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1. Inledning 

Läsning och hur man ska få fler att läsa har varit ett hett omdebatterat ämne de 

senaste åren. Litteraturutredningen som kom 2012 slår fast att svenska folkets 

läsvanor överlag är stabila men att yngres läsförmåga och läsvanor försämrats, 

som exempel på detta kan nämnas att andelen barn och unga som läser har mins-

kat under de senaste tio åren (SOU 2012:65:383f). Detta är beklagligt då det finns 

gott om forskning som visar på att ju mer man läser desto bättre blir man på det, 

och i dagens samhälle är en god läsförmåga nödvändig för att fullt ut kunna delta i 

den demokratiska processen och samhället överlag (Statens kulturråd 2015a:23; 

Clark & Rumbold 2006:5). 

Den viktigaste instansen som arbetar med detta är självfallet skolan som är 

ansvariga för att lära barnen att läsa och skriva. Utanför skolan har dock folkbibli-

oteken blivit en av de viktigaste aktörerna som arbetar med läsfrämjande (SOU 

2012:65, 385). Majoriteten av folkbibliotekens läsfrämjande arbete är inriktat på 

barn och unga (Statens Kulturråd 2015:13). Detta stämmer väl överens med vad 

bibliotekslagen stipulerar att folkbiblioteken ska ägna sig åt. 

I bibliotekslagen står bland annat att folkbiblioteken ska verka främjande för 

läsning och litteratur, samt att barn och unga är en prioriterad grupp vars språkin-

lärning ska främjas utefter deras behov och förutsättningar. Folkbiblioteken ska 

även arbeta för att stimulera barn och unga till läsning (Bibliotekslag §7 §8). Detta 

är också frågor som biblioteken har lång tradition av att arbeta med, men vad ex-

akt görs? och vad menas egentligen när man säger läsfrämjande? 

"Vad är läsfrämjande?" är en förvånansvärt svår fråga att svara på. Försöker 

du leta upp termen i en ordbok kommer du med stor sannolikhet att misslyckas då 

läsfrämjande saknas i både Nationalencyklopedin och Svenska Akademins ord-

bok. Det är ett begrepp som används regelbundet, men ytterst sällan definieras. 

Detta gäller inom alla områden där termen används, i samhälldebatten, inom 

forskningen och i den praktiska biblioteksverksamheten. 

Så vad är läsfrämjande? och vilka betydelser tillskrivs ordet? Det är detta som 

denna uppsats försöker besvara, genom att ta avstamp i hur folkbibliotekarier i 

Stockholms län som arbetar med gruppen barn och unga, resonerar kring och ar-

betar  med frågor som rör läsfrämjande. 
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Syfte 

Syftet med studien är att granska och bringa en större klarhet kring begreppet läs-

främjande. 

Frågeställningar 

 Hur arbetar man med läsfrämjande på folkbiblioteken i Stockholms län?  

 Finns det några skillnader, eller råder samstämmighet i hur man arbetar 

med och resonerar kring läsfrämjande? 

 Vad innebär läsfrämjande? vilka narrativ tillskrivs begreppet? 

 I vilket narrativt samband befinner sig det läsfrämjande begreppet? vad är 

dess narrativa relationer? 

Disposition 

Denna uppsats består av sju kapitel som tar upp olika aspekter av studien. De tre 

första kapitlen lägger grunden för studien, kapitel fyra och fem pressenterar un-

dersökningen och i kapitel sex sammanförs de slutsatser som framkommit tidigare 

i arbetet, och ett försök att svara på studiens frågeställningar görs. I kapitel sju 

följer sedan en sammanfattning av arbetet. 

Kapitel 1 (Inledning) presenterar studien och studieobjektet samt syfte och 

frågeställningar. I Kapitel 2 (Metod och teori), presenteras undersökningsområde, 

material, metod och teori. Kapitlet är uppdelat i två delar, där den första fokuserar 

på materialurvalet, materialinsamlingen samt hur det har bearbetats i studien. Ka-

pitlet avslutas sedan med en genomgång av narrativ teori, då denna använts för att 

tolka materialet i studien. 

I kapitel 3 (Tidigare forskning) som avslutar bakgrundskapitlen, sker en 

genomgång av tidigare forskning. Därefter följer kapitel 4 (Läsfrämjande) som 

pressenterar läsfrämjande från fyra olika infallsvinklar. Dessa är läsfrämjande ur 

ett historiskt perspektiv, läsfrämjande som begrepp och läsfrämjande ˗ olika syn-

sätt på litteratur. Kapitlet avslutas sedan med att presentera och diskutera de narra-

tiv som framkommit i kapitlet. 

Kapitel 5 (Läsfrämjande i dagens samhälle) pressenterar den genomförda un-

dersökningen, och den bild av det praktiska läsfrämjande arbetet som framträder i 

det inkomna materialet. Denna jämförs sedan med hur läsfrämjande arbete bedrivs 

i resten av Sverige. Där det är lämpligt har även internationella utblickar gjorts. 
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Kapitel 6 består två delar. Den första återknyter till tidigare kapitel och studi-

ens frågeställningar, för att sedan fokusera på den sista frågan rörande det läs-

främjande begreppets narrativa relationer. Dessa diskuteras med hjälp av Hardings 

typologi över de olika narrativa typerna. Uppsatsen avslutas sedan med kapitel 7 

(Sammanfattning) som ger en sammanfattning av studien. 
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2. Metod och teori 

Metod och Undersökningsområde 

Stockholms län valdes som undersökningsområde då det är ett relativt stort och 

heterogent administrativt område. Det bildar således en naturig avgränsning som 

samtidigt möjliggör att frågor av socioekonomisk art ställs, då kommunerna i lä-

net har vitt skiljda förutsättningar. Totalt finns 23 kommuner i länet:  

Botkyrka  Danderyd  Ekerö 

Haninge  Huddinge  Järfälla 

Lidingö  Nacka  Norrtälje 

Nykvarn  Nynäshamn  Salem 

Sigtuna  Sollentuna  Solna 

Stockholm  Sundbyberg  Södertälje 

Tyresö  Täby  Upplands-Bro 

Upplands Väsby Vallentuna  Vaxholm 

Värmdö  Österåker 

För att undersöka hur folkbiblioteken i dessa kommuner arbetar med läsfrämjande 

och hur de ser på begreppet insamlades två materialtyper, enkätsvar och bibliote-

kens höstprogram. Materialet införskaffades genom att ett mail (se bilaga 1) 

skickades ut till biblioteken i kommunerna. Mailet innehöll ett introduktionsbrev 

(se bilaga 2) och en enkät med frågor om läsfrämjande (se bilaga 3).  

Vid insamlingen av materialet stod det dock snart klart att bibliotekens höst-

program inte var en fungerande källa då inte alla bibliotek har dessa. En del 

skickade in deras höstprogram medans andra valde att skicka in årsberättelser och 

liknande. Denna del av det empiriska materialet övergavs således och fokus har 

lagts på enkätsvaren. 

Enkäten består av elva frågor om bibliotekens läsfrämjande arbete. Majorite-

ten av frågorna fokuserar på hur biblioteken arbetar med detta, men ställer även en 

del mer teoretiska frågor om deras syn på lärande och vad läsfrämjande egentligen 
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är. Genom ett misstag vid designen av enkäten förekommer en av frågorna två 

gånger. Det rör sig om fråga sex och elva: 

Upplever du att det läsfrämjande arbetet prioriteras på dit bibliotek? om ja mot vilka grupper? 

De allra flesta har av förståliga skäl valt att endast svar på frågan en gång, men i 

tre av svaren förekommer olika svar på fråga sex och elva trots att det är samma 

fråga. I de fall där detta har förekommit har de olika svaren lyft fram något olika 

aspekter. Som exempel på detta kan nämnas svaren i enkätsvar 2: 

6. Upplever du att det läsfrämjande arbetet prioriteras på ditt bibliotek? om ja mot vilka grup-
per? 

Svar: Ja det finns en uttalad prioritering men vi har en avgränsning mot skolan på så sätt 
att vi numer bara tar emot en åk för bokprat. Detta är för att skolbiblioteken ska ta det största 
ansvaret för skolbarnen och om vi inte sätter den gränsen tenderar bokpraten att ta över andra 
aktiviteter vi kan göra för barn i förskolan och på fritiden. 

11. Upplever du att det läsfrämjande arbetet prioriteras på ditt bibliotek? om ja mot vilka 
grupper? 

Svar: Jag upplever att det är väldigt centralt hos oss. Barn och unga har länge prioriterats 
men nu har det även kommit en grupp som jobbar med läsfrämjande för vuxna. 

Detta misstag kan således beskrivas som lyckosamt då det i vissa fall resulterat i 

mer fulständiga svar. 

Efter insamlandet sammanställdes enkäterna och en kvalitativ analys genom-

fördes. Svaren anonymiserades sedan genom att de försågs med en kod i form av 

en siffra (1-10). I de fall svaren citerats, och det funnits något i svaret som identi-

fierat respondentens kommun, har dessa ändrats för att anonymisera dem. Denna 

redigering har hållits så minimal som möjligt och i övrigt har texten i svaren inte 

ändrats på något vis. Detta förfarande avviker något från den information som 

gick ut i början av projektet (se bilaga 2), då planen var att låta svaren namnges 

efter kommunen som biblioteket ligger inom. Detta för att låta de enskilda biblio-

tekarierna vara anonyma men samtidigt behålla möjligheten att genomföra en 

geografisk analys. Efter att ha granskat materialet stod det klart att detta inte var 

en fruktsam analys att genomföra och en av de svarande bibliotekarierna framför-

de en önskan om att vara helt anonym varför denna ändring gjordes. 

Definitioner 

Det cirkulerar ett flertal olika begrepp som används vid diskussioner och studier 

kring och om läsning. Exempel på dessa är lässtimulans, litteraturförmedling, läs-

främjande och litteracitet/litteraciteter. På ytan verkar dessa termer relativt enkla 

och självklara. Vid en närmare granskning blir det dock fort uppenbart att detta 

inte är fallet. Sandin (Sandin 2011:22) lyfter fram några av de aspekter som på-
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verkar vår tolkning av begreppen. Hit räknas synen på vad läsning är, vad som 

räknas som text, i vilka medier läsning sker och frågor om kvalitet och kvantitet. 

