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Bibliotek, läsande och förtroende -  
effekter av bibliotek och läsande1 

 
LARS HÖGLUND OCH EVA WAHLSTRÖM 

  
O mäktiga feer, ge mitt barn i faddergåva inte bara hälsa, skönhet, rikedom …  
ge mitt barn läshunger, …för jag vill så gärna att mitt barn ska få i sin hand  
nyckeln till det förtrollade landet, där man kan hämta den sällsammaste av all glädje.  
Så där borde varenda mamma tänka – och sedan tillägga: Böckerna ska jag försöka  
skaffa fram själv, man kan inte begära allt av feer. Och det finns ju bibliotek. 
    Astrid Lindgren (1956/2007) 

 
Astrid Lindgren har på många ställen i sina texter tagit upp läsning och bibliotek i entusiastiska 
ordalag. Trots den snabba utvecklingen inom IT och på medieområdet i dagens samhälle håller 
nog många med om att läsning och stimulans till läsning fortfarande är centralt i folkbibliotekens 
verksamhet. Astrid Lindgren fokuserar förstås ofta på barnen. Forskning har också under senare år 
visat att högläsning för barnen från tidig ålder är betydelsefullt för barnens språkutveckling och 
läsinlärning och därmed också lägger ett fundament för förmågan att tillägna sig information. 
 
I vad mån läser man idag för barnen i olika grupper? Detta berör vi i den första delen av denna 
artikel. Men biblioteken vänder sig till alla medborgare med olika tjänster. Hur påverkar de därvid 
samhället och medborgarna; vilka effekter når man via olika biblioteks- och informationstjänster. 
Här finns ett antal försanthållanden som sällan problematiseras och förhoppningar om effekter 
som forskningen inte påvisat särskilt väl. Det kanske också finns effekter som vi inte räknat med. 
Vi skall här redovisa några data om biblioteksanvändning och läsning i Sverige. Särskilt behandlas 
några samband vi nyligen funnit, som antyder intressanta effekter av biblioteksanvändning och 
läsning på allmänhetens attityder såsom inställningen till invandrare och förtroendet för andra 
människor. I denna artikel använder vi data från undersökningar i Väst-Sverige och riket som 
helhet, Väst-SOM respektive Riks-SOM. 
 
Högläsning ger informationskompetens  
 
Den sociokulturella och kulturpsykologiska synen på språk och lärande som Lev Vygotskij på sin tid 
utformade har betytt mycket för förståelsen av barns språkutveckling. Han visade bl.a. att den 
språkliga kompetensen är avgörande för hur människan tolkar och konstruerar sin föreställningsvärld. 
(Vygotskij, 1999). Karin Taube, professor i pedagogik, sätter läsförmåga och självförtroende i 
samband med varandra och hävdar att högläsning är ett måste för barnets språkliga medvetenhet 
(Taube, 2004 s.114). Taube poängterar vidare att en språklig medvetenhet är förutsättningen för att 
kunna omvandla ett muntligt tal till ett skriftligt språk. Den språkliga medvetenhet som krävs för att 
utveckla en fungerande läsförmåga kan också uppstå spontant hos barn som växer upp i språkligt 
gynnsamma miljöer (Lidberg, 1993), medan andra måste få extra stimulans, för att språkutvecklingen 
ska bli gynnsam. Högläsning är i detta sammanhang ett viktigt redskap, läsning är också ett 
långsammare kommunikationssätt och ger därmed utrymme för reflektion som är fundamentalt för 
lärande och hjärnans utveckling. 
 

                                                 
1 Texten i detta konferensbidrag bygger delvis på författarnas artiklar i SOM-publikationer 2007. 
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På senare år har högläsningens betydelse för barns språkutveckling uppmärksammats, inte minst i 
samband med rapporter om en nedgående trend för skolbarnens läsförmågor.  Pedagoger, 
språkforskare och hjärnforskare har utifrån olika perspektiv visat på högläsningens betydelse för 
barnets utveckling. Ingvar Lundberg slår fast en rad positiva effekter som högläsning ger; barnets 
ordförråd berikas, det introduceras i skriftspråket och lär sig att distansera sig från ”ett språk som är 
fristående från här- och - nu- situationen.” (Lundberg (2006) s. 40).  En effekt av detta torde också 
vara en förberedelse för abstrakt tänkande i andra former, något som informationssamhället i högsta 
grad kräver av sina medborgare. Detta bekräftas också av internationella studier, som visat på att ett 
tidigt introducerande av skönlitteratur rustade barnen inför mötet med och förståelsen av annan 
information. (Sheldrick - Ross, 1999). Vid högläsning förstår också barnen efter hand hur berättelser 
byggs upp och detta förbereder dem, enligt Lundberg, inför uppgiften att läsa själva. Vidare 
stimuleras uppmärksamheten och koncentrationsförmågan förstärks. Inte minst viktigt är, att i 
samspelet mellan barnet och föräldern stärks barnets möjligheter att upptäcka hur litteratur och 
skriftspråk kan vara en källa till kunskap, äventyr och avkoppling. (Lundberg, 2006 s.41-42). Det 
torde stå utom allt tvivel att högläsning har stor betydelse för förvärvandet av många kompetenser 
som skolan och samhället i stort kräver av individen. Vi redovisar därför förekomsten av högläsning 
för barn, i vilken utsträckning olika grupper läser högt för sina barn, hur det skiljer sig åt mellan män 
och kvinnor liksom hur länge man läser högt i genomsnitt. 
 
Först kan konstateras att högläsning för barn är relativt vanligt i Sverige. En majoritet av såväl män 
som kvinnor med barn i åldern upp till sex år läser högt för barnen åtminstone någon gång per månad. 
Endast en mindre del, drygt 20 procent läser dock mer än 20 minuter. Det vanligaste tycks vara att 
läsa omkring en kvart. Skillnaderna är emellertid stora mellan män och kvinnor och mellan låg- och 
högutbildade. Bland lågutbildade är det ungefär dubbelt så vanligt att man sällan eller aldrig läser 
högt för barnen. Lågutbildade män är den grupp som mest sällan läser för barnen, där läser ca 40 
procent sällan eller aldrig (tabell 1). 
 
Tabell 1  Läst högt för barn 0-6 år efter utbildning och kön. 
Procent 
 
 
Utbildning      Låg                Hög 
Kön Män Kvinnor Män Kvinnor 
________________________________________________________________ 
Läst högt 
flera ggr/vecka 49 55 62 73  
 
Läst någon 
gång/ vecka 11 20 23  7 
 
Läst mer sällan 
eller aldrig 40 25 15 20 
_________________________________________________________________ 
Antal svar 45 55 39 60 
_________________________________________________________________ 
 
Kommentar: Bas svarande med barn 0-6 år (Antal svarande: 186) 
 
 

Om man ser till läsning för barn i olika sociala grupper är skillnaderna mellan män och kvinnor 
påtagliga i alla grupper utom i familjer som beskrivs som tjänstemannafamilj, men inte högre 
tjänsteman eller akademiker. Den senare gruppen uppvisar, liksom företagarfamiljer också stora 
skillnader mellan män och kvinnor, vilket möjligen antyder att övertid och karriär kan motverka 
jämställdheten. 
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Medan utbildning och kön har viss betydelse för högläsning, har närheten till och tillgång till 
litteratur ett betydligt starkare samband med högläsningen. Biblioteksbesök någon gång per kvartal 
eller oftare är relaterat till högläsning för barn både bland hög- och lågutbildade. Ett mycket starkt 
samband med högläsning har också medlemskap i bokklubb för barn. Detta förklarar nästan hälften 
av variationen (se Tabell 2). Sambandet mellan högläsning och bokklubb är ungefär lika starkt bland 
högutbildade som bland lågutbildade. Även bland dem som är med i bokklubb för barn bidrar 
biblioteksbesöken ytterligare till läsning. Bakom detta resultat kan givetvis också ligga skillnader i 
attityder, beredskap att satsa tid och resurser på barnen mm. Det är ändå anmärkningsvärt att 
utbildningens betydelse här är så måttlig och att bokklubbsmedlemskap har så stor betydelse. 
 
Tabell 2  Läst högt för barn någon gång/månad eller oftare efter 
biblioteksbesök, medlemskap i bokklubb för barn och utbildning 2006 (procent) 
 
Utbildning:   Låg Hög 
Medlem i bok- 
klubb f. barn:  Nej Ja Nej Ja 
Biblioteks- 
besök: Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 
____________________________________________________________ 
Läst högt   
för barn 23 38 77 89 32 45 82 88 
____________________________________________________________  
 
Antal svar  447 167 30 18 219 192 27 25 
___________________________________________________________ 
Kommentar: Bas är svarande med egna barn. Biblioteksbesök ngn gång per kvartal eller 
oftare. Läst högt någon gång per månad eller oftare. Effekt av bokklubb 0,47, av biblioteks - 
besök 0,12 och av utbildning 0,1. Totalt: 0,69. 
 
 
Biblioteksbesök och läsning 
 
Bibliotekslagen säger att ”alla medborgare ska ha tillgång till ett folkbibliotek”. Vad som 
verkligen menas med tillgång definieras dock inte närmare. Man kan ställa sig frågan hur långt det 
är rimligt att ha till sitt bibliotek för att det ska sägas motsvara ’ha tillgång till’. Ska det t.ex. finnas 
allmänna kommunikationer som gör det möjligt för icke bilburna personer som gamla, 
funktionshindrade och unga att på ett enkelt sätt besöka biblioteket? Dessa grupper är för övrigt 
grupper som man från kulturpolitiskt håll annars säger sig vilja stödja. 
 
Statistik från Statens Kulturråd säger att det 2005 fanns 1031 filialbibliotek i hela Sverige. 
Samtidigt läggs det i riket som helhet ner 28 filialer varje år. I Västra Götaland finns det 
förhållandevis många filialbibliotek. Samtidigt saknar 6 kommuner helt filialer. Vad detta 
egentligen säger om allmänhetens önskemål eller om de olika bibliotekstypernas kvalitet är mera 
osäkert. Det är inte orimligt att anta att många frekventa och lättrörliga biblioteksanvändare 
föredrar upprustade huvudbibliotek med ett stort utbud och generösa öppettider framför ett mindre 
välfyllt filialbibliotek med färre öppettider. Ett sådant antagande ligger bakom mycket av dagens 
biblioteksplanering. Å andra sidan kan kanske filialbibliotek kunna bidra till högre utlåning totalt 
sett. Effekterna av olika sådana lösningar är dåligt utforskade. 
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Biblioteken befinner sig mitt i ett omfattande och alltmer digitalt medielandskap. Utmaningarna 
diskuteras flitigt inom biblioteks- och informationsområdet. Trots de stora förändringarna står sig 
bokläsningen förvånansvärt väl. Även om viss minskning rapporterats för unga och lågutbildade 
män har också andelen som ofta läser ökat (Figur 1).  
 
 
Figur 1  Biblioteksbesök, bokläsning och Internetanvändning 1995-2006 (Riket)  
Andel som gjort/ använt åtminstone någon gång under det senaste året. (procent) 
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Bibliotek står för upplysning och våra folkbibliotek framhå ller ofta bibliotekens demokratiska 
funktion genom att stödja folkbildning, tillhandahålla kultur- och samhällsinformation mm. Under 
senare år har biblioteken som mötesplats, som en allmänt tillgänglig fri arena lyfts fram. Detta 
förklarar kanske delvis att biblioteken har höga besökstal. Frågan om bibliotekens betydelse är, 
som sagt, komplicerad och ofullständigt undersökt. Vi vet ganska mycket om 
biblioteksbesökarnas demografiska egenskaper, t ex att högutbildade använder biblioteken i större 
utsträckning än lågutbildade, att kvinnor regelmässigt både besöker bibliotek och läser böcker 
oftare än män. Den välkända skillnaden mellan män och kvinnor när det gäller läsning och annan 
kulturkonsumtion är väl belagd, men dess djupare orsaker och konsekvenser är mindre utredda. En 
närliggande intressant fråga rör vilka effekter läsning och biblioteksanvändning har på individ och 
samhälle.  
 
Det finns anledning, inte minst ur demokratisynpunkt, att uppmärksamma informationsklyftor mellan 
generationerna. Robert D. Putman har visat hur ”samhällsförändringar och generationsskiften hänger 
samman.” (Putnam, 2001 s. 34). Putnams empiri utgår från det amerikanska samhället, men man kan 
dra paralleller till det svenska samhället, särskilt när det gäller olika åldersgruppers bruk av ny teknik 
som t.ex. Internet. Numera genomgår flertalet av ungdomarna någon form av gymnasieutbildning och 
Internet som teknologi har adopterats i de flesta grupper. Det kan användas i alltfler sammanhang och 
blir en given utgångspunkt för planering av nya verksamheter, för informationsöverföring, media etc. 
Samtidigt kan den utvecklingen missgynna en växande äldre befolkning, som i mindre grad har 
tillgång till den nya teknologin och vanligen har kortare utbildning. 
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Biblioteksbesöken visar en mindre nedgång det senaste året bland både män och kvinnor och såväl 
bland lågutbildade som bland högre tjänstemän/akademiker. Årets siffra 57 procent som åtminstone 
någon gång per år besöker bibliotek är den lägsta under de senaste 11 åren.  
 
Den till synes stabila kurvan för bokläsning någon gång per år eller oftare (Figur 2) rymmer 
motsägelser. Om vi ser till dem som läser böcker ofta, t ex en eller flera gånger per vecka verkar 
denna grupp ha ökat från ca 30 procent i mitten av 1990-talet till 43 procent 2005-2006. En 
motsvarande minskning har skett i andelen som läser någon gång i månaden eller mer sällan, medan 
de som aldrig läser är ungefär lika många och exkluderats i det följande diagrammet (Figur 2). 
 
 
Figur 2  Läsning ofta respektive sällan 1995-2006. Procent. 
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Kommentar: Läsning ofta här definierat som varje vecka eller flera gånger per vecka. Läsning sällan motsvarar läst bok någon gång per 
månad eller mer sällan. De som svarat aldrig ingår inte. 

 
 
Läsning i olika grupper 
 
En mer detaljerad bild av utvecklingen får man då mer specifika åldersgrupper studeras. I vissa 
undersökningar antyds ett minskat läsande bland de yngre, sett över en längre tid. Vi har därför 
studerat läsningen i olika åldersgrupper. Resultatet visar att läsning av böcker en eller flera gånger per 
vecka under det senaste decenniet ökat i alla åldergrupper. Detta kan hänga samman med flera 
faktorer såsom ökat utbud via allt fler försäljningsställen, ökade studerandegrupper mm. Något stöd 
för att ungas läsning skulle gå ned får vi inte i dessa data (Figur 3). Olika undersökningar visar inte 
riktigt samma tendenser, vilket gör det svårt att formulera säkra slutsatser, men vi finner i detta 
material en ökad andel som läser varje vecka i samtliga åldergrupper.  
 
Vi har i tidigare undersökningar konstaterat att kön, utbildning och studieaktivitet kan förutsäga en 
stor del av variationen i biblioteksanvändning och bokläsning (se Höglund & Wahlström (2006). Så 
är fallet även i 2006 års mätning. Den sammantagna effekten av nämnda faktorer på biblioteksbesök 
motsvarar ca 50 procent. 
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Figur 3  Läsning varje vecka i olika åldersgrupper 1995-2006.  
Procent. 
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Effekter av biblioteksbruk och läsning 
 
Läsning och biblioteksanvändning har en rad olika orsaker och möjliga effekter. Det finns en rad 
utländska studier som med olika metoder visar att satsningar på bibliotek och biblioteksservice 
kan vara ekonomiskt lönsamt för samhället (Biblioteksföreningen 2007). Man kan tänka sig en rad 
olika konsekvenser på individ- och samhällsnivå. Vi skall här belysa detta med exempel på några 
samband mellan läsning och attityder till andra människor. 
 
