklar 
och utsedda läsombud är olika sätt att göra livet rikare för dessa personer. 

Läsning
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Högläsning
Högläsning står på många boendens veckoschema. Ändå 
skulle många fler kunna ta del av det skrivna ordet på ett 
enkelt sätt. Läsning är billigt och lätt att förbereda, och det 
finns många olika sorters böcker och annat material att 
läsa på flera olika sätt. Biblioteket kan ge den inspiration 
som behövs för att komma igång, men också hjälpa till att 
utveckla högläsningen vidare.

”Det är en rättighet 
att få läsa något annat 

än Pippi eller Alfons, 
många med funktions-
ned sättningar har inte 

tidigare fått höra en 
vuxenbok.” 

 

”Den gamle mannen får för 
en stund tillbaks sin yrkes-
identitet som fiskare när han 
under högläsningen lyssnar 
till berättelsen om yrkes-
fiskaren i När. Plötsligt blir 
den förvirrade gamla mannen 
en människa med en historia. 
Han växer och blir synlig som 
den man, far, son och yrkes-
arbetande han är och har 
varit. Hans identitet stärks 
och själv känslan höjs.”

Tips!
I Burgsvik prövade man med 
framgång högläsning på dialekt. 
En person läser högt ur tidskrifter 
eller tidningsartiklar. Det är bra 
med relativt korta berättelser från 
platser som de boende känner 
igen. De gamla dialektala orden 
ger upphov till diskussioner om 
vilket uttal som är rätt och vad den 
”egentliga” betydelsen är. Det blir 
långa och många utvikningar från 
texten.
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Högläsning dokumenterades på Gotland och Ekerö

Vad?
En person läser högt för boende eller brukare ur en bok eller tidning. Ofta för man också ett 
samtal kring texten.

Varför?
Högläsning fungerar för många olika behov. Det kan pigga upp och stimulera eller ge lugn och 
avslappning. Högläsning kan väcka gamla minnen och känslor och förmedla nya kunskaper och 
ge upphov till diskussioner. Läsning och samtal skapar delaktighet och förståelse mellan de som 
deltar.

Läsning kan vara roligt, spännande, gripande eller avkopplande. För personer med intellektuella 
funktionsnedsättningar kan man särskilt poängtera att högläsning är ett bra sätt att ta del av 
andra människors liv, tankar och känslor. För äldre och dementa personer kan man istället betona 
högläsningens betydelse för att minnas, och att läsestunden skapar ro och harmoni hos oroliga 
personer.

Hur?
Det är bra att hitta en tid och plats som ger lugn och koncentration. Försök också se till att alla 
som vill får komma till tals eller uttrycka sig på annat sätt.

Man kan ha en fast högläsningstid, till exempel efter maten eller kaffet en viss veckodag. Men det 
går också fint att fånga stunden och läsa spontant när det passar. Börja med en kort läsestund och 
se hur länge det känns bra.

Det finns fördelar med att någon ur den ordinarie personalen läser högt, men andra lösningar 
kan också fungera. Om det till exempel är någon från biblioteket eller en volontär som läser är det 
betydelse fullt att denna person är väl insatt i sammanhanget och gärna återkommer.

Man ska inte räkna med att alla boende eller brukare kan eller vill vara med. Tvärtom kan det vara 
en fördel att läsa för en mindre grupp i taget. Möjligen behövs flera olika läsestunder.

Fråga gärna deltagarna vad de vill höra om, och komplettera med andra texter. Man kan till 
exempel utgå från aktualiteter, gemensamma bakgrunder eller intressen. För personer med 
intellektuella funktions nedsättningar är det bra att välja ämnen som berör och knyter an till den 
egna vardagen, medan dementa personer ofta stimuleras av att känna igen berättelser, ord och 
företeelser från sitt tidigare liv.

Lättlästa böcker eller artiklar är ofta bra, liksom andra korta texter som inte är alltför kom-
plicerade. Ibland är bilder eller rytmer nyckeln till innehållet, till exempel i fotoböcker eller verser 
på rim. Biblioteket kan hjälpa till att skaffa läsning av alla slag och för olika nivåer.
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Läsombud
Många kommuner har tidigare haft läsombud eller 
kulturombud på boenden för äldre och för personer med 
funktionsnedsättningar. Men när personal byts ut går 
uppdraget inte alltid vidare, och på en del håll är det 
nu ovanligt med läsombud. I projekt Prosit valde flera 
kommuner att satsa på utbildning av nya läsombud.

”En annan effekt vi 
märkt är att några vård-

tagare blivit så intresserade 
av våra läsestunder att de nu 
själva börjat läsa böcker igen, 

och det vill vi så klart gärna 
stimulera till.” 

”De flesta böckerna lånar vi på 
biblioteket. Vi har köpt in en del 
böcker, men det händer också 
att vi i personalen tar med oss 
någon bok hemifrån som vi tror 
ska passa bra för högläsning.”

Lästips från projektet
• Lättlästa klassiker som Röde 

Orm och Mina drömmars stad

• Böckerna om En naken karl 
av Johan Werkmäster

• Lokal litteratur

• Verser, dikter och sångtexter
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Läsombud dokumenterades på Ekerö och 
Gotland, i Surahammar och Haninge

Vad?
Att vara läsombud är ett uppdrag för att kontinuerligt ge läsmöjligheter 
till de som inte kan eller orkar läsa själva. Läsombud finns i olika personal-
grupper och man är läsombud som en del av sitt vanliga arbete. Ett läs-
ombud ordnar regelbundna läsestunder med högläsning, inspirerar sina 
kollegor att läsa högt och håller kontakt med det lokala biblioteket.

Varför?
Det finns många goda skäl för högläsning (se föregående avsnitt), och 
läs ombud är ett sätt att arbeta mer långsiktigt och systematiskt med 
läsning. Utöver alla goda effekter för de boende eller brukare man läser för 
märks effekter också för läsombuden själva. Det är en ny och stimulerande 
arbets uppgift som berikar kontakten med de man läser tillsammans med. 
Läsombud berättar ofta att de lärt känna de boende bättre och att de fått 
ökad arbetsglädje och egen läslust.

Hur?
Den som vill bli läsombud går en studiecirkel som anordnas av studie-
förbund i samarbete med biblioteket. I cirkeln lär man sig hur man ordnar 
lässtunder, och får tips och träning i hur man läser för andra. Man får veta 
mer om lättlästa böcker, tidningar och samhällsinformation och annat 
material som passar för högläsning. Det ingår också tillfälle till diskussion 
och utbyte av erfarenheter.

Efter kursens slut brukar det finnas möjlighet till inspirationsträffar då och 
då, och alla som gått läsombudsutbildning får tidningen LÄSOMBUDET 
från Centrum för lättläst.

För att uppdraget ska bli långsiktigt är det avgörande att ledningen stödjer 
uppgiften som läsombud, och att man prioriterar högläsning i verk sam-
heten för boende eller brukare.
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Läsecirklar
Ett sätt att verkligen sätta läsning på schemat är att anordna 
läsecirklar för boende eller brukare. Det kan göras på många 
olika sätt beroende på vilka som är med och hur de praktiska 
förutsättningarna ser ut. Man kan ordna en informell serie 
träffar i dagrummet eller en formell studiecirkel i samarbete 
med ett studieförbund, eller någon helt annan variant. Men 
här är det verkligen en poäng att man tänker långsiktigt. Då 
kan man också justera arrangemanget eller vad man läser tills 
man hittat en bra form.

Att tänka på!
• Eventuellt samarbete med fler, som studieförbund 

och intresseföreningar?

• Hur når information ut till deltagarna? Via personal, 
anhöriga eller direkt?

• Ska träffarna vara fristående eller ska man fortsätta 
kring samma bok eller tema?

• Välj typ av böcker efter målgruppen: vanlig tryckt 
bok, stor stil, lättläst bok, novell, ljudbok, bildverk...

• Ljudförstärkning (mikrofon eller hörslinga) kan 
behövas vid träffarna om någon hör dåligt.
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Läsecirkel dokumenterades i Upplands-Bro

Vad?
En serie träffar där man läser och diskuterar böcker. Den kan vara öppen för 
alla eller en speciell målgrupp, som till exempel boende eller brukare inom 
funktionshindersomsorg eller äldreomsorg.

Varför?
För att stimulera till läsning och ge läsupplevelser.

I Upplands-Bro fungerade det så att några 
brukare inom funktionshindersomsorgen 
önskade en läsecirkel på biblioteket. 
Biblioteket, som var vana att ordna sådant 
för andra grupper, nappade på förslaget. 
Man gjorde upp att biblioteket ansvarade 
för arrangemangen med lokal, böcker, fika 
och cirkelledare. Omsorgen uppmuntrade 
till deltagande, tog emot anmälningar, var 
ledsagare och bistod med personal under 
träffarna.

När det visade sig att deltagarna inte 
själva visste vad en läsecirkel var blev 
biblioteks personalen osäkra - men det 
fungerade utmärkt! Deltagarna hade en 
öppen inställning till arrangemanget och 
tillsammans utvecklade man konceptet 
med högläsning och fikapaus. En viktig 
faktor var att boken var bra, det vill säga 
lättläst och rolig eller spännande.

Nu vill fler och fler brukare delta i läse-
cirkel, och ett plus är att omsorgens 
personal har eget utbyte av att medverka i 
träffarna. Utöver läsupplevelser och trevlig 
sam varo lyckas man sprida en positiv 
bild av biblioteket till omsorgen och dess 
brukare och vice versa.

Hur?
Det finns många olika varianter på läsecirklar. Antingen 
turas deltagarna om att läsa högt eller så läser cirkel-
ledaren högt. Man kan också lyssna på en ljudbok till-
sammans, men då kan det kan vara vanskligt att få alla 
lyssnare att hänga med och det blir svårare att fånga 
upp kommentarer och diskutera med deltagarna.

En annan variant, om deltagarna kan och vill, är att 
man istället väljer att läsa böcker mellan träffarna och 
sedan berättar om dem för varandra. Antingen läser alla 
samma bok (fast kanske i olika former) eller så väljer 
deltagarna själva sina egna favoritböcker att läsa och 
sedan berätta om.

Det är väldigt viktigt att välja böcker som intresserar 
deltagarna - de får gärna vara fängslande eller roliga 
eller väcka minnen - och att texten är på rätt nivå för 
deltagarna.

Rent praktiskt bör man göra upp om arbetsfördelningen 
av arrangemanget; vem som står för inbjudan, lokal, 
fika och så vidare. Biblioteket kan tipsa om och skaffa 
fram böckerna medan boendepersonal kan se till att 
deltagarna kan vara med. Det är ofta en fördel om 
information till brukarna och anmälan sköts på deras 
eget dagcenter, äldreboende eller träffpunkt, men 
informationen kan också administreras av biblioteket. 
Beroende på situation och grupp kan personal från 
omsorgen eller från biblioteket leda cirkeln.
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Minibibliotek
Även om det går bra att få tag på böcker och annat material 
tillfälligt till exempel genom kommunens bibliotek finns det 
en poäng med att ha en fast samling på plats på boenden. 
Då kan man fånga stunden för att läsa, lyssna eller titta när 
som helst. Vissa böcker är också bra att ha ständigt på plats 
för att kunna kolla upp saker, som till exempel kartbok, 
fågelbok och ordbok. Via bibliotek och bokhandel kan man 
sedan komplettera med böcker efter individuella önskemål 
och aktuella teman. Ett minibibliotek på en avgränsad yta 
kan också bli en mötesplats och ett nav för aktiviteter och 
stimulans. På Gotland har man inrett fina biblioteksrum som 
används till många olika saker.

”Ofta läser vi någon lättläst berättelse 
från LL-förlaget, men vi läser också 
dikter, noveller och ur olika fakta-
böcker, exempelvis böcker med bilder 
på växter, blommor eller hundar. En 
gång i veckan får vi tidningen 8 sidor 
med lätt lästa nyheter och samman-
fattningar av dagsaktuella händelser.”
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Minibibliotek dokumenterades på Gotland

Vad?
En samling böcker och annat material samlade i ett 
eget rum eller bara i en bokhylla. Lättlästa böcker i 
olika ämnen passar särskilt bra, till exempel träd gårds-
böcker, fakta om städer, helger, historia, sport och 
hem bygden. Skönlitteratur har en given plats, både i 
form av kortare och längre berättelser och som poesi 
och bildverk. Böcker med humor och korta essäer är 
också bra. Till äldreomsorgen köpte man i exemplet 
böcker med tanke på de boendes yrkesbakgrund och 
intressen samt böcker med många bilder, sångböcker, 
CD-musik, talboksspelare, filmer med lokal 
anknytning, spel och korsord.