Begreppen kan alltså sägas vara något otydliga, vilket leder till att begreppens 

innehåll färgas av den enskilda forskaren. På grund av detta är det viktigt att defi-

niera vad som menas med begreppen i det aktuella arbetet. För att uppnå så stor 

transparens som möjligt följer därför nedan definitioner på begrepp som används i 

detta arbete, undantaget begreppet läsfrämjande då detta kommer att behandlas 

löpande i arbetet. 

Barn: I enlighet med UNESCO:s barnkonvention räknas ett barn som en in-

divid mellan 0-18 år (barnkonventionen). 

Läsare: En läsare kan definieras som en läskunnig person som frivilligt inför-

livar läsning i sitt liv och som identifierar sig som läsare (Frid 2012:17f). 

Litteracitet: Litteracitet är den svenska formen av den mångbottnade engels-

ka termen Literacy. Direktöversatt betyder det läs- och skrivkunnighet. Litteracitet 

syftar dock idag på mycket mer en endast en speciell typ av färdighet, och är inte 

endast kopplad till den klassiska definitionen av läsning, dvs. läsning av böcker. 

Idag pratar man om många olika litteraciteter kopplade till olika former av media. 

Det kan röra sig om text i tryck, text i olika former av digitala kanaler och visuella 

medier så som bild och film. Litteracitetsbegreppet ser även "läsningen"  eller 

graden av förståelse av dessa medier som kontextbundet. Vi har allstå olika litte-

raciteter i olika sammanhang, vi har en typ av literacitet i vår hemmiljö och en 

annan på vår arbetsplats och så vidare (Barton 2007:3-4, 19, 33-35). 

Om man tittar på definitionerna ovan kan alltså förbättrad literacitet/er sägas 

vara ett möjligt biresultat av en väl genomförd läsfrämjande aktivitet, men är inte 

nödvändigtvis målet med aktiviteten. 

Teori 

För att undersöka och skapa en djupare förståelse för hur det läsfrämjande be-

greppet fungerar kommer narrativ teori att användas. Narrativ teori har sitt ur-

sprung inom litteraturvetenskapen men används idag inom en mängd olika disci-

pliner, som alla bidragit med sina egna infallsvinklar. Som exempel kan nämnas 

feministiska studier, queerstudier, historia, antropologi, teologi, biologi, litteratur-

studier mm (Richardson 2000:171, Harding 2012:286). 

På grund av att så många olika discipliner använder sig av narrativ teori före-

kommer även något olika definitioner på narrativ, beroende på fokus och infalls-

vinklar. Den grundläggande skillnaden ligger i hur brett begreppet görs. Ett sätt att 

se på begreppet är som kommunikation. En viktig förespråkare för detta synsätt är 

Fisher som formulerade vad han kallade "the narrative paradigm" (Fisher 1984; 

Fisher 1989). Kommunikation som narrativ innebär att när vi kommunicerar med 
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varandra gör vi det i form av en mängd olika stora och små sammanlänkade histo-

rier, dvs. med olika narrativ. Eller som Fisher själv uttrycker det: 

In short, the narrative paradigm is a philosophical statement that is meant to offer an approach 
to interpretation and assessment of human communication - assuming that all forms of human 
communication can be seen fundamentally as stories, as interpretations of aspects of the 
world occurring in time and shaped by history, culture, and character (Fisher 1989:57). 

Andra har dragit detta längre och ser på narrativ som något som både beskriver 

världen omkring oss, men som också bygger upp den (Czarniawska 2004:21, 

Harding 2012:287). 

Att det finns olika typer av narrativ är de flesta forskare överens om, vilka 

dessa typer är, råder det däremot delade meningar om. Baker delar in dem i fyra 

typer. Personliga (personal), publika (public), disciplinära (disciplinary) och meta-

narrativ (Baker 2010:350). Harding har tagit dessa och modifierat Bakers indel-

ning på fyra typer till sex. Dessa är personliga narrativ (personal), dela-

de/kollektiva narrativ (shared/collective) som i detta arbete endast benämns som 

kollektiva narrativ för att förenkla läsningen, lokala narrativ (local), samhälleliga 

narrativ (societal), teoretiska narrativ (theoretical) och metanarrativ (meta). Med 

personliga narrativ menas narrativ/historier vi konstruerar om oss själva. Det är 

med dessa narrativ som vi skapar våra självbilder. Kollektiva narrativ är de som 

berättas om och om igen av människorna runtomkring oss. De skapas och delas 

kollektivt. Det är berättelserna som beskriver men också skapar våra gemensam-

ma tankesfärer. De personliga och de kollektiva narrativen påverkar varandra. De 

byggs upp i relation till varandra. Med lokala narrativ menas narrativ som är av-

gränsade i tid, plats, till vissa aktörer och specifika händelser. De kan vara små-

skaliga och flyktiga så som samtalen över middagsbordet om dagen som varit, 

men de kan även vara väldokumenterad och nå ut till en stor grupp människor så 

som en debatt mellan två offentliga personer i en tidning. Samhälleliga narrativ 

syftar på narrativ som har offentliga institutioner som avsändare eller ursprungs-

plats. Teoretiska narrativ är alla narrativ som på något sätt behandlar teori, både i 

och utanför en akademisk kontext. Metanarrativ är de "stora berättelserna", ram-

berättelserna som används för att beskriva samhällens utveckling. Ett klassiskt 

exempel på ett metanarrativ är marxism (Harding 2012:290-294). 

Utöver att Harding modifierade och lade till två typer av narrativ till Bakers 

ursprungliga fyra, tillförde hon även en horisontell uppdelning innehållande en 

rörelse från generella till specifika narrativ (se fig. 1). Denna uppdelning visar hur 

de olika narrativen förhåller sig mot varandra, med personliga och kollektiva nar-

rativ bredvid varandra då dessa påverkar varandra mer än andra narrativ (Harding 

2012:292). 

Trots att det finns flera skillnader mellan de olika narrativa typerna finns även 

flera likheter. Enligt Baker byggs ett narrativ, oavsett typ, upp av fyra olika ele-

ment. Dessa är handling (casual emplotment), selektivt inval (selective appropria-
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tion), temporalitet (temporality) och sammanhang (relationality). Handlingen är 

vad som ger narrativet dess mening. Det är först när handlingen tillkommer som 

ett narrativ uppstår. Med selektivt inval menas den process i vilken element från 

andra narrativ väljs in i narrativet eller avfärdas. Det är genom det selektiva inva-

let som två narrativ kan uppstå kring samma fenomen. Temporalitet åsyftar narra-

tivens relation till tid och plats, deras rumslighet. De får en del av sin innebörd 

från vilka platser de sammankopplas med (Baker 2010:352f). Meningarna "barnet 

skrattade högljutt och sparkade på en fotboll inne i biblioteket", och "barnet skrat-

tade högljutt och sparkade en fotboll ute på gården" framkallar helt olika reaktio-

ner. Det första scenariot är extremt opassande och det andra precis lika normalt 

som det första är olämpligt. Skillnaden i hur vi uppfattar dessa två narrativ är helt 

avhängigt var de utspelar sig. 

Ett narrativs sammanhang har stor en betydelse då det avgör om det är begrip-

ligt eller inte. Inga narrativ existerar i ett vakuum, de bygger på och hänger sam-

man med en mängd andra narrativ. Vilka andra narrativ de hänger samman med 

påverkar hur vi förstår och tolkar det aktuella narrativet (Baker 2010:353). Om vi 

återgår till exemplet med barnet som sparkar en boll inne i biblioteket får vi ett 

tydligt exempel på detta. Det är bara olämpligt att barnet sparkar boll inne i bib-

lioteket, men inte på gården, vilket vi vet då de narrativ vi har om bibliotek säger 

att där läser man. Man ägnar sig åt studier och andra liknande aktiviteter på bib-

liotek, inte bollsport. 

 Vilket narrativ som en person accepterar beror på situationen som personen i 

fråga befinner sig i, deras kontext (Czarniawska 2004:19). Denna kontext består 

till viss del av de andra narrativ som personen är omgiven av. Ju mer ett narrativ 

passar in i de narrativ som redan accepterats desto troligare blir det att det aktuella 

narrativet också accepteras. 

Att se på kommunikation som narrativ skapar en ingång till att granska svår-

definierbara begrepp. Det erbjuder en möjlig förklaring till varför vissa termer är 

så svåra att definiera, att ge dem en enda betydelse. De narrativ som vi personli-

gen helt eller delvis accepterat påverkar hur vi förstår och interagerar med narrati-

ven kring dessa svårdefinierbara begrepp. Om vi ser ett begrepp som ett narrativ, 

öppnas begreppet för ett flertal olika tolkningar. Det kan vara så att vi har olika, 

men närbesläktade narrativ om samma begrepp. Detta gör det möjligt för oss att 

prata om samma begrepp men mena något olika saker. 

Då narrativ teori skapar möjligheter att granska svårdefinierade och komplexa 

begrepp användas denna teori som analytisk utgångspunkt för studien. Hardings 

typologi (se fig. 1) med en indelning i sex olika typer av narrativ, som rör sig från 

generella till specifika narrativ används för att synliggöra de narrativ som före-

kommer om och kring begreppet läsfrämjande, samt hur dessa samspelar och skil-

jer sig åt. Det bör dock påpekas att den narrativa typen lokala narrativ inte använts 
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i analysen. Detta grundar sig inte i något motstånd mot kategorin utan handlar 

snarare om att den inte har varit tillämpbar för det aktuella materialet. 

De lokala narrativen behandlar specifika situationer och är avgränsade i tid 

och plats samt till bestämda aktörer. Som nämnts ovan är samtalen som sker över 

middagsbordet ett exempel på ett lokalt narrativ. Hade denna studie innehållit 

intervjuer hade det samtalet varit ett lokalt narrativ. Det går också att argumentera 

för att de insamlade enkätsvaren som använts i denna studie utgör lokala narrativ. 

Om det stämmer eller inte är dock inte relevant då dessa studerats i syfte att utrö-

na vilka narrativ som den svarande bibliotekarien ger uttryck för. Det är inte de 

enskilda enkätsvaren som är studieobjektet, utan de narrativ de ger uttryck för. 
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3. Tidigare forskning 

Under de senaste åren har det genomförts en stor mängd studier på området läs-

ning, läsfrämjande och bibliotek. Dessa tar formen av forskarprojekt, utredningar 

och studentuppsatser. Studentuppsatserna är den absolut största gruppen och an-

griper frågan från vitt skiljda riktningar. Observation och utvärdering av projekt 

(Garp 2015), granskning av handböcker i läsfrämjande för att undersöka hur läs-

främjande legitimeras (Johansson 2016), hur läsfrämjande gestaltar sig på biblio-

teken med projekt som beviljats pengar från Kulturrådet som utgångspunkt 

(Holmberg & Johansson 2015) mm. 

Av de utredningar som gjorts på området framstår några som extra intressan-

ta. Läsfrämjande, forskning och kompetensutveckling i Halland är framtagen som 

ett samarbete mellan Regionalbibliotek Halland och högskolan i Halland. Rappor-

ten syftade till att undersöka vilka utmaningar folkbiblioteken möter i sitt läsfräm-

jande arbete samt hur kompetensutveckling och forskning inom skönlitteratur kan 

bidra till att möta dessa. Till rapportens intressantare slutsatser hör att det finns en 

gedigen kunskap på biblioteken och att de kan tjäna mycket på att föra över den 

mellan sina olika verksamheter. Som exempel på detta nämns att det finns mycket 

att lära från bibliotekens läsfrämjande verksamheter riktade till barn, som skulle 

kunna fördjupa och förbättra de verksamheter som riktar sig till vuxna. Det fram-

kommer även att många bibliotekarier känner sig osäkra i sitt arbete gentemot 

vissa grupper, exempelvis funktionsnedsatta (Fåhraeus & Asklund 2017). Den syn 

på läsfrämjande som framkommer i rapporten är starkt färgad av skolan och ut-

bildningstanken. Läsning framstår som något man kan och bör bli bättre på. Det 

framstår även som att detta är målet med det läsfrämjande arbetet enligt författar-

na. Detta är dock inte något som diskuteras i texten, vilket är synd då det hade 

tydliggjort deras utgångspunkt i arbetet med rapporten. En rapport där man där-

emot arbetat med en tydlig uttalad definition på läsfrämjande är Med läsning som 

mål. Om metoder och forskning på det läsfrämjande området som är framtagen av 

kulturrådet. 

Med läsning som mål. Om metoder och forskning på det läsfrämjande områ-

det  (Statens kulturråd 2015a) är en kunskapsöversikt över det läsfrämjande arbe-

tet på folkbiblioteken som även tittar på internationell forskning. Tidigt i rappor-

ten definierar de läsfrämjande som att göra läsare av läskunniga. Denna definition 

har dock ingen stark koppling till resten av rapporten som överlag är praktiskt 
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inriktad. Den går igenom vad som görs på biblioteken och relaterar detta till 

forskning om dessa metoders effekter och effektivitet, men utan att återkoppla till 

den givna definitionen på läsfrämjande. I slutet av rapporten lyfter författaren se-

dan fram nio förslag på hur det läsfrämjande arbetet kan förbättras. Enligt dem bör 

det läsfrämjande arbetet börja tidigt, man bör identifiera grupper med större behov 

än andra och arbeta utefter deras läspreferenser, det läsfrämjande arbetet överlag 

bör baseras på valfrihet, detta gäller såväl val av litteratur som av medium. Biblio-

teken bör tillhandahålla ett stort och varierat utbud, både när det gäller genrer och 

medium. De framhåller även vikten av att arbeta med, och att främja social läs-

ning. Att använda sig av läsande förebilder samt att biblioteken bör satsa på som-

marläsningsprogram med tydliga mål och att de bör samarbeta med skolorna kring 

dessa. Avslutningsvis nämner de att det är viktigt att man arbetar utifrån tydliga 

mål och att man utvärderar de projekt man genomfört för att kunna lära av dem 

och förbättra verksamheten. Dessa förslag är bra och skulle troligen höja kvalitén 

på det läsfrämjande arbetet, och uppfyller även de mål som slås fast av deras defi-

nition på läsfrämjande. Det sker dock ingen återkoppling mellan de förslag de ger, 

och deras definition på läsfrämjande. Detta är beklagligt då det är det läsfrämjan-

de arbetet som ska förbättras. 

Den svaga kopplingen mellan läsfrämjande som begrepp, och definitioner på 

detta begrepp, med forskningen som bedrivs på området är dock inte något unikt 

för Kulturrådets rapport som beskrivits ovan. Detta är något som verkar vara 

symptomatiskt för forskningsfältet överlag. Gissningsvis beror detta på att be-

greppet är ytterst svårgreppbart och samtidigt förgivettaget. Detta är synd då 

forskningen skulle stärkas av en starkare koppling mellan begreppet läsfrämjande 

och de metoder för läsfrämjande vi studerar. Vill vi exempelvis studera hur effek-

tiv en läsfrämjande metod är, är det viktigt att vi är tydliga med vad vi menar med 

läsfrämjande och vad vi vill att läsfrämjandet ska uppnå. När detta inte görs blir 

det svårare att utvärdera hur effektiv metoden vi studerat är. 

Det bör dock påpekas att det förekommer en del forskning som har en aktiv 

relation till det läsfrämjande begreppet, även om detta inte är lika vanligt. Som 

exempel på detta kan nämnas Dela läslust. "Allt vi gör är ju läsfrämjande" − en 

fokusgruppstudie med deltagare i projektet dela läslust. I denna studie konstateras 

att det läsfrämjande begreppet använts mycket brett och inkluderande. Allt biblio-

teksarbete har av studiens deltagare mer eller mindre betraktats som läsfrämjande. 

När begreppet används på detta vis förlorar det i tydlighet vilket även uppmärk-

sammats av författaren (Lindberg 2017:36). 

Det har producerats ett fåtal forskningsöversikter på området utifrån ett 

svenskt perspektiv. Hit räknas Studier av barn och ungdomsbibliotek, en kun-

skapsöversikt (Rydsjö & Elf 2007) och Barnbibliotek och lässtimulans: delaktig-

het, förhållningssätt, samarbete (Sandin 2011). Skolbibliotekets roll för elevers 

lärande. En kunskapsöversikt 2010−2015 bör även nämnas i sammanhanget trots 
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att den har ett något annat fokus än de två andra, då den fokuserar på skolbibliotek 

istället för folkbiblioteken (Grädén 2017). 

I Skolbibliotekets roll för elevers lärande. En kunskapsöversikt 2010−2015 

går Grädén (2017) igenom forskningen om skolbibliotek och läsfrämjande som 

genomförts under tidsperioden. Hennes genomgång visar bland annat att det ge-

nomförts relativt få studier på området, men att de som genomförts relativt sam-

stämmigt framhåller skolbibliotekens roll för elevernas läslust. De elever som har 

tillgång till och regelbundet använder skolbiblioteket uppvisar en större läslust än 

övriga elever. 

I Studier av barn och ungdomsbibliotek, en kunskapsöversikt (Rydsjö & Elf 

2007) konstaterar författarna att det finns mycket lite forskning på området barn- 

och folkbibliotek, varför översikten till stora delar bygger på universitetsuppsat-

ser. Mycket har dock hänt sedan översikten skrevs. 2010 publicerades som en 

konsekvens av översikten antologin Barnet, platsen, tiden: teorier och forskning i 

barnbibliotekets omvärld (Sandin 2010), som erbjuder olika perspektiv på barn-

bibliotekens arbete. 

Ett vidare perspektiv på läsfrämjande ges i en kartläggning över den läsfräm-

jande verksamheten i de nordiska länderna, producerad av NORDBOK (Nordiska 

litteratur- och bibliotekskommitén). Kartläggningen resulterade i två böcker, Läs-

glädje i Norden. Barn och ungdomsböcker på åtta språk (1999) och Ett läsande 

norden. Bokprat, barnbokskaravaner och lässtafetter (2000). Den första boken, 

Läsglädje i Norden, var av väldigt praktisk karaktär och presenterade listor med 

litteratur för varje land som lämpar sig väl för läsfrämjande projekt. Den andra 

boken, Ett läsande Norden, presenterar olika läsfrämjande projekt från de nordis-

ka länderna. Även denna skrift har således en praktisk utgångspunkt, om än inte i 

lika hög grad som den första. Detta är dock inte ovanligt, en stor del av den littera-

tur som produceras om läsfrämjande är praktisk till sin natur. 

Övervikten av praktisk litteratur på området går att se även internationellt. 

Som exempel på detta kan nämnas Reading matters. What the research reveals 

about reading, libraries, and community (Ross et. al. 2006), som innehåller en bra 

genomgång av internationell forskning om läsning och läsfrämjande. Forskningen 

som presenteras kommer från en mängd olika forskningsfält och vävs samman för 

att visa på vikten av lustläsning. Trots att boken bygger på och presenterar både 

praktisk och teoretisk forskning har den ett praktiskt fokus. Den röda tråden ge-

nom arbetet är hur biblioteken kan förbättra sitt läsfrämjande arbete, även om 

denna term inte nämns.  

Majoriteten  av den teoretisk inriktade forskningen om läsfrämjande produce-

ras i form av studentuppsatser, även om det självklart även förekommer "högre" 

forskning på området, om än i mindre skala. 

Ett flertal studier som behandlar läsfrämjande aktiviteter på bibliotek utgår 

inte från begreppet läsfrämjande utan har istället valt att i sin forskning utgå från 
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begreppet litteracitet. Ett exempel på detta är Åse Hedemarks studie där hon un-

dersökt barns attityder till läsning och läsfrämjande aktiviteter på bibliotek. Studi-

en resulterade i att tre synsätt på läsning framkom. Barn som läste för att de tyckte 

att det var roligt, barn som inte tycker om att läsa och barn som läser för nytta. 

Barnen som läser för att de tycker att det är roligt tycker även om de läsfrämjande 

aktiviteterna på biblioteken medan barn som inte tycker om att läsa ofta "fuskar" i 

samband med dessa aktiviteter. De har olika knep för att slippa läsa hela boken 

men ändå kunna vara med i resten av aktiviteten exempelvis att titta på en film. 

Den tredje gruppen med barn som läser för nytta, för att lära sig saker deltar även 

de till viss del i bibliotekens läsfrämjande aktiviteter, men är mer intresserade av 

faktaböcker. Hedemark avslutar med att påpeka att biblioteken behöver arbeta 

mer med andra medier än böcker för att bli mer tilltalande för de barn som inte 

tycker om att läsa traditionella böcker, vilket är den typ av läsning som barn asso-

cierar med ordet läsning, och med bibliotek (Hedemark 2012). Detta är något som 

lyfts fram i ett flertal studier, se exempelvis (Kemi 2013:47−51). 

Genom att använda sig av litteracitetsbegreppet ges möjligheter att vidga både 

text och läsbegreppen till att innefatta flera typer av media, men lägger samtidigt 

ett större fokus på förmåga. Förmåga att tolka den text man interagerar med, vare 

sig det är text i bokform eller någon form av digital media. Detta kan få konse-

kvenser för förståelsen av bibliotekens läsfrämjande arbete genom att det antyder 

att målet för aktiviteterna är just en ökad läsförmåga-/förståelse av de texter man 

kommer i kontakt med. 
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4. Läsfrämjande 

Detta kapitel angriper läsfrämjande från tre olika vinklar för att skapa en klarare 

och mer fullständig bild av begreppet. Först ges en historisk inblick i folkbibliote-

kens relation till läsfrämjande, och hur denna utvecklats från början av 1900-talet 

fram till idag. Därefter granskas några av de få definitioner på läsfrämjande som 

existerar och vilken bild de ger av begreppet. Den tredje och sista infallsvinkeln 

fokuserar på det som ska främjas, läsning, och olika sätt att se på detta, då littera-

tursyn är en viktig aspekt för hur bibliotekarier och andra relaterar till begreppet. 

Kapitlet avslutas med att sammanställa de mönster som framträtt kring be-

greppet i tidigare avsnitt, samt presenterar och diskuterar de narrativ som dessa 

mönster avslöjar. 

Läsfrämjande ur ett historiskt perspektiv 

Folkbiblioteken utvecklades ur folkrörelsebiblioteken som kom att kommunalise-

ras under tidigt 1900-tal. Under denna tid får Stockholm också ett barn och ung-

domsbibliotek. Detta bibliotek grundades av Valfrid Palmgren som var en för-

grundsfigur i den svenska biblioteksvärlden. Det betänkande hon på ecklesiastik-

departementets uppdrag lade fram 1911 (Förslag angående de åtgärder, som från 

statens sida böra vidtagas för främjande af det allmänna biblioteksväsendet i Sve-

rige) lede till biblioteksreformen 1912 som kom att få stor betydelse för folkbibli-

otekens fortsatta utveckling, som exempel kan nämnas att det fastslogs att lån 

skulle vara kostnadsfria. Palmgren sägs ha arbetat efter devisen "en nyttig bok ˗ 

och en rolig" (Hansson 2012:20) i sitt arbete med barnbiblioteket. Men vad är då 

en nyttig bok? Under denna tid var tankarna kring läsning av böcker starkt kopp-

lad till bildningstanken och den vetenskapliga litteraturen framhölls som målet. 

Det var denna litteratur som alla slutligen borde läsa. Genom läsningen kunde vi 

bli bättre människor och medborgare, och intaget av främst den vetenskapliga 

litteraturen skulle resultera i bättre livsval. Detta gjorde biblioteket till en viktig 

samhällsinstitution. Alla var dock inte förmögna att ta till sig den vetenskapliga 

litteraturen, varför deltagare i den dåtida biblioteksdebatten framhöll vikten av att 

tillhandahålla lämplig litteratur för de mindre erfarna läsarna. Det var viktigt att 

böckerna som lånades ut faktiskt blev lästa. Sedan kunde bibliotekarien leda bib-
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lioteksbesökaren vidare till svårare litteratur och förhoppningsvis slutligen den 

vetenskapliga. Detta gällde barn och unga såväl som vuxna. Palmgren ansåg till 

och med att de böcker som barnen läste för nöjes skull påverkade barnens karaktär 

mer än den litteratur de läste i skolan (Hansson 2012:19f; Lagerqvist 2015:60−62,  

65, 67−70). Vi kan alltså redan här se ett visst erkännande av lustläsningens bety-

delse, även om den inte skulle få den självklar plats den har på biblioteken idag på 

många år. 

Det går som synes ovan redan tidigt i folkbibliotekens historia att se tendenser 

till det vi idag skulle kalla läsfrämjande, då man framhöll att man i viss mån var 

tvungen att anpassa sitt arbete efter de enskilda läsarna. Dock har synen på rela-

tionen mellan läsare och bibliotekarie ändrats mycket, och fokuset på läsaren som 

individ har förstärkts. 

Med tiden har både de läsfrämjande metoderna och tankarna kring läsfräm-

jande kommit att utvecklas och förändras. Fram till 80-talet läggs stor vikt vid 

kvalitetslitteratur. Man ansåg att det finns populärlitteratur och kvalitetslitteratur, 

och det var läsandet av kvalitetslitteratur som skulle främjas. Populärlitteraturen 

kunde användas som ett steg på vägen, men det var läsandet av kvalitetslitteratu-

ren som var det viktiga. Det fanns även en stark nyttoaspekt kopplad till läsfräm-

jandet. Man skulle uppmuntra till läsning (av kvalitetslitteratur) för att det är nyt-

tigt att läsa. Det faktum att det kan vara lustfyllt och roligt att läsa gavs ingen stör-

re vikt. Under 90-talet svängde debatten på denna punkt och man började prata 

om läsglädje. Nöjet med läsning betonas och fokus läggs vid den enskilda läsupp-

levelsen. Man kan och bör läsa för läsningens egen skull. Biblioteken börjar under 

denna period även ta in ett bredare utbud av titlar, och besökarnas önskemål ges 

större utrymme. Läsfrämjandet handlar nu mer om att få fler att läsa och de som 

redan läser att läsa mer, och inte så mycket om att fostra besökarna till en viss typ 

av läsare (Bengtsson 1998). 

Idag lyfts läsfrämjande fram som en av bibliotekens viktigaste uppdrag. Både 

det praktiska läsfrämjande arbetet och samtalen kring begreppet bär tydliga spår 

av den utveckling som skett under 1900-talet. Vad som förväntas uppnås med det 

läsfrämjande arbetet varierar och har av Kemi (2013) delats in i tre läsfrämjar-

identiteter. Läsfrämjaridentiteter kan med en narrativ utgångspunkt beskrivas som 

de personliga narrativ som bibliotekarierna konstruerat kring de läsfrämjande 

aspekterna av sina arbeten. De läsfrämjaridentiteter som Kemi identifierat är folk-

bibliotekarien som demokratins garant, folkbibliotekarien som själens omvårdare 

och folkbibliotekarien som personlig tränare.  

Folkbibliotekarien som demokratins garant kan sägas vara politiskt legitime-

rande för biblioteken och lyfter fram det läsfrämjande arbetets potential att stärka 

det demokratiska samhället. Tanken är att genom att tillhandahålla varierad och 

kvalitativ litteratur till fler gagnas hela samhället. Det läsfrämjande arbetet har här 

alltså en kollektiv målsättning och inte en individuell. Man ser ökade läsklyftor i 
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samhället som ett problem som måste åtgärdas, inte för de enstaka individernas 

skull utan för att öka förmågan att delta i samhällsdebatten och på så vis stärka det 

demokratiska samhället överlag (Kemi 2013:27−31). Vi kan här se tydliga paral-

leller till det sena 1800-talets och tidiga 1900-talets bibliotek och dess koppling 

till folkbildningen. Denna syn på det läsfrämjande arbetet är också starkt kopplad 

till bibliotekens officiella uppdrag, det som bibliotekslagen stipulerar att de ska 

arbeta med. 

Folkbibliotekarien som personlig tränare har en mer personlig och individuell 

inriktning än den ovan nämnda. Tanken är att bibliotekarien ska uppmuntra och 

hjälpa den ovana läsaren till att börja läsa och med tiden träna läsaren till att upp-

skatta bättre och bättre böcker. En intressant aspekt av denna läsfrämjaridentitet är 

att den är strakt kopplad till manlig läsning. Det är främst pojkar och män som 

uppfattas behöva denna personliga träning och läsningen överlag beskrivs i sport-

termer. Läsfrämjandeaktiviteter som kopplas till denna läsfrämjandeidentitet är 

också ofta inriktade på idrottsföreningar (Kemi 2013:31−33). 

Den tredje läsfrämjaridentiteten, folkbibliotekarien som själens omvårdare har 

även den en mer personlig och individuell inriktning. Här ses läsning som ett sätt 

att utforska sitt inre och att utveckla sin empati genom att sätta sig in i andra män-

niskors verkligheter. Litteraturen tillskrivs läkande egenskaper och samtal kring 

böcker ges stor vikt. Det läsfrämjande arbetet handlar här mycket om att hjälpa 

rätt läsare hitta till rätt bok, den bok som just den läsaren har behov av att läsa 

(Kemi 2013:33−35). 

Under loppet av 1900-talet kan vi alltså se hur läsfrämjande går från att vara 

inriktat på att skola in människor i läsning av "rätt" litteratur till att inkludera lust-

läsning, och läsning för läsandet egen skull. Det är dock intressant att notera att de 

äldre tankarna kring läsfrämjande till viss del lever kvar. Bibliotekarien som per-

sonlig tränare vill fortfarande guida läsaren mot "bättre" litteratur, dvs. mot kvali-

tetslitteraturen. Det är även värt att notera att den starka kopplingen mellan läs-

främjande och demokrati har funnits där sedan de första folkbiblioteken öppnade i 

början av 1900-talet. 

Läsfrämjande som begrepp 

Läsfrämjande är ett vanligt förekommande begrepp, men det är även ett begrepp 

som ytterst sällan definieras. Detta gäller såväl inom forskningen och det praktis-

ka biblioteksarbetet som i övriga samhället. Som exempel på detta kan nämnas att 

läsfrämjande varken finns med som begrepp i Nationalencyklopedin eller i Svens-

ka Akademins ordlista, och som diskuteras längre ned i arbetet utgår ingen av de 

svarande biblioteken från någon bestämd definition på vad läsfrämjande är. De få 

definitioner på läsfrämjande som finns kan delas in i två grupper. De som definie-

rar begreppet överlag, och de som definierar begreppet för det aktuella arbetet. 
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Den första gruppen består av två definitioner som lika gärna skulle kunna 

räknas som en och samma. Dessa kommer från Nina Frids bok Slutet på boken är 

bara början (Frid 2012) och den andra är Kulturrådets definition. Enligt kulturrå-

det är läsfrämjande: 

• göra läsare av läskunniga 
• öppna vägar till litteraturen för den som inte läser 
• öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format för läsare i 

alla åldrar 
• ge fler möjlighet till en konstnärlig upplevelse genom litteratur 
• ta bort hinder för läsning, bredda en repertoar och stärka läsarens självtillit och läsariden-

titet (Satens Kulturråd 2014). 

Av punkterna ovan kan den första (att göra läsare av läskunniga) sägas vara den 

viktigaste då de andra punkterna stödjer denna. Denna första punkt är också nära 

nog identisk med Frids definition som säger att: 

Även om läskunnigheten också sägs minska idag är det framförallt att göra läsare av läskun-
niga som bibliotekets läsfrämjande arbete handlar om (Frid 2012:17). 

Den stora likheten mellan dessa båda definitioner bör inte tolkas som att det råder 

en stor konsensus kring vad läsfrämjande är, utan bör istället tolkas som en kon-

sekvens av att Frid arbetar på Kulturdepartementet. 

I den andra gruppen hittar vi två studentuppsatser Läslust och arbetsglädje - 

om läsfrämjande projekt på Uddevalla stadsbibliotek (Bogren & Oskarsson 

2011), Läsfrämjande verksamhet för "läsovana" vuxna (Hansson & Svensson 

2006) och en skrift från Skolverket, Läsfrämjande i pedagogisk verksamhet (Do-

latkhah et. al. 2015). Dessa arbeten har liknande definitioner på begreppet, som 

även uppvisar likheter med Kulturrådets och Frid definitioner, men dock utan att 

vara lika precisa. Bogren och Oskarsson arbetar med följande definition på be-

greppet: 

Med läsfrämjande menar vi en verksamhet som syftar till att skapa gynnsamma förutsättning-
ar för läsning, lässtimulans och läsglädje (Bogren & Oskarsson 2011:3). 

Hansson & Svensson har definierat läsfrämjande som: 

Läsfrämjande verksamheter definierar vi som verksamheter som på olika sätt gynnar och un-
derlättar läsandet (Hansson & Svensson 2006:3). 

Och skolverkets skrift utgår från att läsfrämjande är: 

Med ”läsfrämjande” avses då att stimulera läsintresse och utveckla läsvanor snarare 
än att arbeta med läsförståelse och läsinlärning i undervisningen mer specifikt (Do-
latkhah et. al. 2015:1). 
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Dessa tre definitioner kan sägas vara något diffusare och mjukare än Frids och 

Kulturrådets definitioner som är ytterst tydliga. Man vill göra läsare av läskunni-

ga. Det vill säga man vill att läskunniga personer ska göra läsning till en integre-

rad del av sitt liv, och identifiera sig som läsare. Borgren & Oskarsson, Hansson 

& Svensson och Skolverkets definitioner kan sägas peka dit, men utan att säga det 

rakt ut. Deras definitioner innehåller inget mål med läsfrämjandet. De vill under-

lätta och stimulera till läsning, men talar inte om varför detta bör göras. På grund 

av detta blir deras definitioner också något otydligare än kulturrådets. 

Något som är intressant med dessa definitioner är att ingen av dem lägger fo-

kus på läsförståelse, som annars ofta lyfts fram i diskussioner kring läsfrämjande. 

Dessa definitioner lyfter istället fram frivillighet och tillgängliggörande av littera-

tur som det centrala. 

 LÄSfrämjande ˗ olika synsätt på litteratur 

Som synes ovan har synen på litteratur och läsning stor betydelse för hur bibliote-

karier uppfattar det läsfrämjande begreppet. Detta är nu inte märkligt då läsa upp-

tar halva ordet och är det som uttryckligen ska främjas om man tittar på ordet rent 

språkligt. Men varför ska vi främja läsning? Hur man besvarar den frågan är en 

viktig komponent i de narrativ som finns om läsfrämjande. 

Önskan att främja läsning bygger på de tankar och värderingar vi tillskriver 

litteratur. Idag ses litteratur och läsningen av den som något positivt, men så har 

det inte alltid varit. Under 1700-talet ansåg man att litteraturen kunde fördärva 

läsaren (Edvardsson 1994:117), vilket är en intressant spegling av vad många an-

ser idag, att man kan bli en bättre människa av att läsa skönlitteratur. 

Antagandet att läsning är bra och att litteraturen är "god" har av Magnus Pers-

son kallats myten om den goda litteraturen. Denna myt bygger på grundtanken att 

litteraturen är god därför att den är god, och denna godhet smittar. Läser du den 

goda litteraturen så blir du samtidigt en bättre människa. Tron på litteraturens 

godhet tenderar att vara oreflekterad, det är någonting som tas för givet. På sam-

ma sätt är "smittan" eller överföringen av litteraturens godhet automatiserad, det 

är något som helt enkelt bara sker (Persson 2012:26−29). 

En intressant aspekt av denna litteratursyn är dess starka koppling till moral, 

men också den makt vi tillskriver litteraturen. Det är inte bara litteraturens uppgift 

att göra oss till bättre människor, vi tillskriver den också makten att göra detta. Att 

litteraturen har transformativa egenskaper är inte någon ny tankegång utan är ett 

narrativ som funnits kring litteratur under lång tid. Under 1700-talet ansåg man 

som nämnts ovan att litteraturen kunde fördärva läsaren och idag anser vi att den 

kan förädla läsaren. Den moraliska utgångspunkten har skiftat men den transfor-

mativa kärnan är densamma. 
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Myten om den goda litteraturen kan sägas vara den grundsyn på litteratur som 

för närvarande är den förhärskande, dvs. det rådande metanarrativet om litteratur 

och läsning av den. Men exakt hur man anser att litteraturen kan göra oss till bätt-

re människor varierar. Kristin Johansson har i sin uppsats (2016) Hur läsfrämjan-

de legitimeras, en metaanalys av svenska handböcker i läsfrämjande arbete iden-

tifierat tre olika sätt som litteratur legitimeras på, som alla lyfter fram något olika 

positiva aspekter av litteraturläsning. Dessa är litteratur som bildning, litteratur 

som livsberikande och litteratur som samtal. 

Litteratur som bildning representerar en litteratursyn där läsning av litteratur 

ses som ett verktyg för bildning i bred mening. Det kan göra dig bättre på en 

mängd olika aktiviteter, exempelvis ger det ökat ordförråd, bättre språkutveckling 

överlag men också förbättrat kritiskt tänkande. Genom att läsa mycket klarar du 

dig bättre i samhället. Det finns även en fostrande aspekt hos denna litteratursyn. 

Genom att läsa, och då allra helst läsa "rätt", böcker så ska man bli en mer välan-

passad människa som klarar sig bättre i samhället. Denna litteratursyn är starkt 

förankrad i skolan men förekommer även utanför den (Johansson 2016:27f). 

Litteratur som livsberikande lyfter fram den lustfyllda läsningen. Läsning ses 

som ett medel att tillföra livet något, det är berikande för själen. Dessa motiver-

ingar är något svåra att ta på och är stark kopplade till läsarens känslor. Här bör vi 

läsa för läsningens egen skull (Johansson 2016:28f). 

Litteratur som samtalsunderlag lyfter fram litteraturens potential att starta 

samtal om svåra ämnen och frågor. Genom att läsa konfronteras man med situa-

tioner man annars inte hade kommit i kontakt med och kan använda det lästa för 

att samtala och skapa en större förståelse hos sig själv och andra. De erbjuder 

även möjligheter till identifikation i litteraturen och genom detta möjligheter till 

att bearbeta olika situationer i livet (Johansson 2016:30). En intressant aspekt hos 

denna litteratursyn är att den framstår som en blandning av de första två. Den lyf-

ter fram litteratur som livsberikandes starka koppling till känslor i läsningen men 

blandar detta  med litteratur som bildnings nyttofokus. Här ska vi läsa för att det 

kan göra oss till bättre människor själsligen. 

Tittar vi på hur biblioteken historiskt har förhållit sig till litteraturen kan vi se 

att litteratur som bildning är den litteratursyn/legitimeringsgrund som funnits på 

biblioteken traditionellt sätt. De tidigaste folkbiblioteken utgick från denna littera-

tursyn i sitt arbete.  Det är dock inte en litteratursyn som försvunnit utan den finns 

fortfarande kvar på biblioteken idag, vilket vi kan se spår av i den läsaridentitet 

som Kemi (2013) kallar folkbibliotekarien som demokratins garant som beskrivits 

ovan. När de andra två litteratursynerna/legitimeringsgrunderna gjorde sitt intåg 

på biblioteken är svårt att säga, men idag är de en integrerad del av det läsfräm-

jande arbetet på biblioteken. 

Vilken litteratursyn som råder idag skiftar från bibliotekarie till bibliotekarie, 

vilket tydligt visats av Kemi (2013). Detta får som konsekvens att målbilden med 
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det läsfrämjande arbetet även skiftar något mellan olika bibliotekarier, då de har 

något olika utgångspunkter för sitt arbete. Eller uttryckt på ett annat sätt, de inne-

har alla något olika personliga narrativ om sitt läsfrämjande arbete. 

Läsfrämjande narrativ 

Tidigare i detta kapitel har läsfrämjande presenterats utifrån tre olika infalls-

vinklar, läsfrämjande ur ett historiskt perspektiv, läsfrämjande som begrepp och 

olika synsätt på litteratur. Ett intressant resultat av detta är att det blir tydligt att ett 

antal olika tankebanor kring läsfrämjande är vanligt förekommande då de dyker 

upp ett flertal gånger. Det vi ser är troligen allmänt accepterade narrativ, dvs. kol-

lektiva narrativ (Harding 2012:292) kring läsfrämjande.  

I texten ovan framträder fyra kollektiva narrativ som jag här har valt att kalla 

demokratinarrativet, kvalitetsnarrativet, det själsliga narrativet samt det möjlig-

görande narrativet.  

Demokratinarrativet har funnits under lång tid. Det fanns närvarande redan 

under etableringen av de första folkbiblioteken. En av huvudmålsättningarna för 

folkbiblioteken under denna tid var att tillhandahålla och öka läsningen av veten-

skaplig litteratur då man ansåg att läsning av denna litteratur skapar bättre sam-

hällsmedborgare som fattar bättre livsbeslut. Dessa tankegångar har levt kvar och 

är vanligt förekommande än idag. Det är inte nödvändigtvis den vetenskapliga 

litteraturen som ska göra oss till bättre medborgare, men grundtanken att vi ge-

nom läsning ska klara oss bättre i samhället, lever kvar. Vi kan se detta i Kemis 

(2013:27−31) läsfrämjaridentitet folkbibliotekarien som demokratins garant. Med 

denna läsfrämjaridentitet lyfts läsfrämjande som ett sätt att stärka demokratin och 

minska läsklyftor genom att tillhandahålla litteratur av hög kvalitet till fler. Det 

finns alltså fortfarande en tanke om att det finns litteratur som är bättre lämpad för 

detta ändamål. Detta fokus på kvalitetslitteratur är dock inte nödvändigtvis en 

integrerad del av demokratinarrativet. Det vi ser här är snarare en viss samman-

blandning med ett annat relativt vanligt narrativ, kavlitetsnarrativet som kommer 

att granskas närmare nedan. 

Demokratinarrativet lyfter inte endast fram samhällsnyttan hos läsfrämjande 

utan lyfter även fram en annan aspekt hos demokrati, nämligen rättvisa. I sitt arbe-

te Hur läsfrämjande legitimeras, en metaanalys av svenska handböcker i läsfräm-

jande arbete (Johansson 2016), lyfter Johansson fram fyra teman som återkommer 

i de analyserade handböckerna. Ett av dessa är just demokrati och här lyfts rättvi-

setemat tydligt fram tillsammans med samhällsnyttan. 

Handböckerna formulerar alltså själva läsfrämjandet som ett demokratiskt uppdrag- alla ska 
få tillgång till litteraturen och alla ska lära sig hantera den- för på så sätt kan man ge lika för-
utsättningar att delta i det demokratiska samhället som vuxen (Johansson 2016:42). 
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Det är alltså vikigt att alla ges möjligheten och förmågan att delta i det demokra-

tiska samhället, och detta kan ske genom läsning. Därför ska vi också arbeta läs-

främjande. Men det är också viktigt för samhället att medborgarna har denna för-

måga. Narrativet är har en tydlig närvaro i offentliga skrivelser, exempelvis i en 

av Kulturrådets rapporter (Statens kulturråd 2015b:5) där bristande läsförståelse 

beskrivs som ett demokratiproblem, och i Kulturutskottets betänkande Läsa för 

livet (2013/14:KrU4) där en god läs- och skrivförmåga beskrivs som grundläg-

gande för deltagande i den demokratiska processen. 

Demokratinarrativet förekommer inte enbart kring läsfrämjande, utan är ett 

mer omfattande narrativ som förekommer kring bibliotek överlag. Ett tydligt ex-

empel på detta är bibliotekslagen (bibliotekslag 2013:801 2§) som säger att biblio-

teken ska främja det demokratiska samhället. Denna lag reglerar inte bara folkbib-

lioteken och deras läsfrämjande verksamheter utan hela det allmänna biblioteks-

väsendet, som innefattar alla bibliotek som finansieras med offentliga medel. 

Kvalitetsnarrativet säger att en viss typ av litteratur är bättre än annan littera-

tur och att läsfrämjande handlar om att vägleda läsaren till att läsa denna typ av 

litteratur. Narrativet är alltså starkt förankrad i en litteratursyn som delar in littera-

tur i bra (kvalitetslitteratur) och dålig litteratur. Vad som är kvalitetslitteratur är 

inte någon enkel fråga och är inte en diskussion som kommer att gås närmare in 

på här. För en inblick i detta ämne se exempelvis Gustafson (2004), eller Peippo 

(2007) för en diskussion om hur detta relaterar till inköp av litteratur på folkbibli-

oteken. 

Kvalitetsnarrativet är precis som demokratinarrativet ett traditionellt läsfräm-

jande narrativ. Det har varit närvarande på folkbiblioteken ända sedan de instifta-

des. Läsning av litteratur som inte klassades som kvalitetslitteratur var acceptabelt 

i den mån det kunde användas som en metod att slussa läsaren mot "bättre" littera-

tur. Idag är detta narrativ inte lika allomfattande men är långt ifrån ovanlig. I Ke-

mis läsfrämjaridentitet (Kemi 2013:31−33) folkbibliotekarien som personlig trä-

nare är detta narrativ en viktig komponent. Folkbibliotekarien ska med denna läs-

främjaridentitet locka ovana läsare till att vilja läsa och sedan guida dem vidare 

till kvalitetslitteraturen. 

Kvalitetsnarrativet är inte enbart kopplad till litteratursyner som delar in litte-

ratur i bra och dålig, utan har även band till andra litteratursyner så som Johans-

sons (2016:27) litteratur som bildning. Som beskrivits i föregående avsnitt för-

medlar litteratur som bildning en litteratursyn där litteratur är ett verktyg för bild-

ning. Denna bildning ska sedan bland annat resultera i att man klarar sig bättre i 

samhället. Det finns alltså som diskuterades i stycket om det demokratiska narra-

tivet vissa kopplingar mellan dessa två narrativ i hur man betraktar litteratur, och 

vilken typ av läsning som läsfrämjandet bör syfta till. 

Det själsliga narrativet är ett mycket yngre narrativ än de ovan nämnda. Det 

gör sitt intåg på folkbiblioteken under 90-talet, då kvalitetsnarativet började tappa 
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mark. Det blev vanligare med ett bredare litteraturutbud och läsning för läsning-

ens egen skull började uppmuntras. Narrativet fokuserar på vad läsningen kan 

göra för läsarens inre. 

Det själsliga narrativet är närvarande både i Kemis (2013:33−35) läsfrämjar-

identitet folkbibliotekarien som själens omvårdare och i Johnssons (2016:28−30) 

litteratursyn, litteratur som  livsberikande. Narrativet är på många sätt grunden till 

dem. De bibliotekarier som har läsfrämjaridentiteten folkbibliotekarier som sjä-

lens omvårdare har också rimligen den litteratursyn som Johnsson kallar litteratur 

som livsberikande, då de är uttryck för samma narrativ. 

 Folkbibliotekarien som själens omvårdare lyfter fram litteraturens förmåga 

att utveckla empatisk förmåga. Här är det inte kvalitetslitteratur som ska förmed-

las, utan istället lyfter denna läsfrämjaridentitet fram att det handlar om att para 

ihop läsaren med rätt bok, den bok som just hen behöver läsa. Uppdelningen kring 

bra och dålig litteratur har övergivits. Litteratursynen litteratur som livsberikande 

har ett väldigt närbesläktat innehåll. Här ses litteraturen som något som har för-

mågan att tillföra livet något, och som starkt kopplat till känslor. Med denna litte-

ratursyn bör vi läsa för läsandets egen skull.  

Alla de ovan nämnda narrativen innehåller ett element av transformation. I det 

demokratiska narrativet blir vi bättre samhällsmedborgare av att läsa, vi tranfor-

meras alltså från mindre lämpade samhällsmedborgare till kapabla medborgare. 

Enligt kvalitetsnarrativet kan rätt typ av litteratur, den kvalitativa, leda till denna 

transformation. I det själsliga narrativet lyfts istället interna själsliga transforma-

tioner fram. Vi kan få bättre empati och bättre förståelse för oss själva genom lit-

teraturen, som även tillskrivs terapeutiska egenskaper. Det skulle alltså med visst 

fog kunna gå att föra en argumentation för ett transformativt narrativ. Detta har 

dock valts bort då litteraturens transformativa egenskaper snarare ska tillskrivas 

den förhärskande litteratursynen. Eller i narrativa termer det förhärskande meta-

narrativet kring läsning, dvs. att litteratur är bra, och läsning av litteratur påverkar 

oss positivt. 

Det fjärde narrativet som framträder i kapitlet, det möjliggörande narrativet, 

är minst vanligt och framträder endast i definitionerna på läsfrämjande. Detta nar-

rativ ser läsfrämjande först och främst som ett verktyg och som förmedling. Läs-

främjande ska här undanröja hinder och skapa möjligheter för läsning. Det går att 

ana sig till detta narrativ i fyra av de fem genomgångna definitionerna. I dessa 

definitioner används formuleringar som:  

öppna vägar till litteraturen... 
öka tillgången till en mångfald av litteratur på olika språk och i olika format... 
ta bort hinder för läsning ...(Kulturrådet 2014) 
...skapa gynnsamma förutsättningar för läsning, lässtimulans och läsglädje (Bogren & 

Oskarsson 2011:3). 
...gynnar och underlättar läsandet (Hansson & Svensson 2006:3). 
...stimulera läsintresse och utveckla läsvanor...(Dolatkhah et. al. 2015:1). 
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En intressant skillnad mellan detta narrativ och de ovan nämnda är att läsningens 

syfte inte är närvarande. Varför man ska arbeta läsfrämjande och få människor att 

läsa är inte det viktiga i detta narrativ, utan att undanröja hinder och skapa möjlig-

heter för läsning samt läsvilja. Enligt detta narrativ kan läsning mycket väl ha de 

positiva effekter som de ovan nämnda läsfrämjande narrativen fokuserar på. Det 

finns dock en skillnad mellan läsningens effekter och läsfrämjande. Läsfrämjande 

är det vi gör, och kan göra för att få fler att läsa, varken mer eller mindre. 
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5. Läsfrämjande i dagens samhälle 

Detta kapitel presenterar resultatet av enkätundersökningen, och är uppdelat i två 

delar. Först görs en genomgång av folkbibliotekens praktiska läsfrämjande arbete 

så som det framstår i enkätsvaren. Detta relateras sedan till hur det läsfrämjande 

arbetet bedrivs i främst resten av Sverige, men även internationella utblickar görs. 

Denna överblick görs dels för att göra materialet överblickbart men även för att 

undersöka vilka likheter och olikheter som finns i det läsfrämjande arbetet. Det 

praktiska läsfrämjande arbete som biblioteken bedriver kan sägas vara en manife-

stering eller ett resultat av de narrativ som biblioteken och bibliotekarierna har 

kring läsfrämjande. På grund av detta är det intressant att se om det framträder 

några mönster kring det praktiska arbetet. 

Del två av detta kapitel tittar närmare på de tankar kring läsfrämjande som 

bibliotekarierna ger uttryck för i enkätsvaren. Dessa analyseras sedan i ett försök 

att identifiera de narrativ som bibliotekarierna ger uttryck för. 

Hur görs läsfrämjande? 

Totalt inkom tio svar från tio olika kommuner. Dessa har sammanställts i en tabell 

som presenterar svaren på ett överskådligt sätt. Åtta kategorier har valts, family 

literacy, litteracitetsövande, lovaktiviteter, intresseväckare, biblioteksorienterande, 

digitalt läsfrämjande, samarbetspartners och annat (se fig. 2). Jag har valt att inte 

översätta family literacy då denna term även används inom svensk litteratur, se 

exempelvis Statens kulturråd (2015a). 

Tabellens kategorier grundar sig till stor del på enkätsvaren. De tillkom som 

ett sätt att gruppera och synliggöra de tendenser som framkom i svaren. Ett flertal 

bibliotek nämnde exempelvis att de bedriver lovaktiviteter varför detta valdes som 

en kategori. Biblioteksorienterande valdes på samma princip. När de gäller kate-

gorierna litteracitetsövande och intresseväckare valdes dessa för att synliggöra 

målsättningarna kring de läsfrämjande aktiviteterna som hamnade i dessa katego-

rier. Family literacy tillkom då det stod klart att flertalet av de svarande bibliote-

ken bedriver någon form av aktivitet av denna typ.   

Kategorierna digitalt läsfrämjande och samarbetspartners valdes med något 

andra utgångspunkter. Digitala medier lyfts ofta fram som något med stor potenti-
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al i forskning kring läsfrämjande (Anwyll et. al 2013; Ross et. al 2006:118−122; 

Werner 2013), varför det kändes intressant att lyfta fram och undersöka om det är 

något som aktivt används på biblioteken. Samarbetspartners valdes för att lyfta 

fram vilka typer av organisationer och verksamheter som biblioteken väljer att 

samarbetar med. Detta är viktigt då det kan ge en intressant inblick i hur villiga 

biblioteken är att testa nya infallsvinklar och metoder, samt hur integrerad man är 

i lokalsamhället vilket har betydelse för vilka samhällsgrupper man når. För en 

intressant diskussion om dessa frågor se Brisander (2017). Annat lades till som 

kategori för att fånga upp sådant som inte helt passade in i någon av de andra ka-

tegorierna. 
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Fig. 1. 
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Tabell över de svarande bibliotekens läsfrämjande arbete. 
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Family literacy är aktiviteter som familjer ägnar sig åt gemensamt som stärker 

barns språkinlärning. Family literacy projekt/program är aktiviteter som tar fasta 

på detta och involverar hela familjen med syfte att förbättra barns språkinlärning 

(Statens kulturråd 2015:29f). I tabellkategorin family literay är det dessa projekt 

som åsyftas. 

Family literacy program bedrivs av bibliotek i stora delar av världen, och 

grundar sig i kunskapen om familjens stora betydelse för språkinlärning. Barn i 

familjer som läser mycket blir oftare läsare själva. Dessa program brukar  även 

uppvisa mycket goda resultat, och är ofta utformade på liknande vis, med exem-

pelvis bokgåvor som vanliga inslag. De brukar även belysa betydelsen av att läsa 

högt för sina barn, och innefattar ibland även hembesök (Statens kulturråd 

2015:29−35). 

I Sverige sker de flesta family literacy programmen i samarbete med BVC. 

Att folkbiblioteken samarbetar med BVC är väldigt vanligt, och är något som bib-

lioteken har lång tradition av att göra. Graden av samarbete varierar dock. Det 

vanligaste är att samarbetena rör gåvoböcker. Ibland lämnas böckerna ut av BVC 

och ibland uppmuntrar BVC föräldrarna att gå till biblioteket och hämta gåvobo-

ken. Det kan även röra sig om att BVC och biblioteken tillsammans anordnar för-

äldragrupper, och vid den lägsta graden av samverkan fungerar BVC endast som 

en informationskanal för biblioteken (Statens kulturråd 2015:31f). 

Ett flertal av de svarande biblioteken (6 av 10) bedriver någon form av family 

literacy program, och mer en hälften 7 av 10 har någon form av samarbete med 

BVC. Flera av programmen involverar bokgåvor och en nämner hembesök. Två 

av biblioteken nämner Barnens första bok som namn på det program de har, och 

ett av biblioteken nämner Bokstart. 

Bokstart är ett family literacy program som initierades som ett pilotprojekt 

2015 i Göteborg, Södertälje och Landskrona. Projektet var inspirerat av det dans-

ka family literacy programmet bogstart och brittiska programmet bookstart (Sta-

tens kulturråd 2015a:33). 

Tabellens andra kategori är litteracitetövande. Med detta menas aktiviteter 

som helt eller delvis syftar till att öva och förbättra olika typer av litteracitet. Ex-

empel på aktiviteter som placerats i denna kategori är högläsning, sagostunder, 

minibio (dvs. barn tittar på en barnfilm, ibland även med andra aktiviteter kopplat 

till detta), skrivarcirklar mm. Alla svarande bibliotek hade någon form av läsfräm-

jande aktivitet som platsade i denna kategori. Majoriteten hade ett flertal olika 

läsfrämjande aktiviteter av denna typ. Att arbeta med att förbättra barns litteracitet 

kan alltså sägas vara en väl etablerad praktik för folkbiblioteken och en viktig 

aspekt av det läsfrämjande begreppet. 

Den tredje tabellkategorin är lovaktiviteter, och denna innefattar precis som 

det låter aktiviteter som biblioteken genomför under skolloven. Sju av de svarande 

biblioteken har angivit att de genomför lovaktiviteter, dock för det mesta utan att 
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ange vad dessa lovaktiviteter innebär, eller hur de är läsfrämjande. Den vanligaste 

lovaktiviteten som nämndes är sommarboken. Sommarboken nämndes av sex av 

tio bibliotek. Ett av dessa bibliotek (Enkätsvar 4) nämner istället sommarlovsbo-

ken, men beskrivningen av denna aktivitet visar att det är detsamma som som-

marboken varför den har räknats som samma aktivitet. De som har beskrivit vad 

sommarboken innebär har alla något olika utformning på denna aktivitet, men den 

är i sak organiserad på i princip samma sätt. Aktiviteten går ut på att barnen läser 

ett antal böcker över sommaren, ofta fem, som de sedan ger betyg på. När somma-

ren är över visar de upp att de läst böckerna och får ofta någon form av belöning. I 

alla fall utom en räckte det att delta i aktiviteten för att få en bok som belöning. På 

det bibliotek där inte alla fick en bok anordnar man istället en utlottning av en bok 

i slutet av aktiviteten där alla barn som kan vissa upp att de deltagit är med. Den 

största skillnaden mellan bibliotekens olika varianter av sommarboken är till vilka 

åldersgrupper aktiviteten riktar sig. Fyra av biblioteken har inte angivit någon 

ålder varför man får anta att det gäller alla barn (dvs. 0−18), ett bibliotek anger att 

aktiviteten riktar sig till barn upp till 18 år och ett bibliotek riktar sommarboken 

till barn mellan 7−15 år. 

Sommarboken är inte bara vanlig som aktivitet på folkbiblioteken i Stock-

holms län, utan är en aktivitet som bedrivs av bibliotek i hela landet. Aktiviteter 

som liknar sommarboken har funnits under lång tid, men startade som ett natio-

nellt projekt 2012 av Barnens bibliotek. Sedan 2016/2017 drivs verksamheten av 

Kultur i väst. Alla bibliotek är välkomna att delta oavsett var i landet de ligger och 

kan använda sig av Sommarbokens material. Det enda kravet för deltagande är att 

verksamheten ska grunda sig på barnens lust till läsning och vara kravlös. Det 

övergripande målet är dock att hålla igång läsningen över sommaren för att mins-

ka den klyfta som uppstår i läsvana och läsförmåga mellan elever som kommer 

från läsvana hem, och de som kommer från läsovana hem (Statens kulturråd 

2015a:79; Banens bibliotek 2018; Jedvik:10). 

Program som liknar sommarboken bedrivs även internationellt. De brukar då 

gå under namnet summer reading programs och har liknande målsättning som 

sommarboken (Statens kulturråd 2015:79f). 

Tabellens fjärde kategori Intresseväckare innehåller de aktiviteter som på oli-

ka sätt försöker skapa ett intresse för en viss bok, en genre eller läsning överlag. 

Hitt räknas aktiviteter så som skyltning, bokprat, boktips, topplistor, författarbe-

sök och liknande. De vanligaste läsfrämjande aktiviteterna av denna typ är boktips 

och bokprat med 4 respektive tre bibliotek som angivit dessa. Att bokprat är en av 

de vanligaste aktiviteterna av denna typ är inte förvånande då det är en av de van-

ligaste läsfrämjande aktiviteterna som bedrivs av svenska folkbibliotek (Statens 

kulturråd 2015a:106). Alla utom två bibliotek (Enkätsvar 5 och Enkätsvar 8) 

genomför någon av dessa aktiviteter. Med det sagt är det högst troligt att även de 

har någon eller några av dessa aktiviteter på sina bibliotek. Det är dock intressant 
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att notera att de inte själva klassar dessa aktiviteter som läsfrämjande, vilket visar 

på en skillnad i hur brett man gör det läsfrämjande begreppet. En del bibliotekari-

er har en bredare syn på begreppet och räknar in sådant som kanske inte omedel-

bart känns läsfrämjande, så som skyltning och topplistor. Dessa aktiviteter är läs-

främjande på så sätt att de skapar intresse och nyfikenhet. Förhoppningsvis förmår 

de även en potentiell läsare att plocka upp en bok.  

Bibliotekarierna som uppvisar en bredare syn på vilka av bibliotekets verk-

samheter som är läsfrämjande är långt ifrån ensamma om att ha denna breda syn 

på läsfrämjande. Detta var även en syn på läsfrämjande som framkom hos delta-

gare i projektet Dela läslust. I det projektet kom all biblioteksverksamhet att be-

skrivas som läsfrämjande (Lindberg 2017). 

Tabellkategori fem är: Biblioteksorienterande. Med detta menas olika aktivi-

teter som biblioteken anordnar för att visa och förklara hur biblioteket fungerar. 

Sju av tio svarande bibliotek hade någon form av biblioteksorienterande aktivitet. 

Dessa aktiviteter riktar sig ofta till förskolebarn och har lite olika utformning och 

omfattning. Vissa visar bara biblioteket, medan andra har kopplat denna verksam-

het till andra aktiviteter så som sagostunder eller högläsning. I samband med des-

sa är det även vanligt att barnen får hjälp med att skaffa sitt första bibliotekskort 

om de inte redan har ett. I ett av fallen gick man även igenom hur bibliotekskata-

logen fungerar. Dessa aktiviteter syftar dels till att synliggöra biblioteket, att bar-

nen ska veta att biblioteket finns. Ett andra minst lika viktigt syfte är att barnen 

ska veta hur biblioteket fungerar, och att de ska känna sig självsäkra nog at kom-

ma till biblioteket. Om man inte vet hur det fungerar kan det vara lite läskigt att gå 

till biblioteket, och förhoppningen med biblioteksvisningen är troligen att de ska 

känna sig välkomna och säkra på biblioteket. Biblioteksvisningarna är alltså läs-

främjande på så sätt att de ökar bibliotekens tillgänglighet. 

Den sjätte tabellkategorin Digitalt läsfrämjande, innefattar verksamhet som 

bedrivs med något digitalt verktyg eller via någon digital plattform. Flera av sva-

ren här hade även kunna platsa inom kategorin intresseväckare, men då de bedrivs 

via ett digitalt medium har de hamnat i denna kategori istället. Det är exempelvis 

vanligt att man använder sin webbsida för att publicera boklistor och boktips. Av 

de sju bibliotek som angivit någon form av digitalt läsfrämjande har alla utom en 

angivit att de arbetar med sin webbsida. När det gäller sociala medier är Facebook 

den klart vanligaste. Två bibliotek har även angivit att man arbetat med digitala 

medier inom ramen för en läsfrämjande aktivitet. Dessa aktiviteter skulle även 

kunnat placerats inom kategorin litteracitetövande. I ett fall har man producerat en 

boktrailer och en animerad film, och på det andra biblioteket har man gjort en 

filmtrailer. I båda fallen har man alltså valt att arbeta med berättande genom film, 

vilket tränar en annan typ av litteracitet än den textburna. Man kan även argumen-

tera för att dessa aktiviteter hade kunna hamnat under rubriken intresseväckare då 

de har potentialen att dra besökare som kanske inte besöker biblioteket annars. 
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Som synes ovan platsar allt som hamnat under digitalt läsfrämjande även in i 

andra kategorier. Att kategorin digitalt läsfrämjande ändå valts beror på att digita-

la medier ofta lyfts fram i diskussioner om läsfrämjande. Deras litteracitetsfräm-

jande potential tenderar att lyftas fram: Se exempelvis Ross et. al. (2006:118−122) 

och Werner (2013). Det är därför intressant att notera att så få av biblioteken ak-

tivt använder digitala medier i sitt läsfrämjande arbete. 

Tabellkategori sju är Samarbetspartners. Denna kategori listar som namnet 

antyder vilka organisationer som biblioteken samarbetar med. Alla bibliotek har 

angivit minst en samarbetspartner, men majoriteten har flera. Till de vanligaste 

räknas BVC, förskolan, öppna förskolan och skolan. Detta är föga förvånande då 

folkbiblioteken har lång tradition av att samarbeta med dessa organisationer. 

Utöver skolan, förskolan och BVC som ändå får sägas vara förväntade samar-

betspartners framkommer en stor variation av organisationer, vilket visar att man 

på biblioteken är öppen för att experimentera och testa nya vägar och metoder att 

genomföra sitt uppdrag. 

Den sista tabellkategorin, Annat är till för de läsfrämjande aktiviteter som bib-

lioteken bedriver, eller information om biblioteket som inte tydligt passar in i nå-

gon av de ovan nämnda kategorierna. Alla utom en av de svarande biblioteken 

(Enkätsvar 9) har en eller flera aktiviteter som hamnat i denna kategori. Det finns 

en stor bredd i typerna av aktiviteter som biblioteken bedriver och därför också på 

de aktiviteter som hamnat i denna kategori. Flera har nämnt bokklubbar och täv-

lingar av olika slag. Men det förekommer även mer ovanliga aktiviteter så som en 

fanfiction verkstad och inköp av böcker till fosterhemsplacerade barn. En aktivitet 

i denna kategori som sticker ut som extra intressant då det finns internationella 

paralleller, är ett bibliotek som placerat bokpåsar i kommunens simhall och id-

rottshall. 

Syftet med att placera bokpåsar i simhallen och idrottshallen är troligen, även 

om detta inte specificerats av biblioteket, att nå ut till nya målgrupper. Det sva-

rande biblioteket som haft denna verksamhet är inte ensamma om att samman-

koppla idrott och läsfrämjande, eller att se idrottande ungdomar som i behov av 

läsfrämjande insatser. 

Läsfrämjandeprojekt riktade mot idrottande ungdomar är relativt vanliga både 

nationellt och internationellt. De riktas ofta men inte uteslutande mot pojkar. Mel-

lan 2013 och 2015 bedrevs samarbetet PAUS av Riksidrottsförbundet, SISU Id-

rottsutbildarna och Kulturrådet. Samarbetet gick ut på att gemensamt sprida in-

formation om lässatsningen, att stödja samarbete mellan idrottsföreningar och 

bibliotek och att fördela medel till läsfrämjandeprojekt med mål att nå idrottande 

ungdomar. Även om PAUS riktade sig till idrottande unga överlag fanns dock en 

klar lutning mot pojkars läsning (Statens kulturråd 2015a:56, Statens kulturråd 

2015b). I Kulturrådets rapport kring projektet står att läsa att när fördelning av 

medel beslutats har hänsyn tagits till följande aspekter: 
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För bidrag inom detta särskilda uppdrag har hänsyn tagits till formerna för samverkan mellan 
idrottsrörelsen och region-, läns- och folkbibliotek samt hur de planerar att tillgängliggöra lit-
teraturen för idrottande barn och ungdomar, i synnerhet pojkar (min kursivering). Kulturrådet 
har i sin bedömning även beaktat hur sökande har integrerat ett jämställdhetsperspektiv (Sta-
tens kulturråd 2015b:19f).  

Fokuset på pojkars läsning bygger på att PAUS initierades som en respons på att 

pojkar i allt högre grad uppvisar brister sin läsförmåga, samt glappet i förmåga 

mellan pojkar och flickor på detta område. Flickor presterar överlag bättre på läs-

förståelsetester, är mer positiva till läsning och ser i högre grad sig själva som 

läsare (Statens kulturråd 2015b:21f). Det bör dock påpekas att detta inte enkom är 

ett svenskt problem, eller ens ett nytt problem. Se exempelvis Ross et. al. 

(2006:87−94) som benämner det hela som "the boy problem". 

Projekten som genomfördes med hjälp av medel fördelade genom PAUS var 

alla individuellt utformade men hade ett antal återkommande inslag. Det var van-

ligt att man arbetade med läsande förebilder som kunde vara äldre idrottande ung-

domar, idrottsledare eller föräldrar. Andra vanliga inslag innefattade författarbe-

sök, bokprat och utplacering av bokpåsar (Statens kulturråd 2015a:56, Statens 

kulturråd 2015b). 

Det svarande bibliotekets projekt där de placerat ut bokpåsar i kommunens 

simhall och idrottshal visar allstå upp tydliga likheter med andra läsfrämjande 

projekt inriktade på idrottande barn och unga. Om projektet finansierats via PAUS 

framgår inte av enkätsvaret, men aktiviteten får ändå sägas anknytta till ett inter-

nationellt narrativ kring idrott och läsning och då i förlängningen även till pojkar 

och läsning, som ser pojkars läsning/ickeläsning som ett problem. Att se svag läs-

förmåga och ickeläsning som ett problem anknyter i sin tur till demokratinarrati-

vet som identifierades i det föregående kapitlet.  

Läsfrämjandets målbilder 

Som synes ovan är bibliotekens läsfrämjande arbete relativt enhetligt utformat. 

Detta gäller på de undersökta biblioteken såväl som i resten av Sverige. Att det 

förhåller sig på det viset är inte helt oväntat då de alla har samma regelverk, bibli-

otekslagen, att förhålla sig till. En intressant aspekt här är dock att det även går att 

se flera paralleller till hur läsfrämjande arbete bedrivs internationellt, vilket anty-

der att åtminstone några av de narrativ som styr hur vi arbetar med läsfrämjande 

har internationell spridning. Exakt vilka dessa är, är svårt att säga utan att ha gjort 

en mer djupgående studie av läsfrämjande i andra länder. Den grundläggande tan-

ken att läsning är bra och något som bör främjas är dock tydligt närvarande. Det 

går allstå att se spår av vad Magnus Persson kallar myten om den goda litteratu-

ren. Detta innebär att denna litteratursyn har internationell spridning, vilket i sin 

tur stärker tolkningen som framförts tidigare i arbetet att det rör sig om  ett meta-

narrativ kring läsning och litteratur.  
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Den genomförda undersökningen av bibliotekens läsfrämjande arbete visar 

även tydligt att trots att arbetet är relativt enhetligt utformat på så sätt att bibliote-

ken arbetar på ett likartat sätt så är arbetsmetoderna varierade. Arbetet bedrivs på 

en mängd olika vis genom en mängd olika arbetsmetoder. Något som är intressant 

är dock att granskningen av dessa antyder en relativt samlad målbild. De tycks 

alla vilja åstadkomma ett begränsat antal målsättningar. Här har dessa samman-

förts i tre punkter. 

Målsättningarna för bibliotekens läsfrämjande arbete kan sammanfattas som 

1) att skapa och upprätthålla ett intresse kring läsning, 2) att nå fram till nya mål-

grupper och 3) att höja de deltagande barnