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Inledning 
 
Förtroendet för bibliotek och bibliotekarier är gott. Vi har tidigare sett många tecken på 
detta, men i den senaste SOM-undersökningen har vi ställt direkta frågor om 
allmänhetens förtroende för verksamheten vid biblioteken. Det finns dock något av en 
motsättning mellan ett högt och ganska stabilt förtroende och allmänt positiva attityder å 
ena sidan och å andra sidan den långsiktiga tendensen till sjunkande användning och 
minskande utlåningstal. Förra året uppgav 53 procent att de besöker bibliotek åtminstone 
någon gång per år. Även om detta låter mycket är det den lägsta siffra vi uppmätt hittills. 
Samtidigt tycks förtroendet för biblioteken och upplevelsen av bibliotekens service inte 
bara ligga väldigt högt i jämförelse med andra institutioner utan också ganska stabilt.  
 
Vad är det då som hänt? Är det något problem att man inte behöver besöka biblioteken 
för att utnyttja en del tjänster, utan kan göra det över nätet? Är det inte bara bra att lite 
fler har råd att köpa böcker och få information via Internet och andra media? Vad gör de 
som idag använder biblioteken och vilka skillnader finns mellan olika grupper? Utan att 
göra anspråk på uttömmande förklaringar till dessa motsägande tendenser skall vi här 
belysa några av dessa frågor med hjälp av aktuella data från SOM-undersökningen hösten 
2007.  Som vi skall visa, går sjunkande lånetal parallellt med lysande siffror för service 
och förtroende. Men visar också att förtroendet är nära förknippat med användning, vilket 
manar till eftertanke när man spekulerar kring eller planerar för framtidens bibliotek. 
Vilken roll kommer folkbiblioteken att spela om 10 eller 15 år?? 
 
Bibliotek kan knappast diskuteras utan att man också berör läsandet. Förmågan att läsa 
olika typer av texter är fundamental inte bara för möjligheterna till personlig utveckling 
och utbildning och också för de flesta verksamheter. Vi menar att stimulans av barnens 
läslust inte bara är en viktig uppgift för biblioteken som ett komplement till skolan, utan 
en samhällsinvestering för framtiden med stora ekonomiska vinster i potten. En brittisk 
rapport visar att samhällskostnaderna för dem som inte lär sig läsa uppgår till 
mångmiljardbelopp och vidare att just läslust är en viktig faktor för framtida 
studieframgång (KPMG Foundation, 2006). Bibliotekens verksamhet kan reducera dessa 
kostnader och påtagligt stärka samhällets utvecklingspotential. 
 
I denna artikel belyser vi några av bibliotekens kärnuppgifter och attityder till biblioteken 
med hjälp av statistik från den senaste SOM-undersökningen. Vad är då SOM-
undersökningarna? I dessa deltar vi som oberoende (betalande) forskare i en gemensam 
datainsamling som görs varje år genom SOM-institutet vid Göteborgs universitet. På 
riksnivå görs ett slumpurval om 2x3000 personer i riket, och dessa tillställs ett 
frågeformulär. Datamaterialet analyseras sedan av oss själva och det finns också 
möjligheter att analysera frågorna både med gemensamma bakgrundsvariabler och även i 
viss mån med hjälp andra forskares frågor. Efter något år är materialet tillgängligt för 
andra forskare. Genom att undersökningarna upprepas – de har nu pågått i omkring 20 år 
- finns möjligheter till längre tidsserier och analys av trender och långsiktiga 
förändringar. Varje år publiceras en bok med bidrag från olika forskare där de första 
resultaten behandlas i en kortare artikel. Författarna till respektive artikel svarar för 
innehåll och tolkningar (och det är därför inte korrekt att bara hänvisa till ”SOM-
institutet” som ger ut boken). Motsvarande verksamhet finns också med regional 
förankring, t ex i Väst-SOM med ett urval om 6000 personer i Väst-Sverige och numera 
också en liknande undersökning i Syd-Sverige. Även kommunundersökningar, 
studentundersökning mm görs i samma regi.  
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Det finns som bekant stora skillnader mellan män och kvinnor när det gäller 
biblioteksbesök. Skillnaden mellan könen är något mindre när det gäller läsning och ännu 
mindre (på denna mätnivå) när det gäller Internetanvändning. Skillnaderna mellan olika 
utbildningsnivåer är dock ännu större och här är även skillnaderna i Internetanvändning 
betydande. Om man ser till en längre tidsperiod har biblioteksbesöken minskat mer bland 
lågutbildade än bland högutbildade. Mellan 2001 och 2007 minskade de uppgivna 
biblioteksbesöken bland lågutbildade från 60 procent till 36 procent och från 85 procent 
till 70 procent bland högutbildade under samma period. När det gäller läsning är 
skillnaden mellan hög- och lågutbildade också betydande, men har inte förändrats  så 
påtagligt under de senaste fyra åren. Man bör hålla i minnet att skillnader mellan enstaka 
år kan slå ett antal procentenheter upp eller ner också beroende på slumpmässiga 
variationer.  
 
Om man kan tveka över enstaka procent enskilda år är det  mer intressant att se på 
långsiktiga trender. I Figur 1 visas utvecklingen för några variabler över längre tid, 1995-
2007. Här framgår att bokläsningen är relativt stabil både i jämförelse med en något 
nedåtgående trend för biblioteksbesöken och den exponentiella tillväxtkurvan som visar 
Internets introduktion, ökande användning och etablering under perioden.  
 
Figur 1 Biblioteksbesök, bokläsning, Internetanvändning 

(någon gång per år eller oftare samt biblioteksbesök 
någon gång per kvartal eller oftare, procent) 
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I Figur 1 ingår även biblioteksbesök varje kvartal eller oftare, vilket uppvisar en liknande, 
men något mindre nedgång, jämfört med kurvan för besök någon gång per år. Om man i 
stället ser till statistiken för boklån vid svenska folkbibliotek framgår att en systematiskt 
nedåtgående trend pågått en längre tid med en linjär trend från 1996 och ett toppvärde 
1980 (FIG 2). Däremot har utlån av nya media såsom musik, video, talböcker mm ökat 
väsentligt under perioden (Höglund Wahlström 2006). 
 
 
 
 
Figur 2 Antal boklån, bokbestånd i folkbiblioteken samt 

antal lån per invånare 1980-2006 
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Källa: Nordicom. Statistik sammanställd från SCB och Statens Kulturråd. 
http://www.nordicom.gu.se/common/stat_xls/973_3070_Folkbibliotek_bestand_ 
lan_driftskostnad_1980-2006.xls 
 
 
Biblioteksbruk och läsning 
 
Läsning av böcker ligger högt och på en övergripande nivå ganska stabilt. Samtidigt 
kommer då och då krisrapporter om minskad läsning i vissa grupper och ökade skillnader 
i detta avseende. Andelen som läser böcker varje vecka har under senare år ökat främst 
bland kvinnor i samtliga åldersgrupper. Om vi däremot ser till yngre, lågutbildade män  
och, enligt Skolverket, vissa grupper av barn, finns tecken på minskad läsning och 
sjunkande läsförmåga. Att kunna läsa bra är inte bara en grundkompetens i dagens 
komplexa samhälle, utan också väsentligt för allas integration i samhället. Omvänt 
innebär dålig läsförmåga risk för utanförskap, asocialt beteende och försämrade chanser 
till utbildning och arbete (KPMG 2006). I den internationella studien av läsförmåga hos 
elever i årskurs fyra, PIRLS 2006, konstateras att svenska barns läsförmåga försämrats 
och att andelen mycket goda läsare minskat under senare år (Skolverket 2007). 
  
Barnbokslånen står tämligen stabilt för ca 60 % av alla boklån i Sverige. Detta samtidigt 
som andelen barn minskar. För drygt femtio år sedan fanns det barn under 15 år i mer än 
40 % av alla Sveriges hushåll, en siffra som idag har minskat till 24 % (SCB, 1999). År 
2015 kommer det att finnas ca. 20.000 färre unga under 20 år jämfört med åren innan 
millenniumskiftet, dvs. motsvarande en minskning med närmare 9 % (SOU 2000:7). 
Biblioteken tycks fylla en viktig roll för barnens läsning och tillgång till böcker. Grunden 
för läsning läggs dock redan tidigt i barndomen och vi har därför ställt frågor om 
föräldrars högläsning för barnen. 
 
Cochran – Smith visar i en studie att barn socialiseras till att vara läsare långt innan de 
själva kan läsa. En socialisationsprocess som inte skulle kunna vara möjlig utan att 
introducera böcker bl.a. genom högläsning (Cochran- Smith,1984). Detta beskriver även 
Maria Simonsson i sin avhandling Bilderboken i förskolan, som visar att barnen efter 
högläsningsstunderna själva ”låtsasläste” för varandra och hittade på lekar som tog sin 
utgångspunkt i det höglästa (Simonsson, 2004). Högläsning kan alltså bidra till att man 
socialiseras till läsare och till kreativitet i allmänhet genom att barnlitteraturen ger viktiga 
impulser för barnens fantasi och lek, vilket redan Vygotsky beskrev (Vygotsky, 1995). 
 
Hur många läser då för sina barn och hur förändras detta med föräldrarnas utbildning?  
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Tabell 1 visar att en majoritet bland både låg- och högutbildade läser för sina barn flera 
gånger i veckan även om det är vanligare bland högutbildade. I den senaste mätningen 
har vi även möjlighet att se till barnens ålder. Det framgår då att skillnaden mellan låg- 
och högutbildade föräldrars högläsning stiger relativt sett med barnens ålder. Medan det 
är lite vanligare att högutbildade läser för barnen flera gånger per vecka jämfört med 
lågutbildade (67 procent jämfört med 58 procent) när barnen är i åldern 0-3 år, är denna 
skillnad mycket  större om barnen är 4-6 år och allra störst när barnen är 7-15 år då det är 
nära dubbelt så vanligt att man läser för barnen bland högutbildade (23 procent jämfört 
med 12 procent). Det tycks vara så att högläsningen för högutbildade föräldrar sker oftare 
fortsätter även när barnen nått den ålder då de kan läsa själva. Möjligen är detta en av 
flera mekanismer som bidrar till det bekanta fenomenet att skillnader i utbildning förs 
vidare till kommande generationer i betydande omfattning. 
 
 
Tabell 1 Läst högt för barn i olika åldrar efter utbildning. Procent 
 
 
Utbildning    Låg   Hög 
 
Barn i åldern   0-3 år 4-6 år 7-15 år 0-3år 4-6 år 7-15 år 
___________________________________________________________________ 
Andel som läser 
- flera ggr/vecka  58 53 12 67 72 23 
- ngn gång/vecka  15 20 15 11 12 18 
- ngn gång/månad 27 27 73 22 16 59 
  el mer sällan 
___________________________________________________________________ 
S:a    100 100 100 100 100 100 
 
Antal svar   48 49 182 73 57 145 
___________________________________________________________________ 
Bas: Svarande med barn 0-15 år. N=554. 
 
Kvinnor läser något oftare än män för sina barn och dessutom är det vanligare att kvinnor 
läser en längre tid. Tabell 2 visar också att skillnaden mellan mäns och kvinnors 
högläsning för barn är störst när barnen är 0-3 år och därefter minskar med barnens ålder.  
 
Tabell 2 Läst högt för barn varje vecka  bland  

vuxna med barn i olika ålder (procent)  
 
Har barn 0-3 år 4-6 år 7-15 år      Antal           
I åldern:      svar 
____________________________________________________ 
Kvinnor 86 84  36  94 
 
Män 64  75  30   99   
____________________________________________________ 
n 121  106  328 555  
 
 
I genomsnitt läser de föräldrar som över huvud taget läser för sina barn omkring 20 
minuter med 19 minuter som medianvärde (Tabell 3). Spridningen är dock stor från några 
få minuter till 90 minuter som högst. Att högläsning är relativt vanligt förekommande i 
alla grupper torde ge goda förkunskaper vid skolstarten för många. PIRLS-studien pekar 
dock på att det sämre resultatet i läsförmågan bland fjärdeklassare inte kan knytas till 
sämre förkunskaper utan snarare hänger samman med inställningen till läsning, tillgången 
till böcker hemma, föräldrarnas läsvanor och brister i skolbiblioteken (Skolverket 2007). 
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Tabell 3 Lästid vid högläsning för barn 2007. Procent  
 
Läst högt 1-10 min 11-20 min 21 min Antal           
för barn    eller mer S:a svar 
______________________________________________________ 
Kvinnor  30  46  24  100  94 
 
Män  28  54  17    99  86 
______________________________________________________ 

 
n  52  90   38  100 180 
 
Bas: Svarande med barn 0-6 år. Lästid senaste gången man läste. 
 
