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1 INLEDNING 
 
Vi har valt att ägna denna uppsats åt läsfrämjande verksamhet för vuxna läsovana. En 
orsak till vårt val är bl.a. alla de sammanhang där man som privatperson har behov av 
en god läs- och skrivförmåga. En annan orsak de undersökningar som visar att läsandet 
inom vissa grupper minskat, vilket vi återkommer till. Naturligtvis kan valet att läsa 
eller inte ses som var och ens personliga ansvar, men det finns ett flertal argument för 
läsning. ”Organisation for economic co-operation and development” (OECD) ser 
läsförmågan i ett nationalekonomiskt perspektiv. Enligt OECD finns det ett samband 
mellan en befolknings läsförmåga och landets ekonomiska och sociala utveckling. Den 
kunskap och de förmågor människor har, är en stor del av det landets tillgångar. 
Befolkningens läsförmåga påverkar i sin tur landets möjligheter till utveckling och 
framåtskridande (Gustavsson-E, 1997). 
 
Läsförmågan kan också ses utifrån en nyttoaspekt för den enskilda personen, vilket 
ligger nära det nationalekonomiska perspektivet. Kraven på förmågan att förstå och 
använda tryckt och skriven information har ökat. Det som på 70-talet motsvarade 
”funktionella läsfärdigheter”, svarar idag varken mot arbetslivets eller mot privatlivets 
krav på läs- och skrivförmåga. I rollen som arbetstagare ska man t.ex. snabbt kunna 
sätta sig in i nya arbetsuppgifter, läsa instruktioner och rapportera resultat. I privatlivet, 
som konsument, behöver man ta till sig komplicerad information. Det kan gälla inköp 
av kapitalvaror, kontakter med banken, betalning av räkningar o.s.v. Som medborgare 
förväntas man t.ex. svara skriftligt på förfrågningar från olika myndigheter. I rollen som 
förälder ska man kunna hjälpa barnen med läxorna. För att delta i någon form av 
vuxenutbildning är läsförmågan av avgörande betydelse. När människor med många års 
yrkeserfarenhet blir arbetslösa i samband med bl.a. företagsnedläggningar erbjuds de 
utbildning av arbetsmarknadsskäl. Under utbildningen visar det sig att det behövs 
betydligt bättre läsförmåga för att klara utbildningen än det behövdes i det tidigare 
arbetet. Läskraven blir därmed en oförutsedd tröskel på vägen mot ett nytt arbete. God 
läs- och skrivförmåga krävs för att den arbetssökande ska kunna hävda sig på arbets-
marknaden (Skolverket, 1996). 
 
En annan aspekt på läsförmåga är det demokratiska perspektivet. Förutsättningen för att 
kunna delta och påverka samhällsutvecklingen ökar med förmågan att behärska språket. 
Den fackliga organisationen Metall ser det som en viktig uppgift att stimulera till 
läsning. Läsningen menar de, utvecklar språket, och ett väl utvecklat språk ökar 
möjligheterna att påverka och delta i samhällsutvecklingen. På så vis blir läsning en 
demokratifråga (Almerud, 2005). 
 
Det finns också argument som berör den personliga utvecklingen och en mer kreativ 
aspekt, den att läsandet ger upplevelser. Läsandet kan också vara ett nöje och ge 
förströelse. Redan 1911 skrev Oscar Olsson, i sin ”Folkets bildningsarbete” om 
läsningens betydelse för vår bildning. Han beskrev attityder mot läsning, främst av 
skönlitteratur, som man kan möta än idag. Som argument mot läsningen kunde han 
mötas av attityder som innebar ett avståndstagande från läsning och böckers bildande 
förmåga, istället för att läsa skulle man ta del av livets egen skola. Olsson menade 
däremot att god skönlitteratur både berikar livet och ökar bildningen, och att den inte 
minst ger vägar mot ökad självkännedom. 
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Motiveringen och inspirationen till läsning, menade Olsson, skall helst komma ur de 
egna leden, inte uppifrån, för att inte mottas med misstro (Olsson, s 50). 
 
För att ge alla en god läsförmåga för hela livet räcker det inte att höja den 
grundläggande utbildningsnivån. Förmågan att läsa måste vidareutvecklas genom 
användning i arbetet eller genom fortsatta studier som vuxen. I Sverige har inte 
grundskola och gymnasium, varit det enda som bestämt människors fortsatta läsvanor 
och läsförmåga. Många svenskar med bara 7-8 års sammanlagd skolgång har genom 
deltagande i föreningsliv, vuxenutbildning, genom bokläsning och biblioteksbesök ändå 
utvecklat sin läsförmåga vidare (Skolverket, 1996). 
  
2004 kom en rapport över hur läsandet av böcker har förändrats bland olika grupper av 
anställda (Nelander & Goding, 2004). Rapporten var genomförd av SCB och beställd av 
LO. Undersökningen visade att allt fler av LO-medlemmarna inte läser böcker. Det 
finns också undersökningar som visar att läsvanorna av dagstidningar har förändrats. 
Det är färre som läser dagstidningar, och man läser dem en kortare tid (Sternvik, 2004). 
Antalet deltagare i studiecirklar har också minskat sedan 2005 (Folkbildningsinstitutet, 
2006). Mot bakgrund av skolverkets slutsatser (1996), kan det därmed finnas en risk för 
att underhållet av läsförmågan försämras. Larmrapporter om minskat läsande kan 
emellertid också ses som ett sätt för olika institutioner och organisationer att legitimera 
sin läsfrämjande verksamhet.  
  
Det finns idag ett flertal institutioner och organisationer som arbetar läsfrämjande. I vår 
undersökning har vi intervjuat representanter för olika organisationer och institutioner; 
ordförande för kulturnämnder, folkbibliotekschefer, ABF och fackliga organisationer 
som t.ex. IF Metall. De påverkar alla den läsfrämjande verksamheten i sina kommuner, 
dess omfattning och utformning. Vi beskriver den befintliga verksamheten, aktörernas 
uppfattning om den minskade läsningen inom LO-gruppen, hur de vill arbeta 
läsfrämjande och hur de förhåller sig till gruppen “läsovana”. 
 
1.1 Disposition 
 
Uppsatsens inledning återfinns i kapitel 1. Kapitel 2 innehåller definitioner, 
avgränsningar, syfte och frågeställningar. I kapitel 3 beskrivs den teoretiska bakgrund vi 
valt att tolka vår undersökning gentemot. Inledningsvis presenteras Bourdieus teorier, 
därefter begreppet barriärer och till sist presenteras bl.a. några undersökningar om 
folkbibliotekets roll i samhället. I kapitel 4, Material och metod, beskrivs först 
litteraturstudier och brev till olika centrala aktörer, därefter intervjuerna av lokala 
aktörer i de tre kommunerna. I kapitlet 5 ges en bakgrund till hur läsvanor och barriärer 
ev. har förändrats under den senaste tioårsperioden. Undersökningens resultat beskrivs i 
kapitel 6. I avsnitt 6.1 beskrivs de olika aktörerna och deras läsfrämjande verksamhet 
utifrån litteraturstudier och brevkontakter med centrala aktörer. Inledningsvis 
presenteras också kortfattat de senaste årens kulturpolitik som berör vårt ämne. I avsnitt 
6.2, beskrivs de tre kommunerna som ingår i intervjuundersökningen och den 
läsfrämjande verksamhet som bedrivs av de utvalda aktörerna i respektive kommun. 
Sist i avsnittet jämförs den läsfrämjande verksamheten i de tre kommunerna. I avsnitt 
6.3 sammanställs intervjuerna ämnesvis och aktörernas åsikter jämförs sinsemellan. I 
kapitel 7 diskuteras resultaten och i kapitel 8 gör vi en sammanfattning av hela 
undersökningen. Därefter följer referenserna och till sist intervjufrågorna som bilagor. 
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2 PROBLEMSTÄLLNING 
 
Vårt intresse för ämnet, började med frågan: Hur söker sig folkbiblioteken utanför 
stadsbibliotekets väggar? Hur försöker folkbiblioteken nå de människor som inte 
kommer dit? Första tanken var att skriva om marknadsföring, men sedan lämnade vi det 
ämnet för folkbibliotekens uppsökande verksamhet och arbetsplatsbibliotek. Vi 
konstaterade hur folkbibliotekens intresse för arbetsplatsbibliotek dalat och vi ställde 
oss nya frågor: På vilka andra sätt kan man nå dem som sällan läser? Vem jobbar för att 
öka läsandet inom den här gruppen och när fungerar det bra. Vem tar vid efter skolan? 
Vad händer med dem som trots mångårig skolgång inte behärskar tillräckliga läs- och 
skrivkunskaper? Vi lever i ett demokratiskt samhälle som till stor del bygger på det 
skrivna ordet. Undersökningar vi refererar till längre fram visar att en viktig faktor för 
människors möjlighet till ett aktivt samhällsdeltagande är att de behärskar en god läs- 
och skrivförmåga. Minskar läsförmågan i de grupper som redan har svårt att göra sig 
hörda, befarar vi att detta kan bidra till att ytterligare öka klyftorna i samhället.  
 
2.1 Definitioner och avgränsningar 
 
Läsfrämjande verksamheter definierar vi som verksamheter som på olika sätt gynnar 
och underlättar läsandet. Eftersom undersökningen är avgränsad till “läsovana” vuxna, 
ingår bara viss typ av läsfrämjande verksamhet. Dessa är förutom specifika satsningar 
som t.ex. ”Läs för mig pappa” och arbetsplatsbibliotek, även viss vuxenutbildning. 
Läsfrämjande verksamhet drivs och skulle kunna drivas av olika institutioner och 
organisationer, vilka vi valt att kalla aktörer. De läsfrämjande verksamheter vi 
undersöker vill bl.a. nå ut till ovana läsare, men kan också verka läsfrämjande för andra 
grupper. I brist på ett bättre uttryck, använder vi ordet “läsovana” för att definiera 
gruppen. Enligt analyserna i 1972 års Litteraturutredning, finns de läsovana främst 
bland lågutbildade, skiftarbetare och invandrare. I undersökningen ”International Adult 
Literacy” (IALS) indelas människors läsförmåga i en skala mellan 1 och 5, där fem 
motsvarar den högsta läsförmågan. ”Äldre (över 55 år), invandrare och människor med 
kortare utbildning (mindre än 9 år) är överrepresenterade bland dem som ligger på nivå 
1 i läsförmåga” (Skolverket, 1996).  
  
Vi har undersökt hur aktörerna förhåller sig till gruppen “läsovana” vuxna och till 
läsfrämjande verksamhet för den här gruppen. Vi har avgränsat vår undersökning till de 
“läsovana” vuxna som inte tillhör gruppen nyanlända invandrare. För nyanlända 
invandrare som inte är svensktalande finns många andra läsfrämjande satsningar. Ett 
flertal av de verksamheter vi undersöker har naturligtvis också betydelse för nyanlända 
invandrare, men vi diskuterar inte detta specifikt.  
 
När det gäller berörda aktörer på ett lokalt plan har vi avgränsat oss till kulturnämnd, 
folkbibliotek, studieorganisationen ABF och fackföreningen IF Metall. På ett centralt 
plan avser vi med aktörer också Kulturrådet, ”En bok för alla” (EBFA), ABF centralt 
och IF Metall centralt. Flera av de utvalda aktörerna var remissinstanser i Almeruds 
utredning ”Bibliotek i skymundan” (2004). Andra aktörer, såsom folkbiblioteken i 
Jönköping och Stenungssund är med p.g.a. en i det här avseendet intressant verksamhet. 
De är båda exempel på folkbibliotek med bokbussar som stannar vid arbetsplatser.  
Vissa aktörer som fanns med från början har plockats bort och andra har tillkommit.  
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Vi hade inledningsvis studieorganisationen ”Studieförbundet vuxenskolan” med i 
undersökningen. Från den centrala organisationen fick vi veta att de inte har någon 
läsfrämjande verksamhet som riktar sig specifikt till den här gruppen (Brev, 2006-05-
02). Vi beslöt då att plocka bort dem ur undersökningen. Vi hade inledningsvis också 
planer på att kontakta fler av de fackliga organisationerna, men p.g.a. tidsbrist fick vi 
inte möjlighet till detta. En annan viktig aktör, som inte ingår i undersökningen, är 
företagen. Företagen kan stödja den läsfrämjande verksamheten bland annat genom 
finansiering av arbetsplatsbibliotek. En läsfrämjande verksamhet som tillkom senare i 
undersökningen, var ”Kunskapslyftet”. Inledningsvis hade vi inte tänkt att den 
kommunala vuxenutbildningen skulle vara med i undersökningen. I den första intervjun 
fick vi emellertid det intressanta uttalandet, att genom ”Kunskapslyftet” kom den här 
gruppen, ”läsovana” vuxna, för första gången till biblioteket (Intervju, 2006-02-02). 
”Kunskapslyftet” beskrivs därför kortfattat under de kommunalt finansierade 
läsfrämjande verksamheterna.  
 
Undersökningen av de lokala aktörernas läsfrämjande verksamhet är förlagd till tre 
kommuner i Skåne. De valda kommunerna har olika förutsättningar; de tillhör enligt 
kommungruppsindelningen kategorierna storstads-, mellanstads- och varuproducerande 
(Sveriges kommuner och landsting, 2005-08-28). Genom valet av kommuner med olika 
förutsättningar, vill vi se om, och i så fall hur det påverkar aktörernas åtgärder. Genom 
valet av kommuner med olika förutsättningar, vill vi se om, och i så fall hur det 
påverkar aktörernas åtgärder. Avgränsningen till samma regionala område gör att andra 
variabler som kan påverka undersökningen minskar något. Förutsättningarna är mer 
olika i en norrlandskommun jämfört med en kommun i Skåne, än mellan olika 
kommuner i samma region. Detta är också av praktiskt betydelse vid genomförandet av 
intervjuerna då, eftersom vi själva är bosatta i Skåne. 
 
Undersökningen är avgränsad till att ge en bild av den läsfrämjande verksamheten idag, 
i vissa delar av kartläggningen ges en kortare återblick för att förtydliga utvecklingen 
under de senaste åren. Aktörernas tankar om vilka läsfrämjande verksamhet de skulle 
vilja satsa på i framtiden finns också med i undersökningen. 
 
Det läsfrämjande arbetet som undersöks gäller främst böcker, både skönlitteratur och 
facklitteratur ingår. Vi har inte specifikt undersökt andra former av läsning, såsom 
information m.m. via Internet. 
 
2.2 Syfte och frågeställningar 
 
Vi vill genom vår undersökning visa hur de utvalda aktörerna förhåller sig, när det 
gäller gruppen ”läsovana” och läsfrämjande verksamhet riktad till ”läsovana” vuxna. Vi 
vill också undersöka om aktörerna påverkas av sina olika positioner. Hur motiverar de 
sina beslut att agera eller inte agera för att förbättra läsförmågan bland ”ovana” läsare? 
Behovet av läsfrämjande verksamheten för ”läsovana” ses mot bakgrund av en statistisk 
undersökning som visar på ett minskade läsandet inom LO-gruppen. Hur ser den 
läsfrämjande verksamhet för ”läsovana” ut idag och hur vill aktörerna utforma den i 
framtiden? Påverkar kommunernas olika förutsättningar den läsfrämjande 
verksamhetens utformning eller finns det andra faktorer som är av större betydelse? 
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Dessa funderingar resulterade i nedanstående frågeställningar: 
 

• Utifrån vilken syn på sin egen respektive samhällets roll/skyldigheter agerar 
aktörerna?  

• Vilka barriärer mot läsande anser aktörerna att det finns inom gruppen 
”läsovana”? 

• Hur ser den läsfrämjande verksamheten för ”läsovana” ut idag och hur vill 
aktörerna utforma den i framtiden?  

• Skiljer sig aktörernas verksamhet i de tre kommunerna och i så fall på vilka sätt? 
 
 
3. TEORI 
 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för de teorier vi valt som bakgrund till vår 
undersökning. De teorier vi valt är, Pierre Bourdieus och hans begrepp symboliskt 
kapital, kulturellt kapital, habitus och fält. Med hjälp av hans teorier vill vi visa på några 
faktorer som kan vara orsak till att läsningen minskar i vår undersökningsgrupp. Då 
Bourdieus teorier är ganska omfattande kommer vi till största delen att här hänvisa till 
andrahandskällor som Donald Broady, Jan Carle och Sam Paldanius. Vi nämner Sven 
B. Eks kritik av begreppet kulturellt kapital och Lars Lönnroths och Oscar Olssons olika 
resonemang kring bildning och det kulturella arvet. Frykman och Löfgrens diskussion 
kring klasskultur nämns också. Frank Websters begrepp informationsrika och 
informationsfattiga förklaras kortfattat. För att visa på olika barriärer mot läsning och 
biblioteksanvändande beskriver vi Richard Rubins olika barriärkategorier. Vi vill också 
ge en kulturpolitisk aspekt på problemet. Detta gör vi genom att avsluta med Angela 
Zetterlund och Joachim Hansson tankar kring bl.a. kulturpolitikens mål, samt Ragnar 
Anundson, Johan Olaisen och Michael Bucklands teorier kring folkbiblioteket. Vi 
nämner även Carina Sjöholm och Plaenge Jacobsson i det kulturpolitiska resonemanget. 
 
3.1 Pierre Bourdieu 
 
En av de teorier vi använder oss av är den franska sociologen Pierre Bourdieus (1930-
2002). Bourdieu hade sitt ursprung utanför den akademiska världen och var uppvuxen 
på den franska landsbygden. Jan Carle, forskare vid sociologiska institutionen på 
Göteborgs universitet, beskriver hur Bourdieu i sina undersökningar försöker förstå 
”vad människor måste läsa sig till och göra för att kunna kämpa sig fram till högre 
positioner i samhället” (Carle, 1998, s. 380). Detta var Bourdieus eget liv, med uppväxt 
långt ifrån den akademiska världen, ett exempel på. Hans forskning inriktade sig bl.a. på 
utbildningsväsendet och finkulturen. I flera studier försökte han visa hur klassamhället 
ständigt reproducerar sig. Han menade att det är felaktigt att utgå från att det enbart är 
de objektiva ekonomiska förhållandena som är orsak till klasskillnaderna. Istället för att 
acceptera detta, ställde han sig frågan, varför anpassar, underordnar, och handlar 
människor så att ”elitens” ställning i stort sett förblir intakt? Eliten förändras emellertid 
över tiden, och kan ses som en metafor för positioner i ett socialt fält, ”uppbyggt av 
tillskrivna och förvärvade maktmöjligheter som utövas och erövras av de fysiska 
personer som efterhand avsätter och erövrar ställningen som elit” (Carle, 1998, s. 383).  
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3.1.1 Symboliskt och kulturellt kapital 
Med eliten menade Bourdieu de som har makten i samhället, de som innehar åtråvärda 
positioner och har god tillgång till den rätta sortens symboliska kapital (Carle, 1998).  
Ett fält kan förklaras med en avgränsad grupp av institutioner och människor som 
kämpar om något för dem gemensamt. Bourdieu menade att ett fält finns, om det 
förekommer en kamp om gemensamma symboliska eller materiella tillgångar 
(Bourdieu, 1994). Begreppet symboliskt kapital kan användas för att visa på olika 
maktstrukturer som förekommer i samhället. Det bygger inte enbart på de värden som 
baseras på ekonomi, utan också på t.ex. utbildning, smak och vanor. Sam Paldanius 
(2002) definierar i sin doktorsavhandling, Bourdieus begrepp symboliskt kapital som 
tecken som av olika sociala grupper betraktas som värdefulla genom att de tillskrivs ett 
symboliskt värde. Donald Broady, professor vid Uppsala universitet i utbildnings och 
kultursociologi, beskriver hur det symboliska kapitalet bygger på den tro, man lägger 
ner på dessa teckens värde (1987). Bourdieu menade att det i samhället sker en social 
distinktion reglerad genom smaken. Människors olika smak, t.ex. vad man läser, vad 
man har på sig, vilka restauranger man äter på och vad man äter, blir till en mätare på 
social tillhörighet. Skillnaderna i smak, ger både behörighet till vissa grupper samtidigt 
som de fungerar åtskiljande från andra. Begreppet distinktionen avser skillnader som 
finns inskrivna i själva personen (1991, s. 261). Hur man förhåller sig till, eller med 
Bourdieus uttryck, vilken smak man har för läsning och bibliotek kan vi se som tecken 
på social tillhörighet. Smaken är i sin tur en del av ens symboliska kapital. Att ha läst en 
viss bok kan tillskrivas ett symboliskt värde i ett socialt fält. Att inte ha läst boken kan 
ha ett symboliskt värde i ett annat fält. Vi ser det symboliska kapitalet som det, som gör 
att man vet vilken bok man skall läsa eller om man alls ska läsa någon bok i den sociala 
position man tillhör. Bourdieu talar också om kulturellt kapital, detta begrepp innefattar 
finkultur och utbildning. I det kulturella kapitalet kan ingå ett försprång i form av 
tillgång till den information som visar vilka investeringar och insatser som behövs för 
att få tillträde till olika sociala fält (Broady, 1987). Det kulturella kapitalet påverkar hur 
man talar, vilka böcker man läser, om man läser o.s.v. Det kulturella kapitalet tolkar vi 
som en del av det symboliska kapitalet. Det symboliska kapitalet behöver å andra sidan 
inte vara kulturellt (Carle, 1998).  
 
3.1.2 Läsning och kulturellt kapital 
När det gäller läsning av böcker, kan vi tänka oss, att om man kommer från en läsande 
familj, blir läsningen något man naturligt tar med sig ut i livet, en del av ens kulturella 
kapital och habitus. Är man flicka och ens mamma läser, lär man sig att det är ett 
naturligt inslag i kvinnolivet. Är man pojke och ens pappa aldrig läser högt för en eller 
själv sitter med en bok, blir det en naturlig del av mansrollen, att inte läsa böcker. Detta 
kan kanske till viss del förklara, varför det kan vara svårt att integrera läsningen i 
miljöer där det tidigare inte varit naturligt. Men detta stämmer inte helt, då från 1900-
talets början och en bra bit in i seklet, var bildning något eftersträvansvärt i 
arbetarrörelsen. Kultur kunde vara något som väckte, arbetarrörelsen var på väg att 
utvidga sitt ”kulturella kapital”. Lars Lönnroth, professor i litteraturvetenskap vid 
Göteborgs universitet, skriver om den dröm som fanns för hundra år sedan hos 
socialdemokratiska och liberala folkbildare, att elitens kultur via skolan skulle erövras 
av folket. Den drömmen tror han fortfarande är möjlig om utbildningssystemet tar på 
sig ansvaret att föra detta kulturarv vidare istället för som han menar betrakta det som 
snobberi eller lyx (Lönnroth, 1998, s. 36). 
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Sven B. Ek (1978) för i texten, ”Kulturarvet och det kulturella kapitalet”, ett 
resonemang kring kulturbegreppet, eller kultur i betydelse konstarter. Han betonar att 
detta är ett relativt ungt begrepp.  
 

”Det blev en socialt exklusiv kultur som av många i samhället uppfattas som en negativ 
symbol för något främmande och oförståeligt, till sina yttersta konsekvenser mänskligt 
förtryckande. Vill man inte förstå detta som en del av sanningen om den offentliga 
kulturpolitikens svårigheter att nå framsteg har politiken inte stora möjligheter att lyckas” 
(Ek, s. 9). 
 

Ek menar att Bourdieus term kulturellt kapital bortser från de negativa aspekter som ett 
kulturellt arv också kan medföra (Ek, 1978, s. 11). Vår tolkning av termen ”kulturellt 
kapital” liksom de andra formerna av kapital man bär med sig, innefattar både positiva 
och negativa aspekter. Projektet ”läs för mig pappa” som vi återkommer till längre fram 
i arbetet, ser vi som ett försök att utveckla det kulturella kapitalet och tillföra läsandet 
som en naturlig del. Vi menar att, det förhållningssätt man har till den minskande 
läsningen hos LO-gruppen och olika läsfrämjande verksamheter, påverkas av vilka 
positioner man har i samhället. 
 
3.1.3 Socialt fält och habitus  
Bourdieu ser samhället som uppbyggt av olika fält. Olika tillgång på symboliskt kapital 
ger olika tillträde till de sociala fält där likasinnade kämpar om och för sina positioner 
(1994). Det fältet vi ska undersöka benämner vi det läsfrämjande fältet, våra 
informanter representerar olika institutioner som agerar i det fältet. Materiella tillgångar 
de kämpar för är t.ex. ekonomiska medel från kommun och stat, symboliska tillgångar 
kan t.ex. vara legitimitet hos andra organisationer och hos de läsovana vuxna. Samtidig 
som de verkar i det läsfrämjande fältet är de också del i andra fält, som det 
kulturpolitiska fältet, det fackliga fältet och studieförbundens fält. Vi ser bl.a. 
biblioteket som en del av det kulturpolitiska fältet.  
 
Bourdieu använder sig också av begreppet habitus, som kan förklaras med det samlade 
symboliska kapital man får med sig från den miljö man växer upp i, familj, skola osv. 
Det habitus man får med sig, infiltreras i personligheten och blir en naturlig del. 
Begreppen kan också överföras till olika situationer och miljöer. ”De i kroppen och 
sinnet inristade vanor och dispositioner som gör det möjligt för dem att spela ett spel 
vars regler är alltför komplicerade för att rymmas i en regelbok” (Broady, 1987, s. 3). 
Habitus är det symboliska kapitalet absorberat i kropp och sinne, som ett resultat av 
kollektiva minnen, sociala erfarenheter och sätt att tänka och röra sig. Det blir något 
misskänt, något som aldrig blir synligt utan betraktas som självklart och inte ifrågasätts 
(Broady, 1987).  
 
3.1.4 Dominerade kulturer och klasskulturer 
Vissa kulturer såg Bourdieu som dominerade och inte erkända, så förhåller det sig för 
t.ex. arbetarklasskultur och invandrarkultur. Dessa omtalas gärna i förstående ordalag, 
men de räknas inte i praktiken då sociala positioner fördelas (Broady, 1998). Vi ser 
aktörerna i vår undersökning som innehavare av en mer eller mindre dominerande 
position i förhållande till den läsovana gruppen. Detta, menar vi kan påverka de 
läsovanas förhållningssätt till läsning. Bourdieu menade också att i ambitionen att föra 
ut kulturen till folket, finns en dold maktrelation, någon har något att ge ut till någon 
annan som lider brist. 
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Aktörernas positioner innebär att de har olika mängd symboliskt och kulturellt kapital 
vilket kan påverka deras ställningstagande och agerande mot problemet ”den minskade 
läsningen i LO-gruppen”. Språket såg Bourdieu som en del av reproducerandet av 
samhällets hierarki särskilt genom utbildningsväsendet (Paldanius, 2002). Utbildnings-
systemet menade han har en central roll för reproduktionen av klassamhället. 
”Utbildningssystemet är ett socialt system som upprätthåller en symbolisk ordning som 
klassificerar människor och förmedlar bilder av hur världen ser ut” (Broady, 1987). 
Enligt Bourdius teorier gör föreställningen om allas lika möjlighet till skola och 
utbildning oberoende av social bakgrund, att skillnaderna manifesteras istället för att 
utjämnas. Likhetstänkandet innebär att man inte ser hur samhällets dominerande system 
av normer och värden överförs (Carle, 1998). 

 
Jonas Frykman och Orvar Löfgren diskuterar i ”Modärna tider” de kulturmönster som 
växte fram i mellankrigstidens Sverige. Mönster som kan ge en förklaring till dagens 
sätt att leva och tänka. De diskuterar den sociala likhetens och klassutjämningens utopi. 

 
”Kanske är det så att i ett samhälle där de olika delkulturerna inte har tydlig gestalt, alltså där man 
inte vill, vågar eller kan peka ut den egna identiteten, där blir klassgränserna djupare? I stället för 
att vara en fråga om priviligerade och eftersatta, borgare med en speciell livsstil och arbetare med 
en annan, så förvandlas särdragen till just personliga egenskaper” (Frykman och Löfgren, 1985, s. 
33).  

 
Förnekandet av klasskulturerna innebar att den kulturella tillhörigheten bestämdes av 
inneboende kvalitéer, de var något djupt personligt. ”Den illusion som lätt uppstår i en 
sådan miljö är att samhället är naturligt rangordnat. Var individen hamnar i den stora 
hierarkin bestäms av begåvning, framåtanda och grad av kultivering” (Frykman och 
Löfgren, 1985, s. 33). En missionerande inställning uppstod och enligt denna skulle 
föråldrade levnadsvanor, bristerna i folkmaterialet m.m. rättas till. Frykman och Löfgren 
menar att de avvikande behövdes för att definiera normaliteten och bottenskiktet 
utpekades som samhällets verkliga fiender. ”Utpekandet av fienden, som inte tillhör den 
stora gemenskap som samhället omfattar, kan ha en integrativ, sammansvetsande, 
verkan. Det är slående att det är så stora grupper som omfattas av detta samhälls-vi” 
(1985, s. 50-59). 
 
3.2 Informationsrika och informationsfattiga 
 
Frank Webster, professor i Sociologi vid Oxford Brookes universitet, skriver om 
Herbert Schillers teorier. Herbert Schiller (1919-2000) var professor i kommunikation 
vid universitetet i San Diego, Kalifornien. Han talade om informationsrika och 
informationsfattiga. Han beskrev hur mer information för gemene man innebär mer tv 
och tv-underhållning, medan det för ”det ledande skiktet” innebär tillgång till en stor 
mängd informationskällor. De har redskapen och tillgången till den utrustning som 
krävs för att ta del av och tolka informationen. Man vet t.ex. i vilka databaser man ska 
söka och har behörighet till dem (Webster, 1995, s. 90ff). Har man tillgång till olika 
mängd symboliskt kapital har man också olika tillgång till information, och ökar den 
informationsfattiga gruppen, menar Webster får vi ett allt mer segregerat samhälle. 
Undersökningar, som t.ex. IALS från 1996, visar på hur läsförmågan måste underhållas 
för att inte försämras. Detta innebär i sin tur att de som inte läser riskerar att bli allt mer 
utanför samhället. De som redan har god läsförmåga, underhåller oftast den bl.a. genom 
att deras arbete kräver det (Skolverket, 1996). 
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De har ofta mer välbetalda och kvalificerade arbeten. De grupper som inte har läsning 
som naturlig del i sitt kulturella kapital och habitus har heller inte redskap att ta aktiv 
del i samhällsarbetet. 
 
3.3 Rubins barriärkategorier 
 
Richard Rubin (1998) diskuterar människors olika förmåga när det gäller att söka 
information och hur man söker information. I vår undersökning diskuterar vi läsning i 
ett bredare perspektiv, men anser ändå att Rubins kategorier kan tillämpas. Vi ser 
sökande efter information som ett av flera motiv till varför man läser, ett annat motiv 
kan t.ex. vara för nöjes skull. I båda fallen kan institutioners utformning förenkla eller 
försvåra för användaren. Rubin menar att de flesta väljer att använda det sätt, den källa, 
som är minst ansträngande för att söka information. Detta val gör man även om man 
inser att källans information är av sämre kvalité. Bibliotek betraktas av många som 
komplicerade platser. Det är enklare att fråga t.ex. en granne eller vän än att köra till 
biblioteket. Överfört till Bourdieus begrepp, kan vi tala om innehav av olika former av 
symboliskt kapital och habitus. Det är detta som gör att man känner sig hemma i en viss 
social omgivning och hindrar en från att förflytta sig till andra. Det finns ett flertal 
faktorer som kan försvåra eller förhindra informationssökning. Barriärer kan indelas i 
olika kategorier, de kan vara: 
 

1. Fysiska. Bibliotek som är svåra att nå eller ligger långt iväg försvårar för den 
som söker information. Även bibliotekets inredning och samlingarnas 
organisation kan vara ett fysiskt hinder. 

2. Institutionens policy och rutiner. Bibliotek skapar ofta en mängd regler och 
rutiner som försvårar användningen. Begränsat öppethållande förs till den här 
kategorin. 

3. Ekonomiska. Biblioteket har inte råd med den bästa informationstekniken. Det 
kan finnas avgifter på olika slags biblioteksservice, vilket kan leda till att den 
ekonomiska situation styr vilken service man får. De med små ekonomiska 
resurser har dessutom inte samma förtrogenhet med och tillgång till elektronisk 
informationsteknologi i hemmet, vilket gör det svårare att t.ex. använda 
informationsteknologin på biblioteket.  

4. Rättsliga. Lagar och bestämmelser påverkar spridningen av information.  
5. Sociala, såsom utbildning, inkomst och etnicitet. (Rubin, 1998, s. 30-34). 

 
3.4 Kulturpolitiska teorier 
 
Angela Zetterlund och Joachim Hansson, forskare vid Högskolan i Borås, anser att en 
av den svenska kulturpolitiken målsättningar har varit att bredda kulturdeltagandet.  
Ansvaret för bibliotekens verksamhet ligger sedan 60-talet på kommunal nivå och staten 
gör sedan dess bara punktinsatser. Statens intresse för folkbiblioteket som ett politiskt 
instrument har därmed minskat (Zetterlund & Hansson, 1997). Carina Sjöholm, forskare 
vid institutionen för Service management i Lund, menar att inrättandet av de 
kommunala kulturnämnderna var ett sätt att ”närma sig de grupper som annars inte 
deltog i de s.k. kulturaktiviteterna”. Ett ökat kommunalt ansvar skulle kunna underlätta 
lokalt anpassade satsningar. Sjöholm menar vidare att kulturpolitik handlar mycket om 
hur kulturen ska spridas och därmed om tillgänglighetsaspekten. Arbetsplatsbiblioteket 
kan ses ”som en sorts modell av den svenska kulturpolitiken” (Sjöholm, 1995). 
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I kulturpropositionen 1974 betonades värdet av den uppsökande verksamheten. Den 
sågs som ett sätt att ”motverka den kommersiella ”skräpkulturen”, bland de grupper 
som inte självmant vill eller kan komma till biblioteket och ta del i den, av de politiska 
beslutsfattarna, välsignade ”riktiga” kulturen” (Plaenge Jacobson, 1982). Sjöholm 
menar att det kan finnas flera olika folkbildarideal. ”En del ser det som kultur-
förmedling, medan det för andra får karaktären av folkuppfostran” (1995, s. 52). Den 
första missionen skulle betona tillgängligheten och överlåta åt människor att själva 
besluta om sin bildning, medan den andra bygger på att bara vissa saker ska vara 
tillgängliga och andra inte (Sjöholm, 1995). 
 
Zetterlund och Hansson (1997) diskuterar hur incitamenten till förändringar i samhället 
beror på att institutioners värdemässiga bas förskjuts i någon riktning. Det är den 
värdemässiga basen, etablerade normer och värderingar, som ytterst är institutionens 
identitet. Biblioteken har förmedlat värden som handlade om ett brett deltagande i den 
demokratiska processen, fri tillgång till kultur, samt fri och jämlik tillgång till 
information. I och med att välfärdsstaten omprövas mister många av dessa värderingar 
sin självklara legitimitet. Istället uppstår en ”mångfald av normer och värdesystem som 
kompletterar och motarbetar varandra” (Zetterlund & Hansson, 1997). Ragnar 
Audunson (2000) menar att folkbiblioteken har en politisk och värdebaserad grund. 
Dess inre organisation tycks vara genomsyrad av institutionella normer och värderingar 
och dess profession har sin lojalitet i den socialdemokratiska välfärdsideologin och dess 
samhällssyn (Audunsson, 1996). Politik, menar han, innebär att formulera och föra fram 
värden som inte marknaden gör av sig själv. I en tid där kunskap snabbt åldras är det 
speciellt viktigt att folkbiblioteken gör ny kunskap tillgänglig för alla. Ojämnlik tillgång 
på kunskap kan skapa nya sociala skiljelinjer och försvaga demokratin (Audunsson, 
2000). Johan Olaisen et al (1996) ser biblioteken som tydliga exempel på formaliserade, 
byråkratiska, rationalistiska organisationer. Organisationen beskrivs som alltför 
komplex med många olika funktioner och flera olika målgrupper utan tydliga 
prioriteringar av vad som är viktigast. Michael Buckland (1999) diskuterar också 
folkbibliotekens prioriteringar. Ett folkbibliotek har inte bara ett mål att sträva mot och 
det görs hela tiden prioriteringar. Ett bibliotek som satsar på service till lokal industri 
och affärsverksamhet kan inte samtidigt hjälpa t.ex. historiker eller ungdomar fullt ut. 
Det sker alltid prioriteringar mellan olika grupper. Prioriteringarna speglar värden och 
preferenser hos dem som fördelar resurser på alla nivåer. 
 
 
4. MATERIAL OCH METOD 
 
Den strategi vi valt kan bäst liknas vid en surveyundersökning. Surveyundersökning är 
en forskningsstrategi, d.v.s. det handlar inte om att en specifik metod används, utan om 
ett tillvägagångssätt. Ett flertal metoder kan användas, såsom intervjuer, frågeformulär, 
skriftliga källor och observation. I en surveyundersökning med metoden skriftliga 
källor, innebär det att genomföra empirisk forskning baserad på dokument med så bred 
och omfattande data som möjligt, t.ex. en litteraturundersökning. Även en litteratur-
översikt kan föras till den här kategorin (Denscombe, 2000, s. 17). Vi vill med vår 
undersökning ge en bred bild av vilka läsfrämjande verksamheter som finns. Detta 
innebär däremot inte att den bilden är heltäckande. Vi har använt flera metoder, d.v.s. en 
metodtriangulering. Vid metodtriangulering använder man fler än en metod i samma 
undersökning, vilket i sin tur ger olika typer av data om samma ämne. 
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Olika data kan ge olika svar och det blir därmed möjligt att kontrollera svarens 
precision och riktighet mot varandra (Denscombe, 2000, s. 102-3). I vår undersökning 
använde vi skriftliga källor, frågor via e-post till bl.a. några centralorganisationer och 
intervjuer med lokala aktörer. De skriftliga källorna inklusive frågorna via e-post till 
centralorganisationer m.m. användes för att ge en bred bild av organisationerna och den 
läsfrämjande verksamheten. Skriftliga källor och frågor via e-post till 
centralorganisationer presenteras i avsnitt 4.1. Intervjuerna på ett lokalt plan är med 
personer som antingen arbetar med läsfrämjande verksamhet eller antas styra 
tilldelningen av resurser till densamma. Intervjuerna beskrivs i avsnitt 4.2. 
 
De aktörer som ingår i vår undersökning, är utvalda enligt principen subjektivt urval. I 
ett subjektivt urval väljer man de informanter man anser vara lämpligast för 
undersökningens syfte. Personerna i undersökningen väljs då utifrån ett speciellt syfte. 
De utvalda har särskilda kvaliteter och är speciellt relevanta för undersökningen. Det är 
inget typiskt eller balanserat urval utan istället vill undersökningen visa på variationen 
för att belysa frågan (Denscombe, 2000, s. 23).  
 
4.1. Brev till centralorganisationer och andra skriftliga källor 
 
Vi inledde undersökningen med litteraturstudier och att knyta kontakter med olika 
aktörer. En hel del information om den läsfrämjande verksamheten kom från aktörernas 
hemsidor. De aktörer som vi ställde frågor till via e-post var: 
 

• Folkbibliotek med bokbuss som stannar på arbetsplatser, Jönköping och 
Stenungssund 

• ”En bok för alla” (EBFA) 
• Arbetarnas bildningsförbund (ABF), centralorganisationen 
• Statens kulturråd  
• Fackliga centralorganisationer: IF Metall, och Transportarbetarförbundet 

 
Breven inleddes med en kort presentation, dels av oss själva och dels av undersök-
ningen. Därefter bestod breven av frågor om t.ex. den läsfrämjande verksamhetens 
utformning. Breven utformades utifrån den information vi erhållit via bland annat 
organisationernas hemsidor. Beskrivningarna av den läsfrämjande verksamheten utifrån 
de uppgifter vi fått ifrån centralorganisationerna, EBFA och Statens kulturråd återfinns i 
avsnitt 6.1. 
 
4.2. Intervjuer med lokala aktörer 
 
Tre kommuner ingick i intervju-undersökningen; Östra Göinge, Kristianstad och 
Malmö. De tre kommunerna tillhör enligt kommungruppsindelningen följande kate-
gorier; varuproducerande kommun, medelstor stad, storstad (Sveriges kommuner och 
landsting, 2006). De valda kommunerna skiljer sig därmed både vad gäller storlek och 
ev. också vad gäller ekonomiska förutsättningar, vilket vi tror skulle kunna påverka t.ex. 
folkbibliotekens läsfrämjande verksamhet.  
 
Fyra lokala aktörer i respektive kommun ingick i intervjuundersökningen: 
 

• Folkbiblioteket i Malmö, Kristianstad och Östra Göinge 
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• ABF Skåne Nordost, ABF Malmö 
• Kultur- och fritidsnämnden i Kristianstad, Kulturnämnden i Malmö och Kultur- 

och fritidsnämnden Östra Göinge 
• IF Metall Östra Skåne, lokal fackklubb i Kristianstad resp. Östra Göinge, IF 

Metall Malmö 
 
Vi intervjuade representanter för de lokala aktörerna i respektive kommun: Chefen för 
folkbiblioteket, kulturnämndens ordförande, kulturansvarig på ABF lokalt och kultur-
ansvarig på IF Metall. Vi intervjuade också ansvarig person/chef för uppsökande verk-
samheten i Kristianstad. Motsvarande har p.g.a. tidsbrist inte gjorts i övriga kommuner. 
ABF:s organisation innebär att samma person är kulturansvarig i både Kristianstad och 
Östra Göinge. Vi strävade efter att börja intervjua dem som är mest insatta i verksam-
heten, för att därefter gå ut till kulturnämnd och ev. andra i beslutande positioner. 
Conny Svenning framhåller i sin metodbok, att det kan vara av vikt att först ta del av 
den kunskap som finns hos dem som arbetar ute på fältet (Svenning, 1997). 
 
Vi har valt att inte intervjua deltagarna i olika läsfrämjande verksamheter, och att inte 
heller göra en intervjustudie med ”läsovana”. Det hade naturligtvis varit intressant att gå 
direkt till gruppen, ”läsovana” vuxna, för att undersöka inställning och åsikter gällande 
läsning av böcker. Men utan avgränsningen till aktörerna skulle vår undersökning ha 
fått en helt annan inriktning och vi hade inte kunnat fördjupa oss i aktörernas åsikter om 
den läsfrämjande verksamheten. I relation till vår problemformulering har vi gjort det 
urval vi tror ger den mest heltäckande bilden.  
 
De lokala aktörerna kontaktades via e-post. Inledningsvis presenterade vi oss själva och 
undersökningen. Aktörerna tillfrågades om de ville ställa upp på en intervju. Samtliga 
aktörer som tillfrågades var positiva till att bli intervjuade. De intervjuade personerna 
blev också i förväg informerade om hur intervjuerna skulle användas. Frågorna fick de i 
förväg via e-post, se bilaga 1 till 4. Vi var båda närvarande vid intervjutillfället, en av 
oss ställde frågorna medan den andra förde anteckningar. Efter och till viss del även 
under intervjun var det möjligt för den av oss som antecknade att be om klargörande. Vi 
tror inte att de personer vi valt att intervjua har blivit hämmade av att det varit två 
personer som intervjuar. De informanter som ingick i undersökningen var vana vid att 
representera sina organisationer, s.k. offent liga personer. Vi bandade inte intervjuerna. 
Informanterna valde var och när intervjuerna skulle genomföras, det innebar att vi oftast 
genomförde intervjun på informantens kontor på arbetsplatsen. Vid ett par tillfällen 
genomfördes intervjuerna istället i informantens hem. Efter 1 till 2 dagar fick den 
intervjuade tillfälle att läsa intervjun utskriven och att ändra efter eget tycke.  
 
Vi följde inte strikt intervjumanualen, men strävade efter att alla områden som frågorna 
berörde skulle vara täckta när intervjun avslutades. Ordningen på frågorna har varierat 
något efter hur det fallit sig under intervjuernas gång. Intervjuerna är alltså kvalitativa 
men följer en intervjumanual. Vi har använt oss av en låg grad av standardisering i våra 
intervjuer. Detta innebar att vi till viss del anpassade frågorna efter dem vi intervjuade. 
Frågorna har varit strukturerade på så vis att alla rör sig inom samma område. I det här 
fallet, läsfrämjande verksamhet för “läsovana”. Intervjuerna till de olika aktörerna var 
identiska vad gäller fråga ett till fem. Frågorna därefter var specifikt anpassade till 
aktören. Frågorna var oftast sammansatta av delfrågor eller hade följdfrågor. Detta för 
att svaren skulle bli uttömmande. 



 

 

 13 
 
 
 

Risken var att informanten och vi själva upplevde frågorna som så nära varandra att de 
kändes som upprepningar. Vid analysen av intervjuerna saknades ändå i vissa intervjuer 
direkta svar på enstaka frågor. Analysen av intervjuerna visade också att nya intressanta 
vinklingar kom fram genom att frågorna handlade om läsfrämjande verksamhet ur olika 
men närliggande perspektiv.  
 
I det här sammanhanget bör också påpekas att vi troligtvis påverkade aktörernas svar på 
intervjufrågorna. Detta trots att vi strävade efter att hålla en neutral ton både i e-post och 
under intervjuerna. Både genom att vara studerande i biblioteksvetenskap och genom att 
välja ett ämne som läsfrämjande verksamhet för ”läsovana” vuxna kan informanterna 
anses ha fått en bild av oss. Den här bilden kan sedan påverka informanterna till att 
modifiera sina åsikter under intervjuerna. Informanterna kan t.ex. ha påverkats till att 
uttrycka sig mer positivt än vanligt till läsfrämjande verksamhet för ”läsovana” vuxna. 
Andra informanter kan ha påverkats till att uttrycka sig mer positivt/mindre negativt till 
folkbiblioteket.  
 
Intervjuerna varade mellan 1,5 till 2,5 timmar, och de utskrivna intervjuerna var på 4 till 
5 A4-sidor. Analysen av intervjuerna genomfördes dels i lodrät och dels i vågrät 
riktning (Thomsson, 2002). I den lodräta analysen samlades uppgifter om den läs-
främjande verksamheten i respektive kommun. De tre kommunerna jämfördes därefter 
med varandra. I den vågräta analysen fördes svaren på intervjufrågorna från de olika 
aktörerna ihop gruppvis. Aktörsgruppernas, t.ex. de tre bibliotekschefernas svar jäm-
fördes därefter med en av de andra aktörsgrupperna.  
 
 
5 LÄSFÖRMÅGA, LÄSVANOR OCH BARRIÄRER 
 
Vi presenterar i det här kapitlets första del en undersökning som beskriver svenskarnas 
läsförmåga 1995. Därefter ser vi närmre på olika statistiska undersökningar av bl.a. 
biblioteksbesök, deltagande i studiecirklar m.m. Detta för att undersöka om, och i så fall 
hur, underhållet av läsförmågan har förändrats under de senaste åren. I kapitlets tredje 
del ger vi exempel på några barriärer för läsande som kan ha förändrats under den här 
tidsperioden. I hela kapitlet försöker vi om möjligt att speciellt beskriva läget inom LO-
gruppen eftersom fler ”läsovana” förekommer inom LO än i övriga fackliga 
organisationer. 
 
5.1 Läsförmåga 
 
Det finns få undersökningar av vuxna svenskars läsförmåga. Undersökningen ”Inter-
national Adult Literacy” (IALS) genomfördes 1994/95 och Sverige var ett av sju 
deltagarländer. 3 000 vuxna svenskar blev intervjuade och löste ett antal läsuppgifter. 
IALS syfte var ”att belysa relationen mellan individers läsförmåga, utbildningsnivå, 
arbetskraftsstatus och sysselsättning, och samhällets ekonomiska konkurrenskraft, 
tillväxt och omdaning. Att identifiera grupper i samhället som får ett socialt och 
ekonomiskt handikapp genom sin bristande läsförmåga” (Skolverket, 1996). Läs-
förmåga är i undersökningen ett brett begrepp, som omfattar att läsa och förstå, skriftligt 
besvara frågor och göra numeriska beräkningar utifrån problemställningar i vardagen. 
Läsförmågan indelades i en skala mellan 1 och 5, där fem motsvarar den högsta 
läsförmågan. Undersökningen utgår från tre olika läsområden; förmågan att förstå en 
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skönlitterär text, förmågan att förstå dokument som arbetsinstruktioner, tidtabeller, och 
kartor, samt förmågan att tolka kvantitativ information som t.ex. ekonomiska kalkyler, 
tabeller och diagram. Därefter delas läsförmågan i varje läs-område in i fem olika 
nivåer, där fem innebär den bästa läsförmågan. Vi redogör här kortfattat enbart för de 
två lägsta nivåerna, eftersom det är de nivåer som kan beröra vår undersökningsgrupp. 
För att nå upp till nivå ett, ska man kunna lokalisera en enkel information i en text, där 
informationen i stort sett är ordagrant återgiven i fråga och text. Man skall också utifrån 
en text, utföra en enkel beräkning i addition. På nivå två gäller det att finna efterfrågad 
information trots ett antal störande partier i texten och dessutom dra enkla slutsatser 
utifrån texten, samt ordna informationen cykliskt. Därutöver skall man utföra en 
numerisk beräkning, ut ifrån uppgifter som är placerade i en annorlunda ordning, än den 
de efterfrågas (Gustavsson-E, 1997). 
 
Sverige hade de bästa resultaten bland de sju länder som deltog. Tre av fyra vuxna 
svenskar klarar alltså de flesta vardagskraven när det gäller att läsa, skriva och räkna. 
Det innebär också att var fjärde vuxen svensk inte klarar att tillgodogöra sig mer än 
mycket klar och välstrukturerad skriven information (vilket alltså är mindre än i övriga 
deltagande länder). En liten andel vuxna i Sverige har direkt handikappande läsproblem, 
men en väsentligt större del har en läsförmåga som inte motsvarar fullföljd grundskola. 
Fyra svenskar av fem på nivå ett i läsförmåga anser själva att de läser och skriver bra 
eller utmärkt (Skolverket, 1996).  
 
Författarna till rapporten drar slutsatsen att det inte räcker att höja den grundläggande 
utbildningsnivån i ungdomsskolan för att ge en god läsförmåga. Förmågan måste 
vidareutvecklas genom användning i arbetet eller fortsatta studier som vuxen. I Sverige 
har inte enbart ungdomsskolan bestämt de fortsatta läsvanorna, detta till skillnad mot 
flertalet av övriga länder som deltog i undersökningen. Många svenskar med bara 7-8 
års sammanlagd skolgång har genom deltagande i föreningsliv, vuxenutbildning, genom 
bokläsning och biblioteksbesök ändå utvecklat sin läsförmåga vidare. En av rapportens 
viktigaste slutsatser är att sambandet mellan läsvanor och läsförmåga är hög. 
Läsförmågan kräver konstant bruk för att upprätthållas och utvecklas (Skolverket, 
1996).  
 
5.2 Läsvanor 
 
Någon motsvarande IALS-undersökning av senare datum har vi inte kännedom om. För 
att i möjligaste mån få en bild av utvecklingen sedan 1995 har vi i avsnitt 5.2 istället 
valt att se närmre på aktuell statistik. Den statistik som vi ansett relevant berör bl.a. 
läsande av böcker och tidningar, besök på folkbibliotek, m.m. Även 
gymnasiebehörighet och rekrytering till högskolor har vi sett som intressant för att 
belysa situationen idag. 
 
5.2.1. Bokläsande  
Andelen ickeläsare är idag 15 procent av Sveriges befolkning (SOU 2005:12). Mellan 
1982/83 och 2003 ökade andelen bland LO: s män som inte läst en bok under de senaste 
12 månaderna, från 28 till 47 procent. Motsvarande andel bland TCO: s män var 11 
respektive 20 procent. Den största ökningen har skett under den senare delen av 
perioden, mellan 1999 till 2003. Männen inom LO som inte alls läser böcker ökade 
under den här perioden från 38 till 47 procent. 
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Den största ökningen var i åldersgruppen 18-29 år (Nelander & Goding, 2004). Även 
hos LO: s kvinnor ökade andelen ickeläsare något under perioden 1982/83 till 2003 
(Nelander & Goding, 2004). Andelen kvinnliga arbetare som läser böcker är betydligt 
högre än andelen manliga arbetare som läser böcker, 86 respektive 64 procent. Bland 
kvinnliga och manliga tjänstemän är motsvarande siffror 95 respektive 84 procent. 
Deltagarna i undersökningen har själva fått beskriva sig som, arbetare, tjänstemän eller 
företagare (Kulturbarometern 2002, 2003). 
 
I samma undersökning frågade man också: ”På vilket sätt skaffar du de flesta böcker 
som du läser på fritiden?” Bland dem med förgymnasial utbildning svarade 29 procent 
att de lånar på bibliotek. Det är ungefär lika många i gruppen med gymnasial utbildning, 
men minskar i gruppen med eftergymnasial utbildning. På samma fråga svarade 25 
procent av dem med förgymnasial utbildning att de köper de flesta böcker som de läser 
på fritiden i bokhandel eller varuhus. Desto längre utbildning desto större andel böcker 
köper man. För män överlag är det vanligare att köpa än att låna på folkbibliotek. För 
kvinnor är det lika vanligt att köpa som att låna på folkbibliotek (Kulturbarometern 
2002, 2003). 
 
På frågan varför de tror att många inte läser böcker verkar vissa förklaringar allmänt 
vedertagna, som TV, tidsbrist och tradition. De som läser mycket ser de här förkla-
ringarna som mycket troliga. De som inte läser så mycket ser antingen andra orsaker 
som inte fanns med i svarsalternativen som troliga, eller också vill de helst inte nämna 
några orsaker alls som viktiga (Antoni, 2004). På frågan om ökad användning av 
Internet påverkar läsandet av böcker, angav 86 procent att den inte påverkat. Runt 10 
procent angav att deras läsande av böcker minskat p.g.a. användning av Internet. 4 
procent svarade att läsandet ökat som ett resultat av Internetanvändningen. Bland 
lågutbildade angav 15 procent att deras bokläsande minskat på grund av Internet-
användning. Detta är något fler än för grupperna med högre utbildning (Antoni, 2004). 
 
I Kulturrådets slutbetänkande för Svenska språket (SOU 2002:27) beskrivs med hänvis-
ning till Barnbarometern (2000/2001), hur läsandet för barn minskat jämfört med 15 år 
tillbaka. I mitten av 80-talet hade 84 procent av barnen mellan 3 och 8 år antingen 
lyssnat på eller läst en bok själv. Motsvarande andel 15 år senare var 70 procent. Det 
innebär att lästiden per dag sjunkit från 32 minuter till 16 minuter. Mängden tid som 
barnen ägnar åt läsande skiljer sig mellan utbildningsnivå hos föräldrarna. 
Undersökningen visar att ju längre utbildning föräldrarna har desto mer läser barnen. 
Läsningen har emellertid minskat för alla utbildningsnivåer. 
 
5.2.2 Tidningsläsande  
Människors vana att läsa dagstidningar har under 2000-talet sakta försvagats. 
Läsmönsterna har förändrats, vi läser mer sporadiskt, koncentrerar läsningen i större 
utsträckning till ett tillfälle och läser kortare tid. Mellan 1986 och 2003 sjönk den 
regelbundna läsningen av morgontidning i den subjektiva klassen arbetare från 73 till 68 
procent (Sternvik, 2004). Med subjektiv klass menas att de som svarade själva har 
angett om de tillhör arbetare, tjänstemän, företagare eller högre tjänstemän/akademiker. 
Arbetare och lågutbildade läser förhållandevis fler veckotidningar jämfört med 
högutbildade och akademiker som istället läser fler böcker (Antoni, 2004). Vilka som 
förs till gruppen lågutbildade i den undersökningen har vi inte fått fram uppgifter på. 
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5.2.3 Besök på folkbibliotek 
Mellan 1993 och 2002 ökade andelen personer som besökt biblioteket det senaste året 
med 7 procent, från 60 till 67 procent. Ingen speciell grupp stod för ökningen. 2002 
hade 20 procent av alla mellan 9 och 79 år besökt biblioteket den senaste veckan. De 
som besöker biblioteket minst är personer med förgymnasial utbildning, äldre och 
företagare. Antal besök ökar med utbildningen. I alla kategorier har kvinnor högst antal 
biblioteksbesök (Kulturbarometern 2002, 2003). 
 
5.2.4 Se på TV 
Enligt Mediebarometern (2004) ser 85 procent av befolkningen på TV en genomsnittlig 
dag, motsvarande del 1979 var 77 procent. Andelen högkonsumenter som ser på TV 
mer än tre timmar per dag är större bland de lågutbildade jämfört med de högutbildade. 
Jämför man TV-tittandet för lågutbildade 1993 med 2004 har andelen minskat 
marginellt med en procent, från 89 procent till 88 procent. Bland de högutbildade ökade 
TV-tittandet under samma period med sex procent, från 75 procent till 81 procent. 
 
5.2.5 Studiecirklar 
Deltagandet i studiecirkelverksamhet sjönk med 8 procent mellan 2003 och 2005. 
Minskningen ibland män var 9 procent och ibland kvinnor 7 procent (Folkbildnings-
rådet, 2006). Antalet deltagare i ABF: s studiecirklar minskade kraftigt mellan 2004 och 
2005 med 6 procent. ABF hade ca 600000 deltagare under 2005 vilket motsvarar 26 
procent av deltagarna i samtliga studieförbunds cirkelverksamhet (Arbetarnas bildnings-
förbund, 2006b). 
 
5.2.6 Gymnasiebehörighet 
Andelen elever som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet har minskat under 
den senaste tioårsperioden. Elever med utländsk bakgrund, samt pojkar, slutar oftare 
grundskolan utan att vara behöriga till gymnasieskolan. För att vara behörig till 
gymnasieskolan krävs att eleven fått lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska 
som andra språk, engelska och matematik. Läsåret 2001/02 bröts emellertid trenden och 
eleverna fick i genomsnitt 0,3 procent högre slutbetyg från grundskolan än tidigare. 
Andelen behöriga ökade därmed till 89,5 procent (Ungdomsstyrelsen, 2003). 
 
5.2.7 Rekrytering till högskolor och universitet  
Andelen studenter på högskolor och universitet med arbetarbakgrund har ökat från 19 
procent 1993/94 till 25 procent 2003/04. Om rekryteringen till högskolor skulle 
motsvara andelen i befolkningen (18 till 34 år) skulle ungefär en tredjedel komma från 
arbetarhem. Det är emellertid stor skillnad mellan olika högskolor och universitet, t.ex. 
på Handelshögskolan i Stockholm har endast 6 procent av studenterna arbetarbakgrund. 
De stora universiteten i Lund, Uppsala, Göteborg och Stockholm har också relativt låg 
andel, mellan 16 och 20 procent av studenterna har arbetarbakgrund (Statistiska 
centralbyrån, 2004). 
 
5.2.8 Läs- och skrivsvårigheter 
Brister när det gäller kulturell stimulans, undervisning, motivation och socioemotionella 
problem kan bidra till läs- och skrivsvårigheter. Dyslexi beror däremot på avgränsade 
fonologiska problem. Gränsen mellan dyslexi och mer allmänna, socialt betingade läs- 
och skrivsvårigheter är svår att dra. 
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Forskare menar att ca 5-10 procent av befolkningen är drabbade av en så svår dyslexi att 
det innebär stora problem för dem att klara de krav på läs- och skrivförmåga som ställs i 
samhället. Flera undersökningar visar att dyslexi är vanligare bland pojkar än hos 
flickor. (Lundberg, 2006). Enligt LO har 150 000-200 000 av LO: s ca 1 830 000 
medlemmar dyslektiska problem (Landsorganisationen i Sverige, 2006). Enligt statistik 
från Hjälpmedelsinstitutet (2006) finns i Sverige ca 600 000 personer med dyslexi. 
 
5.2.9 Sammanfattning 
Läsmönsterna förändras: Läsandet av böcker har minskat inom LO, detta gäller speciellt 
yngre män. Högläsningen för barn har minskat inom alla grupper. Vi läser dagstidningar 
mer sporadiskt, koncentrerar läsningen i större utsträckning till ett tillfälle och läser 
kortare tid. Besöken på folkbibliotek har emellertid ökat något de senaste 10 åren och 
ingen speciell grupp står för ökningen. TV-tittandet har legat på ungefär samma nivå 
under samma tidsperiod, medan deltagandet i studiecirklar har minskat kraftigt under 
2005 och speciellt gäller det för ABF. Andelen elever som lämnar grundskolan med 
gymnasiebehörighet har minskat, medan å andra sidan allt fler studenter på högskolor 
och universitetet har arbetarbakgrund. Enligt skolverkets (1996) slutsatser är det viktigt 
att underhålla läsförmågan som vuxen. Enligt den ovan granskade statistiken finns det 
en risk att underhållet minskat sedan IALS-undersökningen genomfördes.  
 
5.3 Barriärer 
 
En möjlig förklaring till ett minskat läsandet inom LO kan vara att barriärerna för 
läsning ökat. Barriärer delades av Rubin (1998) in i kategorierna fysiska, institutionens 
policy och rutiner, ekonomiska, rättsliga och sociala, se avsnitt 3.3. Barriärer som kan 
ha förändrats under den här perioden är t.ex. bibliotekens tillgänglighet, priset på 
böcker, och tillgången på arbetsplatsbibliotek. 
  
5.3.1 Folkbiblioteken 
Genom ett aktivt förmedlande kan biblioteket främja användandet av litteraturen hos 
olika grupper. Användandet kan underlättas eller försvåras genom t.ex. bibliotekets 
placering, skyltning av böcker, andra utställningar, hur biblioteket marknadsför sina 
tjänster (Thorhauge, 1995). Rubin (1998) förde öppettider till kategorin barriärer som 
beror på institutionens policy och rutiner. Kvällsöppet och helgöppet kan minska 
barriärerna, medan det däremot för skiftarbetare borde vara generösa öppettiderna under 
dagtid. Hur öppettider har förändrats under senare tid har vi inga uppgifter om. De 
fysiska barriärerna kan ha ökat eftersom antalet filialbibliotek och bokbussar minskat 
ytterligare under perioden 2000 till 2004. Antalet filialbibliotek minskade från 1171 till 
1065. Antalet bokbussar minskade från 112 till 98 (Statistiska centralbyrån, 2006). För 
närvarande vet vi inte om detta har speciell betydelse för LO-medlemmarna, men det är 
möjligt att mindre och därmed mer överskådliga filialbibliotek är mer lättillgängliga än 
stadsbibliotek. Många bibliotek har däremot förbättrat sin tillgänglighet via Internet. 
 
5.3.2 Priset på böcker  
Mervärdesskatten på böcker och tidskrifter sänktes 2002 från 25 till 6 procent. Detta var 
bl.a. tänkt att minska eventuella ekonomiska barriärer, lägre pris på böcker borde leda 
till att fler får råd att köpa böcker. Förhoppningar härom har emellertid grusats. 
Bokpriskommissionens slutrapport ”Det ska vara billigt att köpa böcker och tidskrifter” 
visade att momssänkningen hittills inte har breddat läsandet. 
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Det ökade läsandet beror istället på att tidigare sporadiska läsare nu läser oftare. Under-
sökningens resultat kan inte helt knytas till momssänkningen. Under samma period har 
andra stora förändringar skett på bokmarknaden. Nya försäljningsställen har tillkommit 
och förlagen har satsat på billiga pocketutgåvor (Antoni, 2004). 
 
5.3.3 Arbetsplatsbibliotek 
Arbetsplatsbibliotek skulle kunna minska både den fysiska barriären och eventuella 
sociala barriärer. Antalet arbetsplatsbibliotek har minskat kraftigt under de senare åren 
(se nedan). Arbetsplatsbibliotek har enligt flera undersökningar både läsfrämjande 
effekter. Faktorer som spelar in, är närheten till böckerna och samtal kring böcker med 
arbetskamraterna. Detta har inneburit att tidigare läsovana börjat läsa (Almerud 2004; 
Magnusson, 1998). 
 
 
6 RESULTAT  
 
Kapitlet resultat är indelat i tre större avsnitt där det första, 6.1, beskriver aktörerna på 
en mer övergripande nivå och deras läsfrämjande verksamhet. Materialet kommer ifrån 
brev, hemsidor m.m. De följande avsnitten, 6.2 och 6.3, är på lokal nivå och bygger på 
intervjuerna. Avsnitt 6.2 beskriver de tre kommunerna och de utvalda aktörernas läs-
främjande verksamhet. Kapitlets sista avsnitt 6.3 sammanställer aktörernas svar på 
intervjufrågorna. Samtliga intervjuer inleddes med frågan om informanten anser att ett 
minskat läsande inom LO är ett problem. Svaren sammanställs och aktörernas åsikter 
jämförs. Därefter sammanställs en intervjufråga/ämne i taget. Varje fråga/ämne avslutas 
med en sammanfattning. 
 
6.1 Beskrivning av några aktörer och deras läsfrämjande 
verksamheter  
 
För att se vilka läsfrämjande verksamheter som är riktade mot ”läsovana” vuxna, 
började vi med litteraturstudier. Utifrån bl.a. Almeruds utredning ”Bibliotek i 
skymundan” (2004) fick vi uppslag på några institutioner och organisationer som är 
aktiva vad gäller läsfrämjande verksamhet för “läsovana” vuxna. I det här avsnittet ger 
vi först en förenklad bild av de senaste årens statliga kulturpolitik som berör det här 
området. Därefter följer en beskrivning av den läsfrämjande verksamhet som bedrivs av 
kommunerna; den kommunala vuxenutbildningen och folkbiblioteket. Till sist beskrivs 
övriga organisationer; studieorganisationen Arbetarnas bildningsförbund (ABF), och de 
fackliga organisationerna Metall, Industrifacket och Transport. Flera av projekten som 
nämns är samarbetsprojekt mellan ABF, fackförbunden och EBFA. När vi inledde vår 
undersökning var Metall och Industrifacket två olika fackföreningar. Under slutskedet 
av undersökningen slogs de båda förbunden samman till ett förbund, som går under 
namnet IF Metall. Detta är förklaringen till att alla tre benämningarna används. Kart-
läggningen och beskrivningen är på intet vis komplett utan vill visa på olika initiativ. 
Det finns andra organisationer som arbetar med läsfrämjande verksamhet, vilka vi p.g.a. 
begränsad tid varit tvungna att välja bort. Vissa organisationer/institutioner beskrivs och 
diskuteras i vår undersökning mycket kortfattat, t.ex. den kommunala vuxen-
utbildningen. 
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6.1.1 Läsfrämjande verksamhet i statlig kulturpolitik  
Mellan 1975 och 1993 gick det att söka bidrag från Kulturrådet för etablering av arbets-
platsbibliotek. Bakgrunden till bidraget var bl.a. de biblioteksförsök med arbetsplats-
bibliotek som genomfördes i Malmö i början på 1970-talet. Bidraget var treårigt och 
kunde täcka kostnader för litteratur, utrustning, information, personal och transporter 
(Almerud, 2004). Kulturrådet föreslog 1992 att det särskilda anslaget på 3,6 miljoner 
kronor till arbetsplatsbibliotek skulle avskaffas. I motiveringen nämner Kulturrådet att 
antalet ansökningar minskat. Förklaringen till detta ansågs vara kommunernas försäm-
rade ekonomi och att en kommun bara kan få bidraget vid ett tillfälle. Enligt förslaget 
skulle istället merparten av anslaget, 3 miljoner kronor, föras över till Kulturrådets 
anslag för utvecklingsverksamhet på folkbiblioteksområdet. Den resterande summan 
skulle föras över till anslaget för ”Kultur i arbetslivet”. En del av anslaget till folkbiblio-
tekens utvecklingsarbete skulle även fortsättningsvis kunna användas till läsfrämjande 
och uppsökande verksamhet. Kulturminister Birgit Friggebo följde Kulturrådets förslag 
och det riktade anslaget till arbetsplatsbibliotek minskade. Socialdemokraterna i 
riksdagen argumenterade emot förslaget och betonade betydelsen av kulturverksamhet i 
arbetslivet och arbetsplatsbiblioteken (Almerud 2004, s. 45). Deras yrkande på att 2,1 
miljoner skulle föras till ”Kultur i arbetslivet” avslogs av Kulturutskottets majoritet. 
 
I kulturutredningens slutbetänkande ”Kulturpolitikens inriktning” (SOU, 1995:84) 
angavs flera skäl till att utveckla kulturverksamheten på arbetsplatserna, bland annat 
lyftes arbetsplatsbibliotekens lässtimulerande funktion fram. I den proposition som 
följde utredningens betänkande togs däremot inte arbetsplatsbibliotek upp. I ”Förslaget 
till handlingsprogram för svenska språket” (SOU, 2002:27) föreslogs att Kulturrådet 
skulle få i uppdrag att undersöka åtgärder för att öka läsandet, detta särskilt bland barn 
och unga och grupper där läsandet är lågt. I det här sammanhanget sades det vara viktigt 
att uppmärksamma arbetsplatsbibliotekens roll. Kulturrådet gav ett yttrande angående 
arbetsplatsbibliotek. Arbetsplatsbiblioteken ansågs vara kostsamma och ”kulturrådet vill 
förorda enklare lösningar för förmedling av litteratur till arbetsplatserna”. Biblioteken 
kan till exempel genom särskilda projekt och generösare öppettider bedriva målgrupps-
inriktad verksamhet med samma syfte som arbetsplatsbibliotek. 
 
Frilansjournalisten Peter Almerud skrev 2004 rapporten ”Bibliotek i skymundan. En 
rapport om arbetsplatsbibliotek” på uppdrag från Kulturrådet. Almerud menar att en 
nysatsning på arbetsplatsbibliotek är väl kulturpolitiskt motiverad (s. 12). 
 
”Dagordning för kultur” 2003-2006 innehöll regeringens mål för kulturpolitiken. Den 
nationella folkhälsokommittén konstaterade att ”deltagande i kulturlivet och god hälsa 
följs åt oberoende av tidigare kulturvanor”. På dagordningen stod bl.a. ”att verka för att 
kulturen åter blir ett naturligt inslag på arbetsplatser och i arbetsliv” samt ”att analysera 
konsekvenserna av lika villkor för fysiska aktiviteter/motion och för kultur i arbetslivet” 
(Kulturdepartementet, 2003). Kulturminister Marita Ulvskog betonade på seminariet 
”Kultur som friskvård i arbetslivet” vikten av att kulturen når ut till alla. Kultur-
ministern hade också förhoppningar om att kulturaktiviteter i framtiden ska tillhöra den 
personalvårdande friskvård som ger arbetsgivarna avdragsrätt. ”Kulturen måste få större 
utrymme i människors liv än idag och arbetsplatserna och arbetsmarknadens parter är 
centrala i detta arbete (Kulturdepartementet, 2004). 
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En socialdemokratisk motion lades 2005 fram om bl.a. arbetsplatsbibliotek. ”Vi vet att 
enbart ett lågt pris och ett bibliotek på orten inte är tillräckligt för att nå människor som 
tidigare inte läser eller skriver. Det krävs också ett målinriktat arbete och engagemang 
för att bryta invanda och omedvetna mönster” (Ternemar et al., 2005). Motionen 
påtalade behovet av ett helhetsgrepp för att ge långsiktighet och djup inom läs- och 
skrivfrämjande. 
 
I september 2005 överlämnade regeringen den första svenska språkpolitiska proposition 
”Bästa språket” till riksdagen. Bakom propositionen stod också vänsterpartiet. Dess 
målsättning var att på olika sätt främja det svenska språket. Regeringen delade upp 
huvudmålet i fyra olika delmål, där det fjärde av dessa är det som mest berör biblioteks-
världen. Målen handlade om allas rätt till ett språk. Tillgång till litteratur och läsning 
sågs som förutsättningar för ett tillägnande och utvecklande av svenska språket. I 
propositionen lyftes olika läsfrämjande åtgärder fram, och man betonade vikten av att 
nå ut till nya och ovana läsare. Arbetsplatsbiblioteken fick ett ganska stort utrymme och 
man pekade på att olika åtgärder med tonvikt på litteratur och läsning på arbetsplatser 
har en positiv inverkan när det gäller att nå nya och ovana läsare. Kulturrådet gavs 
uppdraget att stödja olika läsfrämjande insatser riktade mot arbetslivet. Detta skulle ske 
i samverkan med fackliga och folkbildande organisationer. Kulturrådet skulle också i 
samarbete med EBFA undersöka hur man på arbetsplatser kan främja läsning och 
litteratur genom t.ex. arbetsplatsbibliotek. Kostnaden beräknades uppgå till 5 miljoner 
kronor, vilka Kulturrådet skulle fördela. Av dessa skulle ca 2 miljoner gå till området, 
”Bidrag till litteratur och kulturtidskrifter”, ca 3 miljoner återstod till läsfrämjande 
projekt (Bästa språket, 2005). 
 
Propositionen ”Lära, växa, förändra – regeringens förslag om framtidens folkbildning” 
lämnades till riksdagen i mars 2006. Propositionen utarbetades i samarbete med 
Vänsterpartiet. Statsrådet Lena Hallengren menade att folkbildningen har en förmåga att 
möta människor på deras egna villkor. Detta ger förutom kunskap, människor en 
möjlighet för att påverka sina egna liv (Utbildnings- och kulturdepartementet, 2006). 
Enligt propositionen skulle regeringen återkomma med ett förslag på att statsbidraget 
till bl.a. studieorganisationerna höjs. Statsbidraget ska inte vara ett allmänt verksamhets- 
eller organisationsstöd, utan ska användas för att finansiera studie-, bildnings- och 
kulturarbete inom studieförbund och folkhögskolor (Utbildnings- och kulturdeparte-
mentet, 2006). 
 
6.1.1.1. Kulturrådets bidrag till projekt rörande kultur i arbetslivet 
Kulturrådet har för 2006 ca 8,2 miljoner kr till ”Kultur i arbetslivet”, detta är en liten 
minskning jämfört med föregående år. Medlen är inte riktade mot någon specifik 
konstart, därför finns inte heller någon bestämd del avsedd för läsfrämjande projekt 
(Brev, Statens kulturråd, 2006-02-14). Bidraget kan sökas av grupper av enskilda eller 
organisationer som har anknytning till arbetsplatser. Syftet är att öka möjligheterna för 
kulturella upplevelser också på arbetsplatser samt att göra arbetsmiljön mer estetisk. 
Kulturrådet vill att bidraget skall stimulera till att göra kultur till ett naturligt inslag på 
arbetsplatserna. Det skall också verka för ett ökat deltagande i kulturlivet och utveckla 
ett samarbete mellan aktiva konstnärer och arbetsplatser. 25 procent av projektet skall 
finansieras på annat sätt än via bidraget (Kulturrådet, 2006). 
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Kulturrådets krav på motprestationer från bidragstagarna, är att projektet finansieras till 
25 procent med egna medel. Alla bidragstagare är ålagda att redovisa vad som gjorts 
under projekttiden. Kulturrådet ser gärna att verksamheten fortsätter efter projekttidens 
slut. Det finns också möjlighet att söka bidrag för att anställa en projektledare (Brev 
Kulturrådet 2006-02-14). Projekt som är berättigade till stödet skall uppfylla något av 
följande kriterier: 

• vara av utvecklingskaraktär 
• ha hälsofrämjande karaktär 
• ske som utbildning i samverkan mellan bl.a. fackliga organisationer 

folkhögskolor, kulturombud och konstnärliga utövare 
• seminarier 
• syfta till att utarbeta material för utbildningsverksamhet 

 
Dessutom gäller Kulturrådets generella mål att ge fördel åt främjande av jämställdhet, 
mångfald och tillgänglighet för handikappade. I dagsläget har man valt att prioritera 
ansökningar som har målsättning ”kultur och hälsa”. Kulturrådet menar också, att om 
projekten genomförs i samarbete med kulturinstitutioner ökar möjligheterna för att göra 
projekten varaktiga. (Kulturrådet, 2006). Kulturrådet har i år fått i uppdrag att i 
samarbete med EBFA och ABF undersöka hur läsning och litteratur på arbetsplatser kan 
främjas t.ex. genom arbetsplatsbibliotek. Idag finns förslag om att man ur skattesyn-
punkt ska jämställa kultur och friskvård för företagen, men ännu är inget beslut taget 
(Brev, Statens kulturråd, 2006-02-14). 
 
6.1.1.2 Bibliotekslagen 
I bibliotekslagens andra paragraf står det att ”det allmänna biblioteksväsendet” skall 
verka: ”Till främjande av intresse för läsning och litteratur, information, upplysning och 
utbildning samt kulturell verksamhet i övrigt skall alla medborgare ha tillgång till ett 
folkbibliotek”. Vidare i samma paragraf står att folkbiblioteken skall sträva efter att 
databaserad information skall göras tillgänglig för alla medborgare. Paragrafen avslutas 
med att alla kommuner skall ha ett folkbibliotek. I bibliotekslagens tredje paragraf står 
det att allmänheten ska få låna litteratur under viss tid, utan att betala någon avgift. Tre 
grupper skall ägnas speciell uppmärksamhet, funktionshindrade, barn och unga samt 
invandrare och andra minoriteter (Bibliotekslagen, 8 § och 9 §, 1996). Bibliotekslagen 
fick ett tillägg i december 2004, där alla folkbibliotek anmodas att inrätta en samarbets-
plan mellan kommunens olika bibliotek (7a §). Detta för att biblioteket skall bli mer 
tillgängligt för sina medborgare. I Kulturrådets uppdrag ingår att arbeta speciellt med 
vuxnas lärande och bibliotek (Statens kulturråd, 2005). 
 
6.1.2 Läsfrämjande verksamhet i kommunal regi 
I detta avsnitt presenterar vi kortfattat ”Kunskapslyftet” och folkbibliotekets 
arbetsplatsbibliotek och bokbussar. När folkbibliotekets bokbuss stannar vid 
arbetsplatser kan de ses som ett alternativ till de traditionella arbetsplatsbiblioteken. 
 
6.1.2.1 ”Kunskapslyftet” 
”Kunskapslyftet” genomfördes mellan 1997 och 2002, och gav över 800 000 människor 
möjlighet att utbilda sig. En avsikt med satsningen var att ge arbetslösa och 
kortutbildade möjlighet att förbättra sin situation (Paldanius, 2002). Efter 
”Kunskapslyftet” har för åren 2003-2005 riktade statsbidrag på ca 1,8 miljarder kronor 
om året anslagits till kommunal vuxenutbildning (Hallengren, 2005). 



 

 

 22 
 
 
 

Landets kommuner, har enligt Lena Hallengren, minister för vuxnas lärande (s), kommit 
olika långt när det gäller vuxenutbildningen. För att tillgången på vuxenutbildning ska 
vara likvärdig mellan kommunerna förlängdes det riktade bidraget till 2008. 
 
6.1.2.2 Folkbiblioteket och dess arbetsplatsbibliotek 
Av folkbibliotekets läsfrämjande verksamhet har vi valt att beskriva arbetsplatsbibliotek 
och bokbussar som stannar vid arbetsplatser. Annan läsfrämjande verksamhet såsom 
bokprat, författarbesök, inköp av media såsom CD-böcker m.m. kommer att diskuteras i 
avsnitt 6.2 och 6.3. 
 
Så tidigt som 1800 fanns det arbetsplatsbibliotek inrättade av arbetsgivare och/eller 
andra personer i bildande syfte för arbetarna. En bit in på 1900-talet fanns det bibliotek 
på flera större industrier med arbetarna som målgrupp. Under den tiden sågs de som de 
bästa av landets folkbibliotek. Från slutet av 1800-talet började fackföreningar bygga 
upp bibliotek som bättre ansågs tillgodose arbetarnas behov. Dessa fanns oftast inte på 
arbetsplatserna utan istället i Folkets hus eller i någons hem. Vid samma tid inleddes en 
föreningsdriven uppsökande verksamhet med vandringsbibliotek, som sändes till bl.a. 
arbetsplatsbibliotek. Från sekelskiftet och ända fram till 1950-talet var biblioteks-
verksamheten i Sverige splittrat mellan en mängd olika organisationer, enskilda och 
föreningar med olika politisk, religiös och ideell inriktning. Under 1950-talet samord-
nades och kommunaliserades biblioteksverksamheten och blev till dagens folkbibliotek. 
Även vandringsbiblioteken kom att hamna under kommunernas ansvar, och under 1940-
50-och 60-talen fanns det flera folkbibliotek som periodvis servade flera arbetsplats-
bibliotek med böcker. Men inte förrän mitten av 70-talet kom verksamheten kring 
arbetsplatsbibliotek igång på allvar. Arbetsplatsbibliotek i folkbibliotekens regi utveck-
lades i snabb takt som svar på kulturpolitiska krav på kulturell jämlikhet. Från 1974 
började staten aktivt stödja kultur i arbetslivet. De satsningar som gjordes på arbets-
platsbibliotek under 70-talet, hade sina rötter bl.a. i 30-talets socialdemokratiska 
kulturpolitik, med ambitioner om kulturell demokrati. Man vill utjämna kulturella 
ojämlikheter och bredda det kulturella deltagandet genom att fläta in kulturen som en 
del av välfärdspolitiken. Många inom biblioteksvärlden ansåg att verksamhetens 
resurser skulle förflyttas från att gynna redan aktiva biblioteksbesökare till förmån för 
ett aktivt stödjande av uppsökande arbete för att nå biblioteksovana grupper. Verksam-
heten fortsatte att växa under 80-talet, i början av 90-talet fanns drygt 1000 arbetsplats-
bibliotek i 170 kommuner. Därefter börjar andelen arbetsplatsbiblioteken att minska 
drastiskt. 1993 fanns knappt 900 i 130 kommuner och 2003 fanns det 380 stycken kvar i 
73 kommuner (Almerud, 2004, s. 41). 
 
De arbetsplatsbibliotek som idag drivs av folkbiblioteket har i allmänhet kommunerna 
byggt upp med hjälp av bidrag från Kulturrådet, men det finns också ett stort antal 
kommunbibliotek som byggt upp arbetsplatsbibliotek utan statligt bidrag. Bidraget 
fanns tillgängligt för etablering av arbetsplatsbibliotek mellan 1975 och 1993. Av dem 
som fick startbidrag har 40 procent fortfarande verksamhet på arbetsplatser 2003 
(Almerud, 2004, s. 42). Ofta är det ekonomiska skäl som anges vara orsak till 
kommunernas neddragningar. Vissa kommuner har dock behållit verksamheten mer 
eller mindre intakt. Ökningen av bibliotekens utgifter bl.a. till nya biblioteksbyggnader 
kom några år efter att nedskärningarna av antalet arbetsplatsbibliotek inleddes. Annan 
verksamhet har under motsvarande period byggts ut, t.ex. verksamheten för äldre-
omsorgen (Almerud, 2004, s. 44). 
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En del av folkbibliotekens arbetsplatsbibliotek delfinansieras av företagen (Almerud, 
2004, s.145). 
 
6.1.2.3 Folkbiblioteket med bokbussar som stannar vid arbetsplatser  
I Stenungssund stannar folkbibliotekets bokbuss vid olika arbetsplatser. Motsvarande 
verksamhet provas också i Jönköping. Bokbussen fungerar som ett alternativ eller 
komplement till arbetsplatsbibliotek.  
 
Från oktober 2005 stannar bokbussen i Jönköping vid Electrolux Torsviksanläggning, 
för att ge anställda vid företaget möjlighet att låna böcker. Vid anläggningen jobbar ca 
400 personer. Att hållplatsen blivit just vid Electrolux beror på arbetsplatsens storlek 
samt att folkbiblioteket har ett bra samarbete med Metallklubben. Diskussioner förs 
med ytterligare tre företag. Bokbusstoppen vid arbetsplatserna har som målsättning att 
nå ut till målgrupper som annars inte nås av biblioteket. Bakom projektet står 
folkbiblioteken i Jönköpings kommun, ABF Norra Småland och LO. Det stöds av 
Kulturrådet, Metallklubben på Electrolux Torsvik samt företagets ledning (Zorn, 2005). 
Chefen för Jönköpings stads-bibliotek, berättar att det hittills varit ca 100 utlån. Han 
skriver vidare att både fack som företagsledning varit mycket positiva och aktivt hjälpt 
till med den interna marknads-föringen. Att de fackliga organisationerna och 
företagsledningen är engagerade tror Lindfeldt är en förutsättning för ett lyckat ett 
resultat. Det finns ytterligare arbetsplats-stopp planerade. Bokbussen kommer att stanna 
vid ABB: s anläggning inom kort. Där finns också ett intresse. Jönköpings 
stadsbibliotek har också blivit beviljade ett särskilt stöd från Kulturrådet, bland annat 
för att köpa in ljudböcker samt några CD-spelare för utlån (Brev, 2006-02-02). 
 
Folkbiblioteket i Stenungsund använder också bokbussen som arbetsplatsbibliotek. Här 
stannar bussen för utlån samtidigt som det sker ett bokbyte på arbetsplatsbiblio teken. 
Stenungsund har fyra arbetsplatsbibliotek och tre av dessa får besök av bokbussen. 
Arbetsplatsbibliotekens boksnurror är strategiskt utplacerade i anslutning till 
matsalarna. Utlånen på bokbussen är inte så många. Bibliotekarie Katarina Elfving, tror 
att detta beror på att de anställda vill ha sin lunchrast ifred. Omsättningen på arbetsplats-
bibliotekets böcker är däremot stor (Brev, Stenungsunds folkbibliotek, 2006-02-28). 
Biblioteket samarbetar inte med någon annan organisation, men företagen bidrar med 
medel för inköp av böcker, medan biblioteket ställer upp med personal, bokurval, 
material, affischer m.m. På arbetsplatserna finns bokombud, som hjälper till att hålla 
ordning, vidarebefordra krav m.m. Tre bibliotekarier jobbar med arbetsplatsbiblioteken. 
Stenungsund är ett litet bibliotek med sex bibliotekarier, och att vara flera som delar på 
arbetsplatsbiblioteken, menar Elfving är en stor fördel (Brev, Stenungsunds folk-
bibliotek, 2006-02-28). 
 
6.1.3 Fackföreningarnas läsfrämjande verksamhet 
LO hade i december 2005 ca 1.8 miljoner medlemmar fördelat på 15 olika förbund. 
Medlemsantalet har sjunkit med nära 30 000 medlemmar (1,6 procent) jämfört med 
motsvarande tid 2004 (Landsorganisationen i Sverige, 2006). På LO: s hemsida finns en 
mängd material med anknytning till kultur och läsning. På flera ställen betonas vikten 
av kulturen som del i kampen för ett rättvist samhälle. Läsförmågans betydelse för ett 
demokratiskt samhälle är också något man betonar i ett flertal dokument. LO: s 
kulturansvarige, Ingmar E. L. Göransson (2003) skriver i sin presentation med 
hänvisning till Per-Albin Hansson:
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 ”För det första är kultur ett av de starkaste verktyg som vi besitter för att förverkliga ett 
till alla delar rättvist samhälle. Ett samhälle där alla får komma in i finrummet…”  
 
LO-kongressen 1996 gav styrelsen i uppdrag att arbeta fram ett kulturpolitiskt idé- och 
handlingsprogram. Dokumentet publicerades 2000 under namnet ”Kampen om tanken”. 
I denna beskrivs hur LO ser på kulturen och visar på prioriteringar som är nödvändig 
inom kulturverksamheten. Bland annat diskuteras betydelsen av folkbildning och 
arbetsplatsbibliotek. ”Den fackliga kulturverksamheten ska fokusera och prioritera allas 
tillgång till den fria tanken och det fria ordet, allas tillgång till språket. Fackliga verktyg 
är arbetsplatsbibliotek, insatser som riktar sig till läsovana och dyslektiker, insatser som 
riktar sig till medlemmars barn, studiecirkelverksamhet, fackförbundspressen och 
Folkets hus och parker” (Landsorganisationen i Sverige, 2000). Fackförbundspressen 
ska vara en motvikt till de kommersiella medierna och dessutom vara den primära 
kanalen för information mellan förbundet och medlemmen (Landsorganisationen i 
Sverige, 2000).  
 
För närvarande pågår fyra tvärfackliga projekt; ”Boken på Arbetsplatsen”, ”Fatta 
pennan”, ”Litteratur på arbetsplatsen” och ”Läs för mig pappa”. Projekten drivs centralt 
men genomförs lokalt. De är samarrangemang mellan LO-förbunden, Författar-
förbundet, EBFA, ABF och Kulturrådet (Ternemar et al, 2005).  
 
6.1.3.1 ”Boken på arbetsplatsen” 
”Boken på arbetsplatsen” är en årligen återkommande tredags seminarium på Brunns-
viks folkhögskola, kring litteratur på arbetsplatser. Seminariet riktar sig mot bokombud 
och andra som är engagerade i arbetsplatsbibliotek och liknande verksamheter. Varje år 
deltar ett flertal författare som berättar om sitt författande, om böcker och om läsande. 
Grundtanken är att vidareutveckla och skapa mötesplatser mellan arbetarförfattare 
/samhällsskildrare och LO-förbundets medlemmar. Seminariet är ett samarbete mellan 
LO och ABF (Brunnsvik, 2006). 
 
I ”Boken på arbetsplatsen” ingår också att starta och driva arbetsplatsbibliotek. 
Transport och Hotell- och Restaurangfacket samarbetar t.ex. i ett projekt med namnet 
”Kropp och själ”. Syftet är att bygga upp ett nätverk av arbetsplatsbibliotek på olika 
vägkrogar och bensinstationer. Projektet får stöd av Kulturrådets satsning på ”Kultur i 
arbetslivet” (Transportarbetarförbundet, 2005). Det första ”vägbiblioteket” i projektet, 
öppnades i Tönnebro i december 2004, och innehåller ca 140 böcker, varav ett fyrtiotal 
ljudböcker. Rutinerna är enkla, man väljer en bok och skriver upp sig på en lista. När 
boken lämnas tillbaka stryker man sitt namn. De böcker som är populärast är 
ljudböckerna. För att man ska få starta ett ”vägbibliotek” krävs att det skall finnas både 
en restaurang och en bensinmack med nära anslutning till varandra. Detta för att både 
chaufförer och restaurangfolk ska kunna låna böcker (Transportarbetarförbundet, 2005). 
 
6.1.3.2 “Fatta pennan “ 
Syftet med projektet är att tillsammans med en författare stimulera medlemmarnas 
intresse för och lust att skriva. Detta sker i form av skrivarcirklar, kortare kurser, och 
genom nätkontakter med den medverkande författaren. Målet är att också engagera 
medlemmar med läs och skrivsvårigheter (IF Metall, 2006). 
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6.1.3.3. ”Läs för mig pappa” 
Mot bakgrund av de statistiska undersökningar som visar att allt färre män ur LO-
gruppen läser, både för egen del och för sina barn, startade EBFA, tillsammans med 
flera fackföreningar och ABF ett läsfrämjande projekt som fick namnet, ”Läs för mig 
pappa”. I projektbeskrivningens bakgrund beskrivs hur många barn idag upplever 
läsning som en ”kvinnogöra”. I förskolan, i skolan, i hemmet och på biblioteket är det 
oftast kvinnor som läser för barnen. Det saknas manliga läsande förebilder. Hösten 1998 
blev man beviljade medel från Kulturrådet och i april 1999 var det premiär för den 
förste pappaträffen i Sandviken. Några år senare anslöt sig också Industrifacket och 
2004 anslöt sig Byggnadsarbetarförbundet och Transportarbetarförbundet (Läs för mig 
pappa, 2004). 
 
En ”Läs för mig pappa” dag kan vara upplagd så här: Dagen börjar med att en manlig 
författare talar kring vuxna mäns läsning. Detta följs av att en litteraturpedagog berättar 
om barns språkutveckling och vilka böcker som passar olika åldrar. Böcker från EBFA 
presenteras och deltagarna får möjlighet att välja bland ett urval barn och vuxenböcker. 
Varje pappa får välja en vuxenbok och fyra barnböcker. Därefter görs ett studiebesök på 
kommunbiblioteket, där alla som vill blir erbjudna ett lånekort. Dagen avslutas med en 
diskussion om möjligheten att delta i fackliga studier (Läs för mig pappa, 2004). Under 
2004 hade man 8 träffar och 205 deltagande pappor på olika orter. 2005 var motsva-
rande siffror, 11 träffar och 241 deltagare. Allt som allt har 1050 pappor deltagit i ”Läs 
för mig Pappa” (Brev EBFA, 2006-02-09). 
 
6.1.3.4 Forskningsprojekt 
Sveriges kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) i Umeå deltar i ett forskningsprojekt 
om kultur på arbetstid. Projektet är under ledning av Lars-Olof Bygren vid Umeå 
universitet. Deltagarna erbjuds att delta i olika kulturaktiviteter såsom körsång, biblio-
teksbesök, teater eller museibesök. Aktiviteterna sker under den timme som företaget 
avsatt till friskvård. Jämförelser sker med en grupp som inte erbjuds de här aktivi-
teterna. Kontinuerligt undersöks och intervjuas deltagarna i försöket. Resultatet har varit 
positivt, de som erbjuds kulturaktiviteter på arbetstid har känt ökat välbefinnande, fått 
högre vitalitet och ork och större arbetsglädje (SKTF Kultur, 2005).  
 
6.1.4 ABF: s läsfrämjande verksamhet 
Arbetarnas bildningsförbund (ABF) grundades 1912 av Socialdemokraterna, 
Landsorganisationen och Konsumentkooperationen. ABF har ett 60-tal organisationer 
som medlemmar, och har därutöver samarbetsavtal med ytterligare ett 60-tal 
organisationer. ABF:s uppgift är att bistå dessa organisationer med deras studie- och 
kulturverksamhet. ABF arbetar tillsammans med LO och en stor del av fackförbunden 
(Arbetarnas bildningsförbund, 2006a). Det mest omtalade, och framgångsrikaste, av 
projekten är ”Läs för mig, pappa!”. Utifrån ”Läs för mig, pappa”! har ett flertal andra 
projekt vuxit fram: “Litteratur på arbetsplatsen”, ”Boken på arbetsplatsen” och 
“Fatta pennan.” För beskrivning se avsnitt 6.1.3. ABF bistår de olika fackförbunden 
lokalt när man t.ex. startar arbetsplatsbibliotek. Det kan exempelvis vara genom att 
arrangera utbildningar av bokombud. Merparten av arbetet gör dock fackförbunden 
själva (Brev från ABF, Stockholm, 2006-02-15). 
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6.1.5 ”En bok för alla” 
”En bok för alla” startade 1976 och är delvis finansierad genom statsbidrag. EBFA har 
fyra delägare; ABF, Studieförbundet vuxenskolan, Föreningen Ordfront och ”En bok 
för allas vänner”. EBFA har två huvudsyften: Stimulera ovana läsare till läsande samt 
sprida god smalare litteratur (Södergren, 2005). EBFA är initiativtagare till Läs för mej, 
pappa! De samarbetar med ABF, Byggnads, Hotell- och restaurangfacket och 
medverkar även i två andra projekt som riktar sig till LO-arbetsplatser: ”Boken på 
arbetsplatsen” och “Litteratur på arbetsplatsen”. Ägare är ABF och de ovan nämnda 
förbunden plus Pappers (Brev, ”En bok för alla”, Stockholm, 2006-01-24). 
 
EBFA ger ut böcker till ett mycket lågt pris och det går att prenumerera på utgivningen. 
Böckerna finns också att köpa på olika arbetsplatser, pressbyråer och i bokhandeln. 
Förlaget ger ut ca 16 vuxenböcker och 30 barn- och ungdomsböcker per år. 
Utgivningen väljs ut genom två rådgivningsgrupper; den ena för vuxna, och den andra 
för barn och ungdomar (Södergren, 2005). 
 
EBFA skapar kontaktnät med dem som vill starta arbetsplatsbibliotek och sprider 
böckerna på det sättet. Det fanns 2003 245 arbetsplatsbibliotek som drevs av fack-
föreningarna i samarbete med EBFA. Detta skulle motsvara en minskning med 16 från 
året innan (Brev, ”En bok för alla”, Stockholm, 2006-01-24). Siffrorna är osäkra 
eftersom det egentligen är antalet bokombud med arbetsplatsbibliotek som det finns 
uppgifter om. Ett arbetsplatsplatsbibliotek kan ha flera bokombud och tvärtom. 
En representant från EBFA förklarar att minskningen kan bero på olika orsaker. Att 
arbetsplatser med bibliotek har avvecklats eller att EBFA fått meddelande om att ett 
bokombud har slutat, men inte fått någon uppgift på namn och adress till någon 
ersättare. Adresser kan också ha förts över till ABF-avdelningar/distrikt där EBFA inte 
har någon återförsäljare (Brev, ”En bok för alla”, Stockholm, 2006-01-24). 
 
6.2 Läsfrämjande verksamhet i tre kommuner 
 
Den läsfrämjande verksamheten som vänder sig till “läsovana” vuxna har undersökts i 
tre kommuner; Östra Göinge, Kristianstad och Malmö. De aktörer som undersökningen 
omfattar är kulturnämnden, folkbiblioteket, studieförbundet ABF och fackliga repre-
sentanter från IF Metall. Den lodräta sammanställningen och analysen som följer, 
beskriver kortfattat kommunen och därefter de läsfrämjande verksamheter som bedrivs 
av dessa aktörer i var och en av kommunerna. Sist i avsnittet görs en jämförelse av 
kommunerna och den läsfrämjande verksamhet som bedrivs av aktörerna. Eftersom 
analysen till stor del bygger på informationen från vanligtvis endast en representant från 
varje organisation finns naturligtvis risk för att viss läsfrämjande verksamhet kan 
saknas. 
 
6.2.1 Östra Göinge kommun 
Östra Göinge kommun ligger i nordöstra Skåne och har en folkmängd på 14 000 
invånare. Befolkningsutvecklingen har varit negativ de senaste åren, men nu är den 
stabil, d.v.s. det sker varken någon ökning eller minskning (Intervju, kultur- och 
fritidsnämndens ordförande, Östra Göinge, 2006-03-31). I kommunen finns 8 tätorter, i 
vilka ca 80 procent av befolkningen bor. De största tätorterna är Broby och Knislinge 
med vardera ca 3 000 invånare. I Broby finns större delen av den kommunala 
administrationen och stadsbiblioteket. 
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Den politiska styrningen har sedan lång tid tillbaka varit socialdemokratisk. Sedan valet 
2002 är Socialdemokraterna i koalition med Vänsterpartiet (Östra Göinge kommun, 
2006a). 
 
Det är en företagstät kommun med ett näringsliv där de flesta branscher finns repre-
senterade. Dominerar gör trä- och verkstadsindustri. Andelen anställda inom tillverk-
ningsindustrin är dubbelt så hög (38 procent) som för riket i sin helhet (19 procent). 
Även andelen sysselsatta inom jordbruk/skogsbruk och fiske är högre (4 procent) än för 
riket i sin helhet (2 procent). De största arbetsgivarna är förutom kommunen själv, 
Tarkett AB och Scania AB (Östra Göinge kommun, 2006a). 
  
6.2.1.1 Kultur- och fritidsnämnden 
Målet för kulturdelen är att bibliotekens roll skall stärkas och att allmänkulturen ska 
utvecklas. Övriga mål är att stimulera ungdomar att deltaga aktivt i föreningslivet och 
att göra anläggningarna tillgängliga för alla (Brev, kultur- och fritidsnämndens 
ordförande, Östra Göinge, 2006-05-07). Budgeten för kultur- och fritidsnämnden var 
2005 på 19,6 miljoner kronor. Bidragen till studieorganisationerna har skurits ner 
kraftigt de senaste åren (Brev, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Östra Göinge, 
2006-05-07). Ordföranden i Kultur- och fritidsnämnden är socialdemokrat och 
fritidspolitiker, d.v.s. han utövar uppdraget på fritiden men har ett timarvode. 
 
6.2.1.2 Folkbiblioteket och dess läsfrämjande verksamhet 
Stadsbiblioteket finns i Broby och det har fyra filialerna. På biblioteken finns sju 
bibliotekarier, två biblioteksassistenter och två kanslister. Utlåningen under 2005 var på 
116 000, varav stadsbiblioteket i Broby stod för 45 procent. Efter några års stigande 
utlåning minskade under 2005 den totala utlåningen med 2 procent. 
 
Enligt bibliotekets beskrivning är barn kulturnämndens mest prioriterade grupp. Vissa 
av biblioteksmålen berör den läsfrämjande verksamheten för “läsovana” vuxna t.ex. att 
biblioteken ska betona sin folkbildaruppgift och endast erbjuda media av god kvalité. 
Att biblioteken ska utföra en kamp för boken och läsandet och arbeta för en fri och 
jämlik tillgång till information. Biblioteken ska också arbeta uppsökande och knyta till 
sig förmedlare (Östra Göinge kommun, 2006b). 
 
Läsfrämjande verksamhet för “läsovana” vuxna är bl.a. ett projekt som heter 
Sägnenvandringen. Inom projektet bjuds de in som vill berätta dagens sägner från 
trakten. Berättandet ökar intresset för nedskrivna sägner och det i sin tur gör att 
biblioteket lånar ut fler böcker inom den här genren. I Östra Göinge finns det en lång 
tradition av berättande och en tanke med projektet är att stärka bygdens stolthet. 
Folkbiblioteket är också delaktigt i arbetsplatsbiblioteken på Scania, se avsnitt 6.2.1.4. 
På 80-talet fanns det fler arbetsbibliotek men dessa har lagts ner. Därutöver arbetar 
biblioteket mycket med webbens utformning och har bokprat för många grupper bl.a. 
från föreningslivet. De köper in lättläst litteratur och ”bok och band”, speciellt för unga 
vuxna (Intervju, bibliotekschef Östra Göinge, 2006-03-27). 
 
6.2.1.3 ABF:s läsfrämjande verksamhet  
I ABF området Skåne nordost ingår Hässleholm, Kristianstad, Bromölla, Perstorp, Osby 
och Östra Göinge kommun. ABF: s verksamhet finansieras genom statliga och 
kommunala bidrag. 



 

 

 28 
 
 
 

Medlemsorganisationerna bidrar dessutom med en mer symbolisk summa. De 
kommunala bidragen baseras på verksamhetens omfattning under förra året. Det blir 
också allt oftare projektpengar som finansierar riktade åtgärder. ABF Skåne Nordost har 
totalt 5 anställda, varav 4 på heltid. Personalen har minskat och orsaken är att bidragen 
ifrån stat och kommun minskar. Det har dessutom blivit färre deltagare i studiecirklarna. 
Förr var det lättare att bedriva studiecirklar på dagtid. Idag vill eller kan ingen ta ledigt 
en dag för att studera, eftersom det inte sätts in vikarier. Prioriterade målgrupper är 
dyslektiker, arbetslösa, handikappade och invandrare. Verksamheten i Östra Göinge är 
mindre än i Kristianstad. ABF samverkar mest med PRO och har dessutom en hel del 
släktforskningscirklar och någon fackföreningscirkel. “Läs för mig pappa” finns för 
närvarande bara i Kristianstad, men rekrytering sker även ifrån Östra Göinge. När det 
gäller utbildningen av bokombud, kan bokombud från Östra Göinge delta i denna 
(Intervju, ABF Skåne Nordost, verksamhetsansvarig, 2006-04-03). 
 
6.2.1.4 Metalls läsfrämjande verksamhet  
Organisationen är en rak linje från LO, IF Metall, avdelningen och till sist klubben på 
företaget. Avdelningen är Nordöstra Skåne och består av Hässleholm, Kristianstad, 
Östra Göinge. Det finns en viss frihet för varje klubb eller avdelning att driva sina egna 
frågor. De fackliga representanternas arbetstid är finansierat av arbetsgivarna, för övrigt 
bedrivs verksamheten med medlemmarnas avgifter. Det finns sedan 2000 ett arbets-
platsbibliotek på Scania, vilket drivs i samarbete med folkbiblioteket. Plats och hylla 
står företaget för. Böckerna står inte samlade på en plats utan körs ut på olika avdel-
ningar. Det är bokombudet som hämtar och sätter upp böckerna, medan biblioteket står 
för böckerna. Böckerna byts 2 gånger per år och det är 350-500 böcker som byts ut då. 
Bibliotekarien väljer böckerna, men genom e-post framfördes speciella önskemål. Den 
fackliga representanten köper också in böcker, bl.a. på kongresser. Böckerna är en 
blandning, t.ex. en del arbetarlitteratur och en del deckare. Den fackliga representanten 
har deltagit i utbildningen av bokombud på Brunnsvik. Han berättade också att de haft 
en studiecirkel på företaget. Detta som ett samarbete mellan Stenforsaskolan och facket. 
Studievägledaren kom på fackmöte och informerade. Företaget betalade läroböckerna 
och klubben övrigt material. Någon läste matte, någon annan matte, svenska och 
engelska och någon tog datakörkort (Intervju, 2006-04-10). 
 
6.2.2 Kristianstad kommun 
Kristianstad kommun ligger i nordöstra Skåne och har ca 76 000 invånare, av dessa bor 
drygt 29 000 i centralorten. Befolkningen har sedan 1980 ökat med i genomsnitt 270 
personer per år. Ökningen under de senaste åren beror på inflyttning till kommunen. 
Kristianstad är till ytan den största kommunen i Skåne. Där finns ett 40-tal orter varav 
hälften har mer än 200 invånare, vilket gör Kristianstad till Sveriges tätortstätaste 
kommun. Sedan valet 2002 styrs kommunen av en koalition mellan Socialdemo-
kraterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet de gröna (Kristianstad kommun, 2006a). 
 
Livsmedelsindustri och jordbruk, offentlig och civil förvaltning, handel och service 
dominerar inom näringslivet. I kommunen finns närmare 6 000 företag, men de flesta av 
dessa är små, 67 procent är t.ex. enpersonsföretag. Till de största arbetsgivarna hör 
Scan/Swedish Meats med 950 anställda, Kronfågel/Spira med 285 anställda och Absolut 
Company med 283 anställda (Kristianstad kommun, 2006a). I Kristianstad finns också 
en högskola med 11 000 studenter, va rav hälften är helårsstudenter (Högskolan 
Kristianstad, 2006). 



 

 

 29 
 
 
 

6.2.2.1 Kultur- och fritidsnämnden 
Kultur och fritid har en budget på ca 100 miljoner kronor, av dem går 22 miljoner till 
biblioteket. Biblioteket är den enskilt störst posten, av totalt 100 anställda inom 
förvaltningen är 50 bibliotekets. Bidragen till studieförbunden kommer direkt från 
kommunstyrelsen. Det ligger på drygt fyra miljoner/år och är i det närmaste detsamma 
sedan flera år (Brev, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Kristianstad, 2006-05-12). 
Ordförande i Kultur- och fritidsnämnden har en halvtidsanställning för det här 
uppdraget (Intervju, ordförande kultur- och fritidsnämnden, Kristianstad, 2006-04-05). 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande är kristdemokrat, vice ordförande moderat, av 
övriga nio ledamöter är fem socialdemokrater och övriga fyra tillhör oppositionen 
(Kristianstad kommun, 2006a). Kultur- och fritidsnämnden har beskrivit sin idégrund, 
verksamhetens mål, med fyra ord; demokrati, mötesplatser, utveckling och uppleve lser. 
Övergripande målen som anknyter till uppsatsens ämne är: att ”vara spjutspetsar för de 
demokratiska värdena” och ”att främja ett kultur- och fritidsliv som kan nå alla och där 
barn och unga tillhör en prioriterad grupp” samt ”att innehållsmässigt spegla samhällets 
mångfald” (Kristianstad kommun, 2006b). 
 
6.2.2.2 Folkbiblioteket och dess läsfrämjande verksamhet 
Förutom stadsbibliotek finns det inom centralorten två filialer. På övriga orter inom 
kommunen finns totalt 9 filialer och två utlåningsstationer. Biblioteket har dessutom en 
bokbuss, som servar de minde orterna. Antalet anställda blir uttryckt i årsverken 40,4 
varav hälften är bibliotekarier. I den andra delen ingår bl.a. biblioteksassistenter, 
informationstekniker och vaktmästare. (Kristianstad kommun, 2006b). Den totala 
utlåningen var på 584 000 media, och minskade under 2005 med 3 procent 
(Johannesson, 2006). 
 
Förutom de övergripande målen, se 6.2.2.1, ska biblioteken vara föregångare vad gäller 
social och uppsökande verksamhet. Effektmål är bl.a. att ”utveckla samarbetsformerna 
med olika intressenter inom och utanför kommunen” och att ”utveckla nya former av 
läsfrämjande åtgärder” (Kristianstad kommun, 2006b). 
 
Arbetsplatsbibliotek finns på 4 företag. Dessutom finns det boksnurror eller bokvagnar 
på ca 40 sjukhem och äldreboende (Intervju, chef för uppsökande verksamheten, 
Kristianstad, 2006-02-02). Dessa är i första hand för boende/sjuka/vårdtagarna, men 
används också av personalen. En mindre del av böckerna är valda med tanke på den 
senare kategorin. Även på KRIM finns något motsvarande där inte bara de intagna lånar 
böcker utan också personalen. På ett av företagen hålls bokprat för personalen. 
Biblioteket möter också föräldrar som tillhör gruppen ovana läsare på 
barnavårdscentralerna (Intervju, bibliotekschef Kristianstad, 2006-02-02). 
  
6.2.2.3 ABF:s läsfrämjande verksamhet  
Kristianstad och Östra Göinge ingår i ABF Skåne nordost och har därmed samma 
organisation, finansiering m.m., se avsnitt 7.1.3. ABF samarbetar mycket med PRO och 
handikapporganisationerna men samverkan med facken har ökat allt mer. Det finns 
också ett visst samarbete med företag, t.ex. en teckenspråksutbildning för anställda på 
Samhall. I år anordnas ”Läs för mig pappa” i Kristianstad. ABF utbildar också 
arbetsplatsbibliotekens bokombud. Det är en fyradagars utbildning varav två dagar är 
internat. Bokombuden träffas totalt 4 gånger och kommer från hela Skåne och Blekinge. 
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Det är de fackliga studieorganisatörerna tillsammans med ABF som rekryterar intres-
serade. Utbildningen är ett samarbete mellan fackföreningarna, LO, ABF och EBFA. 
Det finansieras av ”Kultur i arbetet” men även LO-facken och ABF bidrar ekonomiskt. 
ABF har också den s.k. ABF-skolan, där vuxna som inte har treårigt gymnasium kan 
läsa kärnämnena svenska, enge lska, samhällskunskap och matte med datorstöd. 
Utbildningen är en dag i veckan och vid minst 10 tillfällen per termin. Deltagaren får ta 
ledigt från sitt arbete och får då ett korttidsstudiestöd (Intervju, ABF Skåne Nordost, 
verksamhetsansvarig, 2006-04-03). 
 
6.2.2.4. Industrifackets läsfrämjande verksamhet 
Den fackliga representanten i Kristianstad är kulturansvarig för sin avdelning, och för 
detta har han ungefär 3-4 arbetsdagar avsatta per år. Det finns ca 200 företag i avdel-
ningen. och han får förlita sig på signaler från ombudsmän eftersom han inte har tid att 
åka runt till företagen. Han anser det viktigt med bredden på bibliotekets utbud, att 
arbetsplatsbiblioteken har allt från facklitteratur till barnböcker. Det finns mycket 
barnböcker på arbetsplatsbiblioteken och de är mycket populära. Man har idag inte 
något problem med svinn. Böckerna byts 4 gånger per år. I boksnurrorna står böckerna i 
tre lager, men ganska snabbt börjar det gapa tomma hål. Verksamheten kring arbets-
platsbiblioteken bygger mycket på bokombud, men det är inte svårt att hitta intresserade 
ute på arbetsplatserna (Intervju, facklig representant, Kristianstad, 2006-03-20). 
 
6.2.3 Malmö kommun 
Malmö är Sveriges tredje största stad och en storstadskommun. Staden har en nära 
anknytning till kontinenten genom en broförbindelse med Köpenhamn. Kommunen 
består av 10 olika stadsdelar. I januari 2005 var invånarantalet i Malmö stad ca 269 000, 
och i Malmö regionen ca 599 000 (Pålsson, 2005). Malmö har haft socialdemokratiskt 
styre sedan 1994. Från 1921 och fram till 1985 har Malmö varit socialdemokratiskt 
styrt, därefter har det under två kortare perioder varit borgerligt (Brev, 
Socialdemokraterna Malmö, 2006-03-15). 
 
De tio olika stadsdelarna, har mellan ca 11 000 och 40 000 invånare. Varje stadsdel har 
stadsdelsfullmäktige med ansvar för skola, vård och omsorg, kultur och fritid. Nära 
50000 personer arbetspendlar till Malmö. Arbetstillfällena är ganska jämt fördelade 
mellan, handel och kommunikation, finans och konsult, vård och omsorg samt tillverk-
ningsindustrin. Handel och kommunikation ligger något högre än övriga med 24 
procent av arbetstillfällena. Malmö har egen högskola och ca 17 000 studerande 
(Pålsson, 2005). 
 