Varför?
Ett minibibliotek är en resurs i det vardagliga arbetet. 
Med material i minibiblioteket får personalen på 
av delningen tillgång till böcker, musik, bilder, filmer 
och annat material som de kan arbeta med. Det 
underlättar för personalen att genomföra aktiviteter 
kring böcker och läsning som berikar de boendes 
dag med kreativa inslag. Högläsning ur en bok om 
hembygden eller personliga intressen öppnar upp för 
samtal. En sångstund eller en diskussion om dagens 
namn i almanackan stimulerar både personal och 
boende. Boken om trädgård ger uppslag till att sätta 
frön och börja planera för nyplantering tillsammans 
med de boende. Boken om kafferep ger idéer om att 
baka tillsammans och bjuda in andra avdelningar till 
gemenskap.

Hur?
I projektet har flera små biblioteksrum skapats som 
används för en mängd olika aktiviteter. I Burgsvik 
på Gotland skapade man ett rum inne på biblioteket, 
och på andra ställen inreddes mini bibliotek på äldre-
boenden som trivsamma kultur- och aktivitetsrum. 

Ursprunget var tankar om hur man skulle kunna 
nå ut med kultur till fler äldre, men samma idé kan 
användas för att nå andra grupper också, till exempel 
personer med olika typer av funktionsnedsättningar.

Bibliotekspersonalen i Burgsvik frågade sig ”Var kan 
vi vara ostörda med aktiviteter för de äldre?”. En 
handlings plan upprättades och högst upp på listan 
hamnade att skapa ett Prositrum av ett gammalt 
skräp rum som stod låst. Rummet blev en populär 
träff punkt och utgångspunkt för många olika 
aktiviteter. Pensionärsföreningarna träffas här en gång 
i veckan. Deltagarna går stavgång och därefter bjuds 
de på någon form av kulturell aktivitet. Det kan till 
exempel vara handarbetscafé, jazzmusik, operasång, 
hög läsning, boktips och boksamtal. Nu önskar 
pensionärs föreningarna delta i Digidelprojektet om 
digital del aktighet och då passar det också bra att hålla 
till i Prositrummet.

På avdelningar inom äldreboenden inreddes trevliga 
läs hörnor med sköna sittmöbler, fin matta, bra 
belysning och nya bokhyllor som fyllts med material 
till små minibibliotek. Med hjälp av ideellt arbete 
målades rummen vita och möblerades med gamla 
möbler som renoverats. Det blev trevliga rum att 
samlas eller sitta själv i. På Sudergården dekorerade 
en lokal konstnär, Agneta Engström, bokhyllan. 
Atmosfären är vänligt hemtrevlig och möblerna skiljer 
sig från boendet i övrigt. Det är också en poäng att 
man kan dela på de boende som vill och kan vara med 
på till exempel en läsestund, och övriga boende. Här 
vet man att det är i minibiblioteket som samlingen 
eller aktiviteten pågår.
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Musik på radio och skivor används ofta som lugnande bak-
grund eller trallvänligt sällskap. Men levande musiker som 
spelar ger en mycket mer intensiv och direkt känsla. När 
man lyssnar på människor som spelar musik man gillar är 
det svårt att inte vara här och nu, oavsett om man är gammal 
och glömsk eller ung och nyfiken. Kombinationen av toner, 
rytmer och text går direkt in i människans inre och stimulerar 
kroppens eget belöningssystem.

Här kommer några exempel på hur man kan jobba med musik 
för ökad livskvalitet. Att vara delaktig och själv sjunga eller 
klappa takten ger en extra dimension. Det gäller oavsett 
om man ordnar enkla sångstunder på en träffpunkt eller ett 
boende, om man möter glada amatörer som presenterar sig 
med musik och dikt eller om man arrangerar musik caféer med 
professionella artister.

Musik
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Sångstunder
Att sjunga tillsammans är lätt och 
roligt, och det ger ofta ett välbehag 
som räcker långt efter att musiken 
tystnat. Musik- och sångstunder 
är också vanliga aktiviteter på 
boenden och träff punkter för äldre 
och personer med funktions hinder. 
Man kan ordna sångstunder på flera 
olika sätt, och i exemplet prövade 
man både att ta hjälp av en sångkör 
och att sjunga helt själva. Med hjälp 
av biblioteket kan man få tag i fler 
sångböcker och noter, kanske utifrån 
ett visst tema, och dessutom skivor 
att lyssna och sjunga till. Det här 
är ett exempel på hur en aktivitets-
ansvarig inom omsorgen och en 
bibliotekarie enkelt kan samarbeta 
och ge aktiviteten extra värde bara 
genom att kombinera sina vanliga 
kunskaper.

Sångstunder dokumenterades på Gotland

Vad?
Sångstunder för boende på en avdelning, med eller utan inbjudna sångare 
utifrån.

Varför?
För att ha en rolig stund tillsammans, och för att ge lugn eller stimulans. 
För dementa personer är sång också ett bra sätt att väcka minnen.

Hur?
Sångstunden bör planeras i förväg, i synnerhet om någon utifrån ska 
med verka. Tillsammans funderar man på vilken musik som passar och 
ordnar med sångböcker och noter. Sångstunder går att hålla väldigt enkla 
och korta och kan därför passa även svårt sjuka personer. I synnerhet då 
är det viktigt att tänka på vilken tidpunkt och lokal som passar bäst. I 
exemplet gjorde man det så enkelt som möjligt och samlades några stycken 
i avdelningens vardagsrum. På en träffpunkt för friskare personer kan 
det gärna vara en större lokal eftersom sången kan locka till sig många 
personer.

I projektet provade ett demensboende att ordna några olika varianter 
av sångstunder med stöd av biblioteket. Vid de enklaste sångstunderna 
fungerade någon ur vårdpersonalen som sångledare och man sjöng 
tillsammans med hjälp av sångböcker och sånghäften. Det blev mycket 
glädje och skratt, men också andra känslor lockades fram av musiken. 
Dessutom väcktes många gamla minnen, till lycka inte minst för de 
deltagare som upplever nutiden som svårare att orientera sig i än gamla 
tider.

Vid andra tillfällen bjöds de gamla på sång av en inbjuden kör. Mellan 
körsånger och kaffedrickande var det allsång och många sjöng med. De 
gamla fick också vara med och sjunga kanon, vilket uppskattades. Även 
här är det bra att ha sångtexter förberedda, gärna också information om 
melodierna och kompositörerna.

I exemplet ansvarade biblioteket för att hitta bra sångböcker och annat 
material, medan äldreomsorgen svarade för arrangemanget. Det behövs 
en person som leder sången, till exempel en aktivitets ansvarig från 
äldreomsorgen. Information om arrangemanget är enkelt för omsorgs-
personalen att sköta om det sker internt på en avdelning. Håller man 
till på en öppen verksamhet eller på biblioteket krävs mer arbete för att 
marknadsföra evenemanget.

”De sorgligaste 
sångerna blev de 

mest uppskattade 
på demensboendet. 
’Vildandens klagan’ 
är en sång som är 

mycket omtyckt.” 
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som räcker långt efter att musiken 
tystnat. Musik- och sångstunder 
är också vanliga aktiviteter på 
boenden och träff punkter för äldre 
och personer med funktions hinder. 
Man kan ordna sångstunder på flera 
olika sätt, och i exemplet prövade 
man både att ta hjälp av en sångkör 
och att sjunga helt själva. Med hjälp 
av biblioteket kan man få tag i fler 
sångböcker och noter, kanske utifrån 
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är ett exempel på hur en aktivitets-
ansvarig inom omsorgen och en 
bibliotekarie enkelt kan samarbeta 
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Varför?
För att ha en rolig stund tillsammans, och för att ge lugn eller stimulans. 
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Sångstunden bör planeras i förväg, i synnerhet om någon utifrån ska 
med verka. Tillsammans funderar man på vilken musik som passar och 
ordnar med sångböcker och noter. Sångstunder går att hålla väldigt enkla 
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personer.

I projektet provade ett demensboende att ordna några olika varianter 
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Dessutom väcktes många gamla minnen, till lycka inte minst för de 
deltagare som upplever nutiden som svårare att orientera sig i än gamla 
tider.

Vid andra tillfällen bjöds de gamla på sång av en inbjuden kör. Mellan 
körsånger och kaffedrickande var det allsång och många sjöng med. De 
gamla fick också vara med och sjunga kanon, vilket uppskattades. Även 
här är det bra att ha sångtexter förberedda, gärna också information om 
melodierna och kompositörerna.
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Musikcafé
I exemplet utnyttjade man bibliotekets ordinarie program-
verksamhet för äldreomsorgens brukare, men omsorgen 
kan även ordna egna program och hålla till i egen lokal 
istället. I många kommuner och landsting erbjuds utbuds-
kataloger med bland annat musikprogram som verk sam-
heter inom vård och omsorg kan boka till bra pris. Den 
kommunala musikskolan eller musiklinjer på gymnasiet är 
också tänkbara samarbetspartners.

Musikcafé dokumenterades i Burgsvik 

Vad?
Musikcafé med olika sorters musik på biblioteket.

Varför?
För att dela musikens glädje. För att ge samvaro, väcka minnen och samtala.

Hur?
Arrangemangen var förlagda i biblioteket där alla samlades för att lyssna. Biblioteket sam-
arbetade med länsmusiken om en serie framträdanden under en termin. Det var olika musik-
program: jazzmusik, klassisk musik, opera, modern musik och allsång. Kaffestunden efteråt 
var viktig, den gav tillfälle till samvaro och samtal om det man hört och upplevt.

När man arrangerar hela serier av återkommande arrangemang, som musikcaféer, innebär 
det en hel del planering. Då är det viktigt att klargöra vem som ansvarar för vad. Det kan 
se ut på många olika sätt, bland annat beroende på vilka man samarbetar med eller anlitar 
för fram förandet. Om man som i exemplet utnyttjar bibliotekets eget program utbud sköter 
biblioteks personalen det mesta kring arrangemangen. För äldreomsorgen eller funktions-
hinders omsorgen handlar det då främst om att sprida information till de boende och om att 
hjälpa de som önskar gå på musikcafé att ta sig dit och hem.
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Musik och dikt
Du får aldrig en andra chans att ge 
ett första intryck! Här kommer ett 
tips på hur man kan introducera 
biblioteket på olika äldre boenden 
med hjälp av musik och dikt. Det 
är en utmaning att samtidigt vara 
både informativ och inspirerande. 
Med hjälp av musik, drama eller 
kanske bilder blir pre sentationen 
mer levande. Tipset kan lätt 
över föras till funktions hinders-
omsorgen om man byter ut en del 
sånger och dikter.

Musik och dikt dokumenterades i Köping

Vad?
Några ur bibliotekspersonalen presenterar sig och sin verksamhet 
med hjälp av dikter, verser och musik på olika boenden och träff-
punkter.

Varför?
För att sprida glädje med musik och dikt. För att presentera 
bibliotekets kontaktpersoner och inspirera till användning av 
bibliotekets resurser.

Hur?
Några ur bibliotekspersonalen tog med sig gitarren och framförde 
sånger, musik och dikter på olika äldreboenden. De berättade också 
om vad som finns på biblioteket, bland annat om talböcker och 
storstilsböcker. Äldreomsorgens aktivitetsteam ordnade med lokal 
och teknik samt marknadsförde evenemangen på äldreboendena.

Några exempel på musik 
som ingick
• Jag vet en dejlig rosa

• Kristallen den fina

• Evert Taubes melodier

• Alice Babs

• Thore Skogman

• Potpurri med gamla kända 
melodier

• Elvis

• Paul Anka

• Rostema med blandade 
melodier med rosinnehåll

• Några dansbandslåtar, till 
exempel med Sven Ingvars

Några exempel på text 
som ingick
• Varför växer gräset, Klas 

Hallberg och Magnus Kull

• Mark Levengood

• Patricia Tudor-Sandahl

 

62



63



64



Att visa film är tacksamt, inte minst när du vill nå äldre 
och personer med intellektuella funktionsnedsättningar. 
Film upplevelsen är direkt, mycket tack vare att den 
inne håller både ljud och rörliga bilder. Det finns mycket 
att prata om när man sett en film: vad var bäst? vad var 
roligast? vad tänkte du på? fanns det något du undrade 
över? kände du igen dig i någon av personerna? och så 
vidare.

Valmöjligheterna när det gäller film är stora efter-
som det finns ett stort utbud. Det finns roliga filmer, 
spännande filmer, sorgliga filmer, fantasifyllda filmer och 
dokumentära filmer. Musikfilmer är ofta mycket upp-
skattade. Inom projekt Prosit testade man att sam arbeta 
kring film och film visning på några olika sätt, och ett stort 
värde låg i att prova sig fram. Särskilt i ett av exemplen 
blev det tydligt att man måste tänka sig noga för vilken 
typ av film som passar vilken målgrupp.

Film
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Filmvisning
På två ställen samarbetade biblioteket och äldreomsorgen kring filmvisningar 
på plats på äldreboenden. I ena fallet arbetade man också med museum och 
filmkonsulent och filmerna visades på flera bibliotek. I andra fallet höll man 
helt och hållet till på det egna boendet, och samlade ihop filmintresserade 
från olika avdelningar. Urvalet gjordes i samarbete med biblioteket, där det 
ofta finns specialkompetens dels om filmer och dels om ämnen som kan vara 
intressanta, till exempel lokalhistoria.

Sömnig buskis och pigg lokalhistoria
”Vi på biblioteket och äldreboendet hade en gemensam 
önskan om att det första gången skulle vara en rolig 
film. Många förväntansfulla personer infann sig 
och slog sig ner framför filmduken. Men den första 
filmvisningen blev tyvärr inte så bra. Vi visade då 
”Åsa-Nisse på Mallorca” och filmen innehåller snåriga 
intriger, tillbakablickar i historien och drömsekvenser 
som var för svåra för de dementa att uppfatta. Tre 
personer somnade och två gick därifrån.

Vilka filmer skulle visas i fortsättningen? Vi 
diskuterade och kom fram till att pröva att visa gamla 
filmer med lokal anknytning. Vi kom över gamla filmer 
som är inspelade på Gotland med lokal anknytning. 
Filmerna har förts över till dvd. En film handlade 
om det gamla mejeriet i Burgsvik. Den blev mycket 
upp skattad och gav många, många kommentarer. 
Vi ett annat tillfälle visades en film om höbärgning. 
Filmer som ”Emil i Lönneberga” har också hög igen-
kännandegrad och är uppdelad i lagom långa avsnitt.”
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Filmvisning dokumenterades i Köping och 
i Burgsvik

Vad?
Filmvisning med kaffe eller snacks för äldre och dementa personer på 
äldreboenden.

Varför?
För att i gemenskap med andra uppleva en film, och sedan tillsammans 
tala om filmen. För att få avkoppling, underhållning eller spänning. För 
att minnas och diskutera hur det var förr.

Hur?
En viktig del av arbetet är att välja filmer och filmerna bör väljas efter 
målgrupp. Äldre personer kan vara nog så intresserade av moderna 
filmer, inte minst sådana som väckt uppmärksamhet och diskuterats i 
radio och på tv. För att filmen ska passa en hel grupp bör man dock välja 
bort de mest extrema titlarna med till exempel mycket våld eller sex.

Vid filmvisning för personer med demens fungerar enkel handling och 
korta filmer bäst. Ett bra alternativ till spelfilmer är kortare filmer eller 
avsnitt, gärna med anknytning till lokalhistoria eller mode, vanor eller 
händelser från förr. Kolla gärna med museum eller arkiv om de har 
äldre lokala filmer. En annan resurs är material från Sveriges television, 
till exempel journalfilmer och äldre tv-serier.

En inbjudan skickas till målgruppen. Innan visning är det viktigt 
att kon trollera lokal, utrustning och teknik, samt att skaffa tillstånd 
att visa film. På en riktig filmvisning vill man ha bra ljud och ljus för-
hållanden. För en mindre grupp fungerar en dvd-spelare och en rejäl tv-
skärm i ett avskilt rum. Det är viktigt att man inte stör andra eller störs 
själv under filmupplevelsen. Fika eller annat tilltugg efteråt ger tillfälle 
att diskutera det gruppen sett.
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Filmklubb på biblioteket
I det här exemplet är det funktionshindersomsorgens brukare som tillsammans med 
biblioteket bildar en egen filmklubb och på det sättet får tillgång till ett stort film utbud. Det 
är ett bra sätt för att få personal och brukare inom omsorgen att känna sig välkomna till 
biblioteket, och ett bra sätt för bibliotekspersonalen att lära sig mer om omsorgen.

Filmklubb på biblioteket dokumenterades i Oxelösund

Vad?
Filmklubb med filmvisning i bibliotekets programrum.

Varför?
För att skapa gemensamma filmupplevelser. För att erbjuda omsorgens brukare ett positivt 
arrangemang i bibliotekets lokaler. För att bibliotek och omsorg ska lära känna varandra och 
lära sig mer om varandras verksamheter.

Hur?
Börja med att bilda en filmklubb med medlemskort och skaffa licens hos Swedish film AB för 
att visa filmer för grupper. Avtal som ger rättigheter att visa relativt nyutkomna filmer kostar 
en slant. I exemplet valde man visningsrätt för upp till 49 personer. Därefter valde omsorgs-
personal, brukare och bibliotekspersonal tillsammans vilka filmer som skulle visas. Swedish 
films katalog på internet är ett bra verktyg.

Omsorgspersonalen såg till att affischer och flyers kom ut till brukarna och att de kunde 
komma till filmvisningarna. Filmvisningarna hölls var fjärde helg, delvis under bibliotekets 
ordinarie öppettid. En person från biblioteket stannade kvar efter bibliotekets stängningstid 
tills filmen var slut. Glöm inte tillbehören – ingen filmklubb är komplett utan medlemskort 
och popcorn!
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Här får du exempel på hur man kan samarbeta kring var-
dagliga aktiviteter som skapar trivsel och ger stimulans. 
Det är recept som inte behöver kosta mycket i tid eller 
resurser och som passar in i den vanliga verksamheten. 
Genom samarbeten kan de här aktiviteterna utvecklas 
så att de varar längre och ger större effekt, till exempel i 
form av mer diskussion eller eftertanke.

Tematräffar
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Kafferep eller lyxfika
Fikastunden är helig för många, och definitivt en viktig hållpunkt 
på de flesta träffpunkter och boenden för äldre och personer med 
funktions hinder. Det här är ett sätt att göra något mer av fika-
stunden. Att bjuda in ”grannar” eller andra kontakter passar bra när 
man ordnat fint och bakat själv. När det gäller läsning och samtal 
kan man välja att fokusera på det praktiska; bakning, dukning, ser-
vering. Men man kan också välja att utgå mer från fakta, historia 
och traditioner kring fikande i olika landskap eller länder. Varifrån 
kommer kaffe och te? Är turkiskt kaffe extra starkt? Var i Sverige 
dricker man kaffe på bit, eller på fat? Exemplet här är taget från 
äldreo msorgen, men det är lätt att justera upplägget så att det passar 
även andra målgrupper.

Kafferep eller lyxfika dokumenterades på Gotland

Vad?
Kafferep tillsammans med andra avdelningar på äldreboendet.

Varför?
För att ge de boende trevlig samvaro och tillfälle till samtal kring kaffe, bakning och 
fikande.

Hur?
Först skrevs en inbjudan till den andra demensavdelningen. Biblioteket plockade ihop 
böcker som handlar om kaffe och bakning, och passande musik.

På förmiddagen själva kafferepsdagen bakade boende och personal tillsammans. Det 
doftade nybakat, så gott! Efter lunch dukades ett fint kaffebord med duk, blommor 
och vackra kaffekoppar. Inbjudan, bakning, dukning och samtalen kring kaffebordet 
var äldreomsorgens ansvar. Kring bordet tittade man i böcker och lyssnade på musik. 
Samtalet tog fart: Hur såg ett kaffebord ut när de boende var unga? Hur lagade man 
kaffe förr? Vad fanns det för kaffe då? Hur var en kafferast när de var unga? Hur 
bakade man förr?

”Sången ’Kaffe utan 
grädde är som kärlek 

utan kyssar’  väckte 
minnen, skratt, fniss och 
öppnade upp för samtal 

om andra ämnen.”
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Schack och andra 
brädspel
Fia med knuff, Backgammon, Alfapet, Sänka skepp 
eller varför inte ett parti schack? Det finns många 
klassiska brädspel och det dyker ständigt upp nya spel 
att prova. Man kan spela spel bara för att det är roligt, 
eller för att träna hjärncellerna. Det finns bräd spel 
med olika svårighetsgrader och för olika tillfällen. Att 
spela spel gör det lätt att umgås med andra. Reglerna 
är klara och tydliga, och en fördel med de klassiska 
bräd spelen är att de ofta går bra att spela även om 
man talar olika språk.

I exemplet här ordnade biblioteket schackträffar för 
äldre och bjöd in den lokala schackklubben. Kolla 
gärna upp vilka lokala spelföreningar som finns i 
din närhet. Pensionärsföreningens bridgegäng eller 
skol  ungdomar som visar tv-spel? Enkla spel träffar 
kan också ordnas på omsorgens hemmaplan och utan 
samarbete med andra organisationer eller föreningar.

Schack och andra brädspel 
dokumenterades på Gotland

Vad?
Spela schack eller andra spel på biblioteket.

Varför?
För att ge samvaro och glädje, men också för att 
träna minne och koncentration. Spelet kräver 
kon centration eftersom det handlar om att förutse 
mot ståndarens drag. Har man tidigare i livet spelat 
schack finns ofta minnet för schack kvar även 
när minnet i övrigt sviktar (det gäller även andra 
strategi spel som kinaschack, dam, luffarschack och 
backgammon).

Hur?
Biblioteket tog kontakt med den lokala schack-
klubben som kom till biblioteket en gång i veckan. 
En schack instruktör var med och hjälpte de olika 
lagen som spelade mot varandra. På biblioteket 
finns förutom spelen också en mängd böcker om 
sällskapsspel.

Äldreomsorgens ansvar var att sprida information 
om aktiviteten samt hjälpa till med transport till 
och från biblioteket. Bibliotekets ansvar var att göra 
affisch, ta kontakt med den lokala schackklubben 
och ordna med lokal.

”Man blir glad 
av att spela 
schack, det är kul 
och det är svårt!”
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Korsord
Att korsord är bra hjärngympa känner de flesta till, och korsord används på många boenden och 
träffpunkter för att stimulera minnen och ordkunskap. Men alla vet kanske inte att det lätt går 
att göra egna korsord? På det sättet kan man anpassa svårighetsgraden efter målgruppen och 
välja ett särskilt tema. Det gör det lättare att lösa korsordet, och ger associationer som inbjuder 
till samtal kring ämnet. Självklart går det också bra att använda färdiga korsord från internet 
eller tidningar. I exemplet var det en aktivitetsansvarig på ett boende som tillsammans med 
biblioteket förberedde egna korsordsträffar.

”En av deltagarna i 
lösningen av trädgårds-

korsordet säger: ’Ta fram 
pelargonerna, nu är det 
dags att plantera om dem.’ 
Och det kan ju bli en ny 

aktivitet!”
 

Temaförslag
• Bilar

• Kärlek

• Djur

• Mat

• Årstider

• Väder

• Musik
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Korsord dokumenterades på Gotland

Vad?
Lösa korsord tillsammans, antingen färdiga korsord eller egengjorda 
enkla korsord på något tema.

Varför?
För att träna språk, koncentration och minne. För att ha roligt och 
samtala tillsammans.

Hur?
Aktiveraren bjuder in de boende till en korsordsstund i dagrummet. 
Lugn musik spelas i bakgrunden. Tillsammans löser man korsord. 
Korsordets tema leder sedan in deltagarna på ett gemensamt samtal.

Korsordslexikon och ordböcker är bra att ha. Det finns också en hel 
del om korsord på internet, både om att lösa dem och om att kon-
struera egna. Principen för att konstruera ett korsord är att börja 
från slutet och skriva in alla orden. Sedan hittar man på led trådarna 
och suddar ut orden. Det finns gratisprogram för att göra rut mönster 
till korsord, men man kan också göra dem i Excel. Enkla korsord och 
ord flätor går utmärkt att göra för hand på vanligt papper.

Äldreomsorgens eller funktionshindersomsorgens ansvar kan vara 
att ansvara för lokal och korsord. Bibliotekets ansvar är då att till-
handa hålla böcker och tips i ämnet.
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Temalådor
Det finns många verksamheter som arbetar med olika typer av 
inspirations lådor eller inspirationskassar med material samlat inom 
ett visst tema. Temalådor innebär här att bibliotek och äldreomsorg 
eller funktionshindersomsorg tillsammans skapar ett genomtänkt 
urval material på olika teman och förpackar dem på ett inspirerande 
sätt. Med hjälp av bibliotekets cirkulationssystem kan man se till att 
lådorna lånas ut till flera boenden, träffpunkter eller avdelningar så 
att de kommer många till godo.

Nostalgi och Reminiscens, 
lådor speciellt för äldreomsorgen
Minneslådor och vanliga temalådor med 
namn som ”Nostalgi” och ”Så var det förr” 
kan ha olika inriktning när det gäller mål-
gruppen äldre. ”Nostalgi” och ”Så var det 
förr” är ofta en mer allmän samling åter-
blickar till en viss tidsperiod eller inom ett 
visst område. Men minneslådor kan ibland 
innehålla material speciellt ut format för att 
träna minnet hos personer med demens. 
Man använder ibland begreppet reminiscens 
som handlar om att må bättre genom att 
göra återblickar till det för flutna. Här 
kan man verkligen tala om att kultur och 
hälsa samverkar! För att arbeta lycko samt 
med reminiscens kan man behöva special-
kunskaper om metoden. 

 

Förslag till lådor 
äldreomsorgen
• Minneslådor

• Nostalgi, Så var det förr

• Kungliga lådan (alltid 
utlånad!)

• Sittdans, med musik 
och instruktioner

• Spellåda

• Båtar, kust och fyrar

• Rälsbuss och järnväg

• Fåglar

• Trädgård

Tips! 
Man kan ofta anlita funktions-
hinders omsorgens verkstad 
eller motsvarande för att 
dekorera lådorna med tyg, 
bilder eller figurer. Det är en 
stimulerande arbetsuppgift, 
ofta förmånligt prissatt. 
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Temalådor dokumenterades i Arvika, Järfälla, 
Upplands-Bro, och på Hammarö och Gotland

Vad?
Temalådor är boxar där man samlar böcker, filmer, musik, spel och annat 
material efter olika teman. Teman kan vara allt från konkreta saker som olika 
årstider, fordon eller platser, till känslor som vänskap och kärlek. Ibland är 
själva lådan också pyntad enligt det tema den handlar om, till exempel med 
notpapper eller tigerpäls. Lådorna kan vara av olika slag; i plast, trä eller 
kartong. På biblioteken använder man ofta redan någon typ av stadiga lådor 
när man skickar hem böcker till låntagare som inte kan komma till biblioteket.

Varför?
En temalåda används för att samtala om och ge upplevelser kring ett visst 
tema. De används i olika sammanhang, bland annat inom skolan, funktions-
hinders omsorgen och äldreomsorgen.

Hur?
Temalådor kan ha olika inriktningar, till exempel aktivitet, upplevelse eller 
minne. De olika namnen på lådorna säger en del om hur de används. För äldre 
handlar det ofta om att bli mer aktiv eller att minnas och återuppleva, medan 
det för barn eller personer med intellektuella funktionsnedsättningar mer kan 
handla om att bekanta sig med nya saker och begrepp. En temalåda erbjuder 
flera olika sätt att närma sig sina minnen från förr eller ett svårt ämne som 
kärlek eller döden. Föremål som till exempel en speldosa eller en skiftnyckel 
stimulerar andra sinnen än böcker och film gör. Ytterligare en funktion är att 
temalådor kan användas för att visa de många olika sorters material som finns 
på biblioteket (lättlästa böcker, bildverk, faktaböcker, tidningar och så vidare).

Ansvarsfördelningen kan se olika ut, men ofta bestämmer biblioteket och 
omsorgen tillsammans vilka teman man ska satsa på. Det är viktigt att utgå 
från målgruppen så att det blir rätt svårighetsnivå, men också tänka på vad 
man tror att de skulle tycka är lustfyllt och inspirerande.

Ibland är det biblioteket som färdigställer lådorna, ibland omsorgen. Föremål 
kan köpas i butik eller på loppis, och ibland finns redan lämpliga saker att 
använda om man letar runt i lådor och skåp. Ofta går det lätt, eftersom flera 
olika föremål kan passa i ett visst tema, och det är i allmänhet vardagliga ting. 
Men vissa gånger kan det vara en poäng med ett mer exklusivt föremål från 
till exempel en museibutik eller en speciell figur av ett särskilt märke för att 
göra lådan komplett. I vissa fall går det att köpa eller låna in färdiga lådor från 
andra producenter. Det är också viktigt att komma överens om hur man ska 
marknadsföra att lådorna finns, och hur de sedan ska användas.

Förslag till lådor 
funktions hinders
omsorgen
• Kärlek (jättepopulär!)

• Hembygd

• Sällskapsdjur

• Kost och motion

• Fordon

• Resor

• Musik

• Spel

Tips! 

På biblioteket kan man 
anknyta till lådornas 
teman och design (färg 
och mönster) när man 
skyltar, till exempel på 
lättläst-hyllan. Kärlek, 
djur, spöken och bilar 
kan lätt illustreras med 
samma tyg eller tryck på 
väggen eller på ett bord. 
Det leder omedelbart 
till igenkänning för de 
besökare som redan 
lånat motsvarande 
låda, och det lockar till 
fördjupning i ämnet!
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Rörelse för kropp och själ
Biblioteken har ofta mötesrum eller hörnor där grupper kan träffas. Det är en bra 
utgångs punkt för promenader, stavgång eller cykelturer. Stavgång är ett bra alternativ 
även för personer med nedsatt rörlighet eller balans. Det finns bibliotek som lånar ut 
gångstavar också!

Efter motionsturen kan deltagarna passa på att få själslig inspiration på biblioteket 
genom att låna hem böcker, film och musik. Grupper kan dessutom komma överens 
med biblioteket i förväg om att få särskilda boktips av personalen eller samordna sitt 
besök med andra arr ange mang på biblioteket.

I exemplet var det en grupp pensionärer som gick stavgång varje vecka. De avslutade 
alltid promenaden med en prat- och kaffestund i bibliotekets Prositrum och därefter 
lånade de böcker. Biblioteket blev en träffpunkt dit de kom för att umgås och delta i 
aktiviteter.

Rörelse för kropp och själ dokumenterades i Burgsvik

Vad?
Stavgång, promenader eller annan motion med avslutning på biblioteket.

Varför?
För att förbättra konditionen, stimulera sinnena och få gemenskap med andra.

Hur?
En inbjudan skickas till äldreomsorg och pensionärsföreningar och sätts upp på lämpliga 
anslagstavlor. Biblioteket förbereder den överenskomna aktiviteten, till exempel boktips. 
Det är en poäng att aktiviteten är regelbunden, till exempel en gång i veckan.

Biblioteket ansvarar för att göra affisch, tillhandahålla lokal och kaffe för deltagarna. 
Antingen kan biblioteket marknadsföra möjligheten allmänt och så kommer de som vill. 
Alternativt samarbetar man med äldreomsorg, funktionshindersomsorg, pensionärs-
föreningar eller andra intresseföreningar. Då kan det till exempel vara äldreomsorgens 
ansvar att sprida information om stavgång och hjälpa de boende som behöver till och från 
aktiviteten.
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Handarbetscafé med boktips
Intresset för handarbete som slöjd, stickning, virkning och broderi är åter stort. Bland 
trend sättare ser man ofta möjligheten att göra annorlunda saker med traditionella tekniker. 
Medan de flesta äldre slöjdat eller handarbetat regelbundet tidigare i sitt liv känner många 
yngre stor glädje i att åstadkomma aldrig så enkla saker alldeles själv. På ett handarbetscafé 
kan man umgås kring sitt intresse, utbyta tips och hjälpas åt. I exemplet ordnas träffar på 
dag tid för äldre personer med intresse för handarbete, framförallt aktiva personer som 
bor hemma eller i servicehus. Beroende på vem man vill locka kan det vara bättre att lägga 
träffarna på kvällstid. Man kan också tänka sig att rikta in träffarna på annat hantverk 
än textil, som trä, papper eller metall. Självklart kan man involvera ett studieförbund, en 
hemslöjdsförening eller landstingets hemslöjdskonsulent.

Handarbetscafé med boktips dokumenterades i Burgsvik

Vad?
Handarbetscafé med boktips på biblioteket.

Varför?
För att ge möjligheter för personer att odla sin hobby och träffa andra med samma intresse. 
Minnet av hur man gör sitter ofta kvar i kroppen hos äldre personer, men om fingrar eller syn 
börjar bli dåliga kan man ändå få prata om sitt intresse.

Hur?
Biblioteket marknadsförde aktiviteten. Handarbetscaféerna var förlagda på förmiddagarna på 
biblioteket. Deltagarna gjorde olika saker; sydde, broderade, lagade kläder eller stickade. Utöver 
själva handarbetet, som deltagarna själva hade med sig, bjöd biblioteket på kaffe och bok tips. 
Boktipsen kunde handla antingen om handarbete eller om helt andra saker , till exempel ny-
utkomna böcker.

I exemplet var det mest pensionärer som deltog. De uppskattade att träffas, umgås och dela med 
sig av sina kunskaper och erfarenheter.

Biblioteket spred information om träffarna till exempel via lokalpress, lokalradio och föreningsliv. 
Biblioteket förberedde sedan lokal, kaffe och boktips. Äldreomsorgen spred information till 
boende i äldreomsorgen och såg till att de boende som behövde fick hjälp för att komma till 
biblioteket.
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Vem tycker inte om att gå på en spännande 
utställning? Och har du varit med om att arrangera 
en utställning? Då vet du hur kul det kan vara. En 
utställning är ett enkelt sätt att visa upp kreativa 
saker som redan skapats, och på biblioteken finns 
ofta bra ytor att använda. Att göra en utställning 
kan också vara en skapande verksamhet i sig själv. 
Här finns exempel på två sorters utställningar, 
båda riktade till personer inom funktions hinders-
omsorgen. Med justeringar fungerar uppläggen 
även för andra grupper.

Utställningar
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Utställning av egentillverkade saker
I många verksamheter för äldre och personer med funktionsnedsättningar arbetar man 
kreativt med att till exempel måla, slöjda eller fotografera. Det är stimulerande att skapa 
saker för sitt eget nöjes skull, men att dessutom få visa upp alstren för andra ger skapandet 
en ytter ligare dimension. Med framförhållning finns ofta möjlighet att göra mindre ut-
ställningar på biblioteket. Det är ett utmärkt sätt att börja samarbeta och lära mer om 
varandras verk sam heter. I exemplet var det en dagverksamhet för personer med funktions-
nedsättningar som ställde ut på biblioteket.

Utställning av egentillverkade saker 
dokumenterades i Oxelösund

Vad?
Utställning av egna alster på biblioteket. Allt från collage och 
broderier till legofigurer och flaskskepp kan visas upp på en 
utställning.

Varför?
För att funktionshindersomsorgens dagverksamhet ska få möjlighet 
att visa upp sin verksamhet i bibliotekets lokaler, och för att locka 
omsorgens brukare till biblioteket. För att starta ett samarbete 
mellan omsorgen och biblioteket.

Hur?
På biblioteket bokade man in en utställningstid på några veckor i en 
stor monter mitt i biblioteket. Personerna från dagverksamheten 
gjorde i ordning utställningen av saker som de själva tillverkat. 
Sakerna - smycken, tygkassar, snidade träsaker med mera - var 
också till försäljning. Bibliotekspersonalen ansvarade sedan för 
försäljningen av alstren.

Utställningen fungerade bra och blev välbesökt. En hel del saker 
såldes, vilket blev till stor glädje för tillverkarna.
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Sinnesutställning
Att ordna en utställning för en speciell målgrupp är ett bra sätt 
att sam arbeta kring något konkret. Man lär mycket nytt och 
belöningen när besökarna kommer på vernissage är stor. I exemplet 
var det biblioteket och funktionshindersomsorgens dag verksamhet 
som ordnade en utställning för personer med utvecklings störning 
i kommunens konsthall. Just sinnesutställningar kan locka många, 
men självklart kan man behöva justera innehållet efter mål gruppen. 
Det går också att göra en mindre utställning, till exempel inne på 
biblioteket eller på en träffpunkt.

Sinnesutställning dokumenterades på Hammarö

Vad?
En utställning där alla sinnen blir berörda, med mängder av saker att se på, röra vid, 
lyssna på, lukta på och göra.

Varför?
För att ge besökarna kreativa upplevelser genom att aktivera olika sinnen. Och för att 
pröva samarbete mellan funktionshindersomsorgen och biblioteket.

Hur?
Omsorgspersonal och bibliotekspersonal hjälptes åt att samla och bygga material till 
utställningen. Dagcenter hjälpte till att sy och klippa till material. Vissa saker kostade 
pengar, andra var gratis. Exempel på sinnesaktiviteter: känselmatta, doftpåsar, tyg-
skog att gå igenom, avslappningshörna med musik, poesivrå, smatterhjul, hemlig 
äckel låda att känna i, hattprovning, massagedyna, bibliotekslåda med information 
och anpassade medier.

För deltagarna var det ett roligt sätt att ha något konkret att samarbeta kring. 
Den färdiga utställningen blev en stor succé med många besökare, inte bara från 
kommunens funktions hindersomsorg utan även från förskolor och från andra 
kommuners omsorg.
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En resa innebär ett avbrott i vardagen, och den ger nya 
impulser och intryck som skänker glädje även efteråt. 
Hur långt man reser har inte så stor betydelse, och 
en kaffeutflykt till en närliggande plats kan vara nog 
så trevlig. För den som längtar efter frisk luft kan det 
vara en stor sak att kunna ta en cykeltur till närmaste 
bibliotek. Och för de som inte orkar eller vill förflytta 
sig fysiskt överhuvudtaget kan man pröva att resa med 
datorns hjälp. Här presenteras några olika sätt för 
bibliotek och omsorg att samarbeta kring resor.

Resor
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Temaresa
På många boenden och träffpunkter för äldre eller personer med 
funktions hinder försöker man ordna utflykter då och då. Om 
man hjälps åt att planera och förbereda en studieresa kan man 
få ut mer av resan. Det här exemplet visar ett enkelt samarbete 
där bibliotek och äldreomsorg lade ihop sina resurser för att ge 
deltagarna något extra.

Temaresa dokumenterades i Köping

Vad?
En temaresa till en lokal sevärdhet. Med hjälp av böcker och annan 
information pratar man om resmålet och resan före och efter 
utflykten.

Varför?
För att få en upplevelse tillsammans med andra. För att lära sig 
något nytt eller för att väcka minnen till liv.

Hur?
När man väljer hur och vart man ska resa är det viktigt att tänka 
på vilken reslängd som kan passa deltagarna och att ta reda på 
resmålets tillgänglighet. Passar det att till exempel åka tåg eller 
buss? Vilka intressen finns, vad vill deltagarna se och uppleva? 
För att få tips på platser och sevärdheter kan man prata med 
turistinformationen, stadsmuseet eller en kultursekreterare i 
kommunen.

En naturlig arbetsfördelning är att äldreomsorgen eller funktions-
hinders omsorgen ordnar det praktiska med transport, kaffe 
och lunch medan biblioteket skaffar böcker och information om 
resmålet i förväg.

När äldreomsorgspersonal och biblioteket i Köping arrangerade 
en bussresa till Hjälmare Docka blev resultatet lyckat. Resan gav 
upphov till många samtal och man tittade i böckerna flera dagar 
efter hemkomst.
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Resa via datorn
Är det svårt att ge sig ut på utflykt? Finns ändå 
lusten att upptäcka och uppleva nya saker? Eller är 
någon nyfiken på platser som inte nås med en enkel 
dagsutflykt? Då kan man pröva att resa via datorn 
istället. Det finns också möjlighet att följa en viss 
person i spåren eller träna sig i geografi och andra 
allmänbildande ämnen.

Resa via datorn dokumenterades 
inte i någon av kommunerna

Vad?
En gemensam virtuell resa till ett intressant resmål. 
Via datorn upplever man resan med hjälp av projektor, 
högtalare och en personlig ”reseledare”. Fokus kan ligga 
antingen på resvägen eller resmålet.

Varför?
Ge möjligheten att resa och uppleva andra platser utan 
att förflytta sig fysiskt. Med hjälp av foton och film, text, 
ljud och berättande involveras fler sinnen.

Hur?
Efter att ha valt resmål planerar man en tur som passar 
deltagarna och gör tillsammans en resa till en intressant 
plats. Utgångspunkter kan vara geografi och kultur, men 
också andra intressen som finns bland deltagarna. Som 
komplement till de digitala resurserna kan det vara bra 
med kartböcker, guideböcker, bildverk och annat tryckt 
material som också finns kvar när den gemensamma 
resan är slut. Musik eller tal från trakten kan också hålla 
liv i minnena.

Det är ett plus om man kan få tag på föremål eller smak-
prov från platsen, till exempel hantverk eller kryddor!

Det är naturligt att omsorgen tar reda på önskemål 
och förut sättningar för deltagarna och ordnar med 
arrangemanget. Biblioteket tar fram material och under-
söker ”resmålet” på webben. Någon utses till reseledare, 
med uppgift att hålla ihop och presentera upplevelsen 
för deltagarna. 

Förslag på utgångspunkter
• Följa vädret och årstidernas växlingar 

på en plats där det finns webbkameror 
uppsatta, till exempel se isen bryta i 
skärgården eller se djurungar växa på 
zoo.

• Följa en intressant person i spåren, 
till exempel August Strindberg, Ingrid 
Bergman eller Michael Jackson.

• Få ”gå in i” Egyptens pyramider eller 
se utsikten från Kinesiska muren.

• ”Segla” eller ”cykla” Gotland runt med 
strandhugg och sevärdheter.

• Lära sig mer om olika landskap eller 
länder, till exempel deltagarnas 
hemorter.

• Leka ”På spåret” med gissningslek och 
frågesport.

• Se vilka platser som ligger på ett visst 
avstånd hemifrån.

• Jämföra hur långt man kommer med 
cykel, tåg och flyg på en viss tid.
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Parcykel 
Att cykla är roligt och nyttigt. Känslan när det bär iväg är underbar! 
Cykeln är ett fantastiskt sätt att göra utflykter i närområdet, 
samtidigt som den ger motion och frisk luft. Men många äldre 
slutar cykla på grund av problem med balans eller styrka. Bland yngre 
personer med funktionshinder finns det personer som inte klarar att 
cykla själva även om de vill. Parcykeln kan vara en lösning. Cyklarna 
finns i flera olika modeller, men gemensamt är att man åker två personer 
tillsammans på en stadig cykel med (minst) tre hjul.

I exemplet hade personalen på ett äldreboende länge drömt om en parcykel 
som redskap i sitt arbete med äldre. De äldre skulle kunna njuta av en härlig 
cykeltur ute i det fria, till biblioteket eller andra aktiviteter. Tillsammans med 
biblioteket gjorde man upp en plan och sökte pengar från flera olika håll för att 
kunna genomföra satsningen.

Parcykel dokumenterades i Hallstahammar

”Cykeln kom till 
boendet när det fort-

farande var halt ute. Då 
passade en äldre man, som 
älskar cykeln, på att åka 

inne i korridoren.”

Vad?
Inköp av en parcykel (side-by-side-cykel) för 
transport till biblioteket och andra aktiviteter.

Varför?
För att underlätta för äldre att ta sig till kulturella 
aktiviteter. För att kroppslig aktivitet i kombination 
med själslig stimulans är en oslagbar kombination 
för hälsan. För att det är kul att åka cykel.

Hur?
Personalens ihärdighet och kontakter med bland 
annat den lokala Lionsföreningen gjorde att de fick 
ihop pengar till en parcykel. Den invigdes under 
festliga former och väcker mycket positiv upp-
märksamhet.

Med hjälp av cykeln kan en boende på ett äldre-
boende och en ur personalen enkelt komma iväg på 
ett evenemang som den boende valt. Parcykeln ger 
ökad frihet och man är mindre beroende av färd-
tjänst och andra transporter.

En parcykel kostar åtskilliga tusenlappar, och det är 
kanske inte realistiskt att ett boende och biblioteket 
till sammans finansierar den ur löpande budget. 
Men det finns många möjligheter att söka pengar, 
inte minst i form av ett projekt. Inom kommunen 
kan det finnas tillgänglighetsmedel att söka, 
ideella organisationer som Lions och Rotary är ett 
annat tips. På biblioteket finns Stora Fondboken 
och databasen Global Grant som är användbara 
hjälpmedel när man vill söka stipendier och bidrag. 
Kolla också priset - en leverantör kan ge bra rabatt 
eller förmånlig hyra för att få visa upp och testa sin 
produkt på ett boende.

Personalen på biblioteket och äldreomsorgen var 
överens och sökte tillsammans projektpengar 
till cykeln, även om äldreomsorgen lade ner mer 
arbetstid.
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Allt fler studier visar på samband mellan god hälsa och olika 
sorters kultur, som att lyssna på musik eller hög läsning, 
dansa, läsa böcker eller måla tavlor. Inom projekt Prosit 
fick deltagarna möjlighet att lyssna till en rad före läsare 
som på olika sätt och med olika infalls vinklar arbetar med 
kopplingen mellan kultur och hälsa. Här får du möjlighet 
att möta fyra av dessa inspiratörer. Det är Anders Hanson, 
utbildare inom hälso promotion och salutogent ledarskap, 
Maud Husberg, läs ombuds ansvarig på Centrum för lättläst, 
Ingrid Michaelsen, musik- och bildterapeut och Pernilla 
Eckerbom, bibliotekarie i Vaxholms kommun.

Gästkockarnas 
recept
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Anders Hanson: Alla har något friskt!
Anders Hanson är en erfaren föreläsare som håller utbildningar bland annat om salutogent 
ledarskap. Rubriken för hans föreläsning inom projekt Prosit var ”Upplevelse av samhörighet”. 

Att arbeta salutogent betyder att man jobbar med det friska och positiva, och salutogent för-
hållnings sätt är en etik om vad som är viktigt, enligt Anders Hanson. I stället för att utgå från 

Genom att intressera sig för och stärka det som skapar förutsättningar 
för välbefinnande, hälsa och arbetsglädje skapas en känsla av samman-
hang. Hur kan man få andra att känna att de ingår i ett meningsfullt 
sammanhang? Ett enkelt tips från Anders Hanson är att vara intresserad 
av sin medmänniska oftare, istället för att vara intressant inför sin 
med människa. Och visst är det så att man mår som allra bäst när man 
känner sig förstådd, när man blir respekterad och lyssnad på. Med ett 
citat av filosofen Sören Kierkegaard förtydligade Anders Hanson det 
budskapet:

Det du tänker om mig,
så du ser på mig,
som du är mot mig,
sådan blir jag.

det patogena perspektiv som beskriver varför människor blir sjuka utgår 
det salutogena förhållningssättet från det motsatta perspektivet – hur 
det kommer sig att många människor som utsätts för tillvarons alla 
på frestningar ändå upplever sig vara tillfreds med livet. I stället för att 
fråga vad som gör att någon blir sjuk, frågar man vad som bidrar till att 
människor är friska.

Vem bestämmer vad hälsa är? Det är inte så att antingen har man hälsa 
eller så har man det inte. Hanson illustrerade det som en lång linje. I 
ena änden minimal hälsa och i den andra optimal hälsa. Utefter den 
långa linjen däremellan finns alla övriga hälsonivåer gradvis. Lidandets 
orsaker samspelar med det friska. Man kan alltså känna att man har 
hälsa fastän man är mycket sjuk. Och är man fysiskt frisk kan man ändå 
känna att man inte har hälsan. Kontentan är att hälsa är något alla har. 
Alla har något friskt!

Salutogenes
Det salutogena förhållnings-
sättet fokuserar på vilka 
faktorer som orsakar och 
upprätthåller hälsa mer än 
vad som orsakar sjukdom. 
Salutogenes betyder 
hälsans ursprung, hämtat 
från latinets salus (hälsa) 
och grekiskans genesis 
(ursprung). Begreppet 
myntades av Aaron 
Antonovsky, professor i 
medicinsk sociologi.
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Känsla Av SAMmanhang (KASAM) är ett begrepp som 
myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994). Han var 
professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of 
the Negev, Beersheba, Israel och studerade 1970 hur kvinnor 
från olika etniska grupper anpassade sig till klimakteriet och 
fann då att en del av gruppen judiska kvinnor som överlevt 
kon centrationslägren trots alla umbäranden förmått bevara sin 
hälsa. Fynden resulterade i frågeställningen om vad det är som 
gör att människor blir och förblir friska, dvs. de hälsobringande 
faktorernas ursprung: 
salutogenes. Antonovskys 
svar på den salutogena 
fråge ställningen var KASAM 
(Känsla Av SAMmanhang).

Antonovsky menade att en 
individ aldrig är antingen helt 
frisk eller helt sjuk utan att 
vi hela tiden rör oss mellan 
de två polerna frisk och sjuk. 
Enligt Antonovsky är det 
graden KASAM som ligger till 
grund för var vi befinner oss 
mellan dessa poler.

Begreppet KASAM omfattar 
tre delkomponenter. En 
grundläggande upplevelse av 
att det som sker i och utanför 

individen är förutsägbara, begripliga och strukturerade 
(begriplighet) och att de resurser dessa skeenden kräver finns 
tillgängliga (hanterbarhet) samt att livets utmaningar är värda 
att investera sitt engagemang i (meningsfullhet).

Antonovsky utvecklade ett formulär som mäter graden av 
KASAM. Höga värden innebär att individen har en stark 
känsla av sammanhang och därmed en hög förmåga att 
hantera utmaningar. (Källa: svenska Wikipedia 2012)

Begreppet KASAM rymmer tre delar.

Begriplighet 
– Att man upplever 

världen som begriplig och 
strukturerad, inte som kaotisk och 

oförklarlig.

Hanterbarhet 
– Att man anser 
sig förfoga över 
resurser för att 

klara påfrestningar 
som kan ge 

stress i livet.

Meningsfullhet 
– Att man har 
en känsla av 

delaktighet i 
världen och att 

det lönar sig att 
engagera sig.

KASAM 
Känsla Av 

SAMmanhang
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Maud Husberg: Att förmedla läsning
Centrum för lättläst arbetar för att alla ska kunna ta del av nyheter, information 
och litteratur utifrån sina egna förutsättningar. Inom målgrupperna - bland annat 
personer med funktionsnedsättningar och äldre – behöver många förmedlare 
för att få tillgång till nyheter och litteratur. Här berättar Maud Husberg om sina 
erfaren heter som läsombudsansvarig på Centrum för lättläst.

Maud berättar om när hon var cirkelledare för 
några år sedan på ett äldreboende. 

”Fyra damer och en herre deltog i cirkeln. 
Inför mitt första besök fick jag veta att 
högläsning inte var lämpligt eftersom de 
var gamla och några hade begynnande 
demenssjukdom. De skulle somna om jag 
läste högt. Men jag kunde inte låta bli att 
prova högläsning. Jag valde en lättläst 
bok om Karl den XII. Det fungerade 
alldeles utmärkt med högläsning. Efter en 
stund började de berätta för mig om Karl 
den XII. Då hade boken fyllt sin funktion. 
Samtalet var igång och jag lade boken åt 
sidan. Vi fick ett fint samtal om kungar 
och om deras egen skoltid. Efter det blev 
högläsning en viktig del av träffarna. 
Det var helt rätt med högläsning och 
bekräftades ytterligare en förmiddag när 
jag kom till avdelningen och personalen 
utbrast – nu blir Arvid glad, han har 
väntat hela morgonen på dig!”

Läsombud och högläsning 
inom äldreomsorgen
När man blir äldre avtar förmågorna och det 
blir ofta svårare att delta aktivt i det allmänna 
kulturlivet. Men behovet av själslig stimulans 
finns kvar, säger Maud Husberg. Därför kan 
det behövas särskilda insatser för att äldre 
ska få tillgång till kultur. Själslig stimulans 
påverkar välbefinnandet och den som mår bra 
får en högre livskvalitet. Det handlar också 
om att få bli sedd och respekterad för den 
man är och har varit under sin aktiva tid. På 
många boenden för äldre är det alldeles för lite 
stimulans. Tristessen breder ut sig och många 
gamla är ostimulerade och det påverkar hela 
deras livssituation på ett ogynnsamt sätt. Ett 
enkelt sätt att förbättra detta är att förmedla 
lättlästa böcker, tidningar och talböcker. Här 
finns stora vinster med att samarbeta med 
kulturverksamheter som det lokala biblioteket. 
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Läsombud och högläsning inom funktionshindersomsorgen
Inom LSS-lagen (Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade) betonar man be-
tydelsen av fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. En viktig uppgift för personal på boenden och 
dagliga verksamheter är att ge stöd att utveckla egna fritidsintressen. Fritidsverksamhet och kulturella 
aktiviteter kan ske ute i samhället, men stöd kan även behövas för att få tillgång till musik, film, böcker 
och nyheter i hemmet. Personalens uppgift kan då vara att förmedla lättlästa böcker, tidningar och 
tal böcker. Här finns också stora vinster med att samarbeta med kultur verksamheter som det lokala 
biblioteket. 

Den vanligaste orsaken till vård inom ramarna för LSS-lagen 
är utvecklingsstörning. Det är stor skillnad i kognitiv 
förmåga mellan olika personer, men den som har 
en utvecklingsstörning har känslor och behov 
precis som andra människor. Oavsett graden av 
utvecklingsstörning är man glad och ledsen, 
känner ilska och längtan. Med hjälp av 
kulturella upplevelser av olika slag kan man 
utveckla sin förmåga att förstå och uttrycka 
sina känslor och lära sig om hur andra lever 
och känner. Ett gott skratt mår alla bra av, 
även personer med utvecklingsstörning. 
Med rätt stöd och hjälp kan många också 
själva utöva kulturaktiviteter av olika slag. 
Det här kan leda till en ökad förmåga 
att vara delaktig i samhället och öka 
förmågan att påverka sin egen vardag. 
Och genom läsestunder med högläsning 
kan de som inte själva kan eller orkar 
läsa få tillgång till böcker, tidningar och 
samhällsinformation.

Högläsning utgör ofta en bra start för 
diskussioner. Maud Husberg berättar.

”En gång läste jag högt ur boken 
Johanssons dotter.  I boken uppstår 

kärlek mellan Johanssons dotter och 
potatishandlaren som stannar kvar över 

natten. De ligger nakna i utdragssängen 
som slår ihop och de måste ropa på hjälp.  

Frida är djupt engagerad i berättelsen 
men inte av de anledningar jag tror. Efter 
en stund utbrister Frida bestämt: ’Man 

måste ha pyjamas på sig i sängen!’ Den 
förmaningen fick jag av Frida i flera år 

efteråt.”
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Ingrid Michaelsen: 
Sätt blåbärsris i vasen!
Ibland kan man tro att man inte har något att prata om, men så är det inte. Det är 
bara en fråga om hur man ska gå till väga, säger Ingrid Michaelsen. Ingrid har lång 
erfarenhet av att förmedla inspiration och kunskap om hur man kan använda bilder 
och sång i möten med äldre personer. Hennes handbok och aktivitetspaket ”Du & 
Jag” har skapats med fokus på dialog – kommunikation med eller utan ord. Det är 
ett material som består av en handbok, två CD-skivor och sånghäften. Metoden 
är utvecklad för arbete inom vård och omsorg för att skapa möten med äldre och 
personer med olika funktionsnedsättningar. Materialet är särskilt lämpat för 
personer som drabbats av demens, stroke och afasi. 

”Det är inte 
roligt att ta 
medicin, men 
det är medicin 
att ha roligt!”

Här ger Ingrid några enkla tips om aktiviteter i vardagen
• Samtal om naturen: Sätt blåbärsris i vasen, dofta, samtala…

• Samtal om musik och dans: Bjud upp till sittdans på en känd melodi som 
Isabella eller Låt oss liksom svalorna.

• Samtal om blommor: ”Nog har du väl en blomma som du tycker om Astrid? 
Titta en blomma – vad kan det vara för en blomma – En ros – vilken färg ska 
den ha? – Röd!”

• Samtal om husdjur: Rita en hund på blädderblocket med öron och nos och 
svans. Gör bilden stor och tydlig. Sjung tillsammans Vad tar ni för valpen här 
i fönstret? Fråga deltagarna om de haft ett husdjur, kanske en hund? Få fram 
många hundnamn att skriva upp prydligt på blädderblocket. Nästa gång kan 
alla erinra sig vad som hände förra gången och återse namnet på just sin 
hund. Mycket verkbart och stimulerande för minnet.

• Samtal om hemmet: Sjung Jag ska måla hela världen lilla mamma, full av 
solsken varje dag. Att det regnar och är grått det gör detsamma, du ska solsken 
i ditt fönster ändå ha. För att rita fönstret måste vi ju bygga ett med hjälp 
av tumstock och vattenpass. Männen får frågorna om konstruktionen, 
kvinnorna får frågor om gardinerna och blommorna. Vilket tyg, vilken 
gardin uppsättning: korta, långa, rosett, band? 
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Att kombinera hörsel, syn och känsel gör att upplevelsen 
varar längre och blir mer intensiv. Människor har också 
olika lätt att ta in saker med olika sinnen. Tydlighet och 
engagemang är viktigare än artistisk kvalitet i dessa 
sammanhang, så försök släppa loss även om du inte är 
någon musiker eller konstnär. 

”Att använda sig av 
sång, musik, bild och 
rörelse i mötet med 
andra människor 
är som att ösa ur 
en oändlig källa till 
kommunikation. Under 
åren har jag fått ta del 
av de djupaste sorger, 
starkaste glädjeämnen 
och vackraste ’längtor’.”

Ingrid Michaelsen tipsar om metoder för 
att våga prata, sjunga, rita och känna  

• För att ta tillvara på energin som föds i mötet: skapa 
tillsammans enkla basbilder med färg och form som 
förlänger upplevelsen eftersom man kan återgå till 
bilden då och då och erinra sig vad som hände nyss 
eller igår.

• När man kan följa tydliga instruktioner och 
bli inspirerad av målade bilder kan man se hur 
kreativiteten väcks till liv där vi tillsammans skapar 
en bild. Det blir många skratt och kanske tårar. Man 
njuter av stunden som berör känslans språk och bilden 
finns kvar när musiken har tystnat.

• För att ta bort självkritik, börja skapa från det lilla 
barnets kreativitet och nyfikenhet. Skapa efter den 
enkla grundprincipen att själv känna in vad en sång 
betydde för mig som barn eller ungdom. Hitta egna 
musikminnen. Det ökar förståelsen av vad en enkel 
melodi med några ord kan betyda och hur det kickar 
igång minnet och igenkännandet av både smak, doft 
och färg och människor som var med vid tillfället.
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Pernilla Eckerbom: 
Musik och poesi på Lägerbacken
I Vaxholms kommun har man utvecklat ett utmärkt 
samarbete mellan biblioteket, äldreomsorgen och 
Svenska kyrkan i form av programverksamhet 
på ett servicehus. Bibliotekarien Pernilla 
Eckerbom och kantorn Kerstin Bellander gjorde 
en inspirerande presentation av sitt samarbete på 
en av projekt Prosits konferenser. Här följer en 
intervju med Pernilla Eckerbom där hon berättar 
mer om hur deras samarbete utvecklats, och vilka 
tips hon kan ge till andra.

Samarbetets början
Samarbetet om programverksamheten på Läger-
backen började som ett litet projekt mellan Vax-
holms stadsbibliotek, Svenska kyrkan i Vaxholm 
och Lägerbackens servicehus. Både Pernilla och 
Kerstin Bellander ville göra något bra för de äldre 
någon stans inom äldreomsorgen i kommunen. De 
insåg att de skulle kunna göra det tillsammans. När 
de tog kontakt med Lägerbackens servicehus var de 
välkomna att sätta igång direkt och det är nu drygt 
fyra år sedan. Biblioteket höll med bibliotekarie, 
kyrkan med organist och Lägerbacken med lokal.

För ett drygt år sedan slutade Kerstin Bellander sin 
tjänst i Svenska kyrkan. Eftersom hon gärna ville 
fortsätta med programmen på Lägerbacken var de 
tvungna att hitta en annan finansiering för hennes 
medverkan. De kontaktade då Studieförbundet 
Bilda och Lägerbackens servicehus som sedan dess 
delar på arvodet till Kerstin.

Samarbetet idag
De har program varje fredag under höst- och 
vårtermin. Programmet lägger de upp så att de 
varvar musik med poesi, kåserier och noveller. 
De träffas varje fredag i Lägerbackens matsal 
och Kerstin och Pernilla ses en stund innan på 
biblioteket och pratar igenom programmet.

Framgångsfaktorer
Pernilla tror att en av anledningarna till att det 
blivit en så lyckad satsning är att de redan från 
första början tog med de äldre för att forma pro-
grammet. De uppmanade och uppmuntrade dem 
att ta med egna dikter eller läsa sina favorit poeter, 
de bad dem ta med hantverk de gjort eller tavlor 
de målat. Vid ett par tillfällen har de bestämt till-
sammans att klä sig i folkdräkt och de äldre har 
fått visa sina dräkter som några av dem sytt själva. 
Just nu har de en man som läser ett kort stycke ur 
sin systers bok, om deras uppväxt på Husarö, varje 
gång gruppen ses.

Deltagarnas medverkan skapar en stor närhet 
mellan alla deltagare. Det blir inte bara Kerstin och 
Pernilla som står där framme och pratar och spelar 
utan alla lär av varandra. De äldre har en stor skatt 
av poesi inom sig som de med glädje delar med sig 
av, både eget och andras. Ledarna är också mycket 
flexibla. Träffarna har ett grundprogram, men 
eftersom de inte vet från början vad deltagarna 
har med sig, så stuvar de ofta om i programmet 
allteftersom.
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Utmaningar
Den stora utmaningen är finansieringen. De har 
bara muntliga överenskommelser med Läger-
backens servicehus och Studieförbundet Bilda.

Biblioteket ser det som att de når många på ett 
bräde. Programmet är öppet för alla som bor på 
Lägerbacken och för alla som är inskrivna i hem-
tjänsten. Lägerbackens servicehus ser det som ett 
sätt att skapa meningsfull aktivitet på boendet 
och studieförbundet Bilda har en del medel avsatt 
för kulturprogram som inte måste vara i studie-
cirkelform.

stund och där är hon utan Kerstin. Då återanvänder 
hon mycket av det hon läser på Lägerbacken.

Pernilla sparar så gott som allt hon gör i pärmar 
och har byggt upp ett system för till exempel vår, 
sommar, höst och vinter. Hon har samlat dikter om 
barn och internationella kvinnodagen, FN-dagen 
och kärlek. Det gör det lätt att ta fram just det som 
behövs. Mycket blir återkommande men mycket 
blir också nytt för hela tiden samlar hon nya saker i 
allt hon läser.

 
En svårighet är att nå de personer 
som har hem tjänst utanför 
servicehuset. De personerna 
har ofta svårt att ta sig själva till 
Lägerbacken och därför kommer 
inte så många av dem. Tyvärr är 
det också så att denna typ av grupp 
förlorar deltagare med jämna 
mellanrum. Det är alltid sorgligt och 
efter många blir tomrummet stort. 
Det kan ta ett tag innan man är i 
fas igen.

Tips till andra som vill 
prova 
Pernilla vill uppmana alla som 
känner att de vill prova att våga 
göra det! Hennes erfarenhet är att 
det mesta flyter på när man väl 
tagit första steget. Satsningen på 
Lägerbackens servicehus kan ses 
som stor, men även i mindre skala 
kan man göra mycket med poesi. 
Pernilla går även till andra äldre-
boenden där grupper samlas bara en 

99



Lästips

100



Att läsa kan ge direkt kunskap, men också inspiration, 
stöd och reflektion. Var och en kan läsa på egen hand, 
men litteratur kan också användas av grupper. En 
sam verkande grupp kan till exempel läsa ett kapitel 
eller avsnitt för att tillägna sig kunskaper i en fråga 
eller för att skapa en gemensam grund att utgå från 
i en diskussion eller i planering. Här har vi samlat 
handböcker, riktlinjer, litteratur och länkar till resurser 
som varit ett stöd under projekt Prosit.
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Må det gagna! – om projekt Prosit

Att kultur är bra för hälsan är ingen nyhet; många 
forskningsstudier visar på värdet av kultur för både 
den fysiska och den psykiska hälsan. Men hur får 
personer som är helt beroende av andra människor 
tillgång till kulturupplevelser? Hur når biblioteken 
dessa människor? Dessa frågor diskuterade vi på 
länsbiblioteken i Stockholm, Sörmland, Värmland, 
Västmanland och Gotland och kom fram till att bib-
lioteken behöver samarbeta mer med andra verk-
samheter. Vi beslöt att tillsammans söka pengar hos 
Statens kulturråd för att försöka öka kontakter och 
samverkan mellan lokala bibliotek och äldreomsorg 
och funktionshindersomsorg. Så här formulerades 
projektets mål och målgrupper:

Projektets mål: Att biblioteket blir bättre i att lo-
kalt förankra den uppsökande verksamheten och 
att man tillsammans med funktionshindersomsorg 
och äldreomsorg finner nya samarbetsformer och 
arbetsmetoder.

Projektets målgrupp: Primär målgrupp för pro-
jektet är funktionshindersomsorgens och äldre-
omsorgens chefer och personal, biblioteksanställda 
och bibliotekschefer. I förlängningen är målgruppen 
äldre och personer med funktionshinder.

När beslutet om projektmedel kom hade vi vissa 
aningar om hur bibliotekens samarbete med andra 
institutioner såg ut i kommunerna, men vi behövde 
veta mer. Vi började med en inventering i form av en 

enkätundersökning. Genom enkätundersökningen 
kom vi fram till följande:

• På många ställen fungerade samarbetet över 
förvaltningsgränser dåligt eller inte alls.

• Den samverkan som fanns var inte förank-
rad på organisationsnivå och det var olika 
förutsättningar på varje boende, träffpunkt 
o.s.v. 

• Kontakterna byggde mycket på enskilda 
personers engagemang och inte på formella 
överenskommelser. 

• På de ställen där man hade långsiktig 
samverkan skedde sällan någon utvärdering 
eller utveckling av metoder inom området.

Här fanns uppenbarligen mycket att arbeta med! Vi 
bjöd in kommunbiblioteken i de aktuella länen att 
vara med i projektet. Krav för att delta var att både 
chef och (minst en) medarbetare skulle medverka 
från kommunbiblioteket. Man skulle också ha en 
tanke om vem man ville samverka med för att nå 
en utvald målgrupp. Många var intresserade, men 
några kände att man inte hade tillräckligt med tid 
eller stöd i den kommunala organisationen för att 
medverka i projektet. 

105



106



Till slut blev det 13 kommuner som deltog: Arboga, 
Arvika, Ekerö, Hallstahammar, Hammarö, Haninge, 
Järfälla, Köping, Oxelösund, Sundbyberg, Suraham-
mar, Upplands Bro, Gotland (Hemse och Burgsvik). 
Vi konsulenter eller utvecklingsledare från länsbib-
lioteken blev projektsamordnare. Några av länsbib-
liotekarierna tillsammans med en erfaren projektle-
dare från omsorgen bildade styrgrupp.

Starten
För att hålla samman ett så stort projekt med flera 
dimensioner och många inblandade bestämdes ti-
digt att vi skulle följa vissa ramar. Men därutöver 
ville vi tillämpa en öppen process och vara beredda 
på justeringar.

Hur skulle vi då hålla ihop fem länsbibliotek och 
deltagare från både bibliotek, äldreomsorg och 
funktionshindersomsorg i tretton kommuner i tre 
år? Ett vinnande koncept var att ha ett gemensamt 
övergripande mål för hela projektet, och samtidigt 
låta deltagarna formulera sina egna lokala delmål. 
Medan det gemensamma projektmålet var att stra-
tegiskt utveckla former och överenskommelser för 
samverkan, så var de lokala målen av betydligt mer 
praktisk natur.

Bibliotekscheferna fick inledningsvis bjuda in en 
chef och en medarbetare från äldreomsorgen eller 
funktionshindersomsorgen i sin kommun att sam-
arbeta med under projekttiden. Tillsammans dis-
kuterade de fram vad man skulle samarbeta om och 
hur. Spännvidden var stor, och det har handlat om 
minneslådor, högläsning, temaresor, filmvisning, 
handarbetscaféer, schackträffar, sångstunder, bok-
cirklar, utställningar, mässor och mycket annat som 
finns i idébokens receptsamling.

Konferenser, fortbildning och 
nätverk
Två andra pusselbitar som hållit ihop projektet har 
varit den gemensamma fortbildning och de regiona-
la nätverksträffar som ordnats. Tre stora konferen-
ser arrangerades för att deltagarna verkligen skulle 
känna att man deltog i ett större projekt. Det var 
först en Kickoff, sedan en mittkonferens och till sist 
en avslutningskonferens. Konferenserna var obliga-
toriska för samtliga deltagare och omkostnader som 
resor och lunch betalades av projektet.

Utöver de stora konferenserna har samordnarna 
för projektet ordnat gemensamma inspirationsda-
gar inom olika områden för deltagarna i projektet. 
Det arrangerades också inspirationsdagar som rik-
tade sig speciellt till praktiker respektive chefer. 
Förutom de större sammankomsterna ordnades 
regionala nätverksträffar som kallades Café Prosit. 
Här har deltagarna utan större åthävor fått lyssna 
på varandra och diskutera över en kopp kaffe med 
sin projektsamordnare som stöd.

Det praktiska arbetet genomfördes lokalt där del-
tagarna bildade egna små nätverk i varje kommun. 
Chef och medarbetare från äldreomsorgssidan eller 
funktionshindersomsorgssidan och chef och med-
arbetare från bibliotekssidan bildade en liten lokal 
arbetsgrupp. På många håll träffades man också två 
och två med en deltagare från vardera organisation; 
chef och chef i en konstellation och medarbetare 
och medarbetare i en annan. Projektsamordnarna 
handledde projektdeltagarna individuellt och deltog 
också på vissa lokala träffar.

Eftersom vi hade en följsam strategi ville vi försö-
ka lyssna av deltagarnas behov för att kunna vidta 
åtgärder vartefter projektet framskred. Vi projekt-
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samordnare höll kontakt med deltagarna i våra res-
pektive län, och vi var noga med att utvärdera varje 
konferens och inspirationsdag. Denna kommunika-
tion möjliggjorde uppföljning och korrigering av 
olika riskfaktorer, till exempel när det gällde delta-
garnas förväntningar och måluppfyllelse.

Nya idéer 
När vi kommit ungefär halvvägs in i projektet ar-
rangerade vi en fokusgrupp bland deltagarna för att 
ta reda på vilka behov de hade för fortsättningen. 
Deltagarna i fokusgruppen delgav sina tankar om 
vad de saknade hittills i projektet och vilka förvänt-
ningar de hade inför fortsättningen. De önskade 
bland annat att de kommuner där samarbetet fung-
erade bra skulle berätta om det på ett möte och de 
ansåg att det var viktigt att veta mer om arbetet och 
verksamheten hos samarbetspartnern. Detta arbe-
tade vi med under fortsättningen av projektet.

En annan åtgärd som uppkom på vägen var beslutet 
om att dela ut Prositpengen. Efter det första årets 
intensiva utbildningssatsning märkte vi att färre 
deltagare kom till en inspirationsdag och att det 
var svårt att få cheferna att komma på träffar. Del-
tagarna var igång och ville satsa på att genomföra 
sina idéer på hemmaplan. När intresset för arrang-
emang var lågt flyttade vi pengar till en pott kallad 
Prositpengen. Tanken var att deltagarna enkelt och 
obyråkratiskt skulle kunna få loss en slant genom 
att motivera hur den skulle användas för att åstad-
komma något i riktning mot det uppsatta lokala må-
let. Nästan alla deltagande kommuner sökte och fick 
en slant att satsa på till exempel att köpa material, 
utbildning eller ordna något lokalt arrangemang.

Eftersom så många bra aktiviteter kom till (med el-
ler utan hjälp av Prositpengen) i varje deltagargrupp 
i projektet, kom idén om att samla de goda idéerna 
i någon typ av verktygslåda. Först var tanken att 
samla idéerna i en databas på nätet. Sedan kom idén 
om att göra projektrapporten till en receptsamling 
som nu har blivit denna Det är möjligt!

Marknadsföring och 
information
En åtgärd för att hålla ihop projektet var att ta fram 
en logotyp som var klar att användas vid Kickoffen. 
Det var ett sätt att marknadsföra projekt Prosit utåt 
men också för att tydliggöra Prosit för deltagarna i 
projektet. Namnet Prosit och logotypen användes 
av oss projektsamordnare, men också i flera kom-
muner vid lokala arrangemang och för att namnge 
sådant som åstadkommits genom projektet, till ex-
empel Prositrum och Prositpåsar.

Vid Kickoffen fick samtliga deltagare en Prosithand-
bok med information och riktlinjer för projektet. 
Vi tog fram en Prositkortlek, en kortlek med frågor 
kring samverkan, tänkt att användas vid de lokala 
mötena. De regionala träffarna döpte vi till Café 
Prosit.

För att peppa deltagarna och sprida information pu-
blicerade projektgruppen nyhetsbrevet InfoProsit 
ett par gånger per termin och man startade också en 
sluten Facebookgrupp för deltagarna. För att doku-
mentera vad som konkret gjorts i varje kommun har 
projektsamordnarna samlat in lägesrapporter och 
recept på aktiviteter. Många av aktiviteterna har 
också uppmärksammats på annat sätt ute i kommu-
nerna, bland annat i lokalpress.
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Genomförande
Parallellt med fortbildningen arbetade projektdelta-
garna konkret med sina uppdrag i varje kommun. I 
några fall hade man på biblioteket redan god kon-
takt med sin partner, medan andra fick börja med 
att hitta fram till varandra och bli bekanta först. 
Det fanns många idéer om vad man kunde göra till-
sammans och praktikerna verkade finna varandra 
snabbt med den gemensamma målgruppens bästa 
som kärnfråga. Redan i starten kunde vi se att det 
var svårare för många av cheferna att finna tid och 
kraft att lägga på samarbetet, även om de hade de 
bästa ambitioner.

Inom projekt Prosit var det biblioteken som bjöd 
upp, och många biblioteksdeltagare hade redan från 
start idéer om vad man kunde göra tillsammans och 
förbättra. Men man fick lära sig saker längs vägen, 
och det har gjorts många fler och andra saker än de 
som biblioteken beskrev i sina intresseanmälningar 
till projektet. Det har varit väldigt tydligt i projek-
tet att olika verksamheter och medarbetare av olika 
professioner delvis talar olika språk, har olika prio-
riteringar och arbetsrutiner. Här krävdes genuin 
nyfikenhet, kompromissvilja och – inte minst – en 
stadig blick på målgruppens bästa för att komma 
vidare.

Resultat och utvärdering
Direkt vid deltagarnas projektstart började vi i pro-
jektet ett samarbete med handledaren och verksam-
hetsutvecklaren Tone Engen. Hon anlitades för att 
utvärdera projektet, men hon medverkade också i 
fortbildningen. Hon deltog i den första stora kon-
ferensen som fungerade som kickoff för deltagarna. 
Där föreläste hon om samverkan övergripande och 

ur ett historiskt samhällsperspektiv. Tone Engen 
deltog också vid fler inspirationsdagar med fördjup-
ning om samverkan.

Arbetet med utvärderingen startades redan vid för-
sta träffen för samtliga deltagare, Kickoffen, för att 
få fram uppföljningsbara förvärden. Deltagarna fick 
tillsammans kommunvis formulera sina egna lokala 
projektmål och uttrycka vad de förväntade sig av 
projektet. Vad såg man fram emot, vilka svårighe-
ter kunde man se, vilket stöd ville man ha? Frågorna 
följdes sedan upp halvvägs i projektet och vid utvär-
deringen avslutningsvis. Deltagarna fick också var 
sin loggbok för att dokumentera projektprocessen 
och reflektera för egen del.

Och om vi i projektgruppen i förväg var oroliga att 
det skulle vara svårt att få till bra aktiviteter och 
samarbeten så kunde vi snart konstatera att krea-
tiviteten fullkomligt flödade bland praktikerna på 
bibliotek, äldreboenden, dagcenter och träffpunk-
ter. Alla har genomfört de aktiviteter man föresatt 
sig, och ibland har man också gått vidare med fler 
idéer eller riktat sig till fler målgrupper. Det sista 
är särskilt positivt eftersom vår försiktiga utgångs-
punkt var att man i projektet skulle koncentrera sig 
på en samarbetspartner i taget. Och i varje kommun 
finns det vanligtvis många enheter inom äldreom-
sorg och funktionshindersomsorg att samverka 
med.

På chefsnivå har samarbetet inte varit lika självklart 
som för praktikerna. Även om man på många håll 
etablerat goda kontakter och samarbeten kan det 
vara svårare med det projektgemensamma målet 
om överenskommelser som främst cheferna hade 
att arbeta med. I vissa fall kanske inte det målet 
var så självklart för verksamheterna som för oss i 
projektgruppen: ”Blir det verkligen bättre för mål-
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gruppen om vi skriver ett avtal?” Olika processer 
tar också olika lång tid. Praktikerna kunde direkt se 
konkreta förbättringar för sina gemensamma mål-
grupper, äldre och personer med funktionshinder i 
kommunen, medan cheferna hade formella uppdrag 
och byråkratiska formuleringar att brottas med. Ett 
annat problem var när förändringar i organisationer 
eller befattningar gjorde att en chef i praktiken blev 
utan samarbetspartner, vilket hann hända på ett 
par ställen under projekttiden.

I utvärderingen av projektet skriver Tone Engen 
så här: ”Det har skett verksamhetsutveckling över 
förvaltningsgränser genom samverkan. Biblioteken 
har blivit bättre i att lokalt förankra den uppsökan-
de verksamheten. Omsorgsverksamheter och äldre-
omsorg har blivit bättre på att hitta till bibliotekens 
utbud.” Bra! Det var ju projektets mål; att utveckla 
nya samverkansformer och metoder för att sprida 
kultur till grupper som biblioteket har svårt att nå. 
Alla projektdeltagare kan känna sig nöjda med goda 
resultat och kloka erfarenheter av vad som behöver 
utvecklas vidare. Och om Det är möjligt! lyckas inspi-
rera fler är ännu ett mål uppnått.
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Kommuner som 
deltog i projektet: 
Arboga
Arvika
Ekerö
Gotland (Hemse och Burgsvik)
Hallstahammar
Hammarö
Haninge
Järfälla
Köping
Oxelösund
Sundbyberg
Surahammar
Upplands Bro

Projektsamordnare 2009-2012
Rebecca Bachmann, Regionbibliotek Stockholm
Ann Marberg, Länsbibliotek Värmland
Ulla Solsmo, Länsbibliotek Sörmland
Elisabeth Stenberg-Lundin, Gotlands Länsbibliotek
Karin Sundström, Regionbibliotek Stockholm
Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland

Styrgrupp
Peter Alsbjer, Region Örebro
Krister Hansson, Regionbibliotek Stockholm
Liv Mannberg, Projekt Carpe
Anneli Reinhammar, Länsbibliotek Sörmland

Länsbibliotek som deltog 
i projektet: 
Regionbibliotek Stockholm (projektägare)
Länsbibliotek Sörmland
Länsbibliotek Västmanland
Gotlands Länsbibliotek
Länsbiblioteket i Värmland.
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Vi som arbetat med Det är möjligt! vill tacka projektdeltagarna 
som med sitt arbete och sin dokumentation möjliggjort denna 
receptsamling. Ett särskilt tack också till andra som bidragit med 
egna texter och kloka synpunkter: Liv Mannberg från projekt 
Carpe, Maud Husberg från Centrum för lättläst, Pernilla Eckerbom 
från Vaxholms stadsbibliotek, Malin Ögland från Regionbibliotek 
Stockholm, Lisa Börjesson från Länsbibliotek Sörmland samt 
musik- och bildterapeut Ingrid Michaelsen.

Ulla Solsmo, Länsbibliotek Sörmland
Elisabeth Stenberg-Lundin, Gotlands Länsbibliotek
Karin Sundström, Regionbibliotek Stockholm
Tuija Vartiainen, Länsbibliotek Västmanland
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Prositkortleken

I projekt Prosit använde 
deltagarna en kortlek på 

sina möten för att diskutera 
olika aspekter av delaktighet och 
samverkan. (Läs mer på sidan 40.) 
Som en bonus bjuder vi här på 
några av korten. Klipp ut, blanda 
och dra en fråga!
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K
lipp ut längs de streckade linjerna! D

u kan också häm
ta en pdf-fil på w

w
w

.regionbiblioteket.se och skriva ut fler exem
plar!

Prosit
– må det gagna!

Prosit
– må det gagna!

Prosit
– må det gagna!

Prosit
– må det gagna!

Prosit
– må det gagna!

Prosit
– må det gagna!

Prosit
– må det gagna!

Prosit
– må det gagna!

Prosit
– må det gagna!

Prosit
– må det gagna!

Prosit
– må det gagna!

Prosit
– må det gagna!

Prosit
– må det gagna!

Prosit
– må det gagna!

Prosit
– må det gagna!



Vad är roligast med ert 
samarbete?

Hur gör ni för att finna nya 
infallsvinklar?

Vad har du/ni kommit till 
insikt om idag under mötet?
- när det gäller samarbetet i 

vår grupp
- när det gäller arbetet mot 

vårt mål

Har andra åsikter om ert 
samarbete? Ge exempel.

Är er tidsplan realistisk?
Kan ni förändra planen om 
det behövs?

Arbetet tillsammans skulle 
kunna förbättras genom att...

Vad behöver er arbetsgrupp 
för stöd i form av personer 
och information?

Hur har ni lyssnat på 
varandra idag:
- uppmärksamt?
- likgiltigt?
- distraherat?
- intresserat?

Ger ni varandra positiv 
feedback i projektgruppen? 
Hur?

Har ni i gruppen varit lika 
aktiva på mötet idag?
Varför? Varför inte?

Har ni olika status eller 
mandat i gruppen?
I så fall, på vilket sätt 
påverkar det ert arbete?

Hur värderas vars och ens 
kompetens:
- den personliga eller sociala?
- den yrkesmässiga?

Hur skulle ni kunna arbeta 
bättre med era prioriteringar?

Informerar ni andra om ert 
samarbete?
Om ja, vilka?

På vilket sätt kan ni ge stöd åt 
andra genom samarbetet?
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Samverkan över förvaltningsgränserna – är det möjligt?
Ja absolut, när man har en gemensam målgrupp och samarbetar för deras 
bästa. Detta är en av slutsatserna efter projektet Prosit! – Må det gagna. I 
projektet har bibliotek och omsorg i tretton kommuner samarbetat för att ge 
äldre och personer med funktionsnedsättningar bättre tillgång till kultur och 
stimulans.

Vad?
En projektrapport full av idéer, tips och erfarenheter presenterade som 
en recept bok. Metoder och aktiviteter att använda eller inspireras av vid 
samarbete för en gemensam målgrupp. 

Varför?
För att det är smart, meningsfullt och roligt att samarbeta om så viktiga 
saker som kultur och hälsa. Och för att fler ska kunna lära och inspireras av 
metoder och aktiviteter som redan prövats.

Hur?
Deltagare och projektledning bjuder på sina succéer och lärdomar. Bläddra 
och läs om mötestips, riktad information, mingelkväll, handlingsplaner, 
taxonomi, högläsning, musikcafé, filmklubb, temalådor, sinnesutställning, 
datorresa, parcykel och mycket mer.

Varsågod! 37 recept på samverkan. 
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