 
Barnfamiljer kan i materialet avgränsas på olika sätt. I följande tabell är basen boende i 
familjer med ett eller flera barn. Om man kombinerar kön och utbildning med 
biblioteksbesök blir skillnaderna mellan lägsta och högsta andel läsare större än vi sett i 
ovanstående tabeller. I flertalet fall ger också biblioteksbesök ett tilläggsvärde utöver kön 
och utbildning. Andelen som läser för barnen varje vecka ökar i tabell 4 med i genomsnitt 
13 procent om man besöker biblioteket åtminstone varje kvartal jämfört med om man inte 
gör detta.  
 
Tabell 4 Läst högt för barn varje vecka efter biblioteksbesök, utbildning 

och kön. Procent.  
 
Kön  Man Kvinna 
 
Utbildning  Låg Hög Låg Hög 
 
Biblioteks- 
besök kvartal Nej Ja Nej Ja Nej Ja Nej Ja 
______________________________________________________________ 
Läst högt 
Varje vecka  21 38  32  35 35 47 43 63 
______________________________________________________________ 

 
Antal svar 110 34 98 60 84 45 61 71 
 
Kommentar: Bas svarande i hushåll med ett eller flera barn, n=669. 
Effekt av biblioteksbesök = 0,13; effekt av kön= 0,08; effekt av utbildning= 0,16; S:a 0,37 
 
 
Attityder till bibliotek 
 
Hur ser då allmänheten på biblioteken och deras roll i samhället? Flera olika typer av 
frågor berör detta. En direkt fråga om i vilken mån man anser biblioteken vara viktiga för 
att ett modernt samhälle skall fungera ställdes i slutet av 1990-talet och har 2007 
upprepats i undersökningen. Åren 1998-2000 pendlade andelen som ansåg biblioteken 
viktiga mellan 87 och 91 procent medan motsvarande andel 2007 var 85 procent, vilket 
antyder att attityderna är stabilare än själva biblioteksbesöken, som minskat betydligt 
mer. Även andra resultat pekar på att många anser biblioteken vara viktiga, även om man 
själv utnyttjar dem i begränsad omfattning. Detta är också i linje med resultat man funnit 
i USA (OCLC, 2008). 
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En annan fråga, som också förekommit tidigare och upprepats i årets undersökning är i 
vilken utsträckning man är beredd att betala högre skatt om pengarna används till olika 
verksamheter i kommunen. Här uppger en hel del att man verkligen är beredd att betala 
skatt för biblioteken, även om nivån ligger klart lägre än då det gäller skola, äldreomsorg 
och brottsbekämpning. Trots att biblioteksbesöken gått ned något uppger nu fler än för 
nio år sedan att de i ganska hög eller mycket hög grad är beredda att betala skatt för 
biblioteksservice, 44 procent 2007 jämfört med 35 procent 1998 (Tabell 5). 
 
Tabell  5 Beredd betala ökad skatt om pengarna går  
 till biblioteken - 2007 och 1998 (procent) 
  
 
  Män Kvinnor Totalt Totalt   Antal svar 
      2007 1998 2007  
____________________________________________________ 
Inte alls (0)  23 23 23 30 384 
 
Något (1-4)  33 32 33 33 539 
 
Ganska mkt (5-7) 32 31 31 27 516 
 
I hög grad (8-10) 12 14 13  8 218   
____________________________________________________ 
S:a 100 100  1657 
 
Kommentar: Svaren är avgivna på en skala från 0-10, där 0 står för inte alls beredd att betala högre 
skatt och 10 i mycket hög grad beredd att betala högre skatt.  
 
Som framgår av Tabell 5 är skillnaderna mellan män och kvinnor obetydliga när det 
gäller viljan att betala skatt för biblioteksservice trots att skillnaderna är relativt stora när 
det gäller användning av bibliotekens service. Detta behöver dock inte betyda att graden 
av biblioteksanvändning helt saknar betydelse. Om svaren delas upp efter 
biblioteksanvändning finns en tydlig, och ganska naturlig, skillnad mellan regelbundna 
biblioteksbesökare och övriga, där de som oftare besöker biblioteket också oftare uppger 
sig vara i hög grad beredd betala högre skatt för biblioteksservice. 
Även bland dem som inte besöker bibliotek så ofta markerar dock en majoritet 
åtminstone någon grad av vilja att betala högre skatt om den används till biblioteken. 
 
Det visar sig också att politisk inriktning och därmed synen på skatter i allmänhet har 
betydelse för svaren på frågan om skatt till biblioteken. Det är mer än tre gånger så 
vanligt bland högutbildade med vänsterinriktning som bland svarande till höger på den 
politiska skalan att i hög grad vilja betala högre skatt för biblioteken (Figur 3, värde 8-10 
på den 10-gradiga skalan)  
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Figur 3 Andel som är beredd betala högre skatt om  
pengarna används till biblioteken  efter utbildning 
och politiskt orientering höger-vänster. Procent 
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Kommentar: Procentandel som angett värden mellan 5-7 respektive 8-10 på en 10-gradig skala 
Där 10= I mycket hög grad beredd att betala högre skatt. N=1096. Politisk orientering är mätt med 
en fråga om hur man placerar in sig själv på en politisk höger-vänsterskala. 
 
Attityden till att betala mer skatt för olika ändamål är generellt något olika beroende på 
politisk inriktning, vilket således ger utslag också i denna fråga. Politisk orientering 
inverkar här till och med mer än utbildningsnivå, som också har betydelse för viljan att 
betala skatt till bibliotek.   
 
Här kan också noteras att bokläsning och biblioteksbesök är vanligare bland sympatisörer 
för vissa partier. Till exempel ligger miljöpartiet och vänsterpartiet högre än moderater 
och socialdemokrater när det gäller bokläsning och biblioteksanvändning, vilket bland 
annat torde sammanhänga med demografiska och utbildningsmässiga faktorer bland 
sympatisörerna. Som framgår av tabell 6 är nivån på skatteviljan lägre när det gäller 
kulturevenemang och bibliotek än för mer basala offentliga tjänster som skola, 
äldreomsorg och brottsbekämpning men skillnaderna mellan personer med olika 
partipreferenser är genomgående stora. Nivån hålls här nere genom att skatteviljan bland 
personer med olika partipreferens bygger på dem som markerat de högsta värdena på 
skalan (Tabell 6, Andel med värde 8-10 på en 10-gradig skala). 
 
Tabell 6 Beredd att betala mer skatt till olika ändamål  

efter bästa parti (procent) 
   Bästa parti: 
 v s c  fp m kd mp annat 
______________________________________________   
Mer skatt för: 
- Bibliotek 38 12 17  12  6  8 30 10 
- Kultur- 
  evenemang 33 16 15  15  9 12 35  8 
- Skola 78 53 48  52 50 45 66 47 
- Äldreomsorg 79 61 50  60 55 54 69 57 
- Brotts- 
  bekämpning 67 57 50  55 55 58 52 53 
____________________________________________________ 
Minsta  
antal svar 99 575 95  144 354 73 130 77 
Högt förtroende för biblioteken 
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Flera faktorer ovan pekar på att allmänheten lägger vikt vid och ser positivt på 
biblioteken och att denna attityd hittills inte försämrats i takt med minskningen i 
biblioteksbesök. Det finns dock ytterligare indikatorer på hur allmänheten ser på 
biblioteken. En sådan är vilket förtroende man har för biblioteken som institution och hur 
denna sköter sin uppgift. Denna fråga har regelbundet ställts för en rad olika institutioner 
och grupper, men biblioteken har tidigare saknats.  
 
Biblioteken ligger i det absoluta toppskiktet när det gäller allmänhetens förtroende för ett 
30-tal studerade institutioner och grupper. Andelen med mycket stort eller ganska stort 
förtroende för biblioteken uppgår till 62 procent om alternativet ”ingen uppfattning” tas 
med i basen, vilket ger en andraplacering efter sjukvårdens 68 procent. Oberoende av hur 
man mäter kan vi dock konstatera att förtroendet för biblioteken ligger mycket högt och 
högre än flertalet samhällsinstitutioner i undersökningen. Väl så intressant är emellertid 
att se hur förtroendet varierar i olika grupper, t ex med utbildningsnivå som vi visar i 
tabell 7.   
 
Tabell 7  Förtroende för biblioteken. Andel som har  
 stort förtroende efter utbildning (procent) 
 
Utbildning Låg M-låg   M-hög       Hög           Totalt 
____________________________________________________ 
Andel med 
mycket stort 
eller ganska  47    57      71         76             62* 
stort förtroende 
____________________________________________________ 
n  396 568 307 386 1657  
 
*) Kommentar: Frågan är formulerad: Hur stort  förtroende har du för det sätt på vilket följande 
samhällsinstitutioner och grupper sköter sitt arbete? Svarskategorierna är Mycket stort förtroende, 
Ganska stort förtroende Varken stort eller litet förtroende, Ganska litet förtroende och Mycket litet 
förtroende. Dessutom ovan nämnda alternativ: Har ingen uppfattning respektive känner ej till 
institutionen.   
Basen 1657 inkluderar 202 personer som saknar uppfattning, men exkluderar internbortfall samt 41 
som angett att de inte känner till institutionen. Svarsalternativet ”saknar uppfattning” finns inte med 
för merparten av institutioner i undersökningen. Om detta alternativ exkluderas, skulle andelen med 
mycket eller ganska stort förtroende uppgå till 72 procent. Detta är dock inte att rekommendera.  
 
Vad karakteriserar då dem med lågt respektive högt förtroende för biblioteken? Först kan 
konstateras att liksom flera andra attityder till biblioteken är man oftast mer positiv om 
man känner till och använder institutionen. Detta innebär att många samband kring 
biblioteksbesök och läsning också återkommer här såsom utbildning, kön, läst bok mm. 
Men också intresse för läsning och bildning i allmänhet torde spela in. Om man 
kontrollerar för utbildning och bokläsning har dock erfarenheten genom biblioteksbesök 
störst betydelse för förtroendet. 
 
Andelen med högt förtroende för biblioteken är ungefär dubbelt så högt bland 
flitiga besökare som bland dem som aldrig besöker bibliotek. Däremot är 
förtroendet tämligen lika bland män och kvinnor, givet nivå på biblioteksbesöken. 
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Figur 4  Förtroende för biblioteken efter  
biblioteksbesök och kön 
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Kommentar: Antal svarande är 594 män och 826 kvinnor, totalt 1420. 
Procenttal i diagrammet endast angivna för kvinnor. 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att det finns en relativt stor stabilitet när det gäller 
läsning, men också när det gäller biblioteksbesök, och boklån även om det senare sker 
inom ramen för en långsiktigt nedgående tendens. Än mer stabilt är de positiva 
attityderna till biblioteken. En överväldigande majoritet, 85 procent anger att de anser 
biblioteken viktiga för samhället, vilket innebär att även många som inte använder 
biblioteken anser dem viktiga. Färre, men fortfarande ganska många, anger också en vilja 
att betala mer skatt för biblioteksservice.  En majoritet uppger också att de har högt 
förtroende för biblioteken, faktiskt så många att biblioteken ligger bland de två 
institutioner som ligger högst av mer än 30 undersökta i den senaste SOM-
undersökningen (Fig 5).  
 
Förtroendet för biblioteken är skiktat och främst väl utvecklat bland dem som faktiskt 
besöker och använder biblioteken. Här kan man också återkoppla till att vi inledningsvis 
påtalat att biblioteksbesöken minskat mest bland lågutbildade. Om inte nuvarande trender 
bryts eller man på andra sätt kan nå icke-användare verkar det sannolikt att förtroendet 
för biblioteken på sikt riskerar att sjunka om än långsammare än användningen. 
En annan mindre positiv kontinuitet i resultaten är att den svenska befolkningen till stor 
del fortsätter leva i skilda världar när det gäller utbildning, bokläsning, biblioteksbesök, 
högläsning för barn och informationskompetens i allmänhet. Här kvarstår viktiga 
utmaningar inför framtiden.   
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Figur 5  Förtroende för ett antal samhällsinstitutioner. Rangordningen 
bland de högst rankade bland mer än 30 olika institutioner och 
grupper. 
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