6.2.3.1 Kulturnämnden i Malmö 
Kulturnämnden i Malmö har en omsättning på 400 miljoner. Eftersom Malmö är en så 
stor stad har det inte heller varit tal om att slå samman kulturnämnden med 
fritidsnämnden. Ordföranden i kulturnämndens har en halvtidstjänst för detta (Intervju, 
kulturnämndens ordförande, Malmö, 2006-03-23). I kulturnämndens målsättning står att 
kulturen i Malmö ska: Väcka nyfikenhet, glädje och engagemang. Utmana till nya 
upplevelser och oväntade möten. Stimulera till bildning och ge lust till eget skapande. 
Inspirera till samverkan och utbyten. Skapa förståelse och sammanhang genom ett 
kvalitativt, brett och rikt kulturutbud tillgängligt för alla människor (Malmö 
stadsbiblioteket, 2006b). 
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6.2.3.2 Folkbiblioteket och dess läsfrämjande verksamhet 
Malmö stadsbibliotek har nio stadsdelsbibliotek och en liten bokbuss (Malmö stads-
bibliotek, 2006a). På biblioteken finns 141 personer anställda (132,9 dagsverken). Man 
hade en budget på 89 miljoner kronor (Biblioteksrapporten, 2005). Biblioteket har sju 
olika mål: Att höja malmöbornas kunskapsnivå, och visa vägar till nya kunskaper. Att 
stimulera till fantasi och ett aktivt medborgarskap. Att ge barn och unga extra uppmärk-
samhet och vara en aktiv samarbetspartner för tillväxt. Biblioteket ska också vara en fri 
mötesplats (Malmö stadsbibliotek, 2006:b). 
 
Det finns ett 30-tal arbetsplatsbibliotek. Kostnaden delas mellan företag och bibliotek 
som bidrar med vardera 5000 kr. Biblioteket sköter bokinköp och packar böckerna, 
medan företaget ordna transporten. Malmö folkbibliotek kommer att delta i ett annat 
nytt projekt, ”Kompetensstegen”, som riktar sig till vårdpersonal. Projektet finansieras 
till största delen av staten, som under en treårsperiod satsar 1 miljard i hela riket på 
projektet. Målet är att höja kompetensen hos vårdpersonalen, genom en studiecirkel-
verksamhet med fokus på bl.a. litteratur ute på de olika vårdinrättningarna. En annan del 
av projektet är att inrätta arbetsplatsbibliotek till personalen (Intervju, folkbiblioteks-
chef, Malmö, 2006-03-15). 
 
Stadsdelsblioteket strävar efter att utveckla servicen till personer med olika förutsätt-
ningar och bakgrunder. Bibliotekspedagogiken utvecklas genom bl.a. utvecklade 
frågetjänster och e-service. Det jobbas aktivt med marknadsföring i nya sammanhang. 
Detta bl.a. genom att bokbussen finns på oväntade platser, att ha bokbord m.m. Biblio-
teket samarbetar mycket med ABF, t.ex. med “Läs för mig pappa”, skrivarläger, bok-
bord och loppis. ABF har en särskild kontaktperson för biblioteket. Det förekommer 
också samarbete med andra studieförbund, föreningsliv, fackföreningar och invandrar-
föreningar. Biblioteken kommer i höst att fungera som vallokal. Dessförinnan kommer 
de att visa Komvux studenter hur ett val går till och låta dem prova på att rösta 
(Intervju, bibliotekschef, Malmö, 2006-03-15). 
 
6.2.3.3 ABF:s läsfrämjande verksamhet  
ABF Malmö grundades 1919. De har ett eget hus som byggdes 1938, där all admini-
stration är samlad, men man har också ett stort antal studielokaler ute i de olika 
områdena. En målsättning är att personalen ska vara ”ute på fältet” så mycket som 
möjligt. I första hand är ABF till för sina medlemsorganisationer, LO, olika invandrar-
föreningar, handikapporganisationer, Socialdemokaratiska partiet, Vänsterpartiet, RFSL 
och Fria kulturlivet. ABF Malmö har ca 20 anställda och upptagningsområde är Malmö 
och Lomma. Varje avdelning är suverän. Verksamheten finansieras i huvudsak genom 
statsbidrag, kommunbidrag, landstingsbidrag, medlemsavgifter och deltagaravgifter. I 
Malmö är kommunbidraget ca 52 kr per invånare. Medlemsorganisationerna i Malmö 
betalar mellan 1-3 kr per medlem. Eftersom ekonomin är god, kan deltagaravgiften till 
studiecirklarna hållas låg. ABF vänder sig speciellt till arbetslösa, kortutbildade och 
funktionshindrade (Intervju, ABF Malmö, kulturansvarig 2006-03-15). 
 
ABF Malmö erbjuder bl.a. starkt subventionerad eller gratis språkundervisning för 
vuxna. Man gör också speciella satsningar på invandrarkvinnor, genom en verksamhet 
som kallas ”kvinnobasen”. ABF Malmö har 10-12 arbetsplatsbibliotek för personal på 
olika företag och äldreboende. De har sökt och erhållit medel från Kultur i arbetslivet 
2005 för att sätta upp hyllor eller boksnurror och köpa in böcker. 
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En del böcker köps in från EBFA. De organiserar också  en utbildning av bokombud i 
Skåne, ordnar författarbesök på arbetsplatser och olika former av utbildningar och 
seminarier. Våren 2005 ordnade ABF en ”Läs för mig pappa” kurs i Malmö. När de 
ordnar studiecirklar för LO-medlemmar får deltagarna ofta en bok med sig hem. Det 
kan t.ex. vara en bok som Coola krogen eller någon av Ordfronts eller EBFA:s böcker. 
”Vi försöker att välja något riktigt bra. På LO:s familjedag har vi bokförsäljning, det 
kan t.ex. vara att man kan köpa tre böcker för en tia” (Intervju, ABF Malmö, 
kulturansvarig, 2006-03-15). 
 
6.2.3.4 Metalls läsfrämjande verksamhet  
IF Metall i Malmö arbetar läsfrämjande genom ”Läs för mig pappa”, studiecirklar i 
matte, svenska och data, och arbetsplatsbibliotek. Detta sker i samarbete med ABF. 
Något samarbete har man också med folkbiblioteket. Kurserna anordnas under kvällstid 
på den ort där man jobbar. Det finns inte mycket tid avsatt för ombudets arbete med 
kultur, utan det mesta måste ske på fritiden. Mycket av kulturverksamheten bygger idag 
på att det finns ”eldsjälar”, som använder sin fritid till detta (Intervju, facklig 
representant, Malmö, 2006-03-23). 
 
6.2.4 Skillnader mellan kommunerna 
Både vad det gäller andelen utrikes födda och utbildningsnivån finns det betydande 
skillnader mellan kommunerna. I alla tre kommunerna är Socialdemokraterna det största 
partiet. I Kristianstad är trots det kultur- och fritidsnämndens ordförande kristdemokrat 
eftersom Socialdemokraterna här är i koalition med bl.a. Kristdemokraterna. 
 
Vi jämförde folkbibliotekens budget delat med antal kommuninvånare, samt 
personalkostnad delat med antal kommuninvånare. Det senare måttet skulle kunna vara 
ett säkrare mått eftersom bl.a. skillnader i lokalkostnad försvinner. Skillnaderna mellan 
kommunerna blev små. I Kristianstad går något större del till personal. Östra Göinge har 
flera storleksmässigt jämförbara samhällen, vilket gör att resurserna måste spridas ut på 
flera olika enheter. Liknande förhållande råder i Kristianstad med den skillnad att det 
finns en betydligt större tätort. I både Östra Göinge och Kristianstad har folkbiblioteket 
betydligt fler filialer i förhållande till invånarantalet än Malmö. Resurserna måste 
därmed fördelas på fler enheter, vilket skulle kunna leda till högre lokal- och 
personalkostnad, fler exemplar av media m.m. 
 
Det finns inga stora skillnader mellan folkbibliotekens läsfrämjande verksamhet i de tre 
kommunerna. Alla har t.ex. arbetsplatsbibliotek, men Malmö har i förhållande till den 
totala folkmängden fler. Vad gäller övrig verksamhet kan man se många likheter, t.ex. 
målsättningen att finnas på oväntade ställen med bokbussen. Östra Göinge, som inte har 
någon bokbuss arbetar utåtriktat på andra sätt; t.ex. satsar de mycket på bokprat med 
föreningar m.m. Vad gäller speciella projekt har Östra Göinge Sägnenvandringen och i 
Malmö finns Kompetensstegen. I Malmö tycks samarbetet med ABF ha större 
omfattning, bl.a. är biblioteket mer engagerat i ”Läs för mig pappa”. 
 
ABF:s verksamhet i det tre kommunerna visar på relativt stora skillnader. I Östra 
Göinge och Kristianstad är den i jämförelse med Malmö liten. I Östra Göinge finns det 
bl.a. möjlighet att delta i bokombudsutbildning och “Läs för mig pappa” som hålls på 
andra orter. I Kristianstad finns dessutom ABF-skolan. 
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De ekonomiska förhållandena är svåra att jämföra, eftersom det är en blandning av 
kommunala och statliga bidrag, deltagaravgifter och bidrag från medlemsorgani-
sationerna. Studieorganisationerna i Kristianstad och Malmö har ett dubbelt så stort 
kommunbidrag som Östra Göinge. Antalet anställda i ABF Malmö är 20 och i ABF 
Skåne Nordost, som omfattar 6 kommuner, är 5 personer anställda. De bättre ekono-
miska förhållandena i ABF Malmö märks genom en betydligt större läsfrämjande 
verksamhet, det finns t.ex. 10-12 arbetsplatsbibliotek, delas ut böcker, organiseras 
författarbesök på företag m.m. 
 
 Östra Göinge Kristianstad Malmö 
Antal invånare 14 000 76 000 269 000 
Antal invånare/km2 32 60 1760 
Andel invandrare (%) 7 10 25 
Andel vuxna med förgymnasial 
utbildning (%) 

27 19 17 

Antal filialer till folkbiblioteket 4 11 9 
Antal kommuninvånare/filial 3500 6900 30000 
Folkbiblioteket, budget/invånare, kr 350 290 330 
Folkbiblioteket, 
personalkostnad/invånare, kr 

174 176 186 

Folkbiblioteket, antal utlån/invånare 8,3 7,7 8,4 
Antal arbetsplatsbibliotek i samarbete 
med folkbiblioteket 

1 4 ca 30 

Invånare/folkbibliotekets 
arbetsplatsbibliotek 

14000 19000 9000 

Kommunens bidrag till 
studieorganisationerna/antalet invånare 

23 52 52 

 
Tabell 1. Jämförelse mellan tre kommuner, Östra Göinge, Kristianstad och Malmö. 
Antal kommuninvånare år 2005, andel invandrare (utrikes födda) är för Östra Göinge 
från 2004 och för Kristianstad från 2005. Utbildningsnivån; andelen av befolkningen 
mellan 20-64 år med förgymnasial utbildning är för Östra Göinge från 2004, och för 
Kristianstad från 2002 och för Malmö från 2003. Folkbibliotekets budget och utlån är 
för 2005. Uppgifterna är hämtade dels från intervjuerna med respektive bibliotekschef, 
dels från kommunernas hemsidor. 
 
Läsfrämjande verksamhet som drivs av fackliga representanter i de tre kommunerna 
sker vanligtvis i samarbete med antingen folkbiblioteket, ABF eller företaget. I Östra 
Göinge finns ett arbetsplatsbibliotek och de har också haft studiecirklar i samarbete med 
Stenforsaskolan. I Kristianstad och Malmö finns förutom arbetsplatsbibliotek också 
“Läs för mig pappa” och studiecirklar. Budgeten för kultur varierar mellan avdel-
ningarna, men den tid de fackliga representanterna har avsatt för kultur är i samtliga 
kommuner liten. 
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6.3 Sammanställning av intervjuerna med lokala aktörer 
 
Det insamlade materialet sammanställs i det här kapitlet vågrätt. De olika aktörerna 
jämförs som grupp, hur deras åsikter skiljer sig gentemot övriga aktörer, hur relationen 
är till de “läsovana” och emellan de olika aktörerna. Materialet, består av intervjuer av 
lokala aktörer och e-post från centrala aktörer. De lokala aktörerna är kulturnämnden, 
folkbiblioteket, ABF och fackföreningen IF Metall. Av de centrala aktörerna refereras 
här endast till ett brev från ABF centralt. Alla aktörer har inte fått samma frågor. Vissa 
frågor berör t.ex. specifikt folkbiblioteket såsom frågan om läsfrämjande verksamhet för 
den här gruppen ingår folkbibliotekets ansvar. Motsvarande fråga till de fackliga 
representanterna var: Ingår det i fackens ansvarsområde att arbeta läsfrämjande? 
 
Vi har i vår undersökning försökt att se hur dominerad kontra dominerande samhälls-
position, symboliskt och kulturellt kapital samt habitus påverkar informanternas 
ställningstagande och agerande, när det gäller bl.a. den minskade läsningen hos LO-
gruppen. Detta gör vi i främst i diskussionen men även i avsnitt om barriärer, 7.2, 
genom att överföra Bourdieus begrepp till våra undersökningsresultat. Att vi väljer just 
det här sammanhanget, beror på att vi anser att de inre barriärer och attityder vi bär med 
oss från vår uppväxt, är de som längre fram i livet präglar det förhållningssätt man har 
till läsning och de orsaker man ser som skäl till bortväljandet av detsamma. Här anser vi 
att Bourdieus begrepp fyller en naturlig funktion.  
 
6.3.1 Är minskat läsande inom den här gruppen ett samhällsproblem? 
Samtliga informanter fick frågan ”Är det ett samhällsproblem att läsandet inom gruppen 
LO-anslutna minskar”? De flesta av informanterna ser det som ett problem. Några av 
informanterna ifrågasätter den statistiska undersökningens betydelse. Ett par av 
informanterna påpekar t.ex. att LO-gruppen minskat i storlek (Intervju, bibliotekschef, 
Östra Göinge, 2006-03-31; Intervju, kulturnämndens ordförande i Malmö, 2006-03-23). 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande i Kristianstad påpekar att det är viktigt att inte 
bara se till LO-gruppen. ”Jag har mött dåliga läsare från flera olika grupper” (Intervju, 
2006-04-05). Bibliotekschefen i Kristianstad anser att minskat läsande inte behöver vara 
ett problem, om det är så att man istället läser annat än böcker (Intervju, 2006-03-30). 
Kulturnämndens ordförande i Malmö menar att det finns andra sätt att informera sig än 
genom att läsa böcker. Unga människor får mycket av sin information via Internet 
(Intervju, 2006-03-23). 
 
Några av informanterna diskuterar om det har någon betydelse om det är skönlitteratur 
eller facklitteratur som läses. Kulturnämndens ordförande i Malmö ser inte ett minskat 
läsande av skönlitteratur som ett problem, däremot är det ett problem för den framtida 
arbetsmarknaden om det är läsandet av läromedel som minskar (Intervju, 2006-03-23). 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande i Östra Göinge, menar däremot att språket blir 
utslätat om man inte läser skönlitteratur, men viktigast är ändå att man läser något 
(Intervju, 2006-03-31). Bibliotekschefen i Östra Göinge vill däremot speciellt betona 
vikten av att läsa upplevelselitteratur. Det är främst skönlitteratur, men kan även vara 
facklitteratur men då med betoning på upplevelse (Intervju, 2006-03-31). Den fackliga 
representanten i Malmö anser att man behöver nog lite av både skön- och facklitteratur. 
”Man kan ju få fler synvinklar från skönlitteraturen men det viktigast är nog att man 
läser” (Intervju, 2006-03-23). 
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Det finns också informanter som ifrågasätter kvalitén på den skönlitteratur som läses, 
bl.a. kulturnämndens ordförande, Malmö (Intervju, 2006-03-23) och den fackliga 
representanten i Östra Göinge. ”Jag går nog mot strömmen där. En deckare ger inte mig 
någonting” (Intervju, 2006-04-10). 
 
De flesta informanterna utgår i sitt resonemang från läsandets betydelse på det 
personliga planet. Det kan handla både om den personliga utvecklingen och om ens 
möjligheter överlag. När det gäller vilken betydelse ett minskat läsande får för samhället 
kan två olika synsätt urskiljas. Det ses antingen ur ett arbetsmarknadsperspektiv eller 
som ett demokratiskt problem. I båda fallen anser flera av informanterna att den 
minskade läsningen kan innebära en ökad segregering i samhället. På det personliga 
planet uttrycks en oro över läsförmågan i allmänhet. Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande i Kristianstad har varit lärare för vuxna elever. Hon tyckte det var 
skrämmande att se hur dålig mångas läsförmåga var, och med läsförmågan följde 
förmågan att skriva (Intervju, 2006-04-05). 
 
Bibliotekschefen i Malmö pekar på att de som inte kan läsa, inte heller går och röstar. 
Ett minskat läsande är ett problem för demokratin och det skapas ett utanförskap i 
samhället. Den minskade läsningen hos LO-gruppen, kan till viss del bero på, att stor 
del av invandrarna hamnar där. I Malmö är 40 procent av invånarna av annan 
nationalitet än svensk och ser man till området Herrgård röstar inte 95 procent av dem 
som bor där. Saknar man ett språk, kan man varken ta del av sina rättigheter eller 
uppfylla sina skyldigheter som medborgare (Intervju, 2006-03-15). 
 
Både ABF-representanterna och de fackliga representanterna anser att det minskade 
läsandet är ett problem, speciellt kommer demokratiaspekten upp. Minskat läsande 
anser de leder till att färre uttrycker sina åsikter, både i arbetslivet och i samhället. 
Kulturansvarig på ABF Malmö menar att läsning är viktig för en fungerande demokrati, 
för kunskapsnivån, för att kulturen ska nå människor och för att alla ska kunna ta del i 
samhället (Intervju, 2006-03-15). Den fackliga representanten i Östra Göinge anser att 
många har svårt att formulera sig inför arbetsgivaren och är rädda för att säga fel. Han 
menar också att de som klagar på politiker borde engagera sig själva. När han föreslår 
det blir svaret: Jag vet inte hur jag ska säga. Man vågar inte heller skriva en insändare, 
tänk om det blir fel! (Intervju, 2006-04-10). Den fackliga representanten i Kristianstad 
uttrycker liknande tankar, att läser man inte får man svårare att behärska språket, 
svårare för att delta i diskussioner och uttrycka sin åsikt. Risken finns att man får tysta 
medlemmar, och det är inte bra, varken för fackföreningar eller i politiken (Intervju, 
2006-03-20). 
 
Den fackliga representanten i Lund, diskuterar arbetsmarknadens ökade krav. Han 
menar att kollektivarbetet idag är mer avancerat och kräver större läsförmåga. Både 
inom LO och på företagen blir det dessutom allt vanligare med ett annat koncernspråk. 
Tar inte skolan hand om problemet får arbetslivet göra det, det kan t.ex. gälla dyslexi 
som ofta inte hittas i tid. Han pekar på att stor del av kollektivet är äldre och att många 
av dom som jobbar inom industrin inte är återanställningsbara. Företagen tar hellre en 
ung formbar kille med gymnasiekompetens än en äldre erfaren. Erfarenheten har inte så 
mycket tyngd idag (Intervju, 2006-03-23). Bibliotekschefen i Östra Göinge diskuterar 
samhällets ökande krav. Vi har inte längre 100 procent läskunnighet, vilket det har varit 
tidigare. 
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Samhället är mycket komplext, det räcker inte att kunna läsa utan man måste kunna läsa 
snabbt också. De större kraven gör att många på ett tidigt stadium ger upp läsandet” 
(Intervju, 2006-03-27). 
  
Risken för att segregeringen ökar kommer upp i flera intervjuer. Kultur- och fritids-
nämndens ordförande i Östra Göinge pekar på att minskat läsande kan öka segre-
geringen i samhället. ”Den som inte läser kan inte hävda sig. Läser man böcker vet man 
hur samhället fungerar och vet vilka vägar man ska gå” (Intervju, 2006-03-31). Folk-
bibliotekschef i Kristianstad menar att det är ett problem om klyftorna ökar på grund av 
ett minskande läsande. Det blir lätt att känslan av delaktighet minskar och man hamnar 
utanför samhället (Intervju, 2006-03-30). Verksamhetsansvarig vid ABF Skåne Nordost 
menar att det är allt fler som kommer på efterkälken och ställs utanför (Intervju, 2006-
04-03). 
 
Vissa av informanterna diskuterar också skillnaderna mellan män och kvinnor vad 
gäller läsning. Att fler kvinnor än män studerar vidare men också betydelsen för rela-
tionen mellan könen: ”Ser man till förhållandet mellan män och kvinnor minskar inte 
kvinnors läsande som männens. Vad händer då med samtalet dem emellan? Hon läser, 
han tittar på tipsextra. Hon utvecklar sitt språk och vill prata om vad hon läst. Vem läser 
för barnen i den här familjen?” (Intervju, facklig representant, Kristianstad, 2006-03-
20). 
 
Sammanfattningsvis anser informanterna att det är ett problem att läsandet inom LO-
gruppen minskar. Flera av bibliotekscheferna och kulturnämndsordförande reserverar 
sig emellertid med att statistiken kan vara missvisande eller att det inte är ett problem 
om man läser annat istället. Den här tanken kommer inte upp i intervjuerna av represen-
tanterna för studieorganisationerna respektive fackföreningarna. När informanterna 
motiverar att det är ett problem, diskuteras förutom den personliga utvecklingen, 
samhällets och arbetsmarknadens ökade krav och demokratiaspekten. Inga tydliga 
skillnader går att se mellan aktörerna, men demokratiaspekten diskuteras mest av 
representanterna för studieförbunden och fackförbunden. Åsikterna är också motstridiga 
vad gäller läsande av skönlitteratur respektive facklitteratur. 
 
6.3.2 Behovet av politiska insatser och deras utformning 
Samtliga informanter fick också frågan om det behövs politiska insatser för att komma 
till rätta med det minskade läsandet inom LO-gruppen. Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande i Kristianstad svarade att läsandet i grunden är ett personligt ansvar. ”På sikt 
kan man inte styra i andras liv. Det är främst familjens ansvar att väcka ett intresse för 
läsning hos barnen, man kan välja att läsa sagor för sina barn, istället för att sätta på 
TV:n eller datorn. Ytterst är det ett personligt ansvar, men puffar kan vara bra” 
(Intervju, 2006-04-05). Även kulturnämndens ordförande i Malmö kan tolkas som att 
läsa eller inte läsa är ett personligt va l. ”Alla har möjlighet att läsa, Malmö har ett aktivt 
folkbibliotek” (Intervju, 2006-03-23). 
 
Även om intervjufrågorna handlade om vuxna, kom flera av informanterna att diskutera 
skolan. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Kristianstad, anser att de politiska 
insatserna främst måste vara i skolan och att skolan ska jobba aktivt för läsning och 
språk. ”Jag tycker att skolan ska ställa högre krav på läskunskap. Det är där grunden till 
läsningen läggs. 
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Det är inte logiskt att fler får sämre läsförmåga när allt fler går i skolan under längre tid. 
Det är kommunerna som ansvarar för skolan, det kan ev. behövas statliga direktiv, men 
i slutändan måste det ändå falla på kommunerna” (Intervju, 2006-04-05). Hon menar 
också att skolan idag arbetar under svårare fö rhållanden eftersom andelen invandrare 
har ökat och respekten för auktoriteter har minskat hos unga. ”Jag vet inte hur åtgär-
derna skulle se ut, det är enkelt att skylla på klasstorlekar. Det gäller att ha kompetent 
personal” (Intervju, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Kristianstad, 2006-04-05). 
Bibliotekschef, Malmö, menar också att det är i skolan som insatser behövs. Det gäller 
att sätta in resurser när läskunnigheten är bristfällig. Alla som lämnar skolan ska ha 
godkända läskunskaper (Intervju, 2006-03-15). Verksamhetsansvarig ABF Skåne 
Nordost, betonar också skolans roll. ”Tyvärr är det allt fler som inte har godkänt i 
svenska när de går ut grundskolan. Det gäller att skapa läsglädje i skolan och att alla blir 
sedda. En viktig politisk insats är att skapa mindre skolklasser, det blir inte samma läsro 
i en stor klass” (Intervju, 2006-04-03). Resurser till skolorna är det som främst behövs, 
så alla kan lära sig läsa ordentligt (Intervju, facklig representant, Malmö, 2006-03-23). 
 
De politiska insatser kulturnämndens ordförande i de tre kommunerna berörde handlade 
förutom om skolan också om biblioteken. De stannade därmed på det kommunala planet 
och diskuterade inte statliga insatser, förutom kulturnämndens ordförande i Malmö som 
påpekade att ”samhället säger att alla ska ha en biblioteksplan och biblioteksmål”. Han 
menade dessutom att politiska insatser görs hela tiden, t.ex. folkbibliotekens förbättrade 
tillgänglighet och översynen av biblioteksorganisationen (Intervju, 2006-03-23). Kultur- 
och fritidsnämndens ordförande i Kristianstad menade att bibliotekets utbud ska vara 
bra, det gäller också skolbiblioteken (Intervju, 2006-04-05). Kultur- och fritidsnämn-
dens ordförande, Östra Göinge, anser att biblioteken ska vara tillgängliga i bygden och 
de ska vara en del av samhälle (Intervju, 2006-03-31). 
 
Bibliotekschefen i Östa Göinge respektive i Kristianstad anser att det behövs politiska 
insatser. Bibliotekschefen i Östra Göinge menar att det borde tydligt formuleras vad 
kultur och bibliotek står för. ”O m det här är en grupp som politikerna tycker att 
biblioteken ska satsa på, behövs det tydliga incitament och resurser” (Intervju, 2006-03-
27). Kulturrådet skulle t.ex. ett år kunna satsa på att förmedla ett basutbud av böcker, 
CD-böcker m.m. som passar den här gruppen istället för de kulturstödda titlarna. 
Bibliotekschefen, Kristianstad, menar också att det behövs politiska insatser, t.ex. att 
staten gjorde prioriteringar via riktade projektmedel för läsfrämjande till LO-gruppen. 
”LO gjorde tidigt en satsning på datorer, för att underlätta för ett mer jämlikt 
datoranvändande. Är det lika viktigt för LO med läsfrämjandet?” (Intervju, 2006-04-
05). Bibliotekschef i Malmö nämner förutom skolans betydelse vikten av att stimulera 
till biblioteksanvändande och nöjesläsning (Intervju, 2006-03-15). 
 
Informanterna vid ABF, diskuterar insatser som innebär satsningar på biblioteket, 
projekt och studiecirklar. Verksamhetsansvarig vid ABF Skåne Nordost, tycker att det 
behövs politiska insatser på både statlig och kommunal nivå. Förutom insatser vad 
gäller skolan, behövs också många små punktinsatser. ”Vi kan bidra med riktade 
insatser som “Läs för mig pappa” och ABF-skolan. Biblioteket är till för alla och alla 
ska ta det som självklart att använda det (Intervju, 2006-04-03). Kulturansvarig vid 
ABF Malmö vill öka bibliotekens tillgänglighet, förbättra öppettider och inte lägga ner 
filialer. Hon tycker också att anslagen till Kultur i arbetslivet ska höjas (Intervju, 2006-
03-15). 
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De fackliga representanterna i undersökningen diskuterar politiska insatser som innebär 
satsningar på bibliotek, arbetsplatsbibliotek, förändrat utbud på TV, projekt och 
studiecirklar. Den sänkta momsen på böcker menade den fackliga representant i Östra 
Göinge och kulturansvarig vid ABF i Malmö kom bara dem tillgodo som redan läser. 
Den fackliga representanten, Kristianstad, är orolig för att biblioteket har börjat ta betalt 
för sina tjänster. Tillgängligheten hos biblioteket är också mycket viktig och 
nedläggning av filialer kan i längden göra det svå rare för ovana biblioteksbesökare 
(Intervju, 2006-03-20). Den fackliga representanten, Östra Göinge, önskar ett annat 
programutbud på TV. Han tycker att mer pengar skulle satsas på kulturen, till bibliotek 
och nya former av media (Intervju, 2006-04-10). Den fackliga representanten, Malmö, 
tycker att förutom skolorna bör det satsas på projekt som ”Läs för mig pappa”. Han 
anser också att fler borde få möjligheten att läsa in gymnasiet (Intervju, 2006-03-23). 
 
Sammanfattningsvis berörde kulturnämndernas ordförande förutom skolan biblioteken. 
De stannade därmed på det kommunala planet och diskuterade inte statliga insatser.  
Bland bibliotekscheferna fanns däremot åsikten att det behövs politiska insatser, t.ex. att 
Kulturrådet gjorde specifika satsningar på den här gruppen. Skolan diskuteras inom 
samtliga grupper, motstridiga åsikter framkom vad gäller om skolklassernas storlek 
påverkar läsandet. Informanter från ABF och facken vill förbättra bibliotekens 
tillgänglighet, bl.a. vill de inte att filialerna ska läggas ner. De vill också se ökade 
satsningar på projekt såsom “Läs för mig pappa”. De kommenterar också den uteblivna 
effekten av den sänkta bokmomsen. 
 
6.3.3 Kunskapslyftets betydelse 
Som ett exempel på politiska insatser, frågade vi informanterna om Kunskapslyftets 
betydelse. Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Östra Göinge, menar att de som 
gick kunskapslyftet fick upp ögonen för böcker. Kunskapslyftet gjorde att de var 
tvingade att läsa och gå till biblioteket. Många av dem som gick var seriösa (Intervju, 
2006-03-31). Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Kristianstad, har svårt att 
bedöma kunskapslyftets betydelse. ”På folkhögskolan mötte jag en del av dem. Där 
fanns de som nästan ville för mycket och de som inte brydde sig. Det fanns de som 
verkligen såg det som en andra chans och som jobbade väldigt hårt med sina arbeten” 
(Intervju, 2006-04-05). Kulturnämndens ordförande i Malmö hoppas att det har haft en 
stor betydelse. ”Det hänger ihop med det livslånga lärandet och studieförbunden säger 
att det har betytt mycket” (Intervju, 2006-03-23). 
 
Chefen för uppsökande verksamheten, Kristianstad, påpekade att många av dem som 
deltog var flitiga biblioteksbesökare under studietiden och att många fortsatte att vara 
det också efter studietiden (Intervju, 2006-02-02). Bibliotekscheferna i Kristianstad och 
Malmö tror båda att Kunskapslyftet haft stor betydelse. ”Det var många som fick 
tillbaka sitt självförtroende när det gäller studier (Intervju, bibliotekschef, Kristianstad, 
2006-03-30). Bibliotekschefen i Malmö tror att det bl.a. haft stor betydelse för att höja 
kunskapsnivån i Malmö, vilket också är ett av bibliotekets mål. Malmö har tidigare 
legat på en låg kunskapsnivå jämfört med riket i övrigt. Första reaktionen när elever 
från Kunskapslyftet började strömma till biblioteket var, ”Gud så mycket folk”. Man 
anpassade sig, utbildade personalen, inrättade en ny tjänst bekostad av Kunskapslyftet, 
och gjorde en satsning på lättläst litteratur (Intervju, folkbibliotekschef, Malmö, 2006-
03-15). 
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De fackliga representanterna liksom studieorganisatörerna känner sig överlag osäkra på 
Kunskapslyftets betydelse, men tror att det varit positivt. Kulturansvarig vid ABF 
Malmö, menade att Kunskapslyftet var nog rätt så bra, men man hade inte tillräckligt 
med resurser för att söka upp dem som inte var studiemotiverade. LO får idag uppsökar-
medel från utbildningsdepartementet. Det är medel för att gå ut på arbetsplatser och 
prata om studier. Det handlar om alla sorters studier, studiecirklar, Komvux, folkhög-
skolor, ABF-skolan mm. (Intervju, 2006-03-15). 
 
Bibliotekscheferna i Kristianstad respektive Östra Göinge diskuterade att fler kvinnor 
än män deltog i Kunskapslyftet. Bibliotekschef i Kristianstad påpekade att kvinnor 
verkar mer benägna till utbildning (Intervju, 2006-03-30). Bibliotekschef, Östra Göinge 
kommenterade att det finns många lågutbildade män på Scania, men bland de vuxen-
studerande i kommunen är det mest kvinnor. ”Jag tror att det var fler kvinnor än män 
som läste under Kunskapslyftet. Det kan också vara så att det är övervägande kvinnor 
som studerar vidare på högskola och då menar jag av dem som kommer från arbetar-
hem. Kvinnor tycks välja att läsa vidare oftare än vad män gör” (Intervju, biblioteks-
chef, Östra Göinge, 2006-03-27). 
 
I korthet tror samtliga informanter att Kunskapslyftet varit positivt. En ABF- 
representant menade att de som inte var studiemotiverade aldrig söktes upp. Bland 
bibliotekscheferna kommenterades att det var fler kvinnor som deltog. 
 
6.3.4 Vem ska arbeta med läsfrämjande verksamhet för ”läsovana” vuxna? 
Vi frågade också samtliga informanter vilka institutioner och organisationer som de 
anser bäst lämpade att praktiskt arbeta för att öka läsandet inom den här gruppen. 
Kulturnämndernas ordförande ansåg att det var biblioteket som ska arbeta med att öka 
läsandet. För övrigt diskuterades skolan, arbetsplatser och studieförbund. ”Skolan är 
viktigast, men det gäller för biblioteken att hänga på och stimulera barns läsande” 
(Intervju, kultur- och fritidsnämndens ordförande, Östra Göinge, 2006-03-31). Kultur- 
och fritidsnämndens ordförande, Kristianstad, menar att skolan och biblioteken är 
naturliga mötesplatser och de som är lämpade att ta sig an läsfrämjandet. Arbetsplatser 
kan också ha betydelse, men då måste det finnas ett intresse från företagen. Biblioteken 
kan aktivt verka för att skapa ett intresse för arbetsplatsbiblioteken (Intervju, 2006-04-
05). Kulturnämndens ordförande i Malmö anser att det är biblioteken och studieför-
bunden som är bäst lämpade att öka läsandet i den här gruppen (Intervju, 2006-03-23). 
 
Bibliotekscheferna gav många förslag på vilka som är bäst lämpade att arbeta med 
läsfrämjande verksamhet för den här gruppen. Alla ansåg t.ex. att fackföreningar/LO var 
en av de bäst lämpade. Bibliotekschefen i Östra Göinge menar att det behövs samarbete 
på alla nivåer. ”Jag skulle vilja se att Kulturrådet och Skolverket samarbetade. På 
kommunal nivå kan skolan och biblioteket samarbeta mer, gärna även Musikskolan. Har 
man svårt att läsa har det visat sig att musicerande och annan skapande verksamhet kan 
underlätta. Det behövs också ett samarbete mellan LO och Högskolan, så att högskolan 
bättre kan möta läs- och studieovana” (Intervju, 2006-03-27). Bibliotekschefen i 
Kristianstad anser att fackföreningar och arbetsgivarorganisationer är bäst lämpade, men 
även studieorganisationer. Arbetsgivarna måste bli medvetna om att de har nytta av 
läsande och välinformerad arbetskraft. LO för att de har en stark ställning både på 
arbetsplatser och i samhället. Vid projekt är det viktigt att inte utesluta dem som inte är 
fackligt anslutna. 
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Idag är fackens roll försvagat men de har ändå en förhållandevis stark position i sam-
hället (Intervju, 2006-03-30). Bibliotekschefen i Malmö anser att fackföreningarna är 
mest lämpade att ta sig an problemet. Arbetsplatsbibliotek är också en bra resurs. Att 
facket är mest lämpat beror på hur det svenska samhället är organiserat. Studieförbun-
den eller olika föreningar skulle också kunna vara lämpliga. Det är viktigt att inte 
pracka på någon, utan att det sker genom dialog. Biblioteket ställer upp med arbetsplats-
bibliotek då tjänsten efterfrågas (Intervju, 2006-03-15). 
 
Verksamhetsansvarig, ABF Skåne Nordost, tror att arbetsplatsbiblioteken liksom 
studieförbundens projekt som t.ex. ABF-skolan kan öka läsandet (Intervju, 2006-04-03). 
Kulturansvarig ABF Malmö, anser att det är biblioteken, de fackliga organisationerna 
och folkbildningsorganisationer som ska arbeta läsfrämjande. ”ABF har en fördel och 
det är att vi kommer till dem” (Intervju, 2006-03-15).  
 
Samtliga fackliga representanter anser att fackföreningar och biblioteken är bland de 
bäst lämpade att praktiskt arbeta för att öka läsandet inom den här gruppen. Fackliga 
representanten, Östra Göinge, menar liksom flera andra informanter att det krävs 
samverkan. Han tycker att fackföreningsrörelsen och biblioteket är viktigast. “Läs för 
mig pappa” och författarbesök ser han som bra initiativ. Biblioteket skulle i samverkan 
med facket kunna bjuda in författare till ett fackmöte (Intervju, 2006-04-10). Den 
fackliga representanten, Kristianstad, anser att arbetsplatsbibliotek är ett sätt för facket 
att visa att de gör något rent konkret för medlemmarna. Han föreslår också teater under 
lunchrasten och bokprat (Intervju, 2006-03-20). Den fackliga representanten i Malmö 
betonar också samverkan, att en kombination av folkbiblioteket, fackföreningen och 
studieförbunden är det bästa. Biblioteket kan ha svårt att på egen hand ta sig in på ett 
företag, då behövs facket som har kontakterna (Intervju, 2006-03-23). 
 
I korthet ansåg kulturnämndernas ordförande att det var biblioteket som ska arbeta 
läsfrämjande för den här gruppen, men även skolan, arbetsplatser och studieförbund 
kom upp. Bibliotekscheferna gav många förslag, men de betonade att 
fackföreningar/LO var en av de bäst lämpade, det ska inte komma uppifrån utan genom 
dialog. Facken betonar också samverkan, främst med biblioteket men även med 
studieförbunden. 
 
6.3.5 Ingår läsfrämjande verksamhet för ”läsovana” vuxna i folkbibliotekens 
ansvarsområde? 
Vi frågade också specifikt om läsfrämjande verksamhet för den här gruppen ingår i 
folkbibliotekens ansvarsområde. Frågan ställdes inte till samtliga informanter utan bara 
till kulturnämndernas ordförande och bibliotekschefen i respektive kommun. Kultur-
nämndernas ordförande i Kristianstad och Malmö tyckte att det ingår i folkbibliotekens 
ansvarsområde. Kultur- och fritidsnämndens ordförande i Kristianstad påpekar att det 
ingår, eftersom folkbiblioteken är till för alla, finns det alltid underförstått med i målen. 
”Det var ju därför biblioteken bildades, för att alla, oberoende av hur mycket de tjänade, 
skulle kunna låna böcker” (Intervju, 2006-04-05). Kulturnämndens ordförande i Malmö 
anser att det ingår i bibliotekens ansvar. Genom att samarbeta med studieförbunden kan 
biblioteket möta LO-medlemmarna (Intervju, 2006-03-23). Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande i Östra Göinge reserverar sig något. Han svarar att det ligger nära till hands 
att biblioteken arbetar med läsfrämjande verksamhet för den här gruppen (Intervju, 
2006-03-31). 
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Bibliotekschefernas svar på frågan om det ingår i folkbibliotekets ansvarsområde skiljde 
sig åt. Bibliotekschefen i Östra Göinge svarade: ”Ja, det ingår, men det är viktigt att inte 
tvinga sig på någon. Det har funnits ett resonemang att vi, biblioteken, ska ha 100 
procentig täckning men det tror jag inte är möjligt. Alla ska veta var vi finns och vad vi 
har” (Intervju, 2006-03-27). Bibliotekschefen i Kristianstad menade att bibliotekets 
verksamhet inte är inriktad mot en speciell grupp, men ”detta står inte i motsats till att vi 
även vill nå den här gruppen. Vi vill nå alla men inte specifikt den här gruppen” 
(Intervju, 2006-02-02). ”Via politiker kan man styra verksamheten till prioriteringar. 
Säger politikerna att vi ska jobba mer aktivt mot den gruppen, så gör vi ju det” 
(Intervju, bibliotekschef, Kristianstad, 2006-03-30). Folkbibliotekschefen i Malmö tror 
att åsikten ”läsningen är viktig” finns fast förankrad hos de flesta. På 70-talet var det ca 
1/3 som använde biblioteket, idag är det 2/3 som använder biblioteket. Det kommer 
aldrig att vara 100 procent, det kommer alltid att finnas människor vi inte når. Ökningen 
från 70-talet beror säkerligen på den satsning barnbibliotekarierna då gjorde för att öka 
barns biblioteksanvändande (Intervju, folkbibliotekschef, Malmö, 2006-03-15).  
 
Sammanfattningsvis anser kulturnämndens ordförande i de tre kommunerna att läsfräm-
jande verksamhet för “läsovana” vuxna ingår i folkbibliotekens ansvarsområde och att 
en bra väg är att arbeta aktivt för arbetsplatsbibliotek. Bibliotekschefernas svar skiljde 
sig åt men kan kanske tolkas som att biblioteket vill nå alla men det ser de inte som 
möjligt. Skillnaden är påtaglig när man jämför kulturnämndernas och biblioteks-
chefernas åsikter. 
 
6.3.6 Satsningar eller neddragningar i folkbibliotekens verksamhet 
Vi frågade också kulturnämndens ordförande i respektive kommun vad de tycker om 
satsningar respektive neddragningar vad gäller läsfrämjande insatser för “läsovana”. 
Ordförande i Östra Göinges kultur- och fritidsnämnd anser att det varken varit några 
neddragningar eller satsningar på läsfrämjande verksamhet för den här gruppen under 
de år han suttit som ordförande. Han menar att sedan den kommunala krisen har det 
överlag mest handlat om neddragningar (Intervju, 2006-03-31). Ordförande i Kristian-
stads kultur- och fritidsnämnd menar att bibliotekens verksamhet inte dragits ner 
förutom att två utlåningsstationer har ersattes med bokbussen. De har haft ett årligt 
besparingskrav, vilket inneburit att anslaget till biblioteken inte har ökat (Intervju, 2006-
05-05). Kulturnämndens ordförande i Malmö anser att den kommunala skatten hamnat 
på rätt nivå och att skatteintäkten är begränsad. Han menar att det är bostadsområden 
med lågutbildade som bör prioriteras. Värnhem är ett område med många ungdomar, 
äldre och lågutbildade, där de skulle vilja öppna någon enkel typ av bibliotek. 
Stadsdelsbiblioteken hade stora ambitioner i början, men de har urholkats. Allt 
tvingande, som skola och sjukvård, måste komma i första hand och då har nedskär-
ningarna drabbat biblioteken. ”Vi håller på och ser över organisationen och framöver 
kommer vi att ha ansvaret för stadsdelsbiblioteken också” (Intervju, 2006-03-23). 
 
I korthet har alltså Östra Göinge varken satsat eller dragit ner vad gäller läsfrämjande 
verksamhet för den här gruppen. I Kristianstad har två mindre utlåningsstationer lagts 
ner och i Malmö har stadsdelsbiblioteken haft kärva tider. 
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6.3.7 Hur tolkas bibliotekslagen? 
Kulturnämndens ordförande och bibliotekscheferna i respektive kommun fick frågan: I 
bibliotekslagen står att alla skall ha tillgång till ett folkbibliotek, hur tolkar ni det? 
Kultur- och fritidsnämndens ordförande i Östra Göinge: ”Jag har tolkat den som att ett 
bibliotek i Broby egentligen skulle räcka” (Intervju, 2006-03-31). Kultur- och fritids-
nämndens ordförande, Kristianstad menar att det beror på hur kommunen ser ut, 
biblioteket är till för alla, inte bara för dem i centrum. Kristianstad har flera mindre 
basorter och mycket landsbygd och då behövs det filialer (Intervju, 2006-04-05). 
Kulturnämndens ordförande i Malmö anser att bibliotek kan vara i privat regi, men de 
ska finnas, vara tillgängligt för alla och ha resurser till media (Intervju, 2006-03-23). 
 
Folkbibliotekschef i Östra Göinge tolkar bibliotekslagen som att det ska finnas en 
handfast plats, ett fysiskt bibliotek i varje kommun och att biblioteket ska finnas på 
nätet. Hon tror att de små filialernas tid är förbi, det är bibliotek med hela utbudet, som 
behövs. De små biblioteken är kostnadsineffektiva och skulle kunna ersättas med 
bokbussar. När det gäller de läsovana vuxna når man inte den här gruppen även om 
filialerna finns kvar (Intervju, 2006-03-27). Bibliotekschefen i Kristianstad anser att den 
kan tolkas antingen som att varje kommun ska ha ett bibliotek, eller som att biblioteket 
ska finnas på olika platser ute i samhället. Men det är politikernas uppgift att tolka inte 
tjänstemännens (Intervju, 2006-03-30). Bibliotekschefen i Malmö påpekar att de ska se 
till att finnas där människorna finns. Stadsdelsbiblioteken är viktiga, genom att finnas 
där människorna bor (Intervju, 2006-03-15). 
 
Både inom gruppen kulturnämndernas ordförande och efter gruppen bibliotekschefer 
tolkas bibliotekslagen olika, alla menar att det ska finnas ett fysiskt bibliotek, men 
däremot ser de olika på filialerna betydelse. Det virtuella biblioteket nämns också av två 
bibliotekschefer. En bibliotekschef menar att det är politikernas uppgift att bestämma 
om lagen innebär att biblioteket ska finnas på olika platser i samhället. 
 
6.3.8 Prioriteringar av olika grupper 
Kulturnämndernas ordförande och bibliotekscheferna i respektive kommun tillfrågades 
om vilka grupper som prioriteras i verksamheten. Enligt kulturnämndernas ordförande i 
Kristianstad och Malmö är det barn och ungdomar som prioriteras. Kultur- och fritids-
nämndens ordförande i Östra Göinge anser visserligen att ingen speciell grupp prio-
riteras, men påpekar att ev. satsningar skulle vara på ungdomskultur. ”De som får 
pengar är hembygdsföreningar och biblioteken” (Intervju, 2006-03-31). Kulturnämn-
dens ordförande i Malmö menar att förutom barn och unga prioriteras också invandrare 
(Intervju, 2006-03-23). Vi frågade också om läsovana vuxna fanns med i måldoku-
mentet direkt eller som ett breddtänkande. Kulturnämndens ordförande i Malmö svarade 
att han inte visste (Intervju, 2006-03-23). Kultur- och fritidsnämndens ordförande i 
Kristianstad pekar på att biblioteket har som mål att vara föregångare när det gäller de 
sociala och uppsökande tjänsterna. Hon menar att biblioteket har breddat sig, fler 
människor använder biblioteket på nya sätt (Intervju, 2006-04-05). 
 
Samtliga bibliotekschefer anger att det är barn och unga som prioriteras i verksamheten. 
Folkbibliotekschefen i Östra Göinge menar att om gruppen läsovana vuxna finns med, 
så är det i så fall indirekt (Intervju, 2006-03-27). Bibliotekschefen i Malmö pekar på att 
det är ”mångkulturellt år”, och därför kommer flera satsningar att rikta sig mot den 
gruppen (Intervju, 2006-03-15). 
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6.3.9 Synen på statlig och kommunal styrning 
På frågan om statlig styrning finns tydliga skillnader i svaren. Ordförande i Östra 
Göinges kultur- och fritidsnämnd anser att en ökad styrning uppifrån skulle vara bra. 
”Det skulle sätta ytterligare tryck på kommunen att satsa på kultur. Det är risk att den 
annars försvinner” (Intervju, 2006-03-31). Kulturnämndens ordförande i Kristianstad 
och Malmö önskar däremot mindre statlig styrning av kommunernas kulturpolitik. 
Ordförande i Kristianstads kultur- och fritidsnämnd anser att staten inte påverkar 
kommunens kulturpolitik speciellt mycket. Hon önskar mer långsiktighet, att 
kommunerna hade en större del av skatteintäkterna och att den statliga styrningen 
minskade. ”Mer pengar behöver heller inte alltid vara lösningen, det gäller att tänka till, 
det kan vara nyttigt att fundera och söka nya utvägar” (Intervju, 2006-04-05). 
Kulturnämndens ordförande i Malmö anser att den viktigaste politiska styrningen är 
bibliotekslagen och kravet på en biblioteksplan. Statlig styrningen, som mångkulturåret 
kan leda till en fokusering under ett år och sedan försvinner frågan. Oftast täcker det 
statliga anslaget en mycket liten del av den totala kostnaden. Han vill ta bort den här 
typen av statlig styrning. Statens pengar till kultur i Skåne bör i stället föras till Region 
Skåne och fördelas därifrån. Det blir därmed en jämnare fördelning inom länet, och 
även t.ex. mindre kommuner i nordöstra Skåne kan få kulturbidrag. Pengarna har 
tidigare hamnat hos de större kulturinstitutionerna (Intervju, 2006-03-23). 
 
Kulturnämndens ordförande fick i respektive kommun frågan om vilka möjligheter de 
hade att styra folkbibliotekens verksamhet. Svaren kan sammanfattas som att kultur-
nämndens möjligheter att styra är stora genom budgeten. Däremot önskar ingen styra i 
verksamhetens utformning. Kultur- och fritidsnämndens ordförande i Östra Göinge 
säger att ”vi har rätt stora möjligheter att styra folkbibliotekens verksamhet, men det är 
inte meningen att vi ska gå in på detaljer. Som politiker säger man inte nej till en 
tjänsteman. Säger en tjänsteman att vi inte har pengar till det, svarar jag, lös det, det 
finns alltid en viss luftighet i systemet” (Intervju, 2006-03-31). Kultur- och fritids-
nämndens ordförande i Kristianstad tycker att de kan styra mycket, genom att ge mer 
eller mindre pengar och besluta att filialer ska stängas eller öppnas. ”Vi vill däremot 
inte lägga oss i innehållet, vi har förtroende för dem som har fått ansvar över verksam-
heten” (Intervju, 2006-04-05). Kulturnämndens ordförande i Malmö anser att möjlig-
heter att styra folkbiblioteket är stor genom ekonomin. Att de också kan styra fördel-
ningen mellan olika sorters litteratur, men däremot inte vilka böcker som ska finnas, 
alltså ingen ideologisk styrning. ”Bibliotekschefen på Malmö stadsbibliotek sköter 
verksamheten på bästa sätt, skulle vi inte tycka det, kan vi alltid avskeda 
bibliotekschefen” (Intervju, 2006-03-23). 
 
Flera av informanterna kommenterade också att den politiska majoriteten i kommunen 
har förhållandevis liten betydelse för kulturpolitiken. Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande i Kristianstad tycker att den politiska majoriteten förmodligen inte har någon 
betydelse för biblioteksverksamheten. Alla inser vikten av den, biblioteket finns i 
folksjälen (Intervju, 2006-04-05). Kulturnämndens ordförande i Malmö anser att det 
inte finns stora politiska motsättningar mellan de styrande och oppositionen vad gäller 
kulturfrågor (Intervju, 2006-03-23). Bibliotekschefen i Östra Göinge anser att alla är 
ense när det gäller kulturpolitiken, det finns inga skillnader mellan de politiska 
partierna. På konkret biblioteksnivå blir det ingen skillnad vem som styr. Socialdemo-
kraterna drev tidigare frågan om arbetsplatsbibliotek väldigt hårt. 



 

 

 44 
 
 
 

”Hade jag erbjudit Haki arbetsplatsbibliotek idag hade säkert samtliga partier tyckt att 
det var både fint och bra” (Intervju, 2006-03-27). 
 
Vi frågade bibliotekscheferna hur de ser på den politiska styrningen från regering 
/kulturråd respektive kommun/kulturnämnd och förvaltning. Bibliotekscheferna i Östra 
Göinge och Kristianstad önskar en tydligare politisk styrning, medan bibliotekschefen i 
Malmö anser att ”det är viktigt att biblioteket får ha frihet, men ibland kan det kanske 
vara bra att vara mer styrda. Det är kulturpolitikernas uppgift att se helheten” (Intervju, 
bibliotekschef, Malmö, 2006-03-15). Bibliotekschefen i Östra Göinge, skulle önska en 
tydligare politisk styrning, bibliotek blir lätt en tjänstemannastyrd verksamhet (Intervju, 
2006-03-27).  
 
Bibliotekschefen i Kristianstad anser att ”en starkare politisk styrning är önskvärd så att 
de politiska prioriteringarna är tydliga, t.ex. om filialer ska läggas ner till fördel för 
annan verksamhet. Idag är det vanligtvis biblioteksledningen som prioriterar inom 
verksamheten” (Intervju, 2006-02-02). Hon anser också att det är stimulerande när det 
finns statliga pengar att söka inom specifika områden. En förutsättning för lyckade 
projekt är långsiktighet, att den fortsatta finansieringen är klar (Intervju, 2006-03-30). 
Bibliotekschefen i Malmö tycker att politikerna inte lägger sig i bibliotekets arbete och 
hon upplever heller ingen styrning uppifrån. Hon menar att de har en positiv uppback-
ning från kulturnämnden både när det gäller arbetsplatsbibliotek och programverk-
samhet. De har också fått utökat öppethållande beviljat. Biblioteket är en basverksam-
het, blir det indragningar blir det också protester (Intervju, 2006-03-15). 
 
I korthet vill två av kulturnämndernas ordförande att den statliga styrningen av 
kommunens kulturpolitik ska minska. Den tredje önskar mer styrning av kulturpolitiken 
för att kulturen inte ska försvinna i kommunen. Två av bibliotekscheferna ansåg att en 
tydlig politisk styrning är önskvärt, medan den tredje ansåg att politisk styrning ibland 
kan vara bra. 
 
6.3.10 Fackföreningarnas ansvar 
De fackliga representanterna blev tillfrågade om de ansåg att läsfrämjande verksamhet 
var en del av deras ansvarsområde. Samtliga tyckte att det ingick, men av olika orsaker. 
Den fackliga representanten i Östra Göinge tycker att det ingår. ”Det är en demokrati-
fråga, har man inte språket, kan man inte formulera sig. Det är flest äldre som ifråga-
sätter att klubben håller på med kultur” (Intervju, 2006-04-10). Den fackliga represen-
tanten i Kristianstad menar att det absolut tillhör fackförbundens ansvar. ”En tyst 
medlem är en förlorad medlem” (Intervju, 2006-03-20). Den fackliga representanten i 
Lund svarade att det ingår, för att behålla jobben. ”Arbetsmarknaden och facket behöver 
samla ihop sig och göra det bästa möjliga för medlemmarna. Facket har ansvar för sina 
medlemmar” (Intervju, 2006-03-23). 
 
6.3.11 Intresset för läsfrämjande verksamhet  
Vi frågade samtliga informanter om det finns något intresse för, eller diskussion om 
läsfrämjande verksamhet för läsovana vuxna. Ordförande i kultur- och fritidsnämnden i 
Östra Göinge tyckte att intresset är svagt för den här typen av verksamhet, det finns en 
diskussion i nämnden men inte allmänpolitiskt (Intervju, 2006-03-31). Ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden Kristianstad menar de har fortlöpande diskussioner, men 
diskuterar inte gruppen specifikt (Intervju, 2006-04-05). 
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Kulturnämndens ordförande i Malmö menar att i jämförelse med 70-talet finns inte det 
engagemang, ingen aktivitet för att t.ex. öppna ett nytt bibliotek. Inte heller finns det 
samma krav underifrån som då (Intervju, 2006-03-23). 
 
Bibliotekschefen i Östra Göinge: ”Det är ingen som är intresserad, men om vi gör något 
med den här inriktningen, tycker alla det är fint. Man kan inte säga att det är för 
läsovana, då skulle det inte komma någon” (Intervju, 2006-03-27). Bibliotekschefen i 
Kristianstad: ”Det finns en socialdemokrat i kommunstyrelsen som är väldigt 
intresserad av dessa frågor, andra har knappast något intresse” (Intervju, 2006-03-30). 
Verksamhetsansvarig vid ABF Skåne Nordost menar att intresset för läsande ökar när 
det finns ett arbetsplatsbibliotek.  
 
Transportarbetarförbundet har t.ex. ett arbetsplatsbibliotek här i Kristianstad och sedan 
de skaffade CD-böcker har det blivit mycket populärt. “Läs för mig pappa” ska ha en 
träff i Kristianstad, men det går trögt att få in anmälningar. Intresset för utbildningen av 
bokombud har varit stort. Det är de fackliga studieorganisatörerna tillsammans med 
ABF som rekryterar intresserade. När det gäller att få deltagare, hänger mycket på vilka 
som är med på informationsmötet. De ska föra det vidare och helst ringa runt, d.v.s. 
personligen prata med folk (Intervju, 2006-04-03). Kulturansvarig vid ABF i Malmö 
menar att om folkbiblioteket skickar ut broschyrer, t.ex. en arbetarförfattare ska hålla 
föredrag, kan det vara svårt att få några intresserade. Det blir lättare om man gör det 
gemensamt, t.ex. som en del av en studiecirkel. ”Jag tror att den negativa utvecklingen 
kommer att vända eftersom det görs så mycket både på central och på lokal nivå. Det 
känns som om det är fler som engagerar sig” (Intervju, 2006-03-15). 
 
De fackliga representanternas åsikter skiljer sig åt vad gäller intresset, speciellt vad 
gäller arbetsplatsbibliotek. Den fackliga representanten i Östra Göinge anser att 
företagen i allmänhet inte har något intresse eftersom det tar tid från produktionen. 
Initiativet måste komma från fackklubben. På lokal politisk nivå finns det inget intresse 
för arbetsplatsbibliotek, åtminstone inte i Östra Göinge. På central politisk nivå, tror han 
att det bara är vänstern – mitten som är intresserade. Vad gäller allmänheten, där 
minskar intresset överlag. ”Det finns en del som blir förbannade på dokusåpor och ser 
vart samhället är på väg, men de är i minoritet.” Han diskuterar också betydelsen av att 
kulturfrågorna togs bort ur Metalls avtal och stadga rna vid kongressen 2002. Tidigare 
kunde han hänvisa till dem, när det läsfrämjande arbetet blev ifrågasatt, men den 
möjligheten finns inte nu. Fackets satsningar på att få folk att läsa in grundskolan eller 
gymnasiekompetens på kvällstid tycker han gav för litet gensvar. ”Vi propagerade 
verkligen för det, av totalt 480 metallare var det ett 15-tal som blev intresserade och 
började läsa” (Intervju, 2006-04-10).  
 
Den fackliga representanten i Kristianstad tycker att medlemmarna är intresserade av 
arbetsplatsbiblioteket. Flera anställda tar med sig egna böcker och ställer på hyllorna. 
Arbetsgivarna är också positivt inställda. Det har hela tiden varit lätt att få gehör från 
avdelningen, det som kan begränsa är finansieringen (Intervju, 2006-03-20). Den 
fackliga representanten i Lund, tycker att intresset är för lågt. Det har ingen prioritet, 
inte från någon, vare sig fack, företag eller medlemmar. Man ser aldrig någon ta upp det 
här problemet. Det är svårt att skapa motivering hos medlemmarna också. Styrelsen 
tycker egentligen också att kultur och läsning är viktigt, men de prioriterar inte det. 
Tidigare kulturombud var en eldsjäl och gjorde mycket på sin fritid. 
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Det är också svårt idag att skapa intresse för fackliga frågor och i föreningslivet är det 
katastrofalt. Det bygger på eldsjälar, som tar på sig och blir pålastade allt mer, tills de 
riskerar att bli utbrända (Intervju, 2006-03-23). 
 
Sammanfattningsvis anser de flesta av informanterna att intresset är lågt för läsfräm-
jande verksamhet. Intresset tycks öka först när det finns en verksamhet igång, t.ex. ett 
arbetsplatsbibliotek. För att få deltagare till olika läsfrämjande aktiviteter behövs det 
enligt studieorganisatörerna ett personligt engagemang och att kontakter tas med 
presumtiva deltagare. 
 
6.3.12 Barriärer mot läsande 
Kulturnämndens ordförande i Kristianstad uttrycker sig på ett sätt som vi upplever som 
talande när det gäller våra informanters tankar kring barriärer mot läsning och bibliotek. 
”Barriärer, det kan inte vara något fysiskt för biblioteket finns här och är till för alla. Det 
kan handla om hinder på ett personligt plan” (Intervju, 2006-04-05). I avsnittet redogör 
vi för de olika informanternas svar på frågorna: Vilka attityder kring läsning och 
läsfrämjande projekt de mött bland fackliga representanter och medlemmar? Vilka 
barriärer de trodde fanns mot läsning och läsfrämjande verksamheter? De fick också 
frågan om läsning betraktades som statushöjande eller tvärtom? 
 
6.3.12.1 Attityder till läsning och läsfrämjande projekt bland fackliga representanter 
och medlemmar 
Industrifackets kulturombud i Kristianstad beskriver en attityd han mött: ”Många 
arbetare säger att läsning är inget för oss, den vanlige arbetaren ska jobba, sitta hemma 
framför TV: n och dricka öl”. Men han tror, att efterhand som fler utbildar sig kommer 
sådana attityder allt mer att försvinna (Intervju, 2006-03-20). Östra Göinges fackliga 
representant menar att en del medlemmar tycker att det är snobberi att läsa. Han kan få 
höra uttalande som: ”Du ska inte läsa, utan ha ett redigt jobb.” Samma informant 
berättar hur han fick gliringar från en del av sina arbetskamrater när han kom rullande 
med bokvagnen. De menade att han som facklig representant istället enbart skulle syssla 
med arbetstider och löner. Men han säger också att långt ifrån alla var negativa, och det 
lånades mycket böcker, det syntes på utlåningslistorna. Han upplevde också de äldre 
som mer negativa till verksamheten än de yngre. Han uttrycker också, att det är olika 
om läsning betraktas som statushöjande eller ej. Att en del tycker att det är jättebra, 
medan andra tycker att det är inget som vi ska syssla med (Intervju Metall, 2006-04-10). 
Metalls kulturombud i Malmö berättar att: ”Många blir sura när det nämns att många 
inte läser.” Samma kulturombud menar att det kan vara statushöjande att berätta om att 
ha läst omtalade och/eller prisbelönta böcker (Intervju, 2006-03-23). 
 
Informanterna visar en viss tvetydighet i svaren, som kan tolkas som en skildring av två 
olika arbetarklasskulturer. En kultur där läsning finns med i det kulturella kapitalet, och 
betraktas som okej och till och med kan vara statushöjande. En annan kultur där det 
kulturella kapitalet innebär ett avståndstagande till läsning och en där man tycker att 
läsning det är ingenting en arbetare skall syssla med.  
 
Övriga informanter fick inte direkt frågan om vilka attityder de mötte, attityder kom 
ändå fram i svar på andra intervjufrågor. Dessa får en redogörelse här. Bibliotekschefen 
i Malmö tror att vikten av att läsa har insetts av de flesta. 
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Hon diskuterar vidare kring fördomar om biblioteket, hur synen av den stränga bibliote-
karien med knut i nacken behöver tas bort. Hon benämner det ett ”von oben” perspektiv. 
Inte heller tror hon att mer pengar skulle bidra till att öka läsningen istället tror hon på 
att skapa positiva förebilder och få in ett naturligt bibliotekstänkande (Intervju, 2006-
03-15). Med Bourdieus begrepp kan man säga att hon ser det viktiga i att förändra det 
kulturella kapitalet hos de grupper som inte är vana biblioteksbesökare. Detta kan göras 
genom att försöka visa på biblioteket som ett rum för alla, och förändra till ökat läsande 
genom positiva förebilder. Den grupp som känner sig mest hemmastadd där är enligt 
bibliotekschefen i Kristianstad, medelålders kvinnor. Hon beskriver också hur de som 
jobbar på folkbiblioteken oftast är just medelålders kvinnor. För vissa kan det ha 
betydelse vilken organisation som driver verksamheten, upplever hon. ”Det finns de 
som bara vill gå på kurser som ABF håller i, identiteten är en del av historien” (Intervju, 
2006-03-30). Detta kan vara ett exempel på hur man söker sig till verksamheter som ger 
en trygghet, genom vissheten att de som arrangerar har liknande kulturellt kapital som 
en själv. 
  
Bibliotekscheferna diskuterar en annan form av attityd kring just begreppet läsfräm-
jande för läsovana eller kortutbildade. Två av bibliotekscheferna upplever begreppet 
“läsovana” som negativt laddat, och menar att om man ska ut och arbeta läsfrämjande 
får man använda en annan benämning på målgruppen. En föreslår att man ska säga 
”läsfrämjande för dem som inte ser läsning som en naturlig del av vardagen. Hon 
fortsätter: ”För de som tycker, att läsa gör man bara när man klarat av allt annat arbete, 
annars betraktas läsningen som att man sitter och slöar.” (Intervju Kristianstad, 2006-
03-30). Bibliotekschefen i Östra Göinge menar också att om man säger att man har en 
verksamhet för “läsovana”, skulle det inte komma någon, istället ska man kalla den för 
något annat. Eller likt ”Läs för mig pappa” baka in det i en annan verksamhet (2006-03-
27). Ingen av våra andra informanter diskuterar kring begreppet. Men i ett brev från 
ABF centralt betonas vikten av att inte problematisera deltagarna i läsfrämjande 
verksamheter. I projektet ”Läs för mig pappa” betonas istället vikten av positiva 
förebilder för sina barns språkutveckling.”(2006-02-16). ABF representanten från 
Malmö berättar om hur det när hon satte upp böcker på ett av arbetsplatsbiblioteken, 
kommer fram en kille och säger ”jag läser aldrig”. Då plockar hon fram en barnbok, 
visar honom och säger, ”läs en bok för dina barn”, varmed han lånar boken (Intervju 
2005-03-15). En riktig jobbare läser inte böcker, det är fjolligt, det är för fruntimmer, 
säger en ABF representant.(Kristianstad, 2006-04-03). Om vi tolkar svaren med 
Bourdieus termer kan vi se informantens svar som ett förmodande att läsning inte är en 
aktivitet som finns med i den manlige arbetarens habitus, detta till skillnad från 
kvinnliga arbetare. Hon ger aktiviteten sedd ur en mans ögon benämningen fjollig. 
Projekt som ”Läs för mig pappa” anser vi försöker överbrygga skillnader i kulturellt 
kapital när det gäller läsning, till att ingå i fler manliga arbetares habitus. 
 
Kulturnämndens ordförande i Malmö och Kristianstad diskuterar inte kring attityder 
kring läsning och bibliotek. Men två attityder som kan nämnas här skulle kunna vara 
tanken att det är vars och ens personliga ansvar om man läser eller inte. Liksom att 
biblioteket finns för alla, är öppet för alla och att det enbart handlar om personliga va l. 
Deras resonemang kan vara ett exempel på bortseende från att det kan finnas skillnader i 
tillgång på bl.a. kulturellt kapital som kan påverka förhållandet till läsning och 
bibliotek. 
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I Östra Göinge talar kulturnämndsordföranden om att biblioteket fjärmat sig från 
samhället, och genom att bli mer delaktig i samhället skulle också fler kunna hitta till 
biblioteket. Biblioteket är en del i samhället, men många LO-medlemmar ser biblioteket 
som något annat. Personalen på biblioteket kan ha stor betydelse (Intervju 2006-03-31). 
 
6.3.12.2 Barriärer mot läsning  
Alla våra informanter blev tillfrågade om vilka barriärer de ansåg fanns mot läsning 
inom gruppen “läsovana”? Kulturnämndsordförandena i Malmö och Kristianstad ser ett 
samband mellan ökat tv-tittande och datoranvändande och minskandet av läsning. 
Samma kulturnämndsordförande pekar på sambandet mellan uppväxt och läsvanor. De 
talar också båda om hur dåliga läskunskaper från skolan blir till framtida barriärer både 
när det gäller läsning och samhällsdeltagande (Intervju, Kristianstad, 2006-04-05; 
Intervju, Malmö 2006-03-23). Kulturnämndsordföranden i Östra Göinge menar att 
biblioteket har fjärmat sig från samhället och måste sträva efter att bli en del av det 
(Intervju, 2006-03-31 ).  
 
Bibliotekschefen i Kristianstad talar bl.a. om långa väntetider på nya böcker som en 
barriär mot biblioteksanvändande. Hon resonerar vidare kring det viktiga i att man 
känner sig välkommen och att biblioteket blir en plats för var och en. Biblioteket skall 
vara utformat så att man vågar gå fram och fråga (Intervju, 2006-03-30). Övriga 
bibliotekschefer talar också om vikten av ett bra bemötande (Östra Göinge, 2006-03-27; 
Malmö, 2006-03-15). På två av stadsbiblioteken talar cheferna om att de haft och har 
kurser och föreläsningar i bemötande (Malmö, 2006-03-15; Kristianstad, 2006-03-30). I 
Kristianstad menar bibliotekschefen att man aktivt måste välja boken till skillnad från 
tv: n som går att slötitta på. Hon resonerar också kring hur man genom att tvinga barnen 
att läsa viss litteratur i skolorna, riskerar att ta bort glädjen med att läsa (Intervju, 2006-
03-30). Bibliotekschefen i Malmö kommer in på hur den tid ungdomar ägnar åt dator 
och tv, gör det svårt för dem att hinna läsa (Intervju, 2006-03-15). 
 
Kulturombudet för IF Metall i Malmö, benämner tiden som den absolut största barriären 
mot läsning. Han diskuterar kring hur vi trots att världen blivit allt mer effektiviserad, 
ändå inte har mer tid. En annan barriär han kommer fram till är dyslexi, och han menar 
att många inom LO-gruppen har dyslexi (Intervju, 2006-03-23). IF Metalls representant 
i Kristianstad menar att de som har haft tillgång till böcker under sin uppväxt också har 
lättare att läsa själv. De som haft föräldrar som inte läst har det svårare. Han menar 
också att bibliotekets utformning kan ha stor betydelse. Att klassificeringssystemet är 
obegripligt för den som inte är insatt och att svårigheten att hitta kan avskräcka. 
Motståndet kan vara större mot att besöka ett stort huvudbibliotek, där man inte vet var 
man ska gå eller vända sig. Han menar också att det kan vara hindrande att behöva ha 
ett lånekort (Intervju, 2006-03-20). Att vara småbarnsförälder och jobba skift kan 
innebära en stressad tillvaro. Då är det praktiskt med arbetsplatsbibliotek, menar IF 
Metalls representant i Östra Göinge. Där kan man bara ”rycka med sig en bok i farten, 
och skulle man inte hinna skriva upp det, är det inte hela världen” (Intervju, 2006-04-
10). 
 
Uppväxtens påverkan på framtida läsvanor är en annan faktor som diskuteras av flera 
informanter. Det finns kulturella barriärer som beror på hur man vuxit upp, menar 
representanten från ABF Skåne Nordost. Betraktades böcker och bibliotek som finkultur 
under uppväxten, blir det svårare att ta till sig som vuxen, fortsätter hon. 
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”Det kan bero på uppväxten, fast inte bara det. Jag läser mycket fastän ingen av föräld-
rarna läste hemma.” Facken är oftast mansdominerade och män har inte den vanan att 
läsa som kvinnor har. ”Män kan uppleva det som fjolligt att läsa”, menar hon, ”läsa det 
är ingent ing för män, det är dom inte vana vid”. Men hon tror att det kan skilja sig 
beroende av kutymen på arbetsplatsen. Samma ABF-representant, talar om hur svårt det 
är att nå de vuxna, deras tid skall räcka till så mycket. Hon menar att är man mellan 20 
och 40, har arbete, hus och barn finns inte så mycket tid över för läsning och biblioteks-
besök.  
 
Hon menar att det är mest äldre och yngre som läser, men att arbetsplatsbibliotek kan 
underlätta för läsning för den produktiva gruppen i dagens stressiga samhälle (Intervju, 
2006-04-03). ABF-representanterna talar båda om dyslexi och dåliga läskunskaper från 
skolan (Intervju, Kristianstad, 2006-04-03; Malmö, 2006-03-15). ABF-representanten 
från Malmö menar att det inte är konstigt att folk inte hinner läsa. Man förstår genom 
allt prat om tv hur mycket tid som tillbringas med tv-tittande (Intervju, 2006-03-15).  
 
6.3.12.3 Sammanfattning barriärer 
De barriärer som nämndes mot läsning, läsfrämjande verksamhet och 
biblioteksanvändande var kön, bibliotekets utformning, tid, tv och datorer, dyslexi och 
uppväxt. Kön som barriär kan vara att det inte ingår i mäns habitus att läsa, eller att 
biblioteket utformats av och indirekt för medelålders kvinnor. Bibliotekets utformning 
innefattar bemötande och tillgänglighet. Tiden innefattar de vuxnas förhållande till 
tiden. I uppväxten ingår också bristfälliga kunskaper från grundskolan.  
 
 
 ABF IF Metall Bibliotekschef Kulturnämnds 

ordförande 
Σ 

Kön 
 

1 1 1  2 

Bibliotekets 
utformning 

2 2 3 2 9 

Tid 
 

2 2   4 

TV och 
datorer 

2 3 1 1 7 

Dyslexi 
 

1 1   2 

Uppväxt  2 2 1 2 
 

7 

Σ 10 11 6 5  

 
Tabell 2. Tabellen jämför vilka barriärer de fyra aktörerna anser att de “läsovana” har 
mot läsning och läsfrämjande verksamheter. I undersökningen deltog två ABF 
representanter och i övriga aktörskategorier tre informanter per kategori. 
 
Antalet barriärer som aktörerna tror hindrar de läsovana från att läsa minskar med 
samhällsposition. Bibliotekschefer och kulturnämndsordförande nämner färre barriärer 
än övriga aktörer. 
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Bibliotekets utformning, TV och datorer, och uppväxt, är de barriärer som totalt nämns 
av flest informanter. 
  
6.3.13 Utformningen av den läsfrämjande verksamheten 
Samtliga informanter blev tillfrågade om hur verksamheten skulle utformas för att ge 
bäst läsfrämjande resultat.  
 
6.3.13.1 Hur fungerar den läsfrämjande verksamhet som finns idag?  
I våra intervjuer nämns fyra direkt läsfrämjande verksamheter för vuxna “läsovana”, 
nämligen ”Läs för mig pappa” arbetsplatsbibliotek, författarbesök och utbildning av 
bokombud. Arbetsplatsbibliotek återkommer vi till i ett eget kapitel. ”Läs för mig 
pappa” är ett projekt som sägs fungera mycket bra, det hävdar ABF-representanterna 
både i Malmö och i Kristianstad. Trots det kan det vara svårt att få in anmälningar. 
(Intervju, 2006-03-15; intervju, 2006-04-03). Malmös ABF- representant beskriver 
deltagarna som mycket nöjda, och anser att det finns behov av flera ”Läs för mig 
pappa”. Man får enbart bidrag vid ett tillfälle och resurser finns inte för att driva 
projektet på egen hand, menar hon (Intervju, Malmö, 2006-03-15). ABF organiserar 
också författarbesök på bl.a. arbetsplatser. Vår informant från ABF i Malmö tycker att: 
”Författarbesök är på sätt och vis bättre än arbetsplatsbibliotek. Vad jag menar är att det 
är mer engagerande. Har man träffat en författare blir det mycket intressantare att läsa 
en bok han/hon skrivit.” Tidpunkten för författarbesöket, menar hon, är också viktig för 
uppslutningen (Intervju ABF Malmö, 2006-03-15).  
 
Biblioteket arbetar också läsfrämjande genom att satsa på lättlästa böcker och 
ljudböcker. Lastbilschaufförer kan ha mycket glädje av att lyssna på ljudböcker under 
sina transporter (Intervju bibliotekschef, Malmö, 2006-03-15). Flera av våra informanter 
menar att man får planera verksamheten på lång sikt, så att man redan som barn får bra 
läs- och biblioteksvanor. Bibliotekschefen i Kristianstad talar om verksamhet på 
barnavårdscentralerna, där de också möter föräldrar som är ovana läsare. Där försöker 
man väcka ett intresse för läsning och för att besöka biblioteket. Man har också börjat 
låna ut kassar med barnböcker på daghem (Intervju, 2006-02-30). Malmö stadsbibliotek 
har grupper för föräldralediga och planerar för en grupp speciellt för nyblivna pappor. 
”Genom att satsa på barnen kan man också nå de vuxna” (Intervju bibliotekschef, 
Malmö, 2006-03-15).  
 
Annan befintlig verksamhet kan nå “läsovana” vuxna men har ingen direkt inriktning 
mot dem.  
 
6.3.13.2. Vad behövs för att verksamheten ska få önskad effekt? 
Kulturnämndsordföranden i Kristianstad menar att: ”Det gäller att hitta en menings-
fullhet med läsandet. Förstå varför och placera in i ett praktiskt sammanhang, utan några 
pekpinnar och i en positiv anda. Ytterst är det vars och ens personliga ansvar, men 
puffar kan vara bra” (Intervju, 2005-04-05). I Östra Göinge talar kulturnämndsord-
föranden om samverkan över gränserna och att inbjuda föreningslivet (Intervju, 2006-
03-31). Malmös kulturnämndsordförande nämner föreläsningar av författare på 
biblioteket och studieförbundens verksamhet, han avslutar svaret med att gruppen är 
svår att nå (Intervju, 2006-03-23). För att biblioteket skall fungera läsfrämjande menar 
bibliotekschefen i Kristianstad att man måste tänka på att det bör finnas olika typer av 
bibliotek. 
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En ovan biblioteksbesökare menar hon, kanske föredrar ett mindre bibliotek. Dessutom 
anser hon att bibliotekets skall vara placerat där folk rör sig (Intervju, 2006-02-02).  
I Malmö menar bibliotekschefen att, genom arbete för en ökad tillgänglighet hos 
biblioteken arbetar man också läsfrämjande. Malmö har också som målsättning att 
stadsdelsbiblioteken ska profilera sig efter sin omgivnings behov. ”Biblioteket ska vara 
ett spännande rum, en mötesplats, det tredje rummet mellan hem och arbete” (Intervju, 
2006-03-15). Bibliotekschefen i Östra Göinge nämner bemötandet som mycket 
betydelsefullt. Likaså bokpratet där man berättar om något som man läst, sett eller hört. 
När de läsovana kommer till biblioteket är samtalet det viktigaste. I Östra Göinge har de 
arbetat med metodutveckling av skönlitteratur och medvetet satsat och provat olika 
genrer. Hon tror däremot inte att fler mindre bibliotek skulle ha någon betydelse för de 
läsovana (Intervju, 2006-03-27).  
 
Från ABF centralt får vi svaret: ”För att ett projekt ska bli lyckat krävs att deltagarna 
gillar det och mår bra av det. Personligen tror jag att anledningen till att ”Läs för mig, 
pappa” blivit en framgång är för att vi inte problematiserar deltagarna (d.v.s. ruskar på 
huvudet åt att de inte läser), utan istället talar om att de är viktiga och väsentliga som 
förebilder för sina barns språkutveckling” (Brev, 2006-02-15). ABF: s verksamhets-
ansvarige i Skåne nordost, tycker att arbetsplatsbibliotek är ett effektivt sätt. Hon 
nämner också andra projekt, likt ”Läs för mig pappa”. Hon menar emellertid att det är 
svårt att nå de vuxna (Intervju, 2006-04-03). Malmös ABF-informant menar att ABF 
har en fördel genom att de arbetar uppsökande (Intervju, 2006-03-15). 
 
Våra fackliga informanter diskuterar kring behovet av samverkan med biblioteket för att 
ge en effektiv läsfrämjande verksamhet. ABF talar främst om arbetsplatsbibliotek och 
olika projekt, ABF centralt menar också att det är viktigt att deltagarna i ett projekt 
gillar det och mår bra av det. Bibliotekschefen i Kristianstad nämner vikten av att det 
ska finnas olika typer av bibliotek, att ett mindre bibliotek passar en läsovan bättre. 
Bibliotekschefen i Östra Göinge tror däremot inte att det har någon betydelse. Hon talar 
istället om metodutveckling i arbetet med skönlitteratur. Malmös bibliotekschef menar 
att bibliotekets utformning, tillgänglighet, och bemötande har stor betydelse för att 
verksamheten skall nå ut. Kulturnämndsordföranden talar i Kristianstad om att hitta 
meningsfullhet i läsandet genom att placera in det i ett sammanhang, i Östra Göinge om 
samverkan. I Malmö talar ordföranden om författarföreläsningar på biblioteket och 
studieförbundens verksamhet. 
 
6.3.14 Arbetsplatsbibliotek 
Våra informanter frågades också speciellt om arbetsplatsbibliotek. Alla informanter 
tillfrågades om vad de tyckte om dem, vilka mål som var viktigast, och hur de skulle 
organiseras och finansieras. Informanter från IF Metall, ABF och folkbiblioteket 
tillfrågades om de hade arbetsplatsbibliotek. Vi frågade enbart informanterna från 
folkbiblioteken, om antal arbetsplatsbibliotek i kommunen. I alla tre kommunerna 
driver folkbiblioteken arbetsplatsbibliotek i samarbete med fack och/eller företag. IF 
Metall driver arbetsplatsbibliotek i samarbete med folkbibliotek eller ABF, också i alla 
tre kommunerna.  
 
6.3.14.1 Arbetsplatsbibliotek är läsfrämjande 
De fackliga informanterna menar alla att läsningen ökar då det finns ett arbetsplats-
bibliotek. 
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Arbetsplatsbibliotekens läsfrämjande effekt motiveras främst genom deras lättillgäng-
lighet. Men också för deras enklare lånerutiner, det enda som behövs är ens namn och 
boktitel på ett papper och ibland inte ens det (Intervju Kristianstad, 2006-03-02; Malmö 
2006-03-23). Verksamhetsansvarig från ABF Skåne nordost menar att: ”Arbetsplats-
biblioteken kan öka läsandet eftersom de är så lättillgängligt. De finns i närheten och 
man behöver inte ta hänsyn till några öppettider” (Intervju 2006-04-03). 
 
6.3.14.2 Vad tycker ni om arbetsplatsbibliotek? 
Alla våra informanter, med undantag från en mer restriktiv bibliotekschef, uttalar sig i 
positiva ordalag om arbetsplatsbibliotek. Kulturnämndsordföranden i Östra Göinge 
säger sig heller inte vara främmande att stötta nya initiativ av arbetsplatsbibliotek i 
kommunen (Intervju 2006-03-31). Kulturnämndens ordförande i Kristianstad ser 
arbetsplatsbibliotek som något ”jättepositivt” (Intervju 2006-04-05). Kristianstads 
bibliotekschef tycker: ”De ska absolut finnas kvar, jag hade önskat att det funnits fler” 
(Intervju 2006-03-30). I Malmö anser bibliotekschefen att: ”Arbetsplatsbibliotek är bra 
och viktiga, de gör att man når ut till människorna där de är” (Intervju, 2006-03-15). I 
Östra Göinge har bibliotekschefen en mer restriktiv hållning. ”Används de inte ska de 
bort. Det är en gammal idé, tiden kanske är förbi för den här sortens verksamhet” 
(Intervju, Östra Göinge, 2006-03-27). Metalls kulturombud i Malmö säger också att de 
är bra. Han menar att läsfrekvensen ökar med tillgängligheten på böcker (Intervju, 
2006-03-23). I Kristianstad berättar Industriförbundets representant att han bara har 
positiva erfarenheter av arbetsplatsbibliotek (Intervju, 2006-03-20). De är viktiga och de 
bör finnas kvar, säger IF Metalls kulturombud i Östra Göinge. Han var förvånad när det 
inte fanns ett arbetsplatsbibliotek på ett så stort företag som Scania när han började 
jobba där (Intervju, 2006-04-10). ABF:s verksamhetsansvarig i Kristianstad ser dem 
som ypperliga tillfällen att låna böcker för dem som inte tar sig till biblioteket. Det 
gagnar alla i slutändan, menar hon (Intervju, 2006-04-03). Malmös ABF-representant 
tycker att: ”Arbetsplatsbiblioteken är bra, det är enkelt och nära. De kan nå personer 
som annars inte läser” (Intervju, 2006-03-15). 
 
6.3.14.3 Organisering 
Kulturnämndsordföranden i Östra Göinge tycker att ett arbetsplatsbibliotek skall organi-
seras genom en bokansvarig på företaget, ”en eldsjäl”. Folkbiblioteket skall i sin tur se 
till att böckerna byts ut. Han menar att: ”Om folkbiblioteket däremot sätter ut böckerna 
på plats är det samma sak som att kommunen sätter ut dem. Det blir inte bra, därför 
behövs bokombudet”. Vidare anser han att: ”Biblioteket och arbetsplatserna måste sam-
arbeta, annars fungerar det inte.” Han tror att det ska kunna göras inom den befintliga 
ramen (Intervju, 2006-03-31). Han avslutar sitt resonemang med: ”Proffsen på böcker 
finns på biblioteket” (Intervju, 2006-03-31). Kristianstads kulturnämndsordförande 
tycker att det inte nödvändigtvis behöver vara kommunen som står för organiseringen 
(Intervju, 2006-04-05). På Kristianstads bibliotek menar chefen att det gäller att bygga 
upp ett intresse för verksamheten, få arbetsgivarna att släppa till arbetstid för bokom-
buden. Verksamheten kan inte enbart bygga på eldsjälars engagemang. Verksamheten 
måste vara sanktionerad från företagen (Intervju, 2006-03-30). Bibliotekschefen i Östra 
Göinge betonar att det är lättare när man är på plats att driva en verksamhet (Intervju, 
2006-03-27). Folkbiblioteket i Malmö betraktar verksamheten som en basverksamhet. 
”På varje företag finns bokombud som fyra gånger per år får vidareutbildning på stads-
biblioteket. På arbetsplatsen ansvarar bokombuden för verksamheten så ingen av 
”bibliotekets dyrbara personal” behöver lägga arbetstid på företagen. 
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Intresset för att diskutera med bibliotekspersonalen på arbetsplatsbiblioteken brukade 
vara litet” (Intervju bibliotekschef, 2006-03-15).  
 
Metalls kulturombud i Malmö anser att folkbiblioteket behöver ta en större roll, stå för 
organisationen för att verksamheten skall hålla i längden. ”Bokombud blir ytterligare en 
roll att ta på sig, det blir lätt att man tänker att det kan jag ta imorgon. Biblioteket ger 
mer stuns i verksamheten” (Intervju, 2006-03-23). I Kristianstad berättar det fackliga 
kulturombudet: ”För att ett företag ska få ett arbetsplatsbibliotek krävs att det finns 
minst 50-60 anställda på företaget och att det ska finnas ett intresse. Det finns ca 200 
företag i förbundet och den fackliga representanten får förlita sig på signaler från 
ombudsmän, eftersom han själv bara har 3-4 dagar om året i effektiv tid avsatt för 
ändamålet. Utlåningen är enkel att följa via en lista med namn på låntagare och bok. 
Verksamheten kring arbetsplatsbiblioteken bygger mycket på bokombud. Han anser att 
det inte är svårt att hitta intresserade ute på arbetsplatserna, det är alltid några som är 
intresserade av böcker (Intervju, 2006-03-20). Informanterna från ABF i Kristianstad 
tycker att de bör organiseras i samarbete med ett huvudbibliotek (Intervju, 2006-04-03). 
ABF Malmös representant menar att det inte ska finnas några listor att fylla i när man 
lånar, utan vara mycket enkelt (Intervju, 2006-03-15). 
 
6.3.14.4. Finansiering 
Kulturnämndsordföranden i Malmö menar att det bästa vore om kommunen kunde stå 
för finansieringen, men samtidigt anser han att den kostnad företagen står för i dag är 
marginell (Intervju, 2006-03-23). I Kristianstad tycker kulturnämndsordföranden att 
företagen kan ha intresse av att finansiera verksamheten, men att facket kan hjälpa till. 
Hon hänvisar också till att det finns medel att söka hos Kulturrådet (Intervju, 2006-04-
05). Metalls kulturombud i Malmö anser att det vore bäst om företagen finansierade och 
folkbiblioteken stod för verksamheten (Intervju, 2006-03-23). Industriförbundets 
kulturombud i Kristianstad tycker att arbetsgivarna är positivt inställda. Han menar att 
kostnaden av 7000 är en bagatell för företagen, men fortsätter han: ”En förutsättning är 
att arbetsgivaren ser att arbetsplatsbiblioteken används, att de tillför något” (Intervju, 
2006-03-20). Östra Göinges kulturombud i Metall anser att finansieringen av ideo-
logiska skäl skall ske via fackföreningarna. Emellertid tycker han att det kan vara okej 
att företaget finansierar, under förutsättning att det inte vill styra över innehållet. 
(Intervju, 2006-04-10). Arbetsplatsbiblioteken bör finansieras med hjälp av KIA-bidrag, 
anser ABF Nordosts representant. Hon menar att det inte behöver innebära en så stor 
kostnad. ”Det behövs startpengar. Arbetsgivaren bör se det som personalvård och satsa 
några tusen per år” (Kristianstad, 2006-04-03). Malmös ABF-representant menar att, 
”det bästa hade varit om arbetsgivarna stod för kostnaden” (Intervju, 2006-03-15). 
 
6.3.14.5 Mål 
Målet för arbetsplatsbibliotek, anser kulturnämndsordförandena, är att öka läsandet, 
väcka nyfikenhet för boken bl. a. hos dem som annars inte läser (Intervju: Malmö, 
2006-03-23; Kristianstad, 2006-04-05; Ö Göinge, 2006-03-31). På Malmö folkbibliotek 
har arbetsplatsbiblioteken samma mål som verksamheten i övrigt, fantasi och ökad 
kunskap (2006-03-15). IF Metall ser som det främsta målet att öka läsandet, öka 
tillgängligheten, skapa en vana vid böcker samt öka läsförståelsen (Intervju: Malmö, 
2006-03-23; Kristianstad 2006-03-20; Ö Göinge, 2006-04-10). ABF Nordosts repre-
sentant tycker att: ”det viktigaste målet är att få fler att läsa eller lyssna på böcker. Att 
ge fler möjligheten att upptäcka läsglädjen. 
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För dem som inte läser i vanliga fall finns det ingen ursäkt längre. Arbetsplats-
biblioteken ska vara lättillgängliga för alla” (Intervju, 2006-04-03). 
 
6.3.14.6 Arbetsmiljö 
Arbetsplatsbiblioteken borde leda till ett positivt arbetsklimat, men det är svårt att mäta 
menar Industriförbundets representant i Kristianstad. Han berättar hur böckerna kan ge 
positiva samtal vid fika och lunchraster. Att de kan göra arbetet till en roligare plats att 
vara på. ”Ofta tas det en bok på rasten, och sen sitter man och läser eller tittar på 
bilderna” (Intervju, 2006-04-20). Malmös fackliga representant menar att han inte kan 
uttala sig i den frågan. Men fortsätter han; ”kanske om man läser mer och blir en bättre 
läsare, börjar man kanske också läsa om arbetsmiljöfrågor och kan hjälpa till att för-
bättra arbetsmiljön på det sättet” (Intervju 2006-03-23). Metalls kulturombud i Östra 
Göinge tycker att det blir ett positivt inslag i arbetsmiljön, ett andningshål eller en oas i 
verkstadsmiljön (Intervju, 2006-04-10). Kulturnämndsordföranden i Östra Göinge 
kommer indirekt in på frågan och menar att: ”Arbetsplatsbibliotek är personal-
befrämjande, lika väl som Friskis och svettis” (Intervju, 2006-03-31).  
 
6.3.14.7 Sammanfattning arbetsplatsbibliotek 
De fackliga informanterna menar alla, att läsningen ökar hos personalen på en arbets-
plats då där finns ett arbetsplatsbibliotek. Arbetsplatsbibliotekens läsfrämjande effekt 
motiveras främst genom deras lättillgänglighet. Men också för deras enklare lånerutiner. 
Alla våra informanter, med undantag från en mer restriktiv bibliotekschef, uttalar sig i 
positiva ordalag om arbetsplatsbibliotek. En bibliotekschef anser det vara en av folk-
bibliotekets basverksamheter. En annan menar, att dess tid kan vara förbi. En tredje 
önskar att det fanns fler. Arbetsplatsbibliotekens organisering menar alla skall ske i 
samverkan mellan fackförening bibliotek och företag. De fackliga representanternas 
trycker hårdare på folkbiblioteket som den ansvarige, medan bibliotekscheferna menar 
att huvudansvaret bör vila på fackföreningen. Verksamheten kan inte enbart bygga på 
eldsjälars engagemang, menar en facklig representant. ABF Malmös representant menar 
att det är viktigt att rutinerna kring utlåning på ett arbetsplatsbibliotek måste vara enkla. 
Finansieringen föreslås ske i samarbete mellan företag, kommun, fackförening och 
medel från Kulturrådet. En kulturnämndsordförande föreslår antingen kommun och 
företag, eller fack och företag. Metalls ombud föreslår folkbibliotek och företag som 
finansiärer. ABF föreslår Kulturrådet via KIA tillsammans med företagen. Represen-
tanter från alla kategorier menar att arbetsplatsbibliotek har en personlbefrämjande 
funktion.  En facklig representant kallar arbetsplatsbiblioteket ett andningshål eller en 
oas i verkstadsmiljön 
 
6.3.15 Framtida satsningar inom den läsfrämjande verksamheten 
Vi avslutad samtliga intervjuer med att fråga informanterna om de finns någon 
läsfrämjande verksamhet de skulle vilja satsa på i framtiden. Tidigare under intervjun 
frågade vi också om de önskade ett utökat samarbete med andra organisationer. 
 
6.3.15.1 Önskat samarbete 
Samtliga informanter utom kulturnämndens ordförande i respektive kommun tillfrå-
gades om de samarbetade med någon annan organisation, se 8.14.2. De fick som följd-
fråga skulle ni vilja utöka alternativt inleda ett samarbete med någon organisation? De 
flesta informanterna som t.ex. bibliotekscheferna besvarade inte följdfrågan. 
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Verksamhetsansvarig vid ABF Skåne Nordost ser gärna att samarbetet med folkbiblio-
teket ökar (Intervju, 2006-04-03). Fackliga representanten i Kristianstad har svårt att se 
någon annan samarbetspartner än folkbiblioteket, men kanske hade samarbete med t.ex. 
studieförbunden, ABF eller någon teaterförening varit möjlig (Intervju, 2006-03-20). 
Facklig representant i Lund önskar att de hade haft direktkontakt med biblioteket. Där 
finns kunskapen om böckerna, vilka som läses och vilka som är bra. En direktkontakt 
hade känts bättre än att alltid gå via ABF (Intervju, 2006-03-23). 
 
6.3.15.2 Idéer om läsfrämjande verksamhet i framtiden 
Vi ställde frågan: ”Vilken läsfrämjande verksamhet för den här gruppen skulle ni vilja 
satsa mer på framöver? Kultur- och fritidsnämndens ordförande i Kristianstad vill se en 
utökad uppsökande verksamhet. Det behövs långsiktiga satsningar. Det är svårt att nå 
till vuxna som redan har bestämt sig för att läsning inte är något för dem, man får jobba 
mycket med barnen. Politiskt kan man påverka t.ex. genom att ge föräldrar möjlighet att 
vara hemma mer med sina barn. Det är förstås inte säkert att man då väljer att läsa för 
dem (Intervju, 2006-04-05). Kulturnämndens ordförande i Malmö vill personligen att 
man ska satsa på den skrivna boken (Intervju, 2006-03-23). Kultur- och fritidsnämndens 
ordförande i Östra Göinge vill arbeta för att biblioteken blir till en del av samhället. 
Samverkan över gränserna är viktig och t.ex. föreningar skulle kunna ha en boklåda i sin 
klubbstuga. Han vill också satsa på en inventering av företagens intresse för arbetsplats-
biblioteken. Han betonar vikten av att utbilda personalen så att den kan hänga med i 
utvecklingen t.ex. på datorsidan (Intervju, 2006-03-31). 
 
Bibliotekschefen i Östra Göinge vill jobba vidare mot det mobila biblioteket. Det gäller 
att öka tillgängligheten, att visa vad vi har på nätet. De små filialerna kan ersättas med 
små bokbussar. Det ska vara möjligt att reservera via nätet och sedan få böcker trans-
porterade t.ex. till en stor arbetsplats med en bokbuss. På ett företag kan man prata om 
barnböcker och i samma bokprat väva in vuxenböcker. Genom att det är tillsammans 
med den fackliga representanten visar man på en gemensam inställning till läsandet. 
Man kan också presentera både den vanliga och en lättläst variant av samma bok. Den 
lättlästa kan göra en intresserad av att läsa den tjocka. Det är en motsvarighet till att 
man först ser en film och sedan vill man läsa boken. På så sätt visar man att den lättlästa 
boken fyller en annan funktion men har lika stort värde. Vi vill också inventera dagens 
sägner inom kommunen, till detta skulle vi helst vilja få en projektanställd. Vi vänder 
oss speciellt till läsovana vuxna och unga när det gäller dagens sägner (Intervju, 2006-
03-27). Bibliotekschefen i Kristianstad skulle vilja prova att låta bokbussen stanna vid 
arbetsplatser. Hon skulle också vilja satsa mer på andra former av läsande än den 
traditionella boken, t.ex. CD-böcker och med tiden också på MP3-böcker (Intervju, 
2006-02-02). Bibliotekschefen i Malmö skulle vilja att biblioteket i framtiden har ett 
antal bokbilar som ständigt är ute på uppsökande uppdrag till t.ex. dagis, äldreomsorg 
och företag. Hon skulle vilja prova babycafé riktat enbart mot pappor och barn. Hon vill 
låta folk möta biblioteket där de minst anar det (Intervju, 2006-03-15). Biblioteks-
cheferna diskuterar också hur de vill förbättra organisation, personalens utbildning och 
media m.m. 
 
ABF:s representant i Malmö skulle vilja köpa in ljudböcker och fler lättlästa böcker. 
Hon vill också ha fler författarbesök, eftersom det personliga samtalet är viktigt, och 
många fler ”Läs för mig pappa”. Hon vill också prova en kombination av litteraturcirkel 
och ”Läs för mig pappa” (Intervju, 2006-03-15). 
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Verksamhetsansvarig, ABF Skåne nordost påpekar att ett projekt som “Läs för mig 
pappa” måste hålla på i många år för att nå fler. Det skulle finnas projektmedel för att 
någon aktivt skulle kunna gå ut på arbetsplatserna och söka upp de som jobbar och 
fackföreningarna. Hon betonar vikten av att hela tiden informera om verksamheten, att 
de skulle behöva draghjälp av t.ex. tidningar. Hinder är ekonomi, tid och personal 
(Intervju, 2006-04-03).  
 
Den fackliga representanten i Kristianstad skulle vilja satsa på cirkelverksamhet. Vad 
gäller arbetsplatsbiblioteken, menar han att kontakten med biblioteken är enkel, men att 
det krävs pengar, tid och ork. Han hoppas att sammanslagningen mellan Industrifacket 
och Metall ska förbättra situationen. De blir då tre stycken som arbetar med kultur och 
fritid. ”Det gäller att börja smått och öka på efterhand, annars orkar man inte” (Intervju, 
2006-03-20). Den fackliga representanten i Lund vill starta fler arbetsplatsbibliotek och 
vill att folkbiblioteken gör en reklamdrive för detta. Han önskar som facklig repre-
sentant mer tid avsatt för kulturen, både till konst, arbetsplatsbibliotek m.m. Hinder är 
att det finns för lite tid och pengar och att frågan inte är prioriterad. ”Metall går ihop 
med Industrifacket i maj och vi hoppas då få in mer engagemang i utbildningsfrågan” 
(Intervju, 2006-03-23). Den fackliga representanten i Östra Göinge vill också satsa på 
fler arbetsplatsbibliotek. Han vill även att fler ska få möjlighet att komplettera sina 
betyg. Det ska gå att läsa på kvällstid eller för skiftare på dagtid. Besök av kända 
författare menar han kan också ge mycket. De hinder han ser är att det är tungrott, att 
det krävs eldsjälar (Intervju, 2006-04-10).  
 
Sammanfattningsvis diskuterar kulturnämndernas ordförande önskvärda satsningar på 
helt olika nivåer. Bibliotekscheferna vill förbättra tillgängligheten med bl.a. bokbilar 
som kör ut till arbetsplatserna. För övrigt diskuteras de bl.a. bokprat på arbetsplatser, 
inventering av sägner, andra former av böcker, t.ex. CD-böcker och MP3-böcker och 
babycafé’ för pappor. Representanterna för ABF och facken vill satsa mer på arbets-
platsbibliotek. Det finns också tankar om fler ljudböcker och lättlästa böcker. ABF 
informanterna vill se fler “Läs för mig pappa”. De fackliga representanterna i Östra 
Göinge och Kristianstad vill satsa mer på studiecirklar, bl.a. för att läsa in gymnasie-
kompetens. Samtliga fackliga representanterna ser som hinder att det är så liten tid 
avsatt till kultur och att det därmed krävs ”eldsjälar” för att hålla igång verksamheten. 
Aktörernas har därmed relativt olika uppfattning om vilken typ av läsfrämjande verk-
samhet de vill satsa på. Speciellt märks skillnaden vad gäller ABF och facken i 
förhållande till bibliotekscheferna. De förra ser arbetsplatsbiblioteken som det de vill 
satsa på, men detta nämns inte av bibliotekscheferna. De fackliga representanterna ser 
gärna ett utökat samarbete med biblioteken. 
 
6.3.16 Sammanfattning av intervjuer 
Kulturnämndernas ordförande och bibliotekscheferna har i vissa frågor liknande 
ställningstagande. Båda aktörsgrupperna anser att det är ett problem om läsande i LO-
gruppen minskar, men ställer sig samtidigt tveksamma till den statistiska undersök-
ningens betydelse. Bland annat framkommer tankar som att LO-gruppen minskar och 
TCO och SACO ökar. Detta skulle kunna innebära att de läsande flyttar från LO till de 
andra förbunden. Det diskuteras också om det är så att andra media har ersatt böcker, 
vilket för vissa av informanterna innebär att problemets betydelse minskar alternativt 
försvinner.  
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Åsikterna om läsning av skönlitteratur respektive facklitteratur varierade, en ordförande 
i kulturnämnden menade att en minskning av läsandet av skönlitteratur hade mindre 
betydelse. En bibliotekschef uttryckte däremot att en minskad läsning av upplevelse-
litteratur hade stor betydelse. Alla informanterna inom ABF och facken tycker däremot 
att det är ett problem att läsandet inom LO-gruppen minskar och ingen diskuterar LO-
gruppens minskning eller om det läses annat än böcker istället.  
 
De politiska insatser ABF och facken vill se är att bibliotekens tillgänglighet förbättras, 
bl.a. vill de inte att filialerna ska läggas ner. De vill också se ökade satsningar på projekt 
såsom “Läs för mig pappa”. De kommenterar också den uteblivna effekten av den 
sänkta bokmomsen. En politisk insats vi tog upp i intervjuerna var Kunskapslyftet. Alla 
informanter hade en positiv bild av dess betydelse. En ABF representant menade 
emellertid att de som inte var studiemotiverade aldrig söktes upp. Facken, betonar 
betydelsen av samverkan, främst med biblioteket men även med studieförbunden. 
 
När det gäller vilka politiska insatser som behövs berörde kulturnämndernas ordförande 
förutom skolan endast biblioteken. Skolan diskuteras inom samtliga grupper, och 
motstridiga åsikter framkom t.ex. mellan en kulturnämnd och ABF vad gäller om 
skolklassernas storlek påverkar läsandet. Enligt kulturnämndernas ordförande är det 
biblioteket som ska arbeta läsfrämjande för den här gruppen, men även skolan, 
arbetsplatser och studieförbund kom upp. De menade också att läsfrämjande verksamhet 
för läsovana vuxna ingår i folkbibliotekens ansvarsområde och att en bra väg är att 
arbeta aktivt för arbetsplatsbibliotek. Bland bibliotekscheferna fanns däremot åsikten att 
det behövs politiska insatser på flera nivåer, t.ex. att Kulturrådet gjorde specifika 
satsningar. Bibliotekscheferna gav många förslag på vem som ska arbeta med det, men 
betonade att fackföreningar/LO var en av de bäst lämpade. Initiativ ska inte komma 
uppifrån utan genom dialog. Vad gäller frågan om det ingår i folkbibliotekets 
verksamhet skiljde sig svaren åt men detta kan kanske tolkas som att biblioteket vill nå 
alla men ser det inte som möjligt. Här finns alltså en påtaglig skillnad när man jämför 
kulturnämndernas och bibliotekschefernas åsikter.  
 
Både inom gruppen kulturnämndernas ordförande och gruppen bibliotekschefer tolkas 
bibliotekslagen olika, alla menar att det ska finnas ett fysiskt bibliotek, men däremot ser 
de olika på filialerna betydelse. En bibliotekschef menar, att det är politikernas uppgift 
att bestämma, om lagen innebär att biblioteket ska finnas på olika platser i samhället 
eller om det räcker med ett huvudbibliotek. Satsar man eller drar man ner på den 
läsfrämjande verksamheten? I Östra Göinge ingetdera enligt kulturnämndens 
ordförande. I ett längre tidsperspektiv har emellertid ett antal arbetsplatsbibliotek 
försvunnit i Östra Göinge, i Malmö har antalet varit relativt konstant och vad gäller 
Kristianstad har vi inga uppgifter. På senare tid har två mindre utlåningsstationer lagts 
ner i Kristianstad, och i Malmö har stadsdelsbiblioteken haft kärva tider. Både 
kulturnämndernas ordförande och bibliotekscheferna anger att det är barn och unga som 
prioriteras i verksamheten. En av bibliotekscheferna menar att om gruppen “läsovana 
vuxna” finns med, så är det i så fall indirekt. 
 
Två av kulturnämndernas ordförande, Kristianstad och Malmö, vill att den statliga 
styrningen av kommunens kulturpolitik ska minska. Den tredje, Östra Göinge, önskar 
mer styrning av kulturpolitiken för att kulturen inte ska försvinna i kommunen.  
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Den här skillnaden kan bero på att det i Östra Göinge är svårare att hävda kulturens 
betydelse gentemot övrig verksamhet. Det kan också bero på att kulturen har en mer 
underordnad roll över huvud taget. Två av bibliotekscheferna ansåg att en tydlig politisk 
styrning är önskvärd, medan den tredje ansåg att politisk styrning ibland kan vara bra. 
Vi uppfattar det som att hos bibliotekscheferna finns önskemål om en tydligare politisk 
styrning vad gäller prioriteringar, både från stat och kommun. 
 
Vi frågade de fackliga representanterna om läsfrämjande verksamhet är en del av deras 
ansvarsområde. Samtliga tyckte att det ingick, men av olika orsaker, antingen för dess 
betydelse för deltagande i en demokrati eller för att medlemmarna inte ska utestängas 
från arbetsmarknaden. Inom samtliga aktörsgrupper tyckte man att intresset är lågt för 
läsfrämjande verksamhet. Först när en verksamhet är igång kom intresset, detta gällde 
speciellt arbetsplatsbiblioteken. För att få deltagare till olika läsfrämjande aktiviteter 
behövs det enligt studieorganisatörerna ett personligt engagemang och att kontakter tas 
med presumtiva deltagare. 
 
På frågan om vilka barriärer de anser att läsovana har till läsandet nämner aktörer något 
färre barriärer ju högre position de har. Barriärer som nämns av kulturnämndsord-
förandena och bibliotekschefer är uppväxt och dåliga läskunskaper med från grund-
skolan, bibliotekets utformning, tv- och datoranvändande. En av bibliotekscheferna 
nämner indirekt också kön som barriär. Läsning är ett aktivt val till skillnad från tv-
tittandet, menar en bibliotekschef. Folkbiblioteket är till för alla, menar alla våra infor-
manter. Informanter från alla organisationer uttrycker också att det är upp till var och en 
att besöka eller inte besöka folkbiblioteket. Attityder som nämns är t.ex. att det inte är 
manligt att läsa. På frågan om vilka barriärer de anser att de läsovana har till läsandet, 
tar representanter från IF Metall och ABF upp, tidsbrist, tv och datorer, uppväxt, 
dyslexi, kön och bibliotekets utformning. Tiden som barriär diskuteras av ABF och de 
fackliga informanterna, men inte av bibliotekschefer och kulturnämndsordförandena. 
Läsning kan verka statushöjande men det kan också vara tvärtom, enligt våra fackliga 
informanter. En informant från ABF menar att det kan vara statushöjande för facket att 
organisera ett arbetsplatsbibliotek. 
 
I frågor kring verksamhetens utformning talar kulturnämndsordförandena om att skapa 
meningsfullhet i läsandet genom att placera in det i ett sammanhang, och om vikten av 
samverkan. Bibliotekscheferna talar om bibliotekets utformning, tillgänglighet, och 
vikten av ett gott bemötande. Bibliotekscheferna vill förbättra tillgängligheten med bl.a. 
bokbilar som kör ut till arbetsplatserna. För övrigt diskuteras de bl.a. bokprat på 
arbetsplatser, inventering av sägner, andra former av böcker, t.ex. CD-böcker och MP3-
böcker och babycafé’ för pappor. Angående arbetsplatsbibliotekens organisation, 
finansiering och mål tycker en kulturnämndsordförande att arbetsplatsbibliotek skall 
organiseras i samverkan mellan företag och bibliotek. En annan menar att de inte 
nödvändigtvis behöver vara kommunalt organiserat. Målet tycker de främst är att vara 
läsfrämjande. Detsamma anser bibliotekscheferna. En bibliotekschef anser att det är 
viktigt att företagen sanktionerar verksamheten.  
 
Våra fackliga informanter diskuterar kring behovet av samverkan med biblioteket för att 
ge en effektiv läsfrämjande verksamhet. ABF talar främst om arbetsplatsbibliotek och 
olika projekt, ABF centralt menar också att det är viktigt att deltagarna i ett projekt 
gillar det och mår bra av det.  
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Arbetsplatsbibliotek ses som ett medel att ta sig över tidsbarriären menar flera av våra 
informanter. De fackliga representanterna från Malmö och Kristians tad vill gärna att 
folkbiblioteket skall vara behjälpliga i verksamheten kring arbetsplatsbiblioteken, 
detsamma menar en av ABF-representanterna. Kulturombudet från Malmö tycker också 
att det är viktigt att verksamheten inte bara bygger på eldsjälars engagemang. Våra 
informanter verkar vara överens om att arbetsplatsbibliotekens främsta mål är att vara 
läsfrämjande, genom att öka tillgängligheten av boken.  
  
Representanterna för ABF och facken vill satsa mer på arbetsplatsbibliotek. Det finns 
också tankar om fler ljudböcker och lättlästa böcker. ABF informanterna vill se fler 
“Läs för mig pappa”. De fackliga representanterna vill också satsa på studiecirklar, bl.a. 
för inläsning av gymnasiekompetens. Samtliga fackliga representanterna ser som hinder 
att det är så lite tid avsatt till kultur och att det därmed krävs ”eldsjälar” för att hålla 
igång verksamheten. Aktörernas har därmed relativt olika uppfattning om vilken typ av 
läsfrämjande verksamhet de vill satsa på. Speciellt märks skillnaden när det gäller ABF 
och facken i förhållande till bibliotekscheferna. De förra ser arbetsplatsbiblioteken som 
det de vill satsa på, men detta nämns inte av bibliotekscheferna. Detta kan möjligtvis 
bero på att arbetsplatsbibliotek redan ingår i verksamheten. De fackliga representanterna 
ser gärna ett utökat samarbete med biblioteken. 
 
 
7 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Vi ville med undersökningen visa hur de utvalda aktörerna förhåller sig och agerar mot 
bakgrund av det minskade läsandet inom LO-gruppen. Vi vill se om aktörerna påverkas 
av sina positioner och av kommunernas förutsättningar och vilken medvetenhet som 
finns om problematiken. Problemställningen konkretiserade vi ytterligare genom att vi 
delade upp den i fyra frågeställningar vilka vi kommer att diskutera i det här kapitlet. De 
fyra frågeställningarna är emellertid mycket nära förknippade och svåra att helt separera 
från varandra. Hur en aktör ser på den läsfrämjande verksamheten för ”läsovana” 
påverkar t.ex. satsningar på densamma. 
 
7.1 Utifrån vilken syn på sin egen respektive samhällets 
roll/skyldigheter agerar aktörerna? 
 
Våra intervjuer inledde vi med att hänvisa till en undersökning som visar att läsandet av 
böcker i gruppen LO-anslutna män minskat kraftigt (Nelander & Goding, 2004). Vi 
frågade informanterna om de ansåg att detta var ett problem. Bland annat framkom att 
informanter i grupperna bibliotekschefer och kulturnämndens ordförande ansåg att det 
minskade läsande inom LO kan bero på att antalet LO-medlemmar minskat under tiden. 
De som lämnat LO skulle vara de som läser och dessa skulle idag istället tillhöra TCO 
och SACO. Representanterna för ABF och facken diskuterade däremot inte någon 
annan förklaring till undersöknings resultat. Vi granskade statistiken. Andelen LO-
medlemmar som inte läst en bok de senaste 12 månaderna ökade från 38 till 47 procent, 
d.v.s. med 9 procent (Nelander & Goding, 2004). Under motsvarande period, 1999 till 
2003, minskade antalet manliga LO-medlemmar med 8 procent (Brev, 
Landsorganisationen i Sverige, 2006-05-15). Vad som ser ut som en enkel förklaring, 
blir genast mer komplicerat när man ser närmare på läsandet av böcker inom TCO och 
SACO under samma period.  
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Läsandet minskade även inom gruppen manliga TCO-medlemmar med 3 procent och 
inom gruppen manliga SACO-medlemmar med 2 procent. Det minskade antalet 
medlemmar, kan alltså vara en del av förklaringen, men vi tror att det finns fler. 
Undersökningar av det här slaget ger enligt vår uppfattning lätt en bild av hela LO-
kollektivet som en icke läsande grupp, vilket inte överensstämmer med verkligheten. I 
samma undersökning framgår att 18 procent tillhör gruppen aktiva läsare, d.v.s. har läst 
böcker i stort sett varje vecka. Totalt är emellertid antalet aktiva läsare betydligt lägre 
inom LO än inom SACO och TCO. En av våra informanter betonade trots detta att det 
är viktigt att inte bara se till LO-gruppen. ”Jag har mött dåliga läsare från flera olika 
grupper” (Intervju, bibliotekschef, Kristianstad, 2006-03-30). 
 
I vår undersökning gick inga tydliga skillnader att se mellan aktörernas åsikter vad 
gäller varför ett minskat läsande är ett problem. Demokratiaspekten diskuterades 
emellertid mest av representanterna för ABF och facken. En av undersökningen IALS 
slutsatser var att läsandet måste underhållas, det räcker inte med en god läsförmåga när 
man lämnar gymnasiet (Skolverket, 1996). Allt fler studerar vid universitet och 
högskolor, vilket kan ses som en väg mot att läsförmågan förbättras. Även andelen 
studenter från arbetarhem har ökat (Statistiska centralbyrån, 2004). En undersökning 
från SOM-institutet visar att läsvanorna förändras, vi läser dagstidningar på ett annat 
sätt. Vi läser mer sporadiskt, koncentrerar läsningen i större utsträckning till ett tillfälle 
och läser kortare tid (Sternvik, 2004). Detta liksom ett minskat deltagarantal i ABF: s 
kurser kan tyda på att underhållet av läsförmågan inom LO-gruppen minskar. Å andra 
sidan använder vi allt mer tid åt andra media, TV och datorer. I vår undersökning 
menade några av våra informanter att läsande idag är mer ytligt. Att tidningar som 
Metro, dagstidningar på nätet m.m. aldrig dyker på djupet. Ytligheten skulle kunna leda 
till att människors värdegrunder blir mer och mer olika. 
 
Benämningen ”eftersatta grupper” har använts i olika rapporter. Ofta menades stora 
delar av LO-kollektivet därför att alla forskningsrapporter i det här sammanhanget 
visade att läsvanor i princip är klassbundna. Detta skulle i sin tur kunna tolkas som att 
man såg en stor del av svenska folket som eftersatta (Sjöholm, 1995, s. 39-40). 
Larmrapporter, som den från LO, kan ses som ett sätt att legitimera egna intressen, det 
egna arbete och missionen i sig. Missionen skulle i vår undersökning bygga på 
uppfattningen att det finns “läsovana”, att de ”läsovana” bör läsa mer och det egna 
intresset skulle vara den läsfrämjande verksamheten. Den läsfrämjande verksamheten 
skulle enligt det här synsättet bedrivas av en bildad medelklass. Vi kan inse att det i all 
slags mission kan finnas ett egenintresse. Vi lät tankarna flyga iväg, associerade till män 
som kallar sig feministiska, biståndsorganisationer i svältdrabbade länder o.s.v. Om 
man generaliserar skulle en man inte kunna arbeta för jämlikhet, en rik inte för de 
fattiga. Konsekvensen av detta skulle kunna vara att det är endast ”hjälp till självhjälp” 
som saknar egenintresse? Detta skulle i så fall motsvaras av att t.ex. folkbiblioteket 
förbättrar tillgängligheten, genom att starta arbetsplatsbibliotek. Vi har därmed ändå inte 
helt undvikit missionerandet, ännu bättre skulle vara att de “läsovana” känner ett behov 
av att läsa mer och därför startar ett arbetsplatsbibliotek. Om inte behovet att läsa finns, 
har vi närmat oss den verbala kulturen, som vi återkommer till. 
 
I vår undersökning frågade vi aldrig direkt vilken litteratur som ska befrämjas. Däremot 
frågade vi informanterna om de tyckte det hade någon betydelse om det minskade 
läsande var av skönlitteratur eller facklitteratur.  
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Några informanter kom ändå att diskutera betydelsen av vad som läses. En informant 
uttryckte det helt enkelt som: ”Folk läser kanske inte vad man vill att de ska läsa.” 
Vilket vi tolkar som att han menar att det läses mycket av dålig kvalité. En annan 
informant menade att många tycker att läsandet i sig är det viktiga ”Jag går nog mot 
strömmen där. En deckare ger inte mig någonting”. En annan informant tycker just att 
”det viktigaste är att man läser, inte vad man läser. Även inom fackföreningsrörelsen 
finns det tankar om vilken litteratur som man vill främja. Kulturansvarig vid IF Metall 
centralt framhåller att ett bra sätt att stimulera språket och utveckla det är att läsa 
böcker. ”Mest vill vi sprida böcker som säger något om den värld vi lever i, som 
skärskådar och sätter fingret på ömma punkter, som kritiskt nagelfar vad som har hänt, 
händer och är på väg att hända. Det är viktigt med ett igenkännande vilket gör att 
arbetarlitteratur från igår och idag känns mest angelägen” (Brev, kulturansvarig, IF 
Metall centralt, 2006-05-09). Lönnroth (1998) menar att man inte ska vara rädd för att 
föra ut klassikerna till folket. Att det kan vara ett sätt att undervärdera människors 
kapacitet att begränsa utbudet till populärlitteratur. Enligt Bourdieu är vad som 
betraktas som litteratur av god kvalité också ett sätt att särskilja sig, eftersom den smak 
som bedömer litteraturen innehas och ges legitimitet av de dominerande klasserna 
(1991).  
 
Enligt Bourdieus teorier är smaken en avläsare av vilken social position man har. Den 
smak de grupper har som har störst tillgång på kulturellt och ekonomiskt kapital, blir 
betraktad som den ”goda smaken” som i sin tur skall förmedlas till alla 
samhällsmedborgare (Carle, 1998). Detta förmedlande menar Sjöholm kan ske genom 
kulturella institutioner och förmedlare och kan bli till grund i kampanjer för bildning 
(1995). Bourdieus visar i sin forskning hur människor med liten eller ingen legitim 
kultur ändå erkänner överhögheten hos den kultur de själva inte har så mycket av. Den 
accepteras som finare än den egna kulturen. Den kulturen som erkänns som legitim, 
behärskas av de högre klasserna. Bourdieu talar också om en maktrelation som finns 
dold i ambitionen att föra ut kulturen till folket. Någon har något att ge ut till någon 
annan som lider brist (Broady, 1987). När det erbjudna emottas accepteras också den 
givandes dominans.  
 
Zetterlund och Hansson (1997) diskuterar hur bibliotekens värdegrund är under 
förändring. Från att biblioteken har förmedlat värden som handlade om ett brett 
deltagande i den demokratiska processen, fri tillgång till kultur, samt fri och jämlik 
tillgång till information, har det nu uppstått en mångfald av normer och värdesystem. 
De nya normerna antingen kompletterar eller motarbetar varandra. När biblioteks-
cheferna i vår undersökning anser att en tydligare politisk styrning kan vara bra, kan 
man se det mot denna mångfald av normer och värdesystem som Zetterlund och 
Hansson beskriver (1997). En bibliotekschef uttryckte det som; ”om det här är en grupp 
som politikerna tycker att biblioteken ska satsa på, behövs det tydliga incitament och 
resurser” (Intervju, bibliotekschef, Östra Göinge, 2006-03-27). Flera av informanterna 
kommenterade också att den politiska majoriteten i kommunen har förhållandevis liten 
betydelse för kulturpolitikens utformning. 
 
Varken kulturnämnder eller folkbibliotek nämner “läsovana” vuxna i sina 
målbeskrivningar. En av bibliotekscheferna menade att de kunde finnas med indirekt. 
Folkbiblioteket är till för alla, det är något alla våra informanter är överens om. Flera 
menar också att det är ett omöjligt mål att nå ut till alla.  
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En av bibliotekscheferna anser inte att mindre bibliotek ökar tillgängligheten för de 
biblioteksovana. Medan en av fackrepresentanterna menar att mindre bibliotek kan 
föredras av de ovana. Risken finns att mindre filialer och arbetsplatsbibliotek läggs ner, 
medan satsningarna görs på stadsbiblioteken. I två av kommunerna verkar inga fler 
nerdragningar vara aktuella, men i den varuproducerande kommunen, råder olika åsikter 
om biblioteksfilialernas vara eller inte vara. Bibliotekschefen vill satsa på en bokbuss 
och på så vis tror hon att folkbiblioteket kommer att nå ut till fler. Å andra sidan menar 
samma bibliotekschef att nya studerande hellre vänder sig till folkbiblioteket än till 
biblioteket på högskolan. Folkbiblioteket har de anknytning till sedan tidigare och 
betraktar inte som främmande. Kulturnämndsordföranden däremot menar att folk vill ha 
biblioteket där man bor, och att även om man inte är en regelbunden biblioteksbesökare 
så betraktas biblioteket som viktigt för orten. Han menar å andra sidan att biblioteket 
har fjärmat sig från samhället och att många ur arbetarklassen inte ser biblioteket som 
ett rum för dem.  
 
Ett problem i vår undersökning har varit just vilka begrepp vi kunde använda. En av 
bibliotekscheferna svarade på vår förfrågan till intervju: ”Vi delar inte in våra låntagare 
i lågutbildade och högutbildade.” En annan bibliotekschef menade att man inte kan tala 
om “läsovana”, då kommer ingen. Vi frågade kulturansvarig vid IF Metall vilka ord hon 
tycker är bra i det här sammanhanget? ”Jag tycker man kan använda ordet “läsovana” 
liksom kortutbildade men lågutbildade tycker jag är förnedrande. Däremot ska man 
visst använda ordet arbetare, det är ett bra och fint ord” (Brev, Stockholm, 2006-05-09). 
Vi har valt att använda ordet lågutbildade i statistiken, eftersom det begreppet används i 
de statistiska undersökningarna. Vi använder också ordet “läsovana”, eftersom ordet 
används i bl.a. de fackliga organisationernas egna beskrivningar av de läsfrämjande 
projekten. En av våra utgångspunkter var: Hur breddar man läsandet, hur når t.ex. 
folkbiblioteket de som inte kommer dit? I undersökningar med biblioteksperspektiv 
används begreppen non-users, icke-användare, men eftersom vår undersökning sträcker 
sig utanför biblioteksvärlden, var det ett alltför snävt begrepp.  
 
Våra informanter var överens om skolans ansvar och hur viktigt det är att sätta in 
resurser tidigt. Synen på hur man ska agera och förhålla sig emot de vuxna läsovana, var 
mera uppgiven. Arbetsplatsbibliotek upplevde alla positivt, men samtidigt är sats-
ningarna begränsade och ansvaret läggs på kulturombud på arbetsplatser och fack-
föreningar, där ofta belastningen redan är hård. Den stuns som en av informanterna 
nämnde behövdes, är inte alltid så lätt att finna. Behovet av eldsjälar som offrar mycket 
av sin egen tid, upplevs som stort för att den läsfrämjande verksamheten skall vara 
möjlig. Folkbibliotekarier och kulturnämndsordförande betonar det egna ansvaret 
medan fackföreningsrepresentanter och ABF representanter lägger ett större ansvar på 
samhälle och företag. Folkbiblioteksrepresentanter talar om facket som ansvariga medan 
fackrepresentanterna önskar mer engagemang från folkbiblioteken. Vi upplever det som 
att ingen tar något direkt ansvar för problemet. Det betraktas istället som vars och ens 
personliga ansvar. 
 
7.2 Vilka barriärer för läsande anser aktörerna att det finns inom den 
här gruppen? 
 
Sjöholm diskuterar hur de kulturella hierarkierna under hela moderniseringsprocessen 
har förändrats. 
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Hon menar att det ”idag inte längre är möjligt att upprätta en enhetlig kulturell hierarki 
– även om det finns de som försöker (Sjöholm, 1995, s. 59). Ett minskat läsande skulle 
kunna ses som att tecken på att en ny delkultur växt fram där ”att inte läsa” ses som 
bättre än ”att läsa”. Det är genom att skilja sig från det etablerade, distinktionen, man 
ser sig själv. Enligt bibliotekschefen i Östra Göinge visar undersökningar gjorda i USA 
att en sekundär muntlig kultur har vuxit fram. Det är en verbal kultur, där man väljer 
bort det skrivna. ”Jag kan se att något liknande händer här i Sverige. Vi har inte längre 
100 procent läskunnighet, vilket vi haft tidigare. Samhället är mycket komplext, det 
räcker inte att kunna läsa utan man måste kunna läsa snabbt också. De större kraven gör 
att många på ett tidigt stadium ger upp läsandet” (Intervju, 2006-03-27). 
 
I takt med att vårt samhälle bli allt mer komplicerat ställs allt högre krav vad gäller 
läsförmågan. God läsförmåga anses dessutom av många vara en förutsättning för ett 
aktivt deltagande i demokratiarbetet. LO skriver t.ex. att ”på längre sikt kan läsovana 
leda till att förmågan att kommunicera blir sämre, passivitet, osynlighet och ensamhet. 
Enskilda individer hamnar i en utsatt situation samtidigt som hela samhället påverkas 
när skillnaderna mellan människor ökar” (Landsorganisationen i Sverige, 2000). 
 
Marianne Högmark från ABF, skriver i sin artikel om ”Läs för mig pappa ” att ”ingen 
vill vara svag, alla vill vara starka”. Vi måste se till det som finns, se mer på människors 
tillgångar och resurser än till deras begränsningar. Hon tror att styrkan i projektet ”Läs 
för mig pappa”, är att man fokuserar på fädernas betydelse för sina barn, istället för på 
att det är ett problem att de inte läser. Ett problem som de ska få hjälp för (2005). 
Högmark menar att både studieförbund och folkhögskolor har svårigheter när det gäller 
sättet att betrakta ”svaga grupper”, och att man koncentrerar sig på svagheter istället för 
att se den styrka som finns hos människorna. Hon menar vidare att detta synsätt är 
passiviserande och också kan innebära att människor vänder verksamheter ryggen. Hur 
ska folkbiblioteket nå de som inte läser, vilka förhållningssätt finns hos folkbiblioteken 
idag? Vilket bemötande får man som ny ovan besökare? Två av bibliotekscheferna 
beskrev att de jobbade mycket med bemötande. Vi tror första mötet med en institution 
är mycket viktigt. Kommer man som ovan besökare och blir illa bemött, drar man sig 
för ett nytt besök. Malmös bibliotekschef berättar hur de olika stadsdelsbiblioteken 
skulle utvecklas genom att profilera sig, så att utbudet anpassades efter de önskemål 
som fanns i respektive stadsdel (Intervju, 2006-03-15). Profilering kan vara en väg att 
nå ut till flera, men då kan man inte profilera sig så hårt att man utestänger andra. Det är 
en svår intention ”att vara till för alla”. En facklig informant menade att biblioteket 
marknadsför sig alldeles för lite. Vi tror att med ett utökat samarbetet med fack-
föreningar och ABF kan man lättare nå de arbetare som i dag anser att biblioteket inte är 
någonting för dem. Samme informant menar att något som verkligen höjt statusen på 
böcker är vägkrogsbiblioteken med sina Cd-böcker och detsamma menade en ABF-
representant.  
 
Landsorganisationen i Sverige skriver på sin hemsida att kulturinstitutionerna betraktas 
av tradition ofta som en del av det borgerliga kulturarvet och därmed fjärmas LO-
förbundens medlemmar (Landsorganisationen i Sverige, 2000). Metall menar att det 
största hindret för “läsovana” att besöka biblioteket är den mentala tröskeln. ”Lästips av 
bokombud och arbetskamrater är ofta avgörande för många att börja läsa” (Almerud, 
2004, s.187). 
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Ett folkbibliotek är till för alla, men om delar av LO-gruppen inte tycker att folkbiblio-
teket är en institution för dem, ska man acceptera detta eller ska man söka nya vägar? 
Folkbiblioteken är sprungna ur folkrörelsernas bibliotek, varför har de då blivit 
medelklassens rum? Sven B Ek menar att den borgerliga överklassens kultur under 
1900-talets början blev symbol för den ”goda konsten”. Vilket innebar den kultur 
gemene man inte hade råd med. Han menar att den därigenom blev till en negativ 
symbol, och i sin yttersta konsekvens något mänskligt förtryckande. ”Vill man inte 
förstå detta som en del av sanningen om den offentliga kulturpolitikens svårigheter att 
nå framsteg, har politiken inte stora möjligheter att lyckas” (Ek, s. 9). Det ligger i 
folkbibliotekets intentioner att vara till för alla. Kanske kan man då också söka nya 
vägar för att nå också de skattebetalare som väljer bort folkbiblioteksbesöket? Flera av 
våra informanter tar upp författarbesök som en bra läsfrämjande verksamhet, i mötet 
med en verklig skrivande människa kan skapas nyfikenhet till hans/hennes författande, 
och då också till boken. Läsningens position som något främmande, som finkultur 
enbart för medel och överklassen, kan flyttas ner och bli något mer marknära för 
gemene man. 
 
En orsak till att biblioteket inte vill kännas vid problematiken med ”socialt utestängda” 
kan vara, en omedveten önskan att utestänga just de grupper som inte besöker biblio-
teket. Bourdieu beskriver en mekanism som gör att en viss grupp människor utesluts 
från det politiska spelet, eller skolan, eller från någon annan institution exempelvis 
biblioteket med motivationen ”att de inte är intresserade”. De som elimineras är de som 
de dominerande själva skulle ha eliminerat om de haft makt till det. Han menar också att 
detta är ett dolt system av tyst överenskommelse, ett censussystem. Han fortsätter: 
”Människor elimineras till stor del därför att de inte tillerkänner sig kompetens…” 
(1991, s. 261). Han fortsätter med att konstatera att ”de som elimineras medverkar på så 
sätt till sin egen eliminering – vilken underförstått erkänns som legitim av dem som är 
dess offer” (1991, s.261). Med andra ord, eftersom de själva inte tror sig vara 
kompetenta, utesluter de sig själva. Enligt Bourdieu är det just vad den dominerande 
gruppen önskar, om än inte medvetet. Det blir både smidigt och oåtkomligt eftersom det 
är misskänt hos individerna (1991).  
 
Enligt Bourdieu innebär särskiljandet eller distinktionen att man via smak och olika 
tillgång av symboliskt kapital, visar tillhörighet till vissa grupper samtidigt som man 
avgränsar sig från andra (Carle, 1998). I vår undersökning skulle detta motsvara att dela 
upp människor i vana och ovana läsare. Den vana läsaren kan i den läsfrämjande verk-
samheten betraktas som dominerande den läsovana. Detta behöver inte innebära att 
särskiljandet är medvetet. Motivet kan vara gott. Men när det i relationen saknas inslag 
av jämlikhet kan missionerande få den motsatta effekten att motsättningarna fördjupas. 
Är det så att den ”missionerande” väljer symtomen, istället för den bakomliggande 
orsaken? I så fall skulle symtomen vara att det finns fler ”läsovana” och den bakom-
liggande orsaken vara att klassklyftorna i vårt samhälle ökar. Om detta resonemang ska 
vara hållbart, måste det för det första bygga på en övertygelse att vi har ett klassamhälle.  
Ett klassamhälle med eftersatta arbetare och en priviligerad borgarklass. Frykman och 
Löfgren (1985) menar att klassutjämningen är en utopi. Det finns också undersökningar 
som tyder på att klyftorna i samhället ökar. Kullberg (2006) berättar om tre rapporter 
som pekar på detta. Rapporten ”Värmlänningarnas liv och hälsa” visar t.ex. ”positiva” 
samband mellan dålig hälsa och låg utbildning, låg inkomst och hög arbetslöshet. 
”Sämst mår männen i nedläggningsdrabbade bruksorter.” 
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Det finns också tendenser att gapet mellan skolornas betygsnivåer ökar, att nivåerna på 
den nedre halvan sjunker. I artikeln intervjuas Mats Björnsson på Utbildnings-
departementet. Han menar att ”den sociala bakgrunden är starkt utslagsgivande.” På 
bruksorterna är det svårt att bortse från bristande utbildningstraditioner. Man brukar få 
förklarat för sig att det finns någon slags anda – bruksmentaliteten – som är ganska 
studiefientlig (Kullberg, 2006). Om klyftorna i samhället ökar, ser vi det som troligt att 
också läsandet påverkas. I vår undersökning pekade en av de fackliga representanterna 
på att liknande inställning i hans kommun. ”Det finns en viss mentalitet här. Den som 
har läshuvud är på något vis betraktad som dum i huvudet. Man får inte sticka ut.”  
 
Samhället blir inte bara allt mer komplext, det ställer också allt högre krav på människor 
och deras förmåga att anpassa sig till nya förhållanden. Företagens och institutionernas 
organisation ska ”anpassas”, kostnadseffektiviteten ska förbättras. Många känner sig 
pressade av de ökande kraven. När aktörerna diskuterar vilka barriärer för läsande som 
de tror finns för gruppen ovana läsare, nämner speciellt fackföreningarnas repre-
sentanter tidsbristen. Andra informanter ställer sig tveksamma om det verkligen kan var 
tidsbrist som är den viktigaste barriären. Istället menar man att det ökade TV-tittandet 
gör att för liten tid blir över för läsning. I andra intervjuer framkommer att valet att läsa 
eller inte läsa är ett personligt val. ”På sikt kan man inte styra i andras liv. Det är främst 
familjens ansvar att väcka ett intresse för läsning hos barnen. Man kan välja att läsa 
sagor för sina barn, istället för att sätta på TV: n eller datorn”. Våra tankar är att det här 
är två sidor av samma mynt. Vi ser det som att människor känner sig mer pressade av 
samhällets krav. Detta leder till trötthet eller tidsbrist, beroende på hur man angriper 
kraven. Försöker man leva upp till kraven eller resignerar man. Vi misstänker att allt 
fler känner en uppgivenhet och maktlöshet i dagens samhälle och väljer TV framför 
boken. Men varför väljer man då inte att läsa? Boken kan också vara en verklighets-
flykt, att läsa för nöjes skull. Förklaringen kan vara att läsandet betraktas som en plikt. 
Den här inställningen beskriver Sven Lindquist i en artikel om Ronny Ambjörnssons 
bok Den skötsamme arbetaren. Han begrundar föreställningen om ”den rätta läsningen” 
som vägen till befrielse. Han menar att den här normen lever kvar och gör att många 
avstår från läsning, att kraven skrämmer bort människor från boken (Lindquist, 1989). 
 
Utifrån Bourdieu kan man se att smaken för läsning finns nerlagt i ens habitus, i det 
kulturella kapitalet. Genom vad man läser, hur man läser, varför man läser eller om man 
alls inte läser manifesterar men utåt vilken klasstillhörighet och position man har. Jag är 
bildad alltså läser jag. Flera informanter talar om uppväxtens betydelse, är man van vid 
böcker, blir vägen till läsning kortare. Att läsning uppleves som något onyttigt, förströ-
else, som de som inte har annat att göra kan roa sig med. Informanterna beskriver hur de 
mött attityden, att läsning det är inget för en riktig jobbare, liksom att läsning är fjolligt, 
något för fruntimmer. Varför är det då just fackföreningsrepresentanterna som speciellt 
trycker på tidens betydelse för minskningen av läsning? Kan det bero på nyttoaspekten 
som Paldanius (2002) diskuterar kring. Han menar att i arbetarklasskulturen är det 
viktigt att uppleva sig ha nytta av det man gör. Han skriver att ”den dominerade klassen 
(t.ex. arbetarklassen) tenderar att ha en social verklighet mer orienterad efter en mer 
realistisk hållning till verkligheten” (s. 65). Med hänvisning till Bourdieu förklarar han 
det med att ett liv under sparsammare förhållande ger ett mer realistiskt förhållande till 
verkligheten. En av bibliotekscheferna menar att många resonerar att ”läsa det är 
någonting man gör när man inte har något annat och göra”. Läsa kan då tolkas som 
något onyttigt, som stjäl tid från annat som är nyttigare. Varför är det viktigt att läsa? 
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Är det viktigt? Och för vem är det viktigt att alla läser. I bl.a. prospektet ”Läs för mig 
pappa” beskrivs språket som en maktfaktor. Behärskar man inte sitt eget språk, saknar 
man möjlighet att påverka både utvecklingen på sin arbetsplats och i samhället i övrigt” 
(2004): 
 
I Nelander och Goldings rapport (2004) framkommer skillnader i könens förhållnings-
sätt till läsning. Läsningen minskar nästan inte alls hos kvinnor, till skillnad från hos 
männen. I våra intervjuer, skildrar några av våra informanter attityder som de upplevt 
sig ha mött på arbetsplatser och hos män. En informant menar att hon tror att män 
upplever det som fjolligt att läsa. Fjolligt kan vara ett uttryck för svaghet, som motsats 
till manligt och starkt. En annan våra fackliga informanter säger att han upplevt attityder 
ute på arbetsplatser som ”en riktig jobbare ska inte läsa han ska sitta framför tv: n och 
dricka öl”. Vi frågade inte honom om han upplevde någon skillnad beroende av om det 
var en manlig jobbare eller en kvinnlig? Bourdieu skriver att arbetsfördelningen mellan 
könen, hänvisar kvinnan åt; ”det inre, det undangömda, osynliga arbetet, och även åt 
psykologin, känslorna och romanläsningen” (1991). Men han menar också att skillna-
derna inte är så enkla, utan att skillnaderna mellan könen varierar med klasstillhörighet. 
Den minsta skillnaden mellan könen ser han hos de intellektuella. En av våra infor-
manter beskrev en upplevd fara i och med att kvinnan i familjen läste och ville prata om 
det hon läst, medan mannen satt framför tv: n och såg tipsextra. Han frågade sig, vad 
händer med samtalet dem emellan? Om det nu finns någon sanning i att män upplever 
läsning som fjolligt, då behöver vi kanske ändra statusen på läsning. Bibliotekschefen i 
Malmö pratar om att skapa positiva förebilder, till skillnad från en idrottsstjärna hon 
hört uttala sig i tv, om att han aldrig i hela sitt liv läst en bok. Hon tror inte att det är 
ekonomiska medel som fattas, istället tror hon på en förändring av värderingar (Intervju, 
2006-03-15). Bra manliga läsande förebilder, som syns och hörs. I projektbeskrivningen 
av ”Läs för mig pappa”, står att många barn av idag upplever läsning som ”kvinnogöra”, 
och att den manlige läsaren saknas som förebild. I Gerdins uppsats ” Det är på arbets-
platserna det ska ske”, beskriver en av informanterna, ett av FiB: s bokombud, hur det 
kunde vara i ett arbetarhem i slutet av 40-talet: ”Det var faktiskt karlarna som köpte 
barnböckerna. Mamman hade väl jämt att göra med hemmet, men pappan satt i soffan 
med barn i knäet och läste FiB: s barnböcker” (Gerdin, s. 25). 
 
7.3 Hur ser den läsfrämjande verksamheten ut idag och hur vill 
aktörerna utforma den i framtiden? Skiljer sig aktörernas verksamhet 
i de tre kommunerna och i så fall på vilka sätt? 
 
De kommuner vi undersökte var alltså förhållandevis lika när det gäller politisk 
styrning, men för övrigt finns det stora skillnader. Andelen kortutbildade kommun-
invånare var betydligt högre i den varuproducerande kommunen, Östra Göinge, lägst 
var den i Malmö, storstadskommunen. I Malmö hade andelen kortutbildade sjunkit 
betydligt under de senaste åren. När det gäller andelen invandrare var förhållandet det 
motsatta, lägst i den varuproducerande kommunen och högst i storstadskommunen. 
Enligt Litteraturutredningen (1972) finns de “läsovana” främst bland kortutbildade och 
invandrare. Vi kunde inte direkt se att detta påverkat omfattningen på den läsfrämjande 
verksamheten i respektive kommun. Enligt den bild vi fick hade emellertid storstads-
kommunen arbetat mycket målmedvetet för att höja kunskapsnivån. Vår slutsats var att 
det är andra faktorer än t.ex. utbildningsnivån som har styr omfattningen på de läsfräm-
jande insatserna i t.ex. den varuproducerande kommunen. 
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Möjliga förklaringar är att läsning inte haft samma prioritet eller att kommunernas 
ekonomi varit sämre. Kommunbidraget till studieorganisationerna är t.ex. lägst i den 
varuproducerande kommunen. I storstadskommunen har det emellertid också varit kärva 
tider, vilket har orsakat neddragningar på stadsdelsbiblioteken. 
 
Landsorganisationen i Sverige menar att ”när konkurrensen om vad skatten ska gå till 
hårdnar, ökar risken för att olika viktiga verksamheter ställs mot varandra inom 
landsting och kommuner. Därför är det viktigt att staten har ett övergripande ansvar för 
kulturfrågorna” (Landsorganisationen i Sverige, 2000). I vår undersökning önskade 
kulturnämndernas ordförande i den varuproducerande kommun en ökad statlig styrning, 
för att kulturen inte skulle försvinna i kommunen. I de andra kommunerna önskade 
kulturnämndernas ordförande istället mindre kommunal styrning. En av dem förordade 
att Region Skåne istället skulle fördela de statliga kulturpengarna och menade att detta 
skulle innebära en rättvisare fördelning mellan kommunerna. Idag gick de flesta 
pengarna enligt honom till de stora kulturinstitutionerna i storstäderna. De tycks 
samtliga mena att den rådande kulturpolitiken inte är rättvis. Det kan också ses som att 
statens intresse för folkbiblioteket som ett politiskt instrument har minskat genom att 
ansvaret för folkbiblioteken lades på kommunerna (Zetterlund & Hansson, 1997). 
 
Kerstin Magnusson skriver i sin kartläggning över arbetsplatsbiblioteken i Borås 
kommun, att arbetsplatsbibliotek verkar vara en av de få biblioteksfrågor som är klart 
partipolitiska. Målgruppen innefattar en stor del av socialdemokraternas traditionella 
väljargrupper. I Borås innebar det att då arbetsplatsbiblioteken var under stads-
bibliotekets ansvar, var de högt prioriterade av socialdemokraterna (1998). De 
kommuner vi har undersökt har alla socialdemokratisk majoritet. Detta var ett medvete 
val för att kunna jämföra den läsfrämjande verksamheten i den varuproducerande, 
mellanstads- respektive storstadskommunen. Folkbiblioteken i de tre kommunerna har 
alla arbetsplatsbibliotek, om än i olika omfattning. Ordförandena i kulturnämnderna 
uttalar sig alla positivt i fråga om arbetsplatsbibliotek. Det hade varit intressant att 
studera hur den läsfrämjande verksamheten ser ut i kommuner med borgerlig majoritet.  
 
Vi upplever en något resignerad hållning, när man motiverar varför man inte satsar på 
“läsovana” vuxna, antingen med att man inte kan nå ut till alla, eller att alla har möjlig-
het, kommer de inte, är det upp till dem. Samtidigt är det viktigt att vara realist, alla vill 
inte oavsett hur tillmötesgående biblioteket är. En bibliotekschef pekar på att 
användandet ändå har ökat mycket sedan 70-talet. Personalen på biblioteken består mest 
av medelålders kvinnor, säger en av bibliotekscheferna. Det gäller att tänka speciellt på 
andra grupper vid mediainköp och dylikt, påpekar hon. Att bibliotekets utformning har 
betydelse för användandet menar flera av våra informanter, de talar om tillgänglighet, 
bemötande och komplicerade klassificeringssystem. Att satsa på IT kan vara mer 
legitimt, än att sträva efter att nå ut till så många som möjligt. Satsningar på förbättrad 
service och åtkomligheten via Internet kan också ses som ett sätt att förbättra tillgäng-
ligheten. Vilka målgrupper man speciellt vänder sig till har inte framkommit. Vi vet inte 
om LO-gruppen är betjänt av bättre service via Internet.  
 
John Pateman (1999/2000), menar att folk i allmänhet, och bibliotekarier i synnerhet, 
känner sig illa berörda när det kommer upp en diskussion om sociala klasser. 
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Detta menar han beror på att bibliotekarierna själva tillhör medelklassen. Han anser att 
bibliotekssektorn inte vill kännas vid problemet med ”socialt utestängande” och inte vill 
se att det finns ett antal institutionella barriärer för arbetarklassen. Han vill som ett av 
flera angreppssätt se fler undersökningar där man frågar arbetarklassens människor vad 
de vill ha av biblioteket. Han påpekar att det finns väldigt lite gjort (Pateman, 1999 
/2000). Det här känner vi igen från vår egen undersökning, att det var så svårt att få 
fram undersökningar av arbetarklassen som biblioteksanvändare. 
 
Enligt kulturnämndernas ordförande är det bl.a. biblioteket som ska arbeta läsfrämjande 
för den här gruppen. De menade också att läsfrämjande verksamhet för “läsovana” 
vuxna ingår i folkbibliotekens ansvarsområde och att en bra väg är att arbeta aktivt för 
arbetsplatsbibliotek. Bibliotekscheferna gav många förslag på vem som ska arbeta 
läsfrämjande, men betonade att fackföreningar/LO är en av de bäst lämpade. Initiativ 
ska inte komma uppifrån utan genom dialog. Bibliotekscheferna var också mer 
tveksamma till om det ingick i deras verksamhet. Svaren kan tolkas som att biblioteket 
vill nå alla men det ser de inte som möjligt. De fackliga representanterna och ABF vill 
också satsa mer på arbetsplatsbibliotek. Bibliotekscheferna nämner däremot inte 
arbetsplatsbibliotek när vi frågade vilken läsfrämjande verksamhet de skulle vilja satsa 
på i framtiden. Däremot ser de bokbilar som kan köra till arbetsplatserna som en 
möjlighet. Kulturansvarig vid Kulturrådet anser att folkbiblioteken har en viktig roll i 
det läsfrämjande arbetet, men att de tyvärr har för lite resurser till denna verksamhet. 
”Folkbibliotek som jag haft kontakt med, menar att det inte är böcker som är problemet. 
Problemet är att de inte har resurser till personal för att åka ut till företagen och byta 
böcker och sköta om arbetsplatsbiblioteken. Många ansökningar vi får till ”Kultur i 
arbetslivet” gäller inköp av ljudböcker. Det kan oftast inte folkbiblioteken låna ut” 
(Brev, Kulturrådet, 2006-02-14). Almerud påpekar i sin utredning att det är ekonomiska 
orsaker som sägs vara orsak till kommunernas neddragningar när det gäller arbetsplats-
bibliotek. Vissa kommuner har dock behållit verksamheten mer eller mindre intakt. 
Ökningen av bibliotekens utgifter bl.a. till nya biblioteksbyggnader kom några år efter 
att nedskärningarna av antalet arbetsplatsbibliotek inleddes och annan verksamhet har 
under motsvarande period byggts ut, t.ex. verksamheten för äldreomsorgen (Almerud, 
2004, s. 44). Han förklarar däremot inte vilka andra motiv som han tror ligger bakom 
folkbibliotekens nedläggningar av arbetsplatsbibliotek. 
 
De fackliga representanterna är i vår undersökning överens om att läsfrämjande verk-
samhet ingår i deras ansvarsområde. En av dem berättar att kultur försvunnit ur Metalls 
stadgar och att detta försvårar det egna kulturarbetet. Han kan inte längre hänvisa till 
stadgarna när verksamheten ifrågasätts. Kulturansvarig vid IF Metall menar att den 
nuvarande formuleringen är otydlig men att hon inte saknar orden kulturell demokrati i 
stadgarna. Hon förklarar detta med att ”… ordet kultur inte upplevs särskilt positivt av 
många, kanske flertalet medlemmar. Det är så förknippat med finkultur i rum och 
salonger som inte är till för alla och för mig kan då begreppet kulturell demokrati 
kännas liktydigt med att det skulle vara viktigt att erövra den borgerliga kulturen…” 
(Brev, kulturansvarig, IF Metall centralt, 2006-05-09). Hon fortsätter: ”Arbetarrörelsen 
har alltid haft ett knepigt förhållande till kulturen och kulturbegreppet och det har 
egentligen alltid funnits en ideologisk kamp mellan dem som menar att erövrandet av 
den s.k. finkulturen är det viktigaste och dem som menar att kulturen inte är värderings-
fri utan alltid är i någons ”tjänst” (Brev, kulturansvarig, IF Metall centralt, 2006-05-09). 
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Hon menar också att kulturverksamhet ska kunna fungera som ett verktyg i strävan efter 
att förändra samhället till ett solidariskt och rättvist samhälle. Den är knuten till 
bildningsverksamheten ”och därmed faller alla ev. tankar om att det skulle vara viktigt 
att förmå medlemmarna att ägna fritiden till att gå på Svansjön för att uttrycka sig litet 
drastiskt” (Brev, kulturansvarig, IF Metall, 2006-05-09). 
 
Barbro Andersson vid Hotell- och Restaurangfacket berättar att olika lösningar för att 
arbetsplatsbiblioteken skall bestå diskuteras. En möjlig lösning de ser kan vara ett 
samarbete med folkbiblioteken (Almerud, 2005). Men Almerud uttalar sig tvekande om 
samarbete med folkbiblioteket, hans undersökningar har visat på ett tämligen kompakt 
ointresse för arbetsplatsbibliotek från folkbibliotekshållet (2005, s. 16). David Ericsson 
var av en liknande uppfattning, när han talade på seminariet, “Boken på arbetsplatsen”. 
Han talade om kommuner som sviker, men också om att det lönar sig för fack-
föreningarna och dess medlemmar att själv ta sitt ansvar i den här frågan (Ericsson, 
2005). Kulturansvarig vid IF Metall centralt anser att en ”absolut fö rutsättning för att 
läsandet ska kunna öka i arbetarklassen är tillgång till böcker i vardagen på arbets-
platsen” (Brev, 2006-05-09). 
 
Om inte arbetsplatsbiblioteken används ska de bort, säger en bibliotekschef, deras tid 
kan vara förbi, menar hon. Om de inte används kan man också välja att fråga sig varför. 
En annan bibliotekschef menar att arbetsplatsbibliotek kan vara bra läsfrämjande 
verksamhet, men hon säger samtidigt att så lite dyrbar bibliotekarietid som möjligt skall 
läggas på verksamheten. Det har också framkommit en önskan från de fackliga 
informanterna att arbetsplatsbiblioteken behöver folkbibliotekets kompetens. Mycket av 
den läsfrämjande verksamheten på arbetsplatser verkar bygga på eldsjälars engagemang. 
Försvinner eldsjälen försvinner också verksamheten. Med andra ord verksamheten blir 
mycket sårbar, och allt eftersom samhället blir allt mer tidspressat, riskerar eldsjälarna 
brännas ut. En av våra fackliga informanter beskrev hur de som var eldsjälar på arbets-
platsen, ofta också var det i många andra sammanhang. Han menade vidare att dessa 
eldsjälar blir allt färre, och efterhand som de blir färre, bränns de resterande också ut 
snabbare. Det fanns emellertid en motstridighet i de fackliga svaren, en informant 
menade, att det inte var något problem att finna intresserade för bokombudsrollen. En 
kulturnämndsordförande menade att det måste finnas en eldsjäl, annars fungerar det 
inte.  
 
Våra resultat pekar på arbetsplatsbiblioteken som en väg att leva upp till bilden ”att 
biblioteket är till för alla”, bl.a. genom att förbättra tillgängligheten för en specifik 
grupp, de ovana läsarna. Men också en möjlighet att förbättra tillgängligheten för 
människor under den period av livet då de ska vara som allra mest produktiva. Bilden 
att ”det är barn och gamla som besöker biblioteket”, kan kanske ändras genom att 
folkbiblioteken åter satsar mer på arbetsplatsbibliotek. Det har visat sig att de som lånar 
på arbetsplatsbibliotek inte per automatik blir besökare på det vanliga folkbiblioteket. 
Vanligtvis nöjer man sig med arbetsplatsbibliotekets lilla utbud även i fortsättningen. 
Men arbetsplatsbiblioteken kan likväl som filialerna vara en del av folkbiblioteket. 
Vilka förutsättningar som behövs diskuterades av informanterna. Kulturminister Lena 
Hallengren hoppades att kulturaktiviteter i framtiden ska tillhöra den personalvårdande 
friskvård som ger arbetsgivarna avdragsrätt. ”Kulturen måste få större utrymme i 
människors liv än idag och arbetsplatserna och arbetsmarknadens parter är centrala i 
detta arbete (Kulturdepartementet, 2004). 
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Arbetsplatsbiblioteken kan också motiveras genom de positiva effekterna på arbets-
miljön som uppnås. Vid Umeå universitet pågår en undersökning som visar att de som 
erbjuds kulturaktiviteter på arbetstid känner ökat välbefinnande, får högre vitalitet och 
ork och större arbetsglädje (SKTF, 2005 ). Om initiativet till arbetsplatsbibliotek skulle 
komma från företaget finns förstås risken att det ses som något ovanifrån pålagt.  
 
Bibliotekscheferna diskuterar också bokbilar som stannar vid arbetsplatserna som en 
möjlig väg. Det finns kommuner där detta redan provats under en kort tid. De första 
resultaten tyder tyvärr på att även bokbussen ses som en del av institutionen, men det 
behövs naturligtvis en längre period innan resultatet kan utvärderas rättvisande. I vår 
undersökning framkommer det vid ett flertal gånger att man med den läsfrämjande 
verksamheten inte vill ”missionera”. Att det inte ska vara initiativ som kommer 
uppifrån, som trycks på… Hur undviker man detta? Kanske genom att samarbeta med  
t ex. fackföreningar och ABF. Bibliotekscheferna önskar att initiativet ska komma från 
fackföreningarna. Med tanke på den begränsade budget och tid som de enskilda 
kulturombuden har till sitt förfogande kan detta ses som ett stort ansvar. Om fler 
arbetsplatsbiblioteken ska öppnas och fortleva måste i så fall fackföreningarna stödja 
kulturverksamheten i högre grad än de tycks göra idag. Dessutom framkommer också i 
vår undersökning att när det inte finns något arbetsplatsbibliotek är intresset lågt eller 
obefintligt. Det är först när det är på plats som intresset ökar och till och med beskrivs 
som stort bland medlemmarna. En av fackföreningarnas representanter önskar att 
folkbiblioteken ska göra mer reklam för arbetsplatsbiblioteken. Vad händer då med 
folkbibliotekens önskan att initiativet ska komma från golvet? 
 
7.4 Förslag på fortsatt forskning 
 
Undersökningen har gett flera idéer till fortsatt forskning. Vi har bl.a. följande förslag 
på frågor som skulle vara intressanta för fortsatt forskning: Vad gör oss till läsare eller 
icke läsare, varför väljer man eller väljer man bort boken? Är det ett aktivt val? Vi ser 
liksom Pateman behovet av fler undersökningar av bibliotekens ”non-users”. Vad vill 
icke-besökarna ha av biblioteket? Vi ser också gärna en fördjupad undersökning av 
arbetsplatsbiblioteken eller den läsfrämjande verksamheten. Kommuner med 
fungerande arbetsplatsbibliotek skulle kunna undersökas för att se vad det är som gör att 
arbetsbiblioteken fungerar tillfredsställande. Studien kunde innehålla en jämförelse med 
kommuner där motsvarande verksamhet lagts ner eller inte fungerar tillfredsställande. 
Det skulle också vara av intresse att undersöka om, och i så fall hur, kommuners 
politiska styrning påverkar deras ställningstagande och agerande i den läsfrämjande 
frågan. 
 
7.5 Slutsatser 
 
Vi har i diskussionen resonerat kring hur samhället av idag ställer allt större krav på 
läsförmågan och hur de som saknar en god läskunskap också riskerar att hamna utanför 
i samhället. De läsovana finns enligt Litteratutredningen (1972) främst bland kortut-
bildade, äldre och invandrare. Statistiken visar att läsandet minskar bland männen hos 
både LO, TCO och SACO, störst är minskningen emellertid inom LO. En orsak kan 
vara att det är de läsande medlemmarna som lämnar LO, men vi ser det som troligt att 
detta bara är en av flera förklaringar.  
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7.5.1 Förhållningssätt 
Arbetet med läsfrämjande verksamhet kan lätt få en missionerande prägel, det kan 
tolkas som att medelklassen vill förändra arbetarklassen. Några bibliotekschefer uttalar 
farhågor kring detta. Informanterna från IF Metall är överens om att facket är en av de 
parter som skall jobba vidare för att öka sina medlemmars läskunskaper. De uttrycker en 
önskan efter tillgång på folkbibliotekets kompetens, enligt vår tolkning dess kulturella 
kapital. Bibliotekscheferna är lite mer tveksamma över sitt ansvar angående den 
läsfrämjande verksamhet för vuxna ”läsovana”, men menar att om facket tar initiativet 
samarbetar de gärna. Bibliotekens värdegrund är under förändring. Från att biblioteken 
har förmedlat värden som handlade om ett brett deltagande i den demokratiska 
processen, fri tillgång till kultur, samt fri och jämlik tillgång till information, har det nu 
uppstått en mångfald av normer och värdesystem. Kulturnämndsordförandena menar 
också att det är under folkbibliotekets ansvarsområde att arbeta läsfrämjande för 
“läsovana” vuxna. ”Läsovana” vuxna finns inte med i folkbibliotekens eller kultur-
nämndernas målbeskrivningar, men både kulturnämndsordförande och bibliotekschefer 
hävdar att folkbiblioteket är till för alla. En väg att nå fler “läsovana” kan vara att satsa 
mer på arbetsplatsbibliotek. Jämfört med 70-talet har biblioteksanvändandet ändå ökat.  
 
7.5.2 Barriärer 
I diskussionen kring vilka hinder som aktörerna anser att det finns hos de ”läsovana”, 
mot läsning och biblioteksanvändning kommer barriärer som tidspress och bibliotekets 
tillgänglighet fram. Tidspressen omtalas enbart av fack och ABF. Flera av våra infor-
manter nämnde uppväxten som barriär mot läsandet. Om det habitus man bär med sig 
inte har innefattat läsning och biblioteksbesökande kräver det mer som vuxen för att 
internalisera det. Folkbibliotek betraktas fortfarande av många som ett rum för framför 
allt medelklassen. Vi menar att ett utvecklat samarbete mellan folkbibliotek, ABF och 
fackföreningarna skulle kunna underlätta för läsfrämjande och biblioteksanvändande, 
och göra biblioteket till ett rum för flera.  Vi pekar på undersökningar som visar att 
klasskillnaderna ökar. Detta anser vi borde vara en stor anledning att göra satsningar på 
bibliotekens marknadsföring och utformning för att nå de ”läsovana” grupperna. Det 
finns svårigheter i användandet av begreppen kring läsfrämjande verksamheter. Metall 
centralt menar att man kan använda begreppen “läsovana” och kortutbildade. Genom att 
använda sig av uttryck som dessa riskerar man emellertid att särskilja sig och det läs-
främjande arbetet blir ur en dominerande position. Vi har dock valt att använda just 
begreppen läsvana och ”läsovana”, då vi inte funnit några bättre alternativ. Vi menar att 
ett utvecklat samarbete mellan folkbibliotek, ABF och fackföreningarna skulle kunna 
underlätta för läsfrämjande och biblioteksanvändande. Det framkommer också att det 
skapas delkulturer mot läsning som bygger enbart på det muntliga ordet. Flera av 
aktörerna ser TV och datorer som en konkurrent och barriär mot läsningen för de 
”läsovana”.  
 
7.5.3 Verksamheten idag och inför framtiden 
Den läsfrämjande verksamheten för vuxna “läsovana” består idag främst av arbetsplats-
bibliotek, författarbesök och läsfrämjande projekt. Det uttrycks önskemål om fler 
arbetsplatsbibliotek, fler författarbesök och fler projekt likt ”Läs för mig pappa”. 
Arbetsplatsbibliotek ses som en bra väg att överbrygga olika barriären mot läsning. En 
variant av arbetsplatsbibliotek är vägkrogsbiblioteken där lastbilschaufförer och 
restaurangpersonal ges möjlighet att låna cd-böcker och pappersböcker. 
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Författarbesök skulle kunna förändra värderingen av läsning som enbart finkultur till att 
bli något för fler. Stor del av den läsfrämjande verksamheten på arbetsplatser bygger 
idag på eldsjälars engagemang. Folkbiblioteket menar i sin tur att de saknar resurser till 
personal att åka ut till arbetsplatserna. Det visar sig finnas motstridiga åsikter i frågan 
om mindre biblioteksfilialer underlättar för biblioteksovana eller inte. Undersökningar 
visar att kulturaktiviteter på arbetstid innebär ett ökat välbefinnande och mer arbets-
glädje hos deltagarna. Förslag finns att det ska bli avdragsgillt för arbetsgivarna som 
friskvård.  
 
7.5.4 Skillnader mellan kommunerna 
När det gällde den politiska styrningen var kommunerna relativt lika, för övrigt var 
skillnaderna stora. Det fanns t.ex. en större andel kortutbildade i den varuproducerande 
kommunen, medan det fanns en störst andel invandrare i storstadskommunen. 
Litteraturutredningen (1972) visade att de “läsovana” främst finns bland kortutbildade 
och invandrare. Storstadskommunen hade gjort medvetna satsningar för att minska 
andelen kortutbildad och här hade andelen kortutbildade också sjunkit under de senaste 
åren. Vår slutsats är att det är andra faktorer än t.ex. utbildningsnivån som styr omfatt-
ningen på de läsfrämjande insatserna i t.ex. den varuproducerande kommunen. Möjliga 
förklaringar är att läsning inte haft samma prioritet eller att kommunernas ekonomi varit 
sämre. Kommunbidraget till studieorganisationerna är t.ex. lägst i den varuproducerande 
kommunen. I storstadskommunen har det emellertid också varit kärva tider, vilket har 
orsakat neddragningar på stadsdelsbiblioteken. 
 
8 SAMMANFATTNING 
 
Samhället ställer allt större krav på förmågan att förstå och använda tryckt och skriven 
information. Det som på 70-talet motsvarade ”funktionella läsfärdigheter”, svarar idag 
varken mot arbetslivets eller mot privatlivets krav på läs- och skrivförmåga (Skolverket, 
1996). För att ge alla en god läsförmåga under hela livet räcker det inte att höja den 
grundläggande utbildningsnivån i ungdomsskolan. Förmågan måste vidareutvecklas 
genom användning i arbetet eller fortsatta studier som vuxen (Skolverket, 1996). På 
bl.a. arbetsplatser bedrivs läsfrämjande verksamhet av olika institutioner och 
organisationer. Dessa har vi valt att kalla aktörer. 
 
De aktörer som ingår i vår undersökning på central nivå är; folkbiblioteken, fack-
föreningarna IF Metall, Transportarbetarförbundet och Hotell- och Restaurang, 
studieorganisationen Arbetarnas bildningsförbund (ABF), Kulturrådet och ”En bok för 
alla” (EBFA). Därutöver beskrivs kortfattat den statliga kulturpolitiken som berör 
läsfrämjande verksamhet för “läsovana” vuxna. På lokal nivå ingår följande aktörer; 
kulturnämnden, folkbiblioteken, fackföreningen IF Metall, och studieorganisationen 
ABF. De läsfrämjande verksamheter vi undersökt riktar sig bl.a. till “läsovana” vuxna. 
Enligt analyserna i 1972 års Litteraturutredningen, finns de “läsovana” främst bland 
lågutbildade, skiftarbetare och invandrare. 
 
Vår målsättning var att visa hur de utvalda aktörerna förhåller sig och agerar/inte agerar, 
mot bakgrund av det minskade läsandet inom LO-gruppen. I detta ingår också att se 
vilka attityder som finns till de “läsovana”. Att undersöka utifrån vilken syn på sin egen 
respektive samhällets roll/skyldigheter de agerar. 
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Att se vilka barriärer för läsande som aktörerna anser att det finns inom gruppen 
“läsovana”. Att beskriva hur den läsfrämjande verksamheten ser ut idag och hur 
aktörerna vill utforma den i framtiden. Att jämföra aktörernas läsfrämjande verksamhet 
i tre kommunerna, se vilka skillnader som finns och diskutera orsaken till skillnaderna. 
 
För att ge en bakgrund har vi sett närmre på en del av den statistik som finns om 
läsandet. 2003 kom en rapport om att läsandet inom LO minskat snabbt under de 
senaste åren (Nelander & Goding, 2003). Minskningen gällde speciellt män och störst 
var minskningen i åldersgruppen 18-29år. Vi redogör också kortfattat för den statistik 
som finns om läsning för barn, läsning av dagspress och veckotidskrifter, besök på 
folkbibliotek m.m.  
 
Metoden vi använt kan mest liknas vid en surveyundersökning, eftersom den försöker 
ge en bred bild av hur den läsfrämjande verksamheten ser ut idag. De metoder vi använt 
är dels att vi e-post kontakta de centrala aktörerna, se ovan, och dels att göra en intervju-
undersökning i tre kommuner, Östra Göinge, Kristianstad och Malmö. Kommunerna 
tillhör de tre kategorierna, varuproducerande, medelstor och storstadskommun (Sveriges 
kommuner och landsting, 2006). Vi har också genomfört litteraturstudier. För att 
beskriva den läsfrämjande verksamheten har speciellt aktörernas hemsidor gett mycket 
information. 
 
Den teoretiska bakgrund vi bygger vår diskussion på är speciellt Bourdieus teorier och 
definitioner. I dessa diskuteras bl.a. kring hur olika tillgång till symboliskt och kulturellt 
kapital, påverkar våra förhållningssätt i livet, och hur smaken blir ett medel för distink-
tion. Därutöver använder vi bl.a. Rubins (1998) resonemang om människors barriärer 
för läsande. Vi har också ett mer kulturpolitiskt perspektiv, där ingår bl.a. Zetterlund 
och Hanssons (1997) diskussioner om förändringen av folkbibliotekets normer. 
 
Läsfrämjande verksamheter som vänder sig bl.a. till “läsovana” är arbetsplatsbiblio-
teken, dessa kan drivas av antingen företaget, fackföreningen, ABF, eller folkbibliotek. 
”En bok för alla” är i vissa fall också en samarbetspartner. Oftast är det en kombination 
av två aktörer som driver arbetsplatsbibliotek. Därutöver pågår olika fackförenings-
drivna projekt, såsom “Läs för mig pappa”, “Fatta pennan “, Litteratur på arbetsplatsen, 
och “Boken på arbetsplatsen”. Projektet ”Kropp och själ” är en del av Litteratur på 
arbetsplatsen. ABF och ibland EBFA är en samarbetspartner till fackföreningarna i 
dessa projekt. De driver dessutom t.ex. ABF-skolan, ordnar författarbesök m.m.  
 
Folkbiblioteken arbetar läsfrämjande för gruppen “läsovana” vuxna genom arbetsplats-
biblioteken, bokbussar som stannar vid arbetsplatsen, speciella projekt såsom Sägnen-
vandringen och Kompetensstegen. Verksamhetens utformas i vissa avseenden med 
tanke på de “läsovana”, t.ex. inköp av lättlästa böcker, CD-böcker m.m. Personalen 
utbildas också för att möta alla grupper på ”rätt sätt”. 
 
De tre kommunerna har skilda förutsättningar, t.ex. är andelen kommuninvånare med 
enbart grundskoleutbildning större i den varuproducerande kommunen. Däremot har 
denna kommun den lägsta andelen invandrare. Folkbiblioteket i den varuproducerande 
kommunen och i mellanstadskommunen har betydligt fler filialer i förhållande till 
befolkningens storlek. Den läsfrämjande verksamheten i de tre kommunerna skiljer sig 
åt i vissa avseenden. 
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Folkbiblioteken har alla arbetsplatsbibliotek, men i varierande omfattning, flest är de i 
storstadskommunen. Kommunbidraget till studieorganisationerna är hälften så stort i 
den varuproducerande kommunen i jämförelse med övriga kommuner. Den ekonomiska 
situationen är svår att jämföra men ABF Malmö tycks ha bättre ekonomi än ABF Skåne 
Nordost. ABF Malmö har också en betydligt större läsfrämjande verksamhet, de 
organiserar t.ex. 10-12 arbetsplatsbibliotek, delar ut böcker, organiserar författarbesök 
på företag m.m. Läsfrämjande verksamhet som drivs av fackliga representanter i de tre 
kommunerna sker vanligtvis i samarbete med antingen folkbiblioteket, ABF eller 
företaget. Läsfrämjande verksamhet som bedrivs är arbetsplatsbibliotek, studiecirklar, 
“Läs för mig pappa”. Budgeten för kultur varierar mellan avdelningarna, men den tid de 
fackliga representanterna har avsatt för kultur är i samtliga kommuner liten. 
 
Intervjuerna analyserades tematiskt. Först sammanfattas kulturnämndernas ordförande 
och bibliotekscheferna. Båda aktörsgrupperna anser att det är ett problem om läsande i 
LO-gruppen minskar, men ställer sig samtidigt tveksamma till den statistiska under-
sökningens betydelse. Åsikterna om läsning av skönlitteratur respektive facklitteratur 
varierade. Enligt kulturnämndernas ordförande är det biblioteket som ska arbeta 
läsfrämjande för den här gruppen, men även skolan, arbetsplatser och studieförbund 
kom upp. De menade också att läsfrämjande verksamhet för “läsovana” vuxna ingår i 
folkbibliotekens ansvarsområde och att en bra väg är att arbeta aktivt för arbetsplats-
bibliotek. Bland bibliotekscheferna fanns däremot åsikten att det behövs politiska 
insatser på flera nivåer, men betonade att fackföreningar/LO var en av de bäst lämpade 
att arbeta läsfrämjande. Samtliga menar att det ska finnas ett fysiskt bibliotek, men 
däremot ser de olika på filialerna betydelse. Båda aktörsgrupperna anger att det är barn 
och unga som prioriteras i verksamheten. Två av kulturnämndernas ordförande vill att 
den statliga styrningen av kommunens kulturpolitik ska minska. Den tredje önskar mer 
styrning av kulturpolitiken för att kulturen inte ska försvinna i kommunen. Ibland 
bibliotekscheferna finns, som vi uppfattade det, önskemål om en tydligare politisk 
styrning när det gäller prioriteringar. 
 
På frågan om vilka barriärer de anser att de “läsovana” har nämner aktörerna färre 
barriärer ju högre position de har. Barriärer som nämns av är uppväxt och dåliga 
läskunskaper med från grundskolan, bibliotekets utformning, tv och datoranvändande. 
Informanter från fack och ABF nämner könet som barriär. En av bibliotekscheferna 
nämner också indirekt kön som barriär. Informanter från alla organisationer uttrycker 
också att det upp till var och en att besöka eller inte besöka biblioteket. På fråga hur den 
läsfrämjande verksamheten bör utformas talar kulturnämndsordförandena om att skapa 
meningsfullhet i läsandet genom att placera in det i ett sammanhang, och om vikten av 
samverkan. Bibliotekscheferna talar om bibliotekets utformning, tillgänglighet, och 
vikten av ett bemötande. Bibliotekscheferna vill förbättra tillgängligheten med bl.a. 
bokbilar som kör ut till arbetsplatserna. För övrigt diskuteras de bl.a. bokprat på 
arbetsplatser, inventering av sägner, andra former av böcker, t.ex. CD-böcker och MP3-
böcker och babycafé’ för pappor. 
 
ABF och de fackliga representanterna har i de flesta frågor liknande tankar om läsfräm-
jande verksamhet. Alla informanterna i de här aktörsgrupperna tycker att det är ett 
problem att läsandet inom LO-gruppen minskar. De politiska insatser de vill se är att 
bibliotekens tillgänglighet förbättras, bl.a. vill de inte att filialerna ska läggas ner. De 
vill också se ökade satsningar på projekt såsom “Läs för mig pappa”. 
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Facken, betonar betydelsen av samverkan, främst med biblioteket, men även med 
studieförbunden. De fackliga representanterna tyckte att läsfrämjande verksamhet 
ingick i deras ansvarsområde. Inom samtliga aktörsgrupper menar man att intresset är 
lågt för läsfrämjande verksamhet. Först när en verksamhet är igång blir det intresse. För 
att få deltagare till olika läsfrämjande aktiviteter behövs det enligt studieorganisatörerna 
ett personligt engagemang och att kontakter tas med presumtiva deltagare. 
 
På frågan vilka barriärer de tro de “läsovana” har för att läsa togs tid, tv och datorer, 
uppväxt, dyslexi, kön och bibliotekets utformning, upp. Tiden diskuterades av ABF och 
de fackliga informanterna, men inte av bibliotekschefer och kulturnämndsordförandena. 
Arbetsplatsbibliotek ses av de fackliga representanterna som ett medel att ta sig igenom 
tidsbarriären. Det är också den läsfrämjande verksamhet de vill satsa mer på. Det finns 
också tankar om fler ljudböcker och lättlästa böcker. ABF informanterna vill se fler 
“Läs för mig pappa”. Samtliga fackliga representanterna ser som hinder att det är så 
liten tid avsatt till för kultur och att det därmed krävs ”eldsjälar” för att hålla igång 
verksamheten. Aktörernas har därmed relativt olika uppfattning om vilken typ av 
läsfrämjande verksamhet de vill satsa på. Speciellt märks skillnaden vad gäller ABF och 
facken i förhållande till bibliotekscheferna. De förra vill satsa på arbetsplatsbiblioteken, 
men detta nämns inte av bibliotekscheferna. Detta kan i och för sig bero på att de redan 
har arbetsplatsbibliotek i sin verksamhet. 
 
Utifrån Bourdieus begrepp, diskuterade vi bland annat om larmrapporter om minskat 
läsande och talet om en grupp av “läsovana”, kan ses som ett sätt att legitimera den 
läsfrämjande verksamheten. De som läser, skulle utifrån detta synsätt, tillhöra den 
borgerliga medelklassen som vill missioner, ändra förhållandet att det finns de som läser 
lite. Slutsatser som vi drog från vår undersökning var att det finns skillnader i hur olika 
aktörer ser på gruppen “läsovana”. Bland annat framkom att tid var en barriär som de 
fackliga representanterna ansåg förhindrade många från att läsa. Denna barriär nämns 
inte av bibliotekschefer och kulturnämndernas ordförande. De här aktörerna nämner 
oftare att det är ett personligt val att läsa eller inte läsa. Detta kan tolkas som att man 
inte ser att det finns olika sociala klasser i samhället och klasserna har olika förut-
sättningar. I undersökningen framkom, speciellt bland bibliotekscheferna, att de inte vill 
”missionera”. De anser att initiativet till läsfrämjande verksamheter ska komma från 
fackföreningarna.  
 
Fackföreningarna menade däremot att de önskade ett större engagemang från folkbiblio-
tekets sida, bl.a. framkom önskemål om att folkbiblioteket skulle göra en reklamdrive 
för arbetsplatsbibliotek. Med tanke på att intresset för t.ex. arbetsplatsbibliotek var lågt 
bland fackföreningarnas medlemmar tills att det fanns på plats kan det här leda till 
stiltje. Minskat läsande kan ses som ett tecken på att klassklyftorna i samhället ökar. De 
ökande kraven på läsförmåga kan vara drivkraften till att en verbal kultur växer fram, 
vilken står i opposition till den traditionella borgerliga. Detta kan ses som ett exempel 
på att värden och normer inte är enhetliga, utan att det istället uppstår delkulturer. Den 
av fackföreningarna drivna läsfrämjande kulturen kan trots sitt samband med/ursprung 
ur arbetarrörelsen ses som om den strävar mot att tillägna sig den borgerliga kulturen. 
En facklig företrädare betonar emellertid det motsatta. Att kulturen ses som en väg för 
medlemmarna att ta kontroll över sina egna liv, och inte som ett sätt att tillägna sig den 
borgerliga kulturen. 
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Intervjufrågor fackliga representanter 

 
1. Det finns undersökningar som visar att allt fler inom gruppen LO-anslutna inte läser böcker. 
Ökningen har varit snabb under de senaste åren. Ser ni detta som ett problem för samhället? 
Varför är det/är det inte ett problem? 

 
2. Om ni ser ökningen som ett problem: Anser ni att detta kräver politiska insatser?  
Vilken slags politiska insatser tror ni skulle vara mest effektiva? 
 
3. Vilken betydelse anser ni att Kunskapslyftet har haft i det här avseendet?  
 
4. Om ni ser ökningen som ett problem: Vilka institutioner och organisationer anser ni är bäst 
lämpade att praktiskt arbeta för att öka läsandet inom den här gruppen? Vilken verksamhet tror 
ni är mest effektiv i det här avseendet? 
 
5. Hur är intresset idag för denna typ av verksamhet, från politiker, företag och medlemmar? 
 
6. Tycker ni att det tillhör fackföreningarnas ansvarsområde att jobba med läsfrämjande 
verksamheter? Motivera. 
 
7. Arbetar ni läsfrämjande för den här gruppen och i så fall hur?  
 
8. Om ni har läsfrämjande verksamhet för den här gruppen, hur finansieras den? 
Har ni eller har ni haft projektbidrag från kulturrådet för kultur i arbetslivet? 
Om ja, hur påverkas er verksamhet av bidraget och dess utformning? 
 
9. Sker det någon utvärdering av den läsfrämjande verksamheten? Har ni möjlighet att utvärdera 
långsiktiga effekter? 
 
10. Vilka institutioner, föreningar alt. organisationer samarbetar ni med i det här syftet? Vilken 
roll spelar ni i ev. samarbetsprojekt? 
Skulle ni vilja utöka alternativt inleda ett samarbete med någon? Hur skulle i så fall det 
samarbetet kunna se ut?  
 
11. Vad anser du om arbetsplatsbiblioteken? Bör de finnas kvar? Vilka mål är de viktigaste för 
ett arbetsplatsbibliotek? Hur bör de organiseras och finansieras? 
 
12. Anser ni att projekt som t.ex. arbetsplatsbiblioteken påverkar arbetsmiljön, i så fall hur? 
 
13. Vilka attityder till läsning och läsfrämjande projekt möter ni bland fackliga representanter 
och medlemmar? Är läsning ”statushöjande” eller tvärtom? 
 
14. Hur kan facken göra det lättare för den här gruppen att öka sitt läsande? 
Vilka barriärer finns, enligt din mening, för den här gruppen? 
Med barriärer menar vi det som kan fungera som hinder mot läsning t.ex. tillgång på böcker, 
personligt motstånd, bibliotekens utformning osv.  
 
15. Vilken läsfrämjande verksamhet för den här gruppen skulle ni ev. vilja satsa mer på 
framöver? Ser ni några hinder för detta, och i så fall vilka? 

Bilaga 1 
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Intervjufrågor folkbibliotekschef 
 
1. Det finns undersökningar som visar att allt fler inom gruppen LO-anslutna inte läser böcker. 
Ökningen har varit snabb under de senaste åren. Ser ni detta som ett problem för samhället? 
Varför är det/är det inte ett problem?  
 
2. Om ni ser ökningen som ett problem: Anser ni att detta ett problem som kräver politiska 
insatser? Om ja: På vilka nivåer inom det politiska systemet; regering/riksdag, länsnivå, 
kommun. 
Vilken slags politiska insatser tror ni skulle vara mest effektiva? 
 
3. Vilken betydelse anser ni att Kunskapslyftet har haft i det här sammanhanget? 
 
4. Om ni ser ökningen som ett problem: Vilka institutioner och organisationer anser ni är bäst 
lämpade att praktiskt arbeta för att öka läsandet inom den här gruppen? Vilken verksamhet tror 
ni är mest effektiv i det här avseendet? 
 
5. Tycker ni att det ingår i folkbibliotekens ansvarsområde att jobba med läsfrämjande 
verksamheter för den här gruppen? Motivera. 
  
6. I bibliotekslagen står att alla skall ha tillgång till ett folkbibliotek, hur tolkar ni det? 
 
7. Vilka grupper prioriteras när ni planerar er verksamhet? Finns “läsovana” vuxna med i 
måldokumenten? Om nej, finns gruppen ”underförstått” ändå med, t.ex. vid planering av 
verksamheten (ett breddtänkande)? Motivera.  
 
8. Hur är intresset idag för denna typ av verksamhet, både från politiker, allmänhet och företag? 
 
9. Hur ser ni på den politiska styrningen från regering/kulturråd resp. kommun/kulturnämnd och 
förvaltning, vad gäller prioriteringar inom verksamheten? 
 
10. Arbetar ni läsfrämjande för den här gruppen och i så fall hur? 
 
11. Om ni har läsfrämjande verksamhet för den här gruppen, hur finansieras den? 
Har ni eller har ni haft projektbidrag från kulturrådet för kultur i arbetslivet? 
Om ja, hur påverkas er verksamhet av bidraget och dess utformning? 
 
13. Sker det någon utvärdering av den läsfrämjande verksamheten? Har ni möjlighet att 
utvärdera långsiktiga effekter? 
 
14. Vilka institutioner, föreningar alt. organisationer samarbetar ni med i det här syftet? 
Om inga, skulle ni vilja samarbeta med t.ex. ABF, fackliga organisationer i det syftet? 
Vilken roll spelar ni i ev. samarbetsprojekt?  
 
15. Vad anser du om arbetsplatsbiblioteken? Bör de finnas kvar? Vilka mål är de viktigaste för 
ett arbetsplatsbibliotek? Hur bör de organiseras och finansieras? 
 
16. Hur kan folkbiblioteken öka tillgängligheten för den här gruppen? 
Vilka barriärer finns, enligt din mening, för den här gruppen? 
 
17. Vilken läsfrämjande verksamhet för den här gruppen skulle ni ev. vilja satsa mer på 
framöver? Ser ni några hinder för detta och i så fall vilka?

Bilaga 2 
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Intervjufrågor kulturnämndens ordförande 
 
1. Det finns undersökningar som visar att allt fler inom gruppen LO-anslutna inte läser böcker. 
Ökningen har varit snabb under de senaste åren. Ser ni detta som ett problem för samhället? 
Varför är det/är det inte ett problem? 
 
2. Om ni ser ökningen som ett problem: Anser ni att detta kräver politiska insatser?  
Om ja: på vilka nivåer inom det politiska systemet; regering/riksdag, länsnivå, kommun? 
Vilken slags politiska insatser tror ni skulle vara mest effektiva? 
 
3. Vilken betydelse anser ni att Kunskapslyftet har haft i det här avseendet? 
 
4. Om ni ser ökningen som ett problem: Vilka institutioner och organisationer anser ni är bäst 
lämpade att praktiskt arbeta för att öka läsandet inom den här gruppen? Vilken verksamhet tror 
ni är mest effektiv i det här avseendet? 
 
5. Tycker ni att det ingår i folkbibliotekens ansvarsområde att jobba med läsfrämjande 
verksamheter för den här gruppen? Motivera. 
 
6. Vad anser ni om satsningar respektive neddragningar från folkbibliotekens 
sida vad gäller läsfrämjande insatser för kortutbildade? 
På vilka vis tycker ni att folkbiblioteken kan verka läsfrämjande för den 
här gruppen? 
 
7. I bibliotekslagen står att alla skall ha tillgång till ett folkbibliotek, hur tolkar ni det? 
 
8. Vilka grupper anser ni att kulturnämnden prioriterar enligt de rådande måldokumenten? Finns 
“läsovana” vuxna med i måldokumenten? Om nej, finns gruppen ”underförstått” ändå med, t.ex. 
vid planering av verksamheten (ett breddtänkande)? Motivera.  
 
9. Hur ser ni på ev. styrning av kommunens kulturpolitik från regering/kulturråd? Påverkar den 
kommunens kulturpolitik? Om ja, i så fall hur? 
 
10. Hur ser ni på möjligheterna för kulturnämnden att politiskt styra t.ex. folkbibliotekens 
verksamhet, vad gäller prioriteringar m.m. inom verksamheten?  
 
11. Hur är intresset idag för läsfrämjande av verksamhet, från politiker, företag och allmänhet? 
 
12. Vad anser ni om arbetsplatsbibliotek som läsfrämjande verksamhet?  
Vilka mål är de viktigaste för ett arbetsplatsbibliotek?  
Hur bör de organiseras och finansieras? 
 
13. Vad kan kulturnämnden göra för att öka läsandet i den här gruppen? 
Vilka barriärer finns, enligt din mening, för den här gruppen? 
Med barriärer menar vi det som kan fungera som hinder mot läsning t.ex. tillgång på böcker, 
personligt motstånd, bibliotekens utformning osv.  
 
14. Finns det någon typ av verksamhet för den här gruppen ni skulle vilja satsa mer på 
framöver? Ser ni några hinder för detta, och i så fall vilka? 

Bilaga 3 
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Intervjufrågor ABF lokalt 
 
1. Det finns undersökningar som visar att allt fler inom gruppen LO-anslutna inte läser böcker. 
Ökningen har varit snabb under de senaste åren. Ser ni detta som ett problem för samhället? 
Varför är det/är det inte ett problem? 
 
2. Om ni ser ökningen som ett problem: Anser ni att detta kräver politiska insatser?  
Om ja: på vilka nivåer inom det politiska systemet; regering/riksdag, länsnivå, kommun? 
Vilken slags politiska insatser tror ni skulle vara mest effektiva? 
 
3. Vilken betydelse anser ni att Kunskapslyftet har haft i det här avseendet?  
 
4. Om ni ser ökningen som ett problem: Vilka institutioner och organisationer anser ni är bäst 
lämpade att praktiskt arbeta för att öka läsandet inom den här gruppen? Vilken verksamhet tror 
ni är mest effektiv i det här avseendet? 
 
5. Hur är intresset idag för denna typ av verksamhet, både från politiker, allmänhet och företag? 
 
6. Arbetar ni läsfrämjande för den här gruppen och i så fall hur?  
 
7. Om ni har läsfrämjande verksamhet för den här gruppen, hur finansieras den? 
Har ni eller har ni haft projektbidrag från kulturrådet för kultur i arbetslivet? 
Om ja, hur påverkas er verksamhet av bidraget och dess utformning? 
 
8. Sker det någon utvärdering av den läsfrämjande verksamheten? Har ni möjlighet att utvärdera 
långsiktiga effekter? 
 
9. Vilka institutioner, föreningar alt. organisationer samarbetar ni med i det här syftet?  
Skulle ni vilja samarbeta med t.ex. folkbibliotek i det syftet? 
Vilken roll spelar ni i ev. samarbetsprojekt?  
 
10. Vad anser du om arbetsplatsbiblioteken? Bör de finnas kvar? Vilka mål är de viktigaste för 
ett arbetsplatsbibliotek? Hur bör de organiseras och finansieras? 
 
11. Hur kan ABF göra det lättare för den här gruppen att öka sitt läsande? 
Vilka barriärer finns, enligt din mening, för den här gruppen? 
Med barriärer menar vi det som kan fungera som hinder mot läsning tex tillgång på böcker, 
personligt motstånd, bibliotekens utformning osv.  
 
12. Vilken läsfrämjande verksamhet för den här gruppen skulle ni ev. vilja satsa mer på 
framöver? Ser ni några hinder för detta, och i så fall vilka? 
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