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Abstract:  The aim of this bachelor-thesis is to study how the City Library in 

Norrköping, in collaboration with the outpatient centre, Gränden, has 
assisted people with substance abuse problems through a 
bibliotherapeutic reading circle known as, Människor mellan raderna 
(People between the lines). My theoretical framework is based upon 
Ruth M. Tews and Berth Danermark’s theories. Tew states that in 
order to create a well-functioning team consisting of various 
professional competences, each individual needs to possess certain 
character traits including the ability to contribute with their unique 
competence and an openness to receive and absorb the other 
participants’ contributions. According to Danermark, a collaborative 
project can be a stimulating and enriching process provided that the 
right conditions are created and adequate resources are made available. 
In order to answer the research questions, I conducted interviews with 
the librarian and the two therapy assistants who collaborated in hosting 
and facilitating ‘Människor mellan raderna’, as well as the chief 
librarian and the director of social services. I identified a common 
positive attitude towards collaboration among the 
informants/participants. One explanation for this may well lie in the 
fact that the different professional competencies found within the 
group complemented one another. The statements of the interviewees 
were found to be consistent with the theories postulated by Tew and 
Danermark concerning collaboratives of well-functioning teams. In 
conclusion, I can confidently recommend bibliotherapy as a way of 
improving and fortifying collaboration between different professional 
groups - provided that adequate resources are received, including the 
funding of research and development of bibliotherapeutic methods. 
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1. Inledning 
 
Just nu pågår det många intressanta projekt i bibliotekssverige: Jag är Boken, BUSKUL, 
Litteratur som medicin, Människor mellan raderna, Godnattsagor inifrån och Läskraft för att 
nämna några. Även i Danmark finns liknande projekt, Bokcirkeln på Sundholm, som är en 
bokcirkel för hemlösa där deltagarna diskuterar och drar paralleller till sina egna 
livserfarenheter utifrån de lästa böckerna. Den gemensamma nämnaren för uppräknade 
projekt är biblioterapi. Biblioterapi som behandlingsform är relativt ny i Sverige men 
används desto mer i USA och Storbritannien. Biblioterapi innebär att läsa litteratur för att 
främja den mentala hälsan. Litteraturprogrammet Babel på SVT har tagit fasta på detta och 
började under 2012 “ge biblioterapi” i form av skönlitterära boktips till tv-tittarna som 
lösningen på livets dilemman. Men även om det finns pågående projekt i Sverige med 
biblioterapeutiska förtecken är begreppet relativt okänt i Sverige. Det finns dock ett generellt 
ökande intresse för metoder där kulturella upplevelser betraktas som hälsofrämjande. Detta 
visar sig bland annat i regeringens satsning på Kultur och Hälsa. Ytterligare ett tecken på att 
det satsas på området är till exempel uppförandet av Centrum för Kultur och hälsa vid 
Göteborg universitet där syftet är att fördjupa kunskaperna om sambanden mellan kultur och 
hälsa. (Andersson 2012, s. 12). Biblioteket kan vara en central aktör då det idag finns ett 
intresse av att använda kultur som verktyg för hälsa. Det är en plats, öppen för alla, dit 
människor kommer för att uppleva kultur genom litteratur och andra medier. 
 
Huruvida en implementering av biblioterapi i bibliotekets verksamhet kan betraktas som en 
chans att bredda bibliotekets uppdrag att verka för “alla”, genom att nå människor med 
särskilda behov, kan diskuteras. Enligt Juhani Ihanus som författat Att tiga eller att tala. 
Litteraturterapi - ett sätt att växa (2004) är det i hög grad förenligt i en tid av satsningar på 
kultur och hälsa. Ihanus har en förhoppning om att biblioteken i denna tid av “terapeutisk 
kultur” ska anta utmaningen och medverka (Ihanus 2004, s 94). Men, att använda sig av 
biblioterapeutisk metod kräver rätt kunskap hos dem som utför den här sortens terapi. Det är 
därför av intresse att undersöka hur biblioteket kan samarbeta med externa aktörer för att 
utföra biblioterapi inom ramen för biblioteksverksamhet. Biblioteket är en social mötesplats 
men inte en social inrättning med vilket jag menar att bibliotekariers professionella inriktning 
i första hand inte är att utforma biblioterapeutiska aktiviteter. Då biblioterapi består av 
kombinationen litteratur och terapi, och att man i Sverige inte kan utbilda sig till 
biblioterapeut vill jag undersöka hur biblioterapi kan bedrivas i ett samarbete mellan olika 
professioner. 
 
I denna uppsats ska jag undersöka ett biblioterapeutisk läsprojekt i en samverkansform 
mellan bibliotek och öppenvård; mellan två specifika yrkesprofessioner i deras arbete med 
biblioterapi. Några empiriska studier har inte gjorts tidigare. Inom det biblioterapeutiska 
fältet finns det flera inriktningar av biblioterapi beroende på inom vilken sfär de utövas; 
klinisk, utvecklande och pedagogisk. I texten kommer jag inte att särskilja begreppets olika 
inriktningar åt utan ordet biblioterapi kommer att användas som det övergripande begreppet. 
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2. Bakgrund  
 
Då biblioterapi fortfarande är ett relativt okänt begrepp följer här en kortfattad presentation 
av biblioterapins ursprung, utveckling, definition, hur och av vem det kan praktiseras. På så 
vis får läsaren en insikt i begreppets komplexitet. Läsaren får också en förståelse för syftet 
med uppsatsen och varför just samverkansfrågan är av intresse. 
 
Termen biblioterapi kommer från det grekiska biblion (bok) och oepatteid (helande). Samuel 
McChord Crothers myntade ordet under första världskriget 1916, då man behandlade 
krigsinvalider. Allt sedan dess har det rått förvirring kring begreppet (Rubin 1978, s. 1). Rhea 
J. Rubin som skrivit Using bibliotherapy: A guide to therapy and practice (1978) menar att 
det inte är möjligt att finna en given definition av begreppet då biblioterapi inte är någon egen 
disciplin utan kan knytas till fyra: psykiatrin, psykologin, biblioteksvetenskapen och 
litteratursociologin (ibid., s. 18). Författarna Arleen McCarty Hynes och Mary Hynes-Berry 
som författat Bibliotherapy: The interactive process: A handbook (1986) ger följande 
definition: “Bibliotherapy uses literature to bring about a therapeutic interaction between the 
participant and facilitator” (Hynes & Hynes-Berry 1986, s. 17). 
 
Redan för mer än 3000 år sedan stod det över entrén till tempelbiblioteket i Thebe, Egypten, 
”Läkedom för själen” (Carlsson & Östlundh 2001, s. 1). Huruvida föreställningen om 
litteraturens kapacitet håller än idag därom tvista de lärde, men klart är att anhängarsidan är i 
stark majoritet (Baruchson-Arbib 1996, s. 22; Rubin 1978, s. 92; Carlsson & Östlundh 2001, 
s. 52). Biblioterapi sträcker sig således långt tillbaka i tiden men det var först under första och 
andra världskrigets eror som bibliotekarier i USA blev flitiga användare av det. Antalet 
sårade soldater och veteraner som behövde bearbeta svåra erfarenheter var stort. 
Bibliotekarier tillsammans med olika hjälporganisationer var upptagna med att vårda 
patienter och veteraner på sjukhus och ute på gatorna. Där och då upptäckte man att läsning 
kunde ha en helande effekt på traumatiserade soldater. Under 1900-talet producerades 
betydelsefull biblioterapi och vidare etablerade den amerikanska biblioteksföreningen, the 
Hospital Division of the American Library Association (ALA), en biblioterapikommitté med 
uppdraget att studera biblioterapi. Till följd av detta genombrott uppnådde begreppet officiell 
status inom biblioteksväsendet och kom att spridas ut i samhället. Biblioterapin var inte 
längre en metod explicit för psykiskt sjuka (Baruchson-Arbib 1996, s. 19ff). 
 
Ihanus (2004) menar att vi blir berörda av att få uttrycka det vi upplevt (Ihanus 2004, s. 29ff). 
Han hänvisar till Bernt Rosengren (1973), författare och psykoterapeut, som redogör för hur 
läsning kan fungera som ett substitut för verklighetens begränsade emotionella upplevelser. 
Via identifikation av andra människors livsöden menar Rosengren (1973) att man kan få stöd 
för sina åsikter och bli stärkt i sin identitet. Läsarens känsloregister vidgas och förmågan att 
förstå sig själv och andra ökar. Enligt Rosengren bidrar läsning även till medvetenhet från 
tidigare endast dunkelt varsebliven omedvetenhet. Genom identifikation stimuleras läsaren att 
upptäcka nya drag hos sig själv och lär sig genom detta att lösa sina egna problem med hjälp 
av andras livserfarenheter (Rosengren 1973, s. 61f). Ihanus menar att litteratur är en resurs 



6 

när den används i biblioterapeutiskt syfte och att detta är något vi bör beakta vid utredning av 
olika slags livsproblem och kriser. Samtalet kring det lästa i en biblioterapeutisk grupp tillför 
läsaren nytt stoff till tolkning och upplevelse. Litteraturen fungerar då som en katalysator för 
en terapeutisk process där målet är att växa som människa. 
 
Enligt Carlsson och Östlundh som författat Proust som Prozac (2001) finns det en ständigt 
pågående diskussion gällande vilka yrkesgrupper som kan utföra biblioterapeutisk 
verksamhet (Carlsson & Östlundh 2001, s. 43, 90-93). Huruvida man bör vara utbildad 
biblioterapeut eller ha liknande utbildning för att arbeta med biblioterapi, är en del av 
debatten. Rubin (1978) menar att biblioterapi endast skall bedrivas av psykologer, 
psykoterapeuter eller psykiatriker (Rubin 1978, s.10), samtidigt som hon ger uttryck för att de 
“rätta” personliga egenskaperna samt kunskap om litteraturen och deltagarna går före “rätt” 
utbildning (ibid., s. 103). Även forskarna Hynes och Hynes-Berry belyser vikten av att en 
biblioterapeut bör ha en yrkesprofession. De nämner också inom vilka område en 
biblioterapeut kan arbeta: skolor, bibliotek, kyrkor, ålderdomshem, kvinnogrupper, 
stödgrupper, patientgrupper, arbetssökande, skolklasser och församlingar. Vidare ger de 
förslag på några yrkesroller som de anser lämpliga för ändamålet: bibliotekarie, lärare, 
socionom eller psykoterapeut (Hynes & Hynes-Berry 1986, s. 14-17). 
 
Internationellt sett är forskningen om biblioterapi mycket utbredd. Den mesta forskningen 
inom ämnet biblioterapi är teoretisk till sin karaktär och behandlar begreppsdefinitioner och 
avgränsningar. Däremot finns det inte så mycket forskning kring hur det praktiska arbetet 
med biblioterapi i en samverkansform mellan olika professioner har sett ut och fungerat. Jag 
har inte funnit något material som redogör för hur biblioterapi kan utföras i en 
samverkansform mellan yrkesprofessionerna bibliotekarie och behandlingsassistent. Mot 
denna bakgrund har jag funnit det intressant att undersöka projektet Människor mellan 
raderna, där projektledarna har kommit runt “problematiken” kring vem som kan utföra 
biblioterapin genom samverkan mellan olika professionsgrupper. Samverkansbegreppet har 
ingen entydig definition men kan beskrivas som målinriktade handlingar som utförs 
tillsammans med människor från andra organisationer. (Danermark 2000, s. 15). Enligt Kajsa 
Lindberg beskrivs samverkan mellan organisationer ofta som ett sätt att möta samhälleliga 
problem, och argumenten för samverkan är då ofta av ideologisk eller moralisk karaktär 
(Lindberg 2009, s. 38-39).  
 

3. Problemformulering  
 
3.1 Problemformulering 
 
Det finns ingen generell mall för hur man kan starta ett biblioterapeutisk projekt. I 
föreliggande studie ska jag undersöka hur stadsbiblioteket i Norrköping i samverkan med 
Öppenvården Gränden gick tillväga för att nå människor med missbruksproblematik med 
litteraturen som verktyg. År 2011 startade de en biblioterapeutisk läsecirkel för att få bukt 
med de missbrukare som stökade runt i stadsbibliotekets lokaler. Denna problematik 
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diskuterades bland annat med Öppenvården Gränden. Istället för att i sedvanlig ordning kasta 
ut missbrukarna från bibliotekets lokaler beslutades att de skulle få möjlighet att delta i en 
biblioterapeutisk läsecirkel. Problematiken kring vem som ska utföra biblioterapin löste de 
genom ett samarbete mellan olika yrkeskompetenser. Denna samarbetsform mellan bibliotek 
och öppenvård är ett nytt sätt att arbeta som involverar samverkan mellan de två 
professionerna bibliotekarie och behandlingsassistent. Med denna uppsats vill jag analysera 
de olika erfarenheter och upplevelser som personalen i projektet Människor mellan raderna 
har av att arbeta i samverkan med andra yrkesgrupper.  
 
3.2 Syfte 
 
Förutom att uppmärksamma begreppet biblioterapi är det övergripande syftet med denna 
studie att undersöka samverkan mellan Norrköpings stadsbibliotek och Öppenvården 
Gränden. Genom det biblioterapeutiska läsprojektet Människor mellan raderna öppnade 
biblioteket upp för nya professioner att samverka. Hur ser de personer som varit inblandade i 
projektet på den gränsöverskridande samverkan och hur har de gått tillväga för att starta ett 
biblioterapeutiskt projekt? Här har jag tillfrågat bibliotekschefen, socialkontorschefen, en 
bibliotekarie samt två behandlingsassistenter.  
 
3.3 Frågeställning 
 
 - Är projektet Människor mellan raderna ett exempel på god samverkan? 
 
 - Hur upplever de personer som varit inblandade i projektet samverkan med andra 
personalgrupper? 
 
I min undersökning kommer jag dels att använda mig av Berth Danermarks kriterier: 
 
1. Att samverkan har en tydlig och klar ledning 
2. Att samverkan har ett klart och uttalat mål 
3. Att tillräckliga resurser ställs till förfogande 
4. Att skillnader mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk har 
identifierats 
5. Att hindrande skillnader undanröjts eller om detta inte går, att sätt att hantera dem 
utvecklats  
 
...och dels av Ruth M. Tews kriterier: 
 
1. Förmågan att bidra med kompetens som de andra saknar. 
2. En öppenhet att ta emot och absorbera vad de andra medlemmarna bidrar med. 
3. Förmågan att ta beslut och bära fram idéer inom sitt område då det relaterar till de uppsatta 
målen, utan att hamna i konflikt med de andra medlemmarna. 
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4. Tidigare forskning 
 
Jag har inte funnit något material som explicit belyser samverkan mellan de två 
professionerna bibliotekarie och behandlingsassistent. Av den anledningen behandlar detta 
kapitel samverkan på ett mer generellt plan. Nedan har jag tematiserat det centrala i tidigare 
forskning om samverkan. 
 
4.1 Vad är “samverkan”? 
 
Det engelska ordet för samverkan är collaboration vilket härstammar från det latinska ordet 
collaboratus som betyder “att arbeta tillsammans” (Lindberg 2009, s. 20). Men, i den svenska 
samhällsvetenskapliga litteraturen råder det ingen konsensus kring användningen av 
begreppet samverkan (Axelsson & Bihari Axelsson 2007, s. 13; Brandt et al 2007, s. 146). I 
SOU (1995: 142, s. 31) beskrivs samverkan såhär: “Samverkan är det som kan ske och sker 
mellan olika myndigheter, organisationer och förvaltningar på organisationsnivå, men även 
mellan enskilda individer och myndigheter, organisationer och förvaltningar”. I Svenska 
akademiens ordbok beskrivs samverka på följande sätt: “...utöva verksamhet tillsammans” 
(Ordbok över svenska språket 1898, s. 932) och i Folkhälsovetenskapligt lexikon definieras 
samverkan “gemensamt handlande för visst syfte” (Janlert 2000, s. 285). Danermark (2000) 
som skrivit flera böcker om samverkan menar att begreppsbildningen försvåras ytterligare av 
att begreppen “samarbete” och “samverkan” i praktiken används parallellt utan att det 
framgår om vi likställer dem eller om vi ser skillnader i ordens betydelse. Enligt Danermark 
(2000) innebär samverkan något utöver samarbete. Han menar att samarbetar gör vi dagligen, 
i olika sammanhang, medan samverkan innebär att vi tillsammans med andra arbetar mot ett 
gemensamt mål. Danermark (2000) ger samverkan följande definition: “...medvetna 
målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp 
avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark 2000, s. 15). Det som således skiljer 
begreppen samarbete och samverkan åt är att samverkan har ett uttalat syfte. Förutom det 
näraliggande begreppet samarbete förväxlas samverkan även med begreppen samsyn och 
samordning. Brandt et al. (2007) hänvisar till Marie Fridolf (2002) som använder begreppet 
integrering som ett överordnat samlingsbegrepp för samverkan, samordning, samarbete och 
samsyn. Fridolf (2002) skiljer de fyra närliggande begreppen åt genom deras olika grad av 
integrering och pekar på hur olika förutsättningar kan vara, beroende på vilken 
integreringsgrad som uppnås. Hon beskriver samverkan på följande sätt: Samverkan utgör ett 
gemensamt handlande och betyder att olika aktörer verkar tillsammans parallellt. Detta är ett 
organisatoriskt fenomen, som innebär att de olika aktörerna kan behålla sina ursprungsmål 
(Brandt et al. 2007, s. 146). Utifrån ovannämnda beskrivningar framgår det, och som tidigare 
nämnts, att samverkansbegreppet inte har någon entydig definition. Oavsett definition så 
menar Lindberg (2009) att samverkan syftar till något gott och att flertalet definitioner av 
begreppet har en optimistisk hållning (Lindberg 2009, s. 20).  
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4.2 Anledning och argument för samverkan 
 
Att samverka beskrivs som en aktivitet där gränser mellan organisationer överskrids, och då 
denna gräns överskrids måste de som tar initiativ till samverkan motivera varför de gör det 
(Lindberg 2009, s. 34). Det finns olika anledningar till varför samverkan initieras. Det kan 
handla om ett sökande efter gemensamma lösningar på komplexa problem, där målet är att en 
systemförändring ska träda i kraft, eller att en viss situation ska upprätthållas (Eriksson et al. 
2007, s. 89). Andra anledningar till att samverkan initieras kan vara en förhoppning om att 
driva verksamheten effektivare och bättre då det i samverkan ges möjlighet till att förenkla, 
rationalisera och förbättra arbetet (Danermark, 2000, s. 9). Oavsett anledning beskrivs 
samverkan ofta som en fördel för de organisationer som är delaktiga (Lindberg 2009, s. 30). 
Utifrån ett samhällsperspektiv kan argument för samverkan vara att myndigheter ska möta 
medborgarnas behov och hantera komplexa frågor som till exempel rehabilitering 
(Danermark & Kullberg 1999, s. 11, 26-32). Lindberg (2009) menar att många problem är så 
komplexa att det krävs samlade insatser från flera organisationer för att medborgarna inte ska 
hamna “mellan stolarna” som hon uttrycker det. Denna problematik knyter hon till att dagens 
offentliga organisationer får allt snävare uppdrag (Lindberg 2009, s. 38-39).  
 
4.3 Välfärdsstatens nya arbetsform 
 
I takt med välfärdsstatens utbyggnad under 1900-talet lyftes samverkan fram som 
“välfärdsstatens nya arbetsform” på hur organisationer skulle arbeta (Danermark & Kullberg 
1999, s. 9, 21, 164). Motiven var flera men det övergripande målet var att motverka 
fragmentering av välfärdssystemet, och möta den kritik av bristande helhetssyn som 
myndigheter och andra organisationer blivit kritiserade för. Runo Axelsson och Susanna 
Bihari Axelsson (2007) menar att konsekvenser av denna bristande helhetssyn bland annat 
har inneburit att klienter “fallit mellan stolarna” eller hamnat i “rundgång” mellan olika 
organisationer (Axelsson & Bihari Axelsson 2007, s. 11-12). Eriksson et al. (2007) skriver 
också om denna fragmentering och menar att utveckling av samverkan är viktigt när det 
kommer till att hantera komplexa sociala frågor, då välfärdssektorn idag kännetecknas av 
fragmenterad kunskap och förmåga (Eriksson, et al. 2007, s. 87 ). Även Benny Hjern (2007) 
skriver om människor som har “sammansatta” behov och hur de missgynnas av den svenska 
modellen. Han menar att människor med sammansatta behov inte omfattas av solidariteten 
och att de oftast “faller mellan stolarna” genom att de hamnar mellan organisationers snäva 
uppdragsområde. Vidare skriver han att de offentliga tjänsterna i praktiken inte uppmuntrar 
till samverkan annat än som projekt. Men det intressanta är skriver Hjern (2007), att i dagens 
människonära tjänster vill professionella i offentlig verksamhet ofta samverka kring 
människor med sammansatta behov, trots att politiken i stat och kommun inte har prioriterat 
det (Hjern 2007, s. 33-36). Samverkan innebär att organisera sig professionellt för 
medborgarnas behov, också när de är sammansatta skriver Hjern (ibid., s. 37).  
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4.4 Svårigheter och fördelar med samverkan 
 
Forskning har visat att samverkan inte alltid är en enkel process. Eriksson et al (2007) 
hänvisar till Chris Huxham and Siv Vangens (2005) studier som visar att samverkan alltid är 
instabil och dynamisk. Vidare hänvisar de till Judith M. Whipple och Robert Frankel (2000) 
som framför argumentet att de “mänskliga” aspekterna kan betraktas som den största 
utmaningen för utveckling av samverkan (Eriksson et al 2007, s. 90). Att det bland de 
samverkande aktörerna ofta finns en mångfald av perspektiv, intressen och mål, och att 
hantera dessa olikheter är både den största utmaningen men även den största möjligheten med 
samverkan (ibid., s. 87). Axelsson och Bihari Axelsson (2007) är på samma linje när de 
skriver att de flesta forskarna påpekar att samverkan är mycket svår att åstadkomma på de 
flesta områden där det har prövats. De forskningsrapporter de har studerat domineras av 
beskrivningar av svårigheter, hinder och risker med samverkan. Enligt Huxham och Vangen 
(2005) är det i allmänhet bättre att undvika samverkan om det inte finns klara fördelar 
(Axelsson & Bihari Axelsson 2007, s. 24).  
 
Dock menar Axelsson & Bihari Axelsson (2007) att det verkar finns ett område där det är 
ovanligt stora fördelar med samverkan, nämligen i folkhälsoarbete (ibid., s. 24). Det finns 
många olika aktörer inblandade i folkhälsoarbete. Vanligtvis associerar man folkhälsoarbete 
till hälso- och sjukvården, men i själva verket är det så, skriver Axelsson & Bihari Axelsson 
(2007), att folkhälsan påverkas till största delen av olika aktörer utanför hälso- och 
sjukvårdssektorn. Begreppet folkhälsoarbete har utvidgats under senare år, skriver Richard 
Saltman och Josep Figueras (1997), och omfattar inte bara prevention och hälsofrämjande 
arbete, utan även vård, omsorg samt olika former av rehabilitering (ibid., s. 24). 
Folkhälsoarbete är en del av välfärdssystemet, men författarna menar att det är många andra 
samhällssektorer och aktörer som påverkar folkhälsan. Aktörer återfinns bland kommunala 
och statliga myndigheter, privata företag och frivilliga organisationer. 
 
4.5 Den väsentliga kommunikationen 
 
Det finns olika modeller för organisering och ledning av samverkan, alltifrån komplicerade 
organisationsformer till den enklaste modellen av samverkan som innebär att de samverkande 
har regelbundna möten där informationsutbyte och gemensam planering av gränsöver-
skridande aktiviteter äger rum (Axelsson & Bihari Axelsson 2007, s. 16). Lindberg (2009) 
menar att det sällan finns färdiga modeller att tillgå för hur samverkan ska bedrivas (Lindberg 
2009, s. 54). För att samverkan ska lyckas måste de som deltar komma överens om varför 
man ska samverka, vad man ska samverka kring och hur samverkan ska gå till. För att få en 
välfungerande verksamheten bör eventuella olikheter i organisation och regelverk mellan de 
berörda parterna identifieras i ett tidigt stadium så att de samverkande kan komma överens 
om hur de ska hantera dessa olikheter innan de dyker upp (Danermark & Kullberg 1999, s. 
36, 56, 64). Man bör utforma riktlinjer som innebär att man planerar först och handlar sedan, 
även om det inte går att förutse alla problem och hinder i förväg. Gemensamt för författarna 
är att de alla slår ett slag för den “väsentliga” kommunikationen mellan de samverkande. 
Bland annat hänvisar Lindberg (2009) till Wikström (2000) som uttrycker att kommunikation 
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är ett mycket betydelsefullt redskap i samverkan genom att de samverkande kan utveckla ett 
gemensamt sakengagemang samt ge uttryck för sina olika föreställningar (Lindberg 2009, s. 
71). Vidare hänvisar Brandt el al (2007) till Stenberg (2003) som listar fyra kommunikativa 
förutsättningar för framgångsrik samverkan: 
 
1. Kommunikation är den i särklass mest betydelsefulla faktorn för framgångsrik samverkan. 
Kommunikation behövs för att skapa gemensamma synsätt och föreställningar, för att pussla 
samman helhetsinsatser, för att sätta samman samverkansgrupper, för att definiera roller och 
arbetssätt. Stenberg menar att en nyetablerad grupp inledningsvis behöver träffas intensivt till 
dess att uppgifter, gemensamma värderingar och roller fallit på plats. När samverkan sedan 
tagit form behövs inte lika täta träffar menar hon. 
 
2. Den andra framgångsfaktorn är en ledning som understödjer framgångsrik kommunikation. 
Stenberg menar att samverkan behöver styras, ledas och stöttas så att inriktningen inte glider 
iväg åt något annat håll. Vidare krävs det att ledningen för ut en vision om vilket resultat som 
ska uppnås och kommunicerar med alla berörda. Ledningen ska även skapa förankring och 
mandat för samverkan, samt följa upp resultatet på ett sätt som underlättar lärande. 
 
3. Den tredje framgångsfaktorn är uppföljning. Detta är ett sätt att ta reda på både om och hur 
man uppnår resultat. En grundläggande uppföljning handlar om att ta reda på om den tänkta 
nyttan uppfylldes för den tänkta målgruppen, vilket måste göras kontinuerligt för att man ska 
kunna korrigera om arbetet inte går som man önskar. Genom kontinuerlig uppföljning som 
sker i dialog skapar man en form för återkoppling till samverkansgruppen. Stenberg menar att 
det är viktigt att uppföljningen inte bara fångar in avsedda resultat utan också oväntade utfall. 
Vidare menar hon att man bör dokumentera hur man planerat och tänkt längs vägen, för att 
kunna förstå varför ett resultat uppnåtts.  
 
4. Den fjärde framgångsfaktorn är förekomsten av gemensamma synsätt och föreställningar. 
Det är viktigt att de samverkande har en gemensam bild eller föreställning på varför och vad 
man vill åstadkomma. Vidare att man styrt upp förställningar om prioriteringar och 
avgränsningar och genom vilken inriktning något ska åstadkommas. Stenberg menar att det 
krävs dialog och gemensam reflektion för att jämka samman olika föreställningar till något 
gemensamt (Brandt et al 2007, s. 148).  
 
4.6 Samverkan i projektform 
 
Projekt är en organisationsform som har fått en renässans de senaste decennierna och kommit 
att bli en standard i många organisationer. Samverkan mellan olika organisationer bedrivs 
ofta i formen av projekt då det kan vara svårt att placera in samverkansarbetet i den ordinarie 
organisationsstrukturen. Lindberg (2009) skriver att projekt kan beskrivas som ett sätt att 
hantera extraordinära uppgifter av engångskaraktär som den vanliga organisationen inte är 
utformad för att klara av. Jonas Söderlund (2007) beskriver projekt såhär: “Projekt är 
avgränsningens organisationsform. Ofta läggs grunden i ett förhållandevis tydligt och 
avgränsat mål kring vilket en avgränsad grupp individer med olika bakgrund och 
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specialistkompetens samlas för att uträtta stordåd”, Söderlund, citerad från Lindberg 
(Lindberg 2009, s. 69-70). Lindberg (2009) instämmer i denna beskrivning och menar att det 
inom projekt finns möjligheter till att pröva sig fram vilket inte är lika tydligt i de 
traditionella organisationerna. Hon hänvisar till Ola Bergström och Peter Dobers (2000) som 
just poängterar att i de fall då det inte finns avgränsade och institutionaliserade lösningar att 
tillgå, kan projekt bidra till att på ett utforskande sätt hantera vagt formulerade problem 
(Lindberg 2009, s. 70). Lindberg (2009) skriver vidare att då projekt vanligtvis är externt 
finansierade och därmed i viss mening skilt från den ordinarie verksamheten kan möjligheten 
att arbeta i projektform bli en arena för deltagarna där de kan pröva sig fram. Andra fördelar 
med att organisera samverkan i projektform är möjligheten att sammanföra människor med 
olika yrkeskompetens och arbetserfarenhet (Lindberg 2009, s. 71). Ytterligare fördel med 
projektformen är att det kan allokeras resurser till projektet. Lindberg skriver vidare att 
projekt är en etikettering som skapar legitimitet för de samverkande samtidigt som den bidrar 
till att ge ledningen en känsla av styrbarhet och kontroll. Men även om projekt kan 
åstadkomma ökad samverkan så är aktiviteter som bedrivs i projekt tidsbegränsade och 
upphör ofta i och med att projektet avslutas. Fler negativa aspekter med att organisera 
samverkan i projekt är att det kan medföra att relationen till den ordinarie verksamheten blir 
svagare. Kunskaper som byggs upp hos projektdeltagarna delas inte med personalstyrkan i de 
ordinarie verksamheterna utan stannar inom projektet, vilket kan betraktas som en misslyckad 
integrering av samverkansprojektet (ibid., s. 72).  
 
4.7 Personkemins betydelse 
 
Danermark (2000) tillstår att personkemin har viss betydelse men inte att det är en avgörande 
faktor för om samverkan kommer att bli fruktbar eller ej. Inte heller kan de inblandades 
personkemi ges som förklaring till varför samverkan ej fungerar. Snarare handlar det om att 
andra förhållanden föreligger vilket kan skapa irritation mellan de inblandade. Danermark 
(2000) vill därmed avliva myten om den goda personkemins stora betydelse. Han menar att 
myten döljer det grundläggande ansvaret, nämligen att det är ledningen som ansvarar för att 
skapa förutsättningar för samverkan. Således står samverkan inte och faller med om 
medarbetarnas personkemi stämmer eller ej, utan det handlar snarare om att ledningen brister 
i att skapa förutsättningar för en god samverkan (Danermark 2000, s. 11-12). Birgitte Kühne 
däremot, som in sin avhandling Biblioteket - skolans hjärna? (1993) studerat olika faktorer 
som påverkar integrering av bibliotek i undervisningen på grundskolan, kom fram till att 
personliga och psykologiska faktorer spelar stor roll. Utifrån sin studie drar hon slutsatsen att 
framgång och misslyckande för olika arbetssätt inom skolan liksom överallt annars i 
arbetslivet, beror på de inblandade personernas personkemi, deras vilja/ovilja, 
kunskap/okunskap, generositet/missunnsamhet, öppenhet/slutenhet, 
hjälpsamhet/revirtänkande, tillfälliga sinnesstämningar och chefernas inställning (Kühne 
1993, s. 232).  
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5. Teori 
 
5.1 Teoretiker 
 
Jag har inte funnit någon studie som explicit belyser biblioterapi som samarbetsform mellan 
bibliotek och öppenvård. Ruth M. Tews, före detta sjukhusbibliotekarie, är en av de ledande 
forskarna inom biblioterapi som skrivit om biblioterapi i samverkan. Tews skriver i The Role 
of the Librarian Interdisciplinary Team (1978) om bibliotekarierollen i ett 
ämnesövergripande team och deras arbete med biblioterapi. Även om hennes teorier har 
många år på nacken och är skriven utifrån ett sjukhus- och institutionsbibliotekarieperspektiv 
ser jag Tews teorier som användbara på min studie. Sociologen Berth Danermark har skrivit 
om samverkan i människohanterande organisationer. Danermark hävdar att det i dessa 
”människobehandlande organisationer” ofta råder konkurrens mellan de samverkande om hur 
man bäst definierar och löser ett visst problem (Danermark, 2000, s. 16).  Jag kommer att 
utgå från hans bok Samverkan – himmel eller helvete? (2000). Jag anser att Tews och 
Danermarks teorier är relevanta för min undersökning då de båda pekar på viktiga aspekter av 
samverkan, Danermark främst på det organisatoriska planet och Tews när det gäller 
bibliotekarierollen. 
 
5.2 Förutsättningar för samverkan  
 
De flesta författare som skriver om hur samverkan ska bedrivas poängterar vikten av 
organisatoriska förutsättningar, det vill säga förhållanden som handlar om identifikation av 
vilka som ska delta, syfte, budget, handlingsplaner och vem som har det yttersta ansvaret och 
fattar beslut. Danermark beskriver olika förutsättningar för en god samverkan men tar även 
upp de problem som kan infinna sig när olika yrkesgrupper ska samverka. Yrkesgrupper har 
olika prestige och makt, ju större dessa skillnader är desto större är sannolikheten att problem 
uppstår i samverkan (Danermark, 2000, s. 10, 26). Sådana problem kan exempelvis vara att 
det finns olika förväntningar på samarbetet. Vanligtvis består en samverkansgrupp av 
personer med olika utbildning, olika organisatorisk position och som är styrda av olika 
regelsystem (ibid., s. 15). De som ska samverka har kanske helt olika förutsättningar och sätt 
att se på saker. Det finns också olika formella och informella regler som styr arbetet och som 
ibland kan ställa till problem eftersom dessa regler, och hur de styr arbetet, kan skilja sig 
mycket åt mellan de inblandade.  
 
Vad händer då när två olika professioner möts i en samverkanssituation? Danermark pekar på 
både negativa och positiva aspekter vid samverkan. Den enskilde medarbetaren kan uppleva 
det som positivt att verksamheten utvecklas och att det sker ett utbyte av kunskaper (ibid., s. 
9). Ett samverkansprojekt kan således vara en stimulerande och berikande process förutsatt 
att rätt förutsättningar skapats (ibid., s. 49). Negativa aspekter kan vara tidsfaktorn. Man vill 
helst inte att samverkansarbetet kommer ovanpå alla andra åtaganden som man har. När de 
dagliga arbetsuppgifterna tar all tid och kraft kan ett påbud från ledningens sida om att 
samverka upplevas negativt, om man inte samtidigt ser att resurser följer med. Samverkan 
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innebär ofta en mer eller mindre långtgående förändring av arbetet, vilket kan väcka oro hos 
medarbetaren. I en samverkansprocess är det svårt att veta vad resultatet blir i slutändan. 
Oklarheter i frågor om mandat och vad man får göra kan också utgöra grogrund till oro och 
irritation (ibid., s. 9f).  
 
Det som är mycket viktigt för att samverkan ska fungera och vara fruktbart är att det finns en 
klar och tydlig ledning. Ansvaret för samverkan åvilar ledningen och kan inte överlåtas de 
enskilda medarbetarna skriver Danermark. Medarbetarnas uppgift är att delta efter bästa 
förmåga, vilket de bara kan förväntas göra såvida ledningen tagit sitt ansvar. Danermarks 
erfarenhet är att ledningen bör ha en aktiv roll under hela samverkansprocessen då det 
ständigt dyker upp frågor som bäst hanteras på ledningsnivå (ibid., s. 13, 19).  
Danermark hävdar att det nästan aldrig är den enskilde medarbetarens fel om 
samverkansprojektet misslyckas. Felet ligger istället ofta i att man inte planerat samverkan 
tillräckligt och att ledningen inte har skapat förutsättningarna för samverkan (ibid., s. 48f).  
 
Danermark diskuterar tre grundläggande typer av faktorer som påverkar samverkan: 
 
1. Kunskaps- och förklaringsmodeller 
2. Organisatoriska förhållanden 
3. De regelverk som styr verksamheten 
 
Den första påverkansfaktorn har att göra med synsätt. Olika professioner har olika utbildning 
och därmed olika sätt att se på problemet och dess lösning. Den andra påverkansfaktorn har 
att göra med organisatoriska förhållanden. De samverkande kommer kanske från olika typer 
av organisationer, vilket kan påverka var beslut fattas och vem som äger rätt att besluta om 
vad. Detta kan i sin tur leda till att det blir svårt att fatta gemensamma beslut i 
samverkansgruppen. Den tredje påverkansfaktorn har att göra med de regelverk som styr 
verksamheten. Det finns olika regelverk för de olika professionerna. Det kan handla om olika 
avtal, regelsystem, förordningar och lagstiftning, det vill säga en uppsättning formella och 
informella regler som styr arbetet. Det kan till exempel röra sig om arbetstid eller sekretess.  
 
Danermark åberopar kommunikation om vilka förutsättningar som finns för handen. Han 
menar att man måste diskutera samtliga tre påverkansfaktorer innan samverkansprocessen tar 
vid. Han poängterar också vikten av att de samverkande lär känna varandras synsätt och 
kommunicerar kring dem. Vidare att de diskuterar och klargör organisationstillhörighet och 
organisatoriska förhållanden samt klargör de regelverk som styr verksamheten. De 
samverkande bör även lösa praktiska frågor såsom schemalagd gemensam tid, bedömning 
och sekretess innan samverkansarbetet börjar (ibid., s. 13, 28, 32ff). 
 
Danermark summerar vad som krävs för en god samverkan med följande punkter: 
 
1. Att samverkan har en tydlig och klar ledning 
2. Att samverkan har ett klart och uttalat mål 
3. Att tillräckliga resurser ställs till förfogande 
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4. Att skillnader mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk har 
identifierats 
5. Att hindrande skillnader undanröjts eller om detta inte går, att sätt att hantera dem 
utvecklats (Danermark, 2000, s. 47) 
 
5.3 Bibliotekarierollen i samverkan 
 
Tews menar att bibliotekarier har en viktig roll i dagens “therapeutic society”. Enligt Tews är 
det rådligt och av yttersta vikt att bibliotekarierna spenderar tid till att utvärdera sin yrkesroll 
för att kunna sätta upp nya riktlinjer. Hon menar att Sokrates uppmaning “Gnothi Seauton” 
(Känn dig själv) håller än idag (Tews, 1978, s. 314). Att fastställa sin yrkesroll är en svår men 
viktig uppgift. Tews menar att man först och främst måste svara på följande frågor -Var hör 
jag hemma? -Vilka är mina arbetsuppgifter och hur kan man samverka med dem som har 
annan kompetens? (ibid., s. 313). Vad utgör då en fungerande samverkan med olika 
yrkeskompetenser? Tews menar att varje individ bör besitta vissa karaktärsdrag för att 
samverkan ska bli så verksam och effektiv som möjligt: 
 
1. Förmågan att bidra med kompetens som de andra saknar. 
2. En öppenhet att ta emot och absorbera vad de andra medlemmarna bidrar med. 
3. Förmågan att ta beslut och bära fram idéer inom sitt område då det relaterar till de uppsatta 
målen, utan att hamna i konflikt med de andra medlemmarna. 
 
Tews har även synpunkter på vilka färdigheter bibliotekarien bör ha för att etablera sin roll 
och arbeta effektivt: 
 
1. Yrkesmässig bibliotekariekompetens 
2. Förmåga att implementera denna kompetens i praktik, samt uppmuntra till samarbete. 
3. Självkännedom 
 
Vi lever i en kulturskiftande miljö och Tews menar att det är orealistiskt att tro att 
bibliotekarier kan förbli oberörda. För att arbeta med biblioterapi bör man ha utvecklat en 
terapeutisk känslighet. Det innebär att genom respekt, ömsesidigt förtroende och förståelse 
skapa interpersonella relationer. Tews beskriver även “samverkan” mellan bok och läsare. 
Hon menar att “bibliotekariemystiken” ligger i bibliotekariens förmåga att agera 
litteraturförmedlare, en slags katalysator, som aktiverar och underlättar samverkan mellan 
bokens innehåll och läsaren (ibid., s. 319). 
 
5.4 Analysram 
 
Tews och Danermark som båda studerat samverkan skiljer sig på så sätt att Tews har fokus på 
kunskaps- och professionsrollen och Danermark på det organisatoriska planet. Just att de har 
två olika inriktningar gör det intressant. Jag kommer att använda mig av både Tews och 
Danermarks kriterier som analytiska redskap. I resultatanalysen modifierar jag Danermarks 
frågebatteri på så sätt att jag slår ihop punkt fyra och fem. 
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1. Att samverkan har en tydlig och klar ledning 
2. Att samverkan har ett klart och uttalat mål 
3. Att tillräckliga resurser ställs till förfogande 
4. Att skillnader mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk har 
identifierats 
5. Att hindrande skillnader undanröjts eller om detta inte går, att sätt att hantera dem 
utvecklats  
6. Förmågan att bidra med kompetens som de andra saknar. 
7. En öppenhet att ta emot och absorbera vad de andra medlemmarna bidrar med. 
8. Förmågan att ta beslut och bära fram idéer inom sitt område då det relaterar till de uppsatta 
målen, utan att hamna i konflikt med de andra medlemmarna. 

 
6. Metod och material 
 
6.1 Fallstudie 
 
Denna uppsats utgår från fallstudien som forskningsmetod då syftet med uppsatsen är att 
skapa insikt i en avgränsad verksamhet. Fallstudien som metod kan beskrivas som “..då en 
specifik företeelse studeras” (Merriam 1994, s 24). I denna uppsats är företeelsen samverkan 
och genom att samla in så mycket information som möjligt relaterat “företeelsen” är syftet för 
fallstudien att utvärdera och beskriva resultatet (ibid., s. 41). Fallstudiens idé handlar 
nämligen snarare om att upptäcka än att bevisa något, att skapa nya insikter och få förståelse 
för något man inte riktigt kände till sedan tidigare. Fallstudien kräver en omfattande 
beskrivning av undersökningsområdet och därmed är det brukligt att använda sig av flera 
metoder vid insamlandet. I denna uppsats har jag valt att använda mig av kvalitativa 
intervjuer och två rapporter (2011, 2012) skrivna av Lo Ek, en av informanterna. 
 
6.2 Kvalitativa semistrukturerade intervjuer 
 
För att besvara mina frågeställningar utgörs materialinsamlingen av fyra intervjuer; tre 
enskilda och en gruppintervju. Kvalitativa intervjuer som metod kännetecknas av att man går 
på djupet för att skapa förståelse för det problemområde man studerar (Andersen 1998, s. 31). 
En intervju kan beskrivas som ett samtal som har en struktur och ett syfte (Kvale 1997, s. 13). 
Med semistrukturerat menas att samtliga informanter får samma frågor med öppna 
svarsmöjligheter. För att kunna besvara mina frågeställningar har kriteriet för mitt urval av 
informanter varit att de skulle ha ledande eller utövande positioner i projektet Människor 
mellan raderna. När det gäller antalet informanter har jag valt att intervjua samtliga “ledare” 
då de endast är fem personer till antalet, bortsett från verksamhetschefen för socialkontoret 
som blev involverad/beslutsfattande först under 2013. 
 
Två intervjuer genomfördes under hösten 2012 och två under våren 2013. Första intervjun var 
med bibliotekarien Lo och därpå följde gruppintervju med behandlingsassistenterna Claes 
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och Ing-Marie. Lo, Claes och Ing-Marie är de tre utövande ledarna för läsecirkeln Människor 
mellan raderna. Intervjuerna tog 60 minuter vardera och ägde rum på Öppenvården Grändens 
lokaler i Norrköping, platsen för projektets läsecirkel. Innan intervjuerna tog vid visade Lo, 
Claes och Ing-Marie runt mig i lokalerna; behandlingsassistenternas arbetsrum, rummet för 
läsecirkeln, köket m.fl. Gruppintervjuns distinkta bidrag är att den kan indikera vilka frågor 
som prioriteras och på vilka områden det råder samstämmighet eller meningsskiljaktigheter 
(Gillham 2008, s. 100). Behandlingsassistenterna Claes och Ing-Marie har likvärdig 
yrkesbakgrund och yrkeskompetens och av den anledningen valde jag att göra en 
gruppintervju med dem för att tydligare kunna utvärdera om samstämmighet eller 
meningsskiljaktigheter råder. De senare två intervjuerna med bibliotekschefen Birgitta och 
socialkontorschefen Maria genomfördes som telefonintervjuer och tog 30 minuter vardera. 
Under samtliga intervjuer var jag lyhörd för vad informanterna själva ville berätta för att få så 
djupgående svar som möjligt. Innan intervjuerna tog vid informerade jag informanterna om 
syftet med min studie och att det var helt frivilligt att ställa upp som informant. Samtliga 
intervjuer spelades in och skrevs ut i sin helhet. Då en fallstudie gärna studeras under en 
längre period skickade jag en utskrift till bibliotekarien Lo Ek sex månader efter första 
intervjutillfället.  
 
6.3 Trovärdighet 
 
Det finns både fördelar och nackdelar med en kvalitativ metod. Ett problem kan vara urval av 
informanter, att välja rätt personer. Syftet med intervjuer är att skapa en grund för djupare 
och mer fullständiga uppfattningar om den företeelse man studerar, därför är rätt urval 
mycket viktigt i sammanhanget. I denna uppsats har jag inte haft något val då det är totalt fem 
personer som är verksamma ledare i projektet Människor mellan raderna. Jag har valt att 
intervjua samtliga då de är ringa till antalet. Intervjumaterialet har en slagsida åt det positiva 
hållet, vilket innebär att bias kan spåras i denna uppsats. Detta beror på att samtliga 
informanter har varit positivt inställda till samverkan och projektprocessen. För att dock i 
någon mån försöka ge en rättvis bild av verksamheten ställde jag frågor om svårigheter med 
samverkan och hinder i projektprocessen.  
 
Min ambition har varit att undersöka samverkan och projektets förlopp genom 
informanternas perspektiv. Jag har strävat efter att återberätta deras svar på ett detaljrikt och 
rättvisande sätt, och därför innehåller redovisningen många direkta utsagor i form av citat 
från informanterna, för att undvika att bli en alltför subjektiv uttolkare. Som intervjuare 
skapar man oundvikligen en tolkande konstruktion av vad informanterna sagt. Oavsett om 
tolkningen görs med systematik, stringens och reflektion förändrar det inte det faktum att det 
är en subjektiv konstruktion som skapas. Både informanten och intervjuaren konstruerar sig 
själva i det som sägs (Gillham 2008, s. 23). I en intervju interagerar en människa med en 
annan människa där intervjuaren använder sig av sina interpersonella resurser, samtidigt 
måste intervjuaren kunna tillämpa en viss grad av självdistans. Det innebär bland annat att 
intervjuaren bör vara medveten om sina egna förutfattade meningar om det som undersöks 
(ibid., s. 24). 
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6.4 Presentation av informanterna 
 
Jag har valt att inte anonymisera några namn i uppsatsen, eftersom deras positioner i projektet 
är unika vilket gör att deras namn är givna. Samtliga informanter har muntligt samtyckt till att 
deras namn finns med i uppsatsen.  
 
Birgitta Hjerpe, bibliotekschef sedan 2005 
 
Claes Andersson, behandlingsassistent sedan 1983 
 
Ing-Marie Axell, behandlingsassistent sedan 1999 
 
Lo Ek, bibliotekarie sedan 2010 samt yrkeserfarenhet från Kriminalvården sedan 2010 
 
Maria Torgersen, socialkontorschef sedan 2011 
 

 
7. Resultat och analys 
 
Undersökningens empiri är främst baserad på informanternas svar på de frågor jag ställt i 
intervjuundersökningen. För att få ett mer heltäckande svar till mina frågeställningar utgår jag 
även från de två rapporter skrivna 2011 och 2012 av Lo Ek. Projektet Människor mellan 
raderna är unik i sitt slag och jag har sett det som en angelägen uppgift att redovisa resultatet 
utförligt. Anledningen till att vara utförlig är för att underlätta för dem som har tankar om att 
starta något liknande projekt. Kapitlet inleds med en redogörelse av projektets ursprung, syfte 
och upplägg, därefter kommer jag att analysera och diskutera min empiri med utgångspunkt i 
Tews och Danermarks kriterier (se kap. 3.4). Jag har valt att sammanföra de två kriterierna 
‘Att skillnader mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk har 
identifierats’ och ‘Att hindrande skillnader undanröjts eller om detta inte går, att sätt att 
hantera dem utvecklats’ i ett enda avsnitt, eftersom dessa två är nära besläktade med varandra 
och diskuteras bäst tillsammans. 
 
7.1 Projektets ursprung, syfte och upplägg 
 
Ursprung till verksamheten har sin grund i den frustration som personal och låntagare 
upplevde då missbrukare “stökade runt” i stadsbibliotekets lokaler som informanterna 
formulerar det. Under många år har biblioteket haft problem med att härbärgera missbrukare, 
grupper om 10-15 personer har kommit dit, druckit alkohol och blivit berusade. Detta var en 
ohållbar situation för både biblioteket och öppenvården. Problematiken lyftes på ett 
Citysamverkanmöte i Norrköping, en grupp med flera instanser som biblioteket ingår i via 
socialkontoret. Instanser som medverkar i Citysamverkan är olika frivilligorganisationer som 
arbetar med människor som har missbruksproblem, företagare, bevakningstjänst, närpolis, 
bibliotek, kamratstöd, Svenska kyrkan, Omsorgshjul, RIA och Öppenvården Gränden. Olika 
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lösningar diskuterades för att inkludera de här människorna i verksamheten istället för att 
exkludera dem. Birgitta presenterade ett koncept efter ett besök i Riga, vänort till kommunen, 
där de har ett hus för hemlösa dit människor får komma för att äta mat, tvätta, träffa läkare 
och högst upp i huset finns ett bibliotek, ett rum där man kan låna böcker, tidningar osv. 
Birgitta diskuterade konceptet på ett Citysamverkanmöte, med kollegor och socialkontoret då 
hon fann det vara en väldigt intressant idé; att de hade byggt ihop nämnda funktioner i ett hus 
och att de såg att kultur var en viktig del att erbjuda människor som hade olika typer av 
problem i samhället. Utifrån konceptet i Riga och med fokus på litteraturens läkande kraft 
funderade de på vad de kunde göra i Norrköping. Efter några möten med socialkontorets 
dåvarande chef utformades Människor mellan raderna: en biblioterapeutisk läsecirkel som 
vänder sig till vuxna människor med missbruksproblem. Maria, nuvarande chef för 
socialkontoret, tillträdde sin tjänst först 2011 då projektet redan var igång. Beslutet att starta 
Människor mellan raderna fattades av bibliotekschefen Birgitta Hjerpe och dåvarande chefen 
för socialkontoret men ligger nu på en högre nivå där även verksamhetschefen för Social 
vuxenvård är beslutsfattande. 
 
Människor mellan raderna är uppbyggd som en läsecirkel där läsarens upplevelse är i fokus. 
Under första terminen träffades deltagarna en gång per vecka under en period av fjorton 
veckor. Träffarna varade i två timmar inklusive fika och paus. Under denna termin läste 
deltagarna tre självbiografiska böcker. Anledningen till att de läser självbiografiska böcker 
med missbrukstema är att deltagarna ges möjlighet att prata om sina egna erfarenheter utifrån 
någon annans perspektiv. Till varje träff är det ca 100-150 sidor som de ska ha läst eller 
lyssnat på. Sista träffen för terminen avslutas med middag och utvärdering. Tillsammans med 
deltagarna har Lo, Claes och Ing-Marie kommit fram till att varken fika eller paus är 
nödvändig. Numera varar läsecirkeln i en timme och femton minuter och innehåller varken 
paus eller fika. De åtta deltagare som i dagsläget är med i läsecirkeln tillhör inte de 
missbrukare som “stökade runt” i bibliotekets lokaler. Lo menar dock att det är ett klientel 
där alla känner alla och på så sätt är även de som inte deltar i läsecirkeln bekanta med 
verksamheten. Lo tycker att detta har medfört att missbrukarna i Norrköping generellt sätt har 
fått en annan respekt för bibliotekets lokaler. Medelåldern på deltagarna är 50-52 år, den 
yngsta är ca 30 år, och den äldsta ca 70 år. För att få delta i läsecirkeln måste man vara 
inskriven på Öppenvården Gränden.  
 
Verksamheten Människor mellan raderna utgår ifrån Aidan Chambers arbete, Motivational 
Interviewing (MI) samt den näraliggande biblioterapins arbete om hur strukturerat boksamtal 
påverkar människor ur ett terapeutiskt syfte. Motiverande Samtal (Motivational Interviewing-
MI), är en evidensbaserad samtalsmetod som behandlingsassistenterna använder i sitt dagliga 
arbete med de inskrivna. MI innebär att noggrant och omsorgsfullt använda lyssnandeteknik 
och samtalsverktyg för att hjälpa personen att genomföra och upprätthålla förändring. Maria 
berättar att alla inom socialkontoret är utbildade inom MI och såldes har baskunskap i 
samtalsmetoden. Det strukturerade boksamtalet syftar till att påbörja en utveckling som kan 
leda till nya perspektiv och insikter för individerna. 
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Då Människor mellan raderna var ett nystartat projekt valde Lo, Claes och Ing-Marie att 
dokumentera och utvärdera projektet på tre olika sätt. De använde sig av följande 
mätmetoder: KASAM, Loggbok och Enkäter. Syftet med att använda loggbok, KASAM samt 
enkät var att få en bred bild av hur deltagarna upplevde läsecirkeln samt om det hjälpte 
behandlingsassistenterna i deras vardagliga arbete. KASAM (känsla av sammanhang) är en 
global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har en genomgripande och varaktig 
men dynamisk tillit till att ens inre och yttre värld är förutsägbar, och att det finns en hög 
sannolikhet för att saker och ting kommer att gå så bra som man rimligen kan förvänta sig 
(Antonovsky 2011, s. 17). Birgitta säger att de har nått väldigt bra resultat från de deltagare 
som har fyllt i KASAM, att de långt efter läsecirkelns slut burit med sig en känsla av 
delaktighet och av att må bra, en sorts frigörande kraft.  
 
7.2a ‘Att samverkan har en klar och tydlig ledning’  
 
Initialt träffades Birgitta, Lo, Claes, Ing-Marie och dåvarande chefen för socialkontoret för att 
diskutera hur de skulle lägga upp arbetet och hur de skulle kunna göra någon utvärdering av 
projektet då de vid uppstarten inte visste hur utfallet skulle bli. De hade en del diskussioner 
på ledningsnivå men framförallt träffades Lo, Claes och Ing-Marie flitigt innan projektet satte 
igång. Lo, Claes och Ing-Marie arbetade på egen hand fram en gemensam metod för hur de 
skulle arbeta med målgruppen, det vill säga en variant av biblioterapeutiska grunder anpassad 
för målgruppen.  
 
Under sommaren 2011 besökte Lo vid ett flertal tillfällen Öppenvården Gränden för att 
informera de inskrivna om projektet. Hon visade upp böcker och berättade att de som går 
med i läsecirkeln får behålla böckerna och cd-spelaren. Efter upprepade besök skapades en 
inledande kontakt mellan Lo och de som var inskrivna på öppenvården Gränden och hösten 
2011 startade Människor mellan raderna som en samverkan mellan Norrköpings 
stadsbibliotek och Öppenvården Gränden. Idag ligger verksamheten på en högre nivå i 
samverkan med Socialkontoret. 
 
I läsecirkeln är det Lo som inledningsvis leder samtalet även om ”biblioterapeuterna” inte har 
någon fastställd strategi för vilken riktning samtalet ska ta. Claes berättar att han och Marie-
Louise vid de första träffarna fick agera ‘den förlängda armen’ åt deltagarna och locka fram 
fler frågor. Nu känner Lo dem så väl men i början använde Claes och Ing-Marie deras 
kännedom om klienterna. Lo berättar att deltagarna har en positiv inställning till 
yrkeskombinationen i ledarskapet, att de uppskattar att en ledare “utifrån” kommer dit för 
deras skull. På frågan om de arbetar efter någon speciell strategi svarar Lo såhär: 
 

Vi har inte lagt upp någon strategi, du får jobba på det här sättet och jag på detta. Sen blir det givetvis 
att vi lär av varandra under tidens gång. Det finns inga rätt å fel när man kommer till bokcirkeln. Med 
Människor mellan raderna har vi tagit det bästa från två världar... istället för att köra på en helt och 
hållen metod. 
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Det går att uttyda en brist när det gäller kommunikation vid uppstarten av projektet, vilket 
Danermark poängterar som ett viktigt inslag för en lyckad samverkan (se kap. 3.2). Vid 
frågan om de diskuterat eventuella problem som skulle kunna dyka upp under projektets gång 
så svarar Lo såhär: 
 

Nej, jag kan inte direkt påstå att vi gick igenom eventuella problem som kunde uppstå och det hade väl 
varit bra att göra det såhär i efterhand, eftersom både biblioteket och socialkontoret har genomgått 
omorganisationer/personalförändringar ... varit positivt om man hade haft klarare ramar från början. 

 
Huruvida samverkan har en klar och tydlig ledning är svårbedömt. Det som däremot kan 
konstateras är att Lo, Claes och Ing-Marie fått utforma läsecirkeln helt på egen hand. Från 
ledningens sida verkar det således inte funnits några tydliga direktiv och inte desto mindre 
någon detaljstyrning. Detta kan tolkas tvetydligt men om man ser åt det positivt så visar det 
på en ömsesidig tilltro mellan ”biblioterapeuter” och ledning. Vidare behöver inte alltför 
strikta riktlinjer att arbeta utifrån ses som en nackdel då alltför strama riktlinjer kan hindra 
utveckling. Maria säger att de fullt ut litar på Lo, Claes och Ing-Marie när det gäller deras 
kunskap och hur de har valt att arbeta med läsecirkeln. Lo, Claes och Ing-Marie bekräftar 
likaså det stöd och den uppmuntran de fått från ”ledningen” under hela projektprocessens 
uppbyggnad och lansering. Claes citerar Maria “Ta den tid ni behöver för det här ska 
implementeras!” 
 
Lo uttrycker sig så här: 
 

//.. hade vi inte haft förstående och uppbackande chefer som trott på det här så hade vi inte kunnat driva 
det. Både min chef på biblioteket och socialkontorets chef ser det här som en jätteframgång och därför 
har jag det i min arbetstid. Claes och Ing-Marie har det på sin arbetstid.  
 

Ovannämnda citat säger visserligen inget om ‘Att samverkan har en klar och tydlig ledning’ 
men indikerar att Lo, Claes och Ing-Marie har ett uppbackande stöd hos ledningen. 
 
7.2b ‘Att samverkan har ett klart och tydligt mål’ 
 
Stadsbiblioteket i Norrköping arbetar aktivt med litteraturfrämjande metoder och deras 
verksamhet grundar sig i att litteratur, oavsett vilken form den förmedlas i, kan hjälpa 
människor att förändra sin vardag. Öppenvården Gränden arbetar utifrån socialpedagogiska 
metoder som bygger på att individen ska ges möjlighet att reflektera över sin situation och 
därmed ges verktyg att känna att han eller hon har möjlighet att förändra sitt tankemönster. 
De involverade parterna från Norrköpings stadsbibliotek och Öppenvården Gränden har som 
mål att kombinera dessa olika arbetssätt och kompetenser för att lösa problematiken med 
missbrukarna.  
 
Syftet med Människor mellan raderna är att erbjuda och nå ‘denna målgrupp’, som de aldrig 
tidigare arbetat direkt mot, en kulturell upplevelse och visa på att läsning är någonting för 
alla. Vidare, att man via läsning utvecklas som människa samt får en upplevelse. I rapporten 
från 2011 står det att målet med Människor mellan raderna är att läsningen samt det 
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närliggande samtalet skall bidra till att en självläkande process förstärks hos deltagarna. I 
intervjusamtalet ger Lo ett liknande svar: “Syftet med projektet är att stimulera deltagarnas 
läslust samt förmåga att formulera sina tankar och känslor som en del av deras självläkande 
arbete”. Lo nämner även följande fyra mål: 1. Att ge deltagarna möjlighet att prata om sina 
erfarenheter utifrån något annat än det traditionella samtalet. 2. Få deltagarna att känna igen 
sig i någonting och att inte känna sig så ensamma. 3. Att behandlingsassistenterna får ett nytt 
sätt att arbeta på, att det ska vara ett stöd både för klienterna och för behandlingsassistenterna. 
4. Ett av målen är också frågan -vad är bibliotekens roll? vad ska biblioteken fokusera på? 
 
Lo nämner flera syften och mål med projektet och även om det inte tycks finnas ett specifikt 
mål med samverkan så uttrycker samtliga informanter att de är väl införstådda med just målet 
för verksamheten. Ett av kriterierna för en god samverkan är nämligen att samverkan har ett 
klart och uttalat mål. Utifrån intervjumaterialet kan man tolka det som att informanterna är 
klara över “huvudmålet” med samverkan men att flera delmål, eller förtjänster, också 
uppfylls genom projektet. Möjligtvis kan projektets delmål eller “vinning” som 
informanterna uttrycker det ge en något otydlig syn på verksamheten. Man kan också tolka 
det som att dessa delmål, som har blivit synliga under projektets gång, ger en antydan om den 
öppenhet informanterna har av att reflektera och forma projektet till det bättre.  
 
Danermark pekar på både negativa och positiva aspekter vid samverkan. Han nämner att den 
enskilde medarbetaren kan uppleva det som positivt att verksamheten utvecklas (se kap. 3.2). 
Samtliga informanter nämner att en stor “vinning” med projektet är att Claes och Ing-Marie 
genom läscirkeln får en unik möjlighet i sitt vardagliga arbete att nå och lära känna 
deltagarna på ytterligare ett sätt. Projektet har således medfört att behandlingsassistenterna 
har fått ett nytt arbetsredskap där deltagarna får möjlighet att prata om väldigt svåra saker på 
ett avdramatiserat sätt. Tillsammans i läscirkeln får de hjälpas åt att ta upp exempel ur de 
lästa texterna och på så sätt blir det enklare att lyfta tunga ämnen, samtidigt som samtalet blir 
mindre “jag-fokuserat”. Det har också visat sig att de personer som vanligtvis inte brukar 
vara öppna för samtal har medverkat i diskussionerna.  
 
Lo säger att projektet har bidragit till att deltagarna mår lite bättre, känner sig lugnare, mindre 
ensamma och att de fått en ny “relation” till biblioteket. Lo, Claes och Ing-Marie berättar om 
hur några av deltagarna numera vågar gå in på biblioteket, att de har någon att fråga efter och 
att det finns ett bekant ansikte. Informanterna har en förhoppning om att deltagandet i 
läsecirkeln kommer att medföra en mer positiv syn på biblioteket och att de får en känsla av 
sammanhang, att alla är välkomna att ta del av bibliotekets resurser. Birgitta ser projektet som 
en utveckling av det litteraturförmedlande arbete som de flesta bibliotek har. Hon syftar på 
bibliotekslagen och menar att de uppfyller uppdraget att verka läsfrämjande med råge i 
projektet Människor mellan raderna. 
 
Informanterna nämner flera mål med projektet. Några ”delmål” som går att spåra ur 
informanternas utsagor, skulle kunna ses ur ett samhällsperspektiv. Danermark och Kullberg 
(1999) skriver att komplexa frågor, exempelvis rehabilitering, kan ur ett samhällsperspektiv 
ses som ett argument för samverkan (se kap 5.2). Maria, Claes och Ing-Marie betonar 
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visserligen att projektet inte fungerar som rehabilitering för de här människorna, men att 
läsecirkeln kan ses som ett led i den samlade behandlingen de får via Gränden, och är således 
ingen fritidssysselsättning. Dock menar Maria att de inte ser Människor mellan raderna som 
en ren strukturerad behandling såsom den verksamhet de har i form av evidensbaserad 
strukturerad behandling.  
 
Kapitel 5.2 talar om att det finns olika anledningar till varför samverkan initieras. I 
uppsatsens fallstudieobjekt Människor mellan raderna har samverkan sitt ursprung i sökandet 
efter en lösning på ett komplext problem. Både biblioteket och Öppenvården Gränden var 
angelägna om att finna en lösning på problematiken med att människor med 
missbruksproblem “stökade runt” i bibliotekets lokaler. Förutom att lösa problematiken som 
pågick i bibliotekets lokaler finns det även en ambition hos informanterna att göra något bra 
för de här människorna. Enligt Lindberg (2009) beskrivs samverkan ofta som en fördel för de 
organisationer som är delaktiga (se kap 5.2). Det som således låg bakom uppstarten av 
projektet handlade inte “bara” om att för organisationens egen vinnings skull dra fördel av 
samverkan. Genom att starta en läsecirkel för de här människorna ”återställdes” bibliotekets 
lugna miljö samtidigt som biblioteket uppfyllde uppdraget om att verka läsfrämjande. Två 
ting som skulle kunna ses som anledning nog från bibliotekets sida sett. Men informanterna 
ger en antydan om att de vill mer än att “bara” arbeta läsfrämjande för den här målgruppen 
samt verka för en lugn biblioteksmiljö.  
 
Hjern (2007) skriver att professionella i offentlig verksamhet ofta vill samverka kring 
människor som har sammansatta behov, trots att politiken i stat och kommun inte har 
prioriterat det (se kap 5.3). I intervjusamtalen med Lo och Claes och Ing-Marie kan man 
uttyda en genuin välvilja att samverka för just människor som “faller mellan stolarna”. 
Projektets namn Människor mellan raderna är också ett uttryck för och symboliserar att 
människor med sammansatta behov hamnar mellan organisationers uppdragsområde. Den 
biblioterapeutiska inriktningen i läsecirkeln kan ses som ett inslag i denna ambition. I kapitel 
5.2 menar Lindberg att det ibland krävs samlade insatser från flera organisationer för att 
medborgarna inte ska hamna “mellan stolarna” då deras problem är alltför komplexa. 
Huruvida Människor mellan raderna kan ses som en “insats” för de här människorna genom 
samverkan mellan två skilda organisationer är inte uppsatsens syfte att svara på, men tanken 
är intressant och det förefaller, som tidigare nämnts, att informanterna har flera mål i sikte 
med projektet. 
 
7.2c ‘Att tillräckliga resurser ställs till förfogande’ 
 
I samband med att Lo skrev verksamhetens projektbeskrivning i början av 2011 undersökte 
hon möjligheten till bidrag från EU och kommunens investeringsfond. Hon sökte även bidrag 
från Kulturrådet men utan att beviljas några projektpengar. Både Birgitta och dåvarande 
chefen för socialkontoret var mycket positivt inställda till verksamheten och uppmuntrade Lo, 
Claes och Ing-Marie att testköra Människor mellan raderna en termin oavsett ekonomisk 
hjälp utifrån. Februari 2013 skickade Lo på nytt in en bidragsansökan till kulturverksamhet 
för att kunna fortsätta utveckla verksamheten under två år. Om de beviljas bidrag är deras 
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ambition att nå ut till fler personer och nya målgrupper, såsom människor med 
självskadebeteende och ätstörningar samt intagna inom Kriminalvården. Informanterna har 
även tankar om att koppla in en socionom till verksamheten för att bredda kompetensen 
ytterligare. De har även tankar om att erbjuda “öppna läsecirklar” för de individer inom 
missbruksvården som har gått vidare ut i “samhället” från att tidigare ha varit placerade på 
särskilt boende. “Men, för att vidga och utveckla verksamheten krävs det ekonomiska 
resurser vilket det inte finns i befintlig budget”, säger Lo. En annan resurs som Lo tar upp 
under intervjusamtalet är tid. Hon nämner bland annat att hon tidsmässigt inte hinner med att 
göra någon ytterligare utvärdering av projektet, än de mätmetoder de redan använder sig av 
idag, vilka Lo, Claes och Ing-Marie inte anser vara helt tillförlitliga.  
 
I dagsläget har verksamheten således ingen ekonomisk satsning utifrån, men däremot får den 
ta arbetstid precis som vilken annan uppgift i arbetsbeskrivningen berättar Lo. Hon har tio 
timmar ordinarie arbetstid inom projektet och elva timmar kriminalvård i veckan som består 
av biblioteksverksamhet på häkte och två anstalter. Därutöver är Lo delaktig i verksamheten 
Godnattsagor inifrån. Claes och Ing-Marie har också arbetstid i projektet, de får dessutom 
lästimmar för att förbereda sig inför läsecirklarna. ‘Biblioterapeuterna’ instämmer i att 
attityden gentemot projektet är genomgående uppmuntrande och positiv. De har känt av ett 
stöd från både kollegor och chefer under hela projektets uppbyggnad och lansering. 
 
Lo säger såhär: 
 

//..hade vi inte haft förstående och uppbackande chefer som trott på det här så hade vi inte kunnat driva 
det. Både min chef på biblioteket och socialkontorets chef ser det här som en jätteframgång och därför 
har jag det i min arbetstid. Claes och Ing-Marie har det på sin arbetstid. 

 
Den största kostnaden i projektet är informanternas arbetstid, därtill kommer en bokkostnad 
på ca 2500 kronor per termin som initialt fakturerades biblioteket. Sedan årsskiftet 2012/2013 
betalas böckerna av Gränden, därutöver håller socialkontoret med lokal. Projektets utveckling 
och resurser har Maria och Birgitta tillsammans med verksamhetschefen på socialkontoret 
gemensamt diskuterat vid ett flertal tillfällen. Marias bedömning är att det från 
socialkontorets sida finns tillräckligt med resurser till projektet, i alla fall sett till den 
omfattning det har idag, men att det däremot från bibliotekets sida råder en osäkerhet kring 
hur mycket resurser de kan lägga ner; hur mycket tid, under hur lång tid etc. Hon säger såhär: 
 

Det gör att den här verksamheten ständigt på något sätt är lite otydlig, hur länge den kan pågå så. Utan 
vi kör lite en termin i taget, och det ska vi ändra på för den här verksamheten vill jag verkligen 
permanenta. Vi har bestämt oss, i alla fall i den här omfattningen. 

 
På frågan om hur de hade önskat att verksamheten såg ut om de fick mer resurser svarar Lo 
att hon gärna hade fått lästid och det fanns mer utrymme för att lansera verksamhetsidén. 
Claes och Ing-Marie har önskemål om att kunna tillgodose deltagarna fullt ut. Många av 
deltagarna har lässvårigheter och hitintills har centrumledningen sponsrat projektet med fem 
cd-spelare som har särskilda funktioner för att man ska kunna lyssna på en Daisyskiva. 
Behovet av cd-spelare bland deltagarna är dock fler än fem berättar Claes och Ing-Marie. 
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Talböckerna i sig är däremot ett gratis hjälpmedel som Lo förser de deltagare med som 
behöver det. 
 
För framgångsrik samverkan krävs det, förutom tydliga målformuleringar, även att 
tillräckliga resurser ställs till förfogande. I intervjusamtalen när jag frågar informanterna om 
de svårigheter som funnits med samverkan reser Lo, Claes och Ing-Marie den osäkerhet de 
kände av vid projektets uppstart, huruvida de skulle få driva läsecirkeln längre än en termin. 
Första terminen kördes som en provtermin med stöd och uppbackning från deras respektive 
chefer, då ekonomisk ersättning utifrån uteblev. Birgitta nämner att svårigheten med 
verksamheten handlar om att få timmarna att räcka till, att de i ett idealläge skulle avsatt mer 
resurser för verksamheten både i form av personal och vidareutbildning i biblioterapi. Maria 
nämner också bibliotekets resurser som den “enda svårigheten” med projektet. För övrigt 
menar hon att allt har flytet på bra och varit väldigt positivt, att de fått positiv respons från 
både personal, deltagare och media. Hennes åsikt är att projektet är någonting bra och ska få 
ta stor plats.  
 
Snart två år efter att projektet drog igång verkar det fortfarande som att ‘tillräckliga resurser’ 
är den stora stötestenen med verksamheten. 
 
7.2d ‘Att skillnader mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och 
regelverk har identifierats’ och ‘Att hindrande skillnader undanröjts eller om 
detta inte går, att sätt att hantera dem utvecklats’ 
 
Projektet Människor mellan raderna grundar sig på samverkan mellan två yrkeskompetenser 
från två olika förvaltningar. För att ett sådant projekt ska lyckas måste de samverkande hitta 
former för hur de kan arbeta tillsammans genom god samverkan och gemensamma mål säger 
Birgitta. Hon säger också att hon vet att Lo, Claes och Ing-Marie med deras olika 
kompetenser inte haft några problem med att arbeta tillsammans. Birgitta menar att det delvis 
beror på att Människor mellan raderna är ett nyskapande projekt och att de arbetar mot 
människor som är i direkt öppet missbruk och således visste de inte hur utfallet skulle bli. 
Vidare säger hon att de arbetar utifrån de förutsättningar de har.  
 
Stenberg (2003) har listat fyra kommunikativa förutsättningar för framgångsrik samverkan, 
den tredje framgångsfaktorn är uppföljning (se kap. 5.5). Hon menar att uppföljning måste 
göras kontinuerligt för att man ska kunna korrigera om arbetet inte går som man önskar, och 
att uppföljning som sker i dialog skapar en form för återkoppling till samverkansgruppen. Lo, 
Claes och Ing-Marie träffas regelbundet både före och efter läsecirkeln. Där och då diskuterar 
de det som kommer upp i samtalen samt hur nästföljande cirkelträff ska utformas. Birgitta 
uttrycker sig bland annat såhär när hon pratar om det arbete som Lo, Claes och Ing-Marie 
utför: 
 

Man har nog jobbat väldigt tajt ihop i den här arbetsgruppen och diskuterat olika infallsvinklar, 
metoder och hur man ska kunna genomföra det här tillsammans 
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Birgitta anser att samverkan har fungerat bra. Maria, Birgitta, Lo, Claes och Ing-Marie 
tillsammans har gemensamma uppföljningsmöten en till två gånger per termin. På 
uppföljningsmötena går de igenom frågor som: -hur går det? -hur arbetar vi? vad ser vi för 
problem? Maria berättar vidare att de diskuterar deras respektive organisationer och olika 
synsätt både på medarbetar- och chefsnivå. Vilka skillnader det finns mellan de samverkande 
avseende synsätt, organisation och regelverk är däremot inte något jag har fått svar på. Det 
finns således brister i intervjumaterialet vilket innebär att jag inte kan analysera och svara på 
om hindrande skillnader undanröjts. 
 
7.2e ‘Förmågan att bidra med kompetens som de andra saknar’ 
 
Birgitta berättar om sina tidigare erfarenheter av läsfrämjande metoder. Innan hon tillträdde 
som bibliotekschef arbetade hon bland annat som barn- och ungdomsbibliotekarie och då 
framförallt ut mot ungdomar. Ständigt blev hon varse om hur man utifrån texter och olika 
teman kan diskutera och lyfta problem ifrån sig och få en annan form av lyssnande. Hon fick 
erfara att man utifrån texter och diskussion kan få hjälp med att se problem från olika 
infallsvinklar och ta del av litteraturens läkande kraft. Lo kom i kontakt med biblioterapi 
redan under sin studieperiod på Bibliotekshögskolan i Borås. Samtidigt grundades hennes 
intresse för den uppsökande verksamheten och för de målgrupper som inte själva tar sig till 
biblioteket av olika anledningar.  
 
I samband med projektets uppstart läste Birgitta och Lo in sig på vad biblioterapi är, de 
studerade också Aidan Chambers litteratursociologiska metoder om hur man leder 
strukturerade boksamtal. Lo uppmuntrades av Birgitta att göra ett studiebesök på Linköpings 
stadsbibliotek för att ta del av deras erfarenhet av boksamtal. Vidare har Lo läst på om 
självläkning och Motiverande samtal, och tillsammans med Claes och Ing-Marie har hon fört 
diskussioner om biblioterapi och hur de kan arbeta med det. Claes och Ing-Marie använder 
sig av MI-metoden som är deras främsta expertis. I läsecirkeln ställer Lo de raka frågorna, 
medan Claes och Ing-Marie ställer de öppna frågorna. Claes och Ing-Marie har en mjukare 
framtoning och deras roll är att vara lite forskande. Claes och Ing-Marie innehar även en 
annan viktig funktion då de har kännedom om deltagarna i läsecirkeln och kan följa upp dem 
mellan träffarna. De fångar upp det som väcks i gruppen och lyfter det på nytt i de enskilda 
samtal som de har med de inskrivna. I intervjusamtalet med Claes och Ing-Marie belyser de 
det ansvar och den kompetens de har i sina yrkesroller som behandlingsassistenter. De har en 
terapeutisk kompetens som Lo saknar och menar att det är deras ansvar att ta hand om de 
deltagare som mår dåligt.  
 
I ett biblioterapeutiskt samtal kan man aldrig helt och hållet förutspå vilka ämnen som 
kommer att behandlas. Man bör vara införstådd med att svåra händelser och minnen kan 
väckas till liv på nytt och därför är det viktigt att någon av ledarna har en terapeutisk 
yrkesutbildning. Claes och Ing-Marie har märkt att det är en hel del tankar och känslor som 
väcks hos deltagarna i diskussionerna. Flertalet av deltagarna har visat behov av att fortsätta 
prata om det som kommit upp i läsecirkeln, och då mer riktat på deltagaren själv. Claes och 
Ing-Marie står således för det terapeutiska inslaget och fungerar som ett stöd för gruppen.  
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Lo bidrar med kunskap om texters förmåga att ge läsaren nya perspektiv, samt urval av 
litteratur för läsecirkelns syfte. Hon ansvarar också för de administrativa momenten och har 
bland annat skrivit två rapporter om projektet. Hon väljer ut och köper in samtliga böcker och 
förser de deltagare som behöver det med CD-böcker och cd-spelare. Till varje träff förbereder 
hon ett tiotal ämnen utifrån den lästa texten som de kan diskutera närmre. Lo är bekant med 
varje deltagares bakgrund och kan utifrån den kunskapen, i kombination med sin 
litteraturkännedom, välja ut böcker som tangerar deltagarnas problematik. 
 
Kommunikation är, som bland annat Stenberg poängterar, den i särklass mest betydelsefulla 
faktorn för en framgångsrik samverkan, inte minst för att definiera roller och arbetssätt samt 
att vidmakthålla dessa (se kap 5.5). Tews, liksom Stenberg, konstaterar att framgångrik 
samverkan förutsätter att de inblandade parterna har en god insikt om varandras respektive 
kompetensområden (se kap 3.3). Birgitta uppger att de är noga med att skilja på varandras 
kompetenser. Hon nämner bland annat vikten av att Lo inte går in och försöker arbeta som 
terapeut gentemot deltagarna, utan den rollen och kompetensen åligger Claes och Ing-Marie. 
Informanterna bekräftar att de är aktsamma om att skilja på sina kompetenser samtidigt som 
de ger uttryck för den mänskliga aspekten där yrkesrollerna ibland suddas ut. Det går att 
uttyda att Lo, Claes och Ing-Marie anser att det är viktigare att vara “flexibla” än att 
upprätthålla rigida professionsgränser.  
 
På frågan om vilken skillnad det skulle innebära om biblioteket respektive öppenvården drev 
verksamheten på egen hand, tror ingen av informanterna på att det skulle vara möjligt. 
Birgitta säger att styrkan med projektet är att Lo, Claes och Ing-Marie lyfter in sina olika 
kompetenser. Maria ser det som en absolut förutsättning att de driver projektet tillsammans 
och menar att det vinnande konceptet och styrkan med samverkan är att de kompletterar 
varandra. Hon uttrycker diskrepansen mellan deras arbetssätt på följande sätt: 
 

Jag tänker att vi inte får tappa att vi är olika heller, utan att vi får prata om att vi också ska vara det. 
 
Lo tror inte heller att projektet hade fallit ut så väl om de drivit projektet i egen regi, hon 
säger: 
 

Vi har helt olika utbildningar och kommer från helt olika verksamheter och besitter olika kompetenser. 
Men tillsammans har vi skapat ett framgångsrikt koncept ..//.. När vi då har ett koncept som fungerar så 
bra varför ska man skära bort det ena halvan? Vi driver det här ihop!  

 
Ing-Marie nickar instämmande när Claes uttrycker sig i samma positiva anda: 
 

Det är kombinationen av samtalet, Motiverande samtal och biblioterapi, och samarbetet som gör att det 
känns så bra. Vi kompletterar varandra, det är det som är en del i framgången. ..//.. Lo driver processen 
mer än vad vi skulle kunna göra och förmå. 

 
Tews skriver om den svåra men viktiga uppgiften att utvärdera sin yrkesroll i arbetet med 
biblioterapi. Hon menar att ”biblioterapeuten” bör svara på frågorna -Var hör jag hemma? -
Vilka är mina arbetsuppgifter? -Hur kan jag samverka med dem som har annan kompetens? 
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(se kap 3.3). Intressant är att Lo i samband med projektets uppstart började utvärdera sin 
yrkesprofession som bibliotekarie. Hon funderade kring sin kompetens, vilka arbetsuppgifter 
som ingår i yrkesrollen och huruvida det är vanligt att bibliotekarier ifrågasätter sin 
yrkeskompetens. Hon funderade på om det finns en tendens inom bibliotekariekåren att ta ett 
steg bakåt och ifrågasätta sin egen kompetens. När Lo talar om bibliotekarierollen uttrycker 
hon en bestämdhet att utmana bibliotekariebegreppet och vidga synen på vad en bibliotekarie 
faktiskt gör: 
 

Att bibliotekarier ofta tar ett steg bakåt, vad har jag för kompetens och så. Vi sitter på kompetensen om 
litteratur och litteraturens betydelse. Jag tror att bibliotekarier är rädda för att gå ut och säga att 
litteratur gör skillnad… 

 
Vidare tror Lo att synen på det stora “pampiga” ordet biblioterapi är på väg att ändras. Hon 
var själv osäker i början om de kunde använda sig av begreppet biblioterapi i 
projektbeskrivningen. Men så kände hon att det faktiskt är biblioterapi de arbetar med. Lo 
tror att det är en generell tendens att bibliotekarier inte vågar sätta ordet biblioterapi på 
arbetsuppgifter de utför som har nära anknytning till just biblioterapi.  
 

Jag vill arbeta för att ta bort rädslan för att använda det svåra tunga ordet biblioterapi som man ska 
försöka hantera som bibliotekarie. 
 

Denna yrkesutvärdering, eller osäkerhet om man så vill, fann jag varken hos Claes eller Ing-
Marie som verkade mer trygga i sin yrkesroll. En förklaring kan vara att Claes och Ing-Marie 
har arbetat i många år som behandlingsassistenter jämfört med Lo som är relativt 
nyutexaminerad. En annan förklaring kan vara att bibliotekarier generellt sätt inte har en stark 
professionskänsla, och att det inte finns några fasta ramarna för vad en bibliotekarie gör. 
Måhända hade bibliotekarierollen en starkare yrkesidentitet förr och att man då visste vad 
som skulle utföras. Nuförtiden är yrkesrollen mer öppen och utåt. Tews menar att vi lever i en 
kulturskiftande miljö, i vilken det är orealistiskt att tro att bibliotekarier kan förbli oberörda. 
 
7.2f ‘En öppenhet att ta emot och absorbera vad de andra medlemmarna bidrar 
med’ 
 
När vi samtalar om rollfördelningen i läsecirkeln menar Lo att de alla är människor inför 
texten, att respektive roll suddas ut även om alla är införstådda med varandras bakgrund. 
Vidare säger hon att även om behandlingsassistenterna inte är bibliotekariekollegor så har det 
gemensamma projektet skapat känslan att de är just kollegor, som dessutom befinner sig på 
samma nivå. Lo, Claes och Ing-Marie säger att även de kan dela med sig av saker som tynger 
dem i läsecirkeln, och på så vis kan de visa på de olika perspektiv som finns i livet. Lo säger 
såhär: 
 

Jag går in som bibliotekarie, Claes och Ing-Marie som behandlingsassistenter och deltagarna som 
missbrukare, men när vi sitter här så är vi människor allihop, vi tar ner rollerna på något sätt... Jag 
berättar jobbiga saker om mig och behandlingsassistenterna om sig.  
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Vid frågan om vad som krävs av den personal som ska arbeta med ett projekt som Människor 
mellan raderna säger Birgitta att man måste vara oerhört intresserad av människor och av att 
arbeta utåtriktat och uppsökande samt inneha en stark övertygelse. Vidare säger hon att man 
måste ha kompetens och vara påläst på olika typer av metoder som kan användas i 
lässtimulerande syfte. Från socialkontorets sida anser Maria att man bör vara insatt i 
projektet, att man är utbildad inom MI och att man kan samarbeta med personer som arbetar 
på ett annat sätt. Vidare att man ser och har förmågan att följa upp det som händer i gruppen, 
vilket innebär god kännedom om missbruk och de svårigheter som deltagarna kan bära på. 
Att det som bibliotekarie blev just Lo som tog sig an projektet Människor mellan raderna 
beror dels på hennes personliga intresse men också på att hon sedan tidigare har erfarenhet av 
att arbeta med liknande målgrupper inom kriminalvården. Lo betonar vikten av det personliga 
intresset och att hur man är som person har väldigt stor betydelse. Hon menar även att det 
krävs att man har förståelse för individerna, att man tror på att texter kan göra skillnad och 
vikten av ‘ett öppet sinne’ i mötet med deltagarna: 

 
Engagemang, vara nyfiken på människor, genuint vilja lyssna på människor. Vara personlig men inte 
privat, veta var sina gränser går och kunna släppa lite på sin yrkesroll. //.. kanske att man själv har 
någon erfarenhet eller förståelse för gruppen, en ödmjukhet.. 
 

Ing-Marie säger så här: 
 
Människointresse, inte dömande, viss ödmjukhet, positiv och ser möjligheterna för sådana är vi ju alla 
tre, annars hade vi inte lyckats med detta. Just det här att se människan. 

 
Claes säger så här: 

 
Se individen, god personkännedom och kunna ta in vad människor säger och hur de tänker..//. Också 
vara öppen själv, för när vi är i gruppen så är vi ju lika mycket individer på samma nivå.  
 

 Claes nämner även personkemin som en bidragande faktor: 
 
Sen har Lo förmåga för det här med annars hade hon inte jobbat med det. Det är lite kemin, men det 
funkar, så känns det.  

 
Det allmänna intrycket som förmedlas när det handlar om Lo, Claes och Ing-Maries arbetssätt 
i läsecirkeln är just den här ”öppenheten”. Lo säger såhär: 
 

Vi har inte lagt upp någon strategi, du får jobba på det här sättet och jag på detta. //..vi lär av varandra 
under tidens gång. Det finns inga rätt å fel när man kommer till bokcirkeln.  

 
Man skulle också kunna se denna ”öppenhet” ur ett beroendeperspektiv mellan de två 
yrkesprofessionerna, det vill säga att de inte kan driva projektet på egen hand. En ytterligare 
aspekt är personkemin som visserligen inte är en avgörande faktor för ”öppenheten”, men har 
säkerligen en viss påverkan. Utifrån informanternas utsagor att döma framgår det även att det 
finns ett personligt intresse av att arbeta med projekt som Människor mellan raderna. Kühne 
menar att framgång och misslyckande för olika arbetssätt i arbetslivet bland annat beror på de 
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inblandade personernas personkemi, deras vilja/ovilja, kunskap/okunskap, öppenhet/slutenhet 
och chefernas inställning (se kap 5.7). Dessa faktorer påverkar högst sannolikt varandra och 
sett till chefernas stöd och inställning så har den varit konstant under hela projektprocessen.  

 
7.2g ‘Förmågan att ta beslut och bära fram idéer inom sitt område då det 
relaterar till de uppsatta målen, utan att hamna i konflikt med de andra 
medlemmarna’ 
 
Lo, Claes och Ing-Marie uttrycker en optimistisk hållning när det gäller spridning av 
verksamhetsmodellen. De menar att om alla kommuner i Sverige anammar konceptet skulle 
det öppna upp för möjligheten till ett bättre välbefinnande för flertalet människor. Vidare i 
diskussionen om framtida användningsområden för verksamhetsmodellen nämner Lo en rad 
andra målgrupper som skulle kunna få ”uppleva” biblioterapi med självbiografiska böcker. 
Lo har själv erfarenhet från kriminalvården och menar att människor som har det svårt ofta 
läser om just människor som har det svårt. Med det menar hon att deras verksamhetsmodell 
med självbiografier kan föras över till en mängd andra verksamheter som behandlar 
människor som mår psykiskt dåligt. Birgitta säger något liknande när hon menar att man 
skulle kunna använda strukturerade boksamtal i flertalet andra sammanhang, och att man 
skulle kunna arbeta mycket mer tematiskt då. Framtida och betydelsefulla samarbetspartner 
som Lo har diskuterat tillsammans med Birgitta är behandlingshem med målgruppen unga 
flickor med självskadebeteende. De har även diskuterat om de kan arbeta mot målgruppen 
med ätstörningsproblematik. Tillsammans med landstinget i Östergötland har biblioteket i 
Norrköping startat en litteraturcirkel för långtidssjukskrivna. Projektet har bara pågått en kort 
period men har redan visat goda effekter för dem som deltar säger Birgitta. Det fanns även en 
idé om att de skulle samverka med Elsa, ett annat kvinnoboende, under våren 2013, men av 
olika anledningar blev det inte så. Maria ser gärna att projektet utvecklas så att verksamheten 
i framtiden inte bara riktar sig till personer som är inskrivna på något av deras 
behandlingshem, utan att vem som helst som har drog- och/eller alkoholproblem ska ges 
möjlighet att delta.  
 
Parallellt med arbetet av läsecirkeln Människor mellan raderna har Lo tillsammans med 
Claes bedrivit ett arbete för att förankra projektet inom svensk bibliotekssektor. Initialt 
medverkade de under biblioteksdagarna i Norrköping våren 2012, där ett flertal bibliotek 
visade intresse för deras verksamhet. Därefter har de rest runt och presenterat projektet i ett 
antal städer: Kristianstad, Kumla och Katrineholm. Vidare bjöd Lo in till presskonferens 
vilket resulterade i att deras verksamhet uppmärksammades på Östnytt och Norrköpings 
övriga lokala tv-kanaler samt på SVTs Kulturnyheter, september 2012. Dagstidningar och 
tidsskrifter som de har blivit omnämnda i är Norrköpings tidningar, Folkbladet, Situation 
Stockholm, Vi läser, Accent, Ping och Läslampan. Vidare har Lo och Claes blivit intervjuade 
av radiokanalen P1 vars inslag sändes i början av december 2012.  
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I kapitel 7.2a framgår det att Lo, Claes och Ing-Marie själva står för utformningen av 
läsecirkeln, att de genom diskussion och utvärdering arbetat fram en metod anpassad för den 
specifika målgruppen. Som tidigare nämnts har Lo, Claes och Ing-Marie inte haft några 
tydliga direktiv att utgå ifrån utan haft “fria händer” att forma verksamheten efter egen 
förmåga. Man kan således konstatera att ”biblioterapeuterna” innehar denna förmåga att ta 
beslut och bära fram idéer i linje med verksamhetsmålet.  
 
Lo, Claes och Ing-Marie nämner inte något om att det under projektprocessen funnits olika 
föreställningar eller synsätt gällande vad de vill åstadkomma med verksamheten. Oavsett om 
de inledningsvis haft olika intressemål för verksamheten så är samtliga informanter 
påfallande eniga mot vilken riktning de ska arbeta. Men, för att komma dit hän krävs det 
dialog och gemensam reflektion skriver Stenberg, vilket Birgitta intygar i följande citat när 
hon säger såhär om det arbete som Lo, Claes och Ing-Marie utför: 
 

Man har nog jobbat väldigt tajt ihop i den här arbetsgruppen och diskuterat olika infallsvinklar, 
metoder och hur man ska kunna genomföra det här tillsammans. 

 
‘Förmågan att ta beslut och bära fram idéer i linje med verksamhetsmålet’ är ett ansvar som 
fortlöper och ‘sätts på prov’ i samband med samtliga träffar. Lo, Claes och Ing-Marie träffas 
både före och efter läsecirkeln för att diskutera det som kommer upp i samtalen och hur det 
fortsatta genomförandet ska ske.  
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8. Slutsats 
 
Slutsatsen i denna uppsats grundar sig på utsagor av positivt inställda informanter och 
intrycket av uppsatsen må framstå som en slags reklam för projektet Människor mellan 
raderna. Förhoppningsvis kompenserar frågorna om projektets ”svårigheter” det uteblivna 
kritiska perspektivet. 
 
Det mest slående när man jämför litteraturen med intervjumaterialet är den positiva synen på 
samverkan som samtliga informanterna vittnar om. I litteraturen antyds att samverkan inte 
alltid är en enkel process. Whipple och Frankel (2000) menar att de mänskliga aspekterna kan 
betraktas som den största utmaningen för utveckling av samverkan (se kap. 5.4). Om man 
med ‘mänskliga aspekter’ menar det sociala samspelet mellan de samverkande, så skulle jag 
vilja påstå att de mänskliga aspekterna snarare är till en fördel än nackdel i projektet 
Människor mellan raderna. En annan förklaring till deras positiva inställning kan vara att 
båda organisationerna drar fördel av samverkan. Behandlingsassistenterna får ett nytt 
arbetsverktyg i sitt arbete och biblioteket uppfyller uppdraget om läsfrämjande insatser. 
Samtidigt som informanterna vittnar om en positiv inställning till verksamheten så upplever 
de en brist på resurser och utvecklingsmöjligheter. De uttalar även en tveksamhet för hur 
länge projektet kommer att fortlöpa. En god samverkan kräver att tilldelningen av resurser är 
tillräcklig. Den tveksamhet som rests hos informanterna, angående hur länge projektet får 
drivas och hur utvecklingsmöjligheterna ser ut, relaterar till ekonomiska resurser. 
‘Svårigheten’ med projektet Människor mellan raderna handlar således om tillräckliga 
resurser, en av Danermarks kriterier för en god samverkan. Det som ändå får samverkan att 
framstå som framgångsrik är de många positiva ”delarna” som gör helheten. Några av dem är 
bland annat de faktorer som Kühne nämner: vilja, kunskap, öppenhet, hjälpsamhet och god 
personkemi (se kap. 4.7). Danermark menar dock att personkemin i sig självt inte kan ses 
som den avgörande faktorn för huruvida samverkan fungerar väl eller ej. Klart är dock att 
personkemin spelar stor roll just i projektet Människor mellan raderna. En annan aspekt, inte 
att förglömma, är att Lo sedan tidigare har erfarenhet av att arbeta med liknande målgrupp 
inom Kriminalvården. En ”vanlig” bibliotekarie som inte har denna erfarenhet skulle kanske 
uppleva arbetsuppgiften att arbeta med människor med missbruksproblematik som 
övermäktig. 
 
Det råder en allmän konsensus kring förtjänsten av samverkan bland informanterna. Detta 
gäller i synnerhet deras kompletterande yrkeskompetenser. Samverkan uppfattas av 
informanterna resultera i att deltagarnas behov sätts i centrum på ett sätt som inte varit möjlig 
utan deras kompletterade yrkesroller. När det gäller samverkan mellan bibliotekarie och 
behandlingsassistent verkar det således inte finnas något hinder mellan yrkesidentiteterna. De 
ser mer på samverkan som en kompletterande faktor - att de båda bidrar med olika saker.  
 
Grunden för en lyckad samverkan är även att det finns en klar och tydlig ledning med klara 
mål skriver Danermark. Utifrån informanternas utsagor kan man konstatera att de är klara 
över syftet med samverkan men att flera delmål, eller förtjänster, också uppfylls genom 
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projektet. Trots denna “spretighet” när det gäller verksamhetens effekter finner jag ingen 
tvetydighet hos informanterna gällande deras uppfattning om målet med samverkan. Det är 
svårt att säga något om ”ledningen” då intervjumaterialet vittnar om ett “fritt forum” och stor 
frihetsgrad för bibliotekarien och behandlingsassistenterna, som själva har fått pröva sig fram 
i utvecklandet av projektet. Lo, Claes och Ing-Marie har tillsammans diskuterat olika 
infallsvinklar och metoder i deras utformning av projektet, vilket tangerar kriteriet 
‘Förmågan att ta beslut och bära fram idéer inom sitt område då det relaterar till de 
uppsatta målen, utan att hamna i konflikt med de andra medlemmarna’. Denna form av 
samverkan där personalen känner att de kan ha inflytande och påverka utformingen av 
verksamheten är något som enligt Danermark kan upplevas som positivt för den enskilde 
medarbetaren. Samtliga informanter verkar tycka att denna ”frivillighet” och 
utvecklingsorientering hos bibliotekarien och behandlingsassistenterna är gynnsamma inslag 
för verksamheten. 
 
Som framgår i resultat- och analysdelen är det inte helt givet huruvida samverkan har en klar 
och tydlig ledning. Det som däremot konstateras är det stöd som Lo, Claes och Ing-Marie 
upplever att de får från ledningen. När det gäller kriterierna ‘Att skillnader mellan de 
samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk har identifierats’ och ‘Att 
hindrande skillnader undanröjts eller om detta inte går, att sätt att hantera dem utvecklats’ är 
det empiriska underlaget tunt även där. Informanterna nämner att de diskuterat olika synsätt 
utifrån respektive organisation, både på medarbetar- och chefsnivå. Vilka skillnader avseende 
synsätt, organisation och regelverk har jag dock ingen information om, således faller 
möjligheten att analysera de två ovannämnda kriterierna. Eftersom jag inte har kunnat få 
djupgående svar på ”alla kriterier”, kan svaret på min fråga om detta projekt varit en lyckad 
samverkan, inte fullständigt besvaras. Utifrån den empiri jag fått fram är min bedömning att 
de mänskliga aspekterna väger lika tungt som de organisatoriska förutsättningarna för att 
svara på om projektet Människor mellan raderna är ett exempel på god samverkan. Min 
bedömning grundar jag på personkemi, tidigare yrkeserfarenhet och den ”öppenhet” Tews 
talar om. Om nämnda faktorer inte varit självklara hade utfallet förmodligen varit något 
annat. När det gäller de organisatoriska förutsättningarna tror jag att deras kontinuerliga 
kommunikation har spelat stor roll. Vad gäller ”upplevelsen” av samverkan mellan 
bibliotekarie och behandlingsassistent är ‘svaret’ mer givet. Det råder en ömsesidig respekt 
för varandras kompetenser; kompetenser som den ena professionen saknar men som i 
samverkan möjliggör projektet Människor mellan raderna. Samtliga informanter vittnar om 
förtjänsten av samverkan mellan bibliotekarie och behandlingsassistent. De menar att de har 
ett “vinnande koncept” och att projektet inte hade varit möjligt utan deras kompletterande 
yrkesroller.  
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9. Förslag på vidare forskning 
 
Det hade varit intressant om biblioterapi får en större plats i den svenska kontexten genom 
forskning och utveckling av biblioterapeutiska metoder, samt samverkan mellan 
bibliotekarier och terapeuter.  
 

10. Personliga reflektioner 
 
Vid biblioterapeutisk verksamhet är det inte boken i sig som kommer i fokus utan läsarens 
hälsa. Boken blir således ett instrumentellt verktyg, utan att för den skull förlora sitt 
egenvärde. Biblioterapin ersätter inte bibliotekariernas tidigare arbetsuppgifter utan är ett 
komplement parallellt med den “traditionella kärnverksamheten”. Syftet med biblioterapi är 
att få individen att må bättre, förbättra människors livskvalitet och livssituation. Om 
biblioteket genom biblioterapi kan hjälpa människor att utforska vad boken och samtal kan 
göra för den mentala hälsan så finns det ett samhälleligt värde att satsa på samverkan mellan 
bibliotek och andra aktörer då biblioterapi i ett större perspektiv innebär ökad möjlighet till 
bättre mående för medborgarna, vilket i sin tur kan gynna samhället i stort. Biblioteket är en 
social mötesplats men inte en social inrättning med vilket jag menar att bibliotekarier inte 
besitter rätt kunskaper för att på egen hand utforma biblioterapeutiska aktiviteter. Då 
biblioterapi består av kombinationen litteratur och terapi, och att man i Sverige inte kan 
utbilda sig till biblioterapeut, menar jag att biblioterapi bör bedrivas i samverkan mellan olika 
professioner. Lämpligtvis är den ena aktören bibliotekarie som har god kännedom om 
litteratur och hur man på olika sätt kan arbeta med läsecirklar. Vanligtvis är bibliotekarier 
inte skolade terapeuter och då bibliotekarieutbildningen inte ger någon terapeutisk utbildning 
är det av stor vikt att den andre aktören innehar en terapeutisk utbildning, då det är 
människors hälsa som är i fokus. För att ett bibliotek ska kunna bedriva biblioterapeutisk 
verksamhet menar jag att det krävs samarbete med andra aktörer. Liknande argument finner 
jag i studien Proust som Prozac (2001) där författarna Carlsson och Östlundh kom fram till 
att samarbete över yrkesgränserna är att föredra i arbetet med biblioterapi. De menar att såväl 
teorier på fältet samt deras egen intervjuundersökning, pekar på att samarbete mellan just 
bibliotekarier och terapeuter kan visa sig gynnsamt (Carlsson & Östlundh 2001, s. 94-95).  
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Bilaga : Intervjuguide 
 
Projektets ursprung och syfte 
-vad är ursprunget till projektet? 
-vilken är projektets målgrupp? 
-vad är projektets syfte och mål? 
 
Projektets uppstart och upplägg: 
-har ni gått någon förberedande kurs? 
-hur är upplägget av läsecirkeln? 
-har ni modifierat verksamheten sedan dess tillkomst? 
-har ni några krav gentemot deltagarna? 
-ser ni verksamheten som en behandling för missbrukarna? 
 
Projektets metoder 
-har ni arbetat efter någon särskild metod? 
 
Projektets resurser och ledningsstöd: 
-har ni fått extra pengar beviljade? 
-vilka förutsättningar krävs för att sådant projekt ska lyckas? 
-vilken prioritet har verksamheten i förhållande till övriga arbetsuppgifter? 
-vad skulle ni vilja ändra på om ni fick mer resurser? 
 
Projektets framtidsutsikter: 
-har ni lanserat projektet? 
-hur skulle en variant av projektet kunna se ut? 
-har ni några visioner? 
 
Projektets vinning, svårigheter och utvärdering: 
-vilka svårigheter finns i projektprocessen? 
-vad är projektets vinning? 
-har ni utvärderat projektet? 
 
Samverkan och yrkeskompetens: 
-hur har samarbetet sett ut?  
-vad bidrar respektive yrkesroll med? 
-vilken strategi arbetar ni efter? 
-vilken skillnad skulle det innebära om biblioteket respektive öppenvården drev projektet på 
egen hand? 
-vad krävs av den personal som ska medverka i en biblioterapeutisk verksamhet? 
 
Övriga tankar? 
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