En undersökning bland elever i årskurs 9 fann tydliga samband mellan bokläsning och attityder. 
Resultaten pekar mot att elever som läser skönlitteratur regelbundet, är mer toleranta i sin 
inställning till omvärlden. Ett tydligt könsmönster framträdde, där pojkar var mer intoleranta än 
flickor. Vi vet sedan tidigare att flickor och kvinnor läser väsentligt mer skönlitteratur än vad män 
gör. Detta samband är tydligt och relativt stabilt sedan lång tid. I den nämnda undersökningen 
visas att hela 21 procent av dem som inte läser skönlitterära böcker ansåg att människor inte har 
lika stort människovärde (Lärarnas riksförbund 2006). Vi ställer frågan om liknande samband kan 
finnas även i den vuxna befolkningen och utnyttjar omväxlande resultat från SOM-undersökningar 
som gäller Västra Götaland och riket i sin helhet. Låt oss först se på några skillnader mellan dem 
som läser regelbundet och använder bibliotek jämfört med de som inte gör detta. Vi kallar dessa 
grupper här hög- respektive lågutnyttjare av böcker och bibliotek. 
 
”Högutnyttjare” är här de som läst bok senaste kvartalet och som själva använder bibliotek.  
Några skillnader är välkända, andra är sällan eller aldrig redovisade tidigare. Kvinnor, 
högutbildade och studerande är betydligt vanligare bland högutnyttjare av böcker och bibliotek. 
Även hushållsinkomst överstigande 400 000 är vanligare bland högutnyttjarna. 
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Tabell 3 Låg- och högutnyttjare av böcker och bibliotek i Västra Götaland. Procent. 
 
   Lågutnyttjare Högutnyttjare Procentskillnad (hög –låg) 
   
Kvinnor 38 63 +25 
Män 63 37   -26  
Studerar 3 15 +12  
 
Är högutbildad 15 57 +42 
 
Hushållsinkomst 35 48 +13 
över 400.000 
 
Åldersgrupp: 
 15-29 15 21 +6 
 30-49 27 36 +9 
 50-64 28 25 -3 
 65-85 30 18 -12 
 
Förvärvsarbetande 47 53 +6 
Ålderspensionär 28 15 -11 
 
Boende stad-land: 
-Ren landsbygd 21 11 -10 
-Mindre tätort 27 22 -5 
-Stad el större tätort  30 26 -4 
-Göteborgsområdet  35 39 +4 
 
Delregioner i V:a Götaland 
-Göteborgsregionen 40 59 +9 
-Sjuhärad 15 12 -3 
-Ö Skaraborg 15 10 -5 
-V Skaraborg 9 7 -2 
-Fyrstad 13 8 -5 
-Dalsland 2 2 +-0 
-Norra Bohuslän 6 3 -3 
 
Använt Internet   
senaste kvartalet  53 84 +31  
 
Är invandrare 7 8 +1 
 
Anser att man skall ta 
emot färre flyktingar 66 37 -29 
Härav:  
 -kvinnor 63 35 -28 
 -män 68 41 -27 
 
Vill minska den 
offentliga sektorn 30 29 -1    
 härav: 
 -kvinnor 25 24 -1 
 -män  33  38   +5 
 
  
(Väst-SOM: data insamlade 2005-2006) 
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De som läser böcker varje kvartal och använder biblioteket är överrepresenterade bland kvinnor, 
studerande, högutbildade, har högre hushållsinkomst och använder Internet i betydligt större 
utsträckning. En något större andel av högutnyttjarna bor också i Göteborgsområdet. Detta är i 
linje med tidigare resultat. Det mest slående är att högutnyttjare i betydligt mindre utsträckning än 
lågutnyttjare anser att man skall ta emot färre flyktingar i Sverige. Skillnaden är 29 procentenheter 
och nästan lika stor för både män och kvinnor. Däremot är skillnaden mellan hög- och 
lågutnyttjare ganska liten när det gäller om man vill minska den offentliga sektorn. Detta stöder 
möjligen hypotesen att det förra resultatet inte bara är en återspegling av olika politiska 
preferenser. Så långt finner vi alltså visst stöd för tanken att läsningen har positiva effekter på 
tolerans och empati för andra människor. Som framgår av nedanstående diagram är sambandet är 
när det gäller synen på flyktinginvandring tydligt (Figur 4). 
 
 
Figur 4 Andelen som anser att man skall ta emot färre flyktingar bland kvinnliga och 

manliga låg- respektive högutnyttjare av böcker och bibliotek. Väst-Sverige. 
Procent 
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Den ovan nämnda undersökningen bland skolelever använder begreppet tolerans. Enligt 
Nationalencyklopedin svarar tolerans i första hand för respekt för andras åsikter eller beteenden. 
Förtroende är ett närliggande begrepp som syftar på att man kan lita på någon. Tillit är ett annat 
liknande begrepp som syftar på övertygelsen om någons, eller en institutions, trovärdighet och 
goda avsikter.  
 
Frågan om förtroende/tillit mäts här genom en fråga i vilken utsträckning man anser att det går att 
lita på andra människor i allmänhet. Svar kan anges på en 10-gradig skala och har i tabell 1 delats 
i låg (värde 1-5) respektive hög tillit (värde 6-10). Vi är här intresserade av samspelet mellan 
bokläsning, biblioteksanvändning och förtroende/tillit gentemot andra människor.  
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Tabell 4  Tillit och syn på flyktinginvandring mot biblioteks- 
besök, bokläsning och utbildning. Riket 2006 (procent)2 

 
Utbildning Låg Hög 
 
Läst skönlitteratur 
någon gång per 
månad el oftare Nej Ja Nej Ja 
 
Besökt bibliotek 
senaste kvartalet Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 
_______________________________________________________________ 
Andel med 
hög tillit 45        64 54 59 56 62 68 77 
till andra 
(n= 1558) 
 
Andel som anser 
färre flyktingar 14 18 20 29 20 32 33 45 
vara dåligt förslag 
(n=1545) 
________________________________________________________________ 
Kommentar: Effekten av biblioteksbesök och läsning av skönlitteratur på tillit till andra respektive synen på 
flyktinginvandring kan anges som ett mått mellan 0 och 1, baserat på genomsnittlig procentskillnad. Detta mått innebär att 
vi konstaterar en samvariation – här under kontroll för två andra variabler i tabellens huvud. 
Effekt på tillit:  Biblioteksbesök 0,20;   Läst skönlitteratur 0,08;   Utbildning 0,10, Totalt=0,38. Effekt på syn på 
flyktinginvandring: Biblioteksbesök 0,09;   Läst skönlitteratur 0,11;   Utbildning 0,14, Totalt=0,34     
Med kontroll av kön i stället för biblioteksbesök blir effekten av skönlitteratur på tillit 0,13 
och på syn på flyktinginvandring 0,12, dvs. något högre än i tabellen ovan. Effekten av utbildning blir 0,14 
respektive 0,16, medan effekten av kön – givet kontroll för utbildning och läsning av skönlitteratur ligger nära 0. 
 
 
 

Sammantaget tyder detta på att såväl biblioteksanvändning som bokläsning samvarierar med tillit 
till andra människor och tolerans mot invandrare. Givetvis kan en rad andra faktorer påverka den 
samvariation vi fann ovan. En näraliggande faktor är utbildningsnivå, men som framgått ovan 
kvarstår sambanden även med kontroll för utbildning. 
 
Undersökningen Väst-SOM innehåller även frågor om förtroende till olika yrkesgrupper som 
kompletterar bilden av tillit till andra i allmänhet. I tabell 3 nedan kompletterar vi ovanstående 
tabell med data som visar förtroende för några olika yrkesgrupper samt med en uppdelning av 
resultatet på utbildningsnivå. 
 
Förtroendet för bibliotekarier och sjukvårdspersonal ligger relativt högt.  Störst utslag ger 
bokläsning och biblioteksbesök på förtroendet för bibliotekarier och lärare, medan skillnaderna är 
mindre när det gäller sjukvårdspersonal.  
 
Ett intressant faktum är att i  tabell 3 tycks det göra liten skillnad om man anger sig själv som 
biblioteksanvändare eller om det är en närstående person som använder biblioteket.   
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Tabell 5 Tillit och förtroende för några yrkesgrupper efter  
biblioteksanvändning, bokläsning och utbildningsnivå. Procent 

 
 
Utbildning Låg Hög 
 
Läst bok 
senaste kvartalet Nej Ja Nej Ja 
 
Använder 
bibliotek Nej Ja, när-  Ja, Nej Ja, när- Ja, Nej Ja, när- Ja, Nej Ja, när- Ja, 
  stående själv  stående själv  stående själv  stående själv 
___________________________________________________________________________________________ 
Andel med 
högt förtroende  
för: 
- bibliotekarier 20 42 67 33 47 76 29 54 80 43 57 82 
  (n 2997) 
- sjukvårds  
  personal 60 72 74 67 76 74 64 80 81 73 78 81 
  (n 2994) 
- lärare 32 50 61 43 53 60 42 61 66 47 63 67 
  (n2990) 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Enligt flera tidigare undersökningar besöker drygt 60 procent av svenskarna bibliotek åtminstone 
någon gång per år. Än fler brukar ange att de tycker biblioteken är viktiga. Sådana siffror antyder 
ett stort förtroende för bibliotek. I tabellen ovan ser vi att förtroendet för bibliotekarier samvarierar 
starkt med om man använder bibliotek och läser böcker någorlunda regelbundet.  
 
Vi kan även se att de som varken använder bibliotek eller läser böcker sticker ut genom att så 
många som 70-80 procent i den kategorin inte har högt förtroende för bibliotekarier.   
  
Några avslutande kommentarer 
 
Både användning av bibliotek och läsning tycks ha intressanta samband med andra faktorer som 
påverkar hur människor förhåller sig till varandra och i vilken mån man är benägen att stimulera 
barnen genom att läsa för dem. Utbildning och kön har stor betydelse för om man läser eller använder 
bibliotek, men om man läser och använder bibliotek ger skillnader i utbildning begränsad 
tilläggseffekt. Vi har också pekat  på att tidig språkstimulans genom högläsning, liksom 
biblioteksbruk och läsning är socialt skiktat och skiljer sig påtagligt mellan könen och mellan grupper 
med olika utbildning. Närhet till litteratur och olika typer av stimulans till läsning kan därför vara 
ännu viktigare än vi trott. 
 
Tillit, som antyder förtroende för andra, är en aspekt på begreppet socialt kapital – ett begrepp som 
rör både individ och samhälle (Putnam 2001). Vi har här visat exempel på att biblioteksanvändning 
och läsning har samband med både tillit till andra människor och synen på flyktinginvandring. 
  
Sociologen Ferdinand Tönnies såg hur den konkreta lokala gemenskapen, Gemeinschaft, mer och mer 
ersattes av det organiserade institutionssamhället, Gesellschaft. Jürgen Habermas uttrycker ungefär 
samma syn på brytpunkter i samhället med begreppen livsvärld och systemvärld i sin analys av hur 
det offentliga samhället växer fram. För att dessa världar ska fungera tillsammans måste det, enligt 
Habermas, finnas normer och rättvisa, en slags ’demokratisk viljebildning.’ Ett dilemma för att uppnå 
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detta är konflikten mellan demokratiprincipen och individens önskan och rättigheter. Habermas ser 
folkbildningen och dess idé om en hög bildningsnivå hos befolkningen som en lösning på detta 
dilemma (Habermas, 2003). Detta innebär att biblioteken har, eller skulle kunna ha, en unik 
mellanposition i det offentliga samhällets och medborgarnas liv, genom att i Habermas anda, förena 
och vara en länk mellan det offentliga och privata. Samtidigt skulle användningen av litteratur, kultur 
och information kunna stärka och stimulera förutsättningarna för utveckling både inom den privata 
sfären och i det offentliga samtalet. 
 
Astrid Lindgren, som citerades i den här textens inledning, uttryckte sin tro på biblioteket och de 
läsningar som därmed erbjöds. Litteraturen är rik på sådana exempel. Om denna privata lycka 
dessutom medför att man blir mer empatiskt och tolerant inställd till andra människor, 
understryker detta bibliotekens roll och läsningens betydelse för individen, samhället och 
demokratin.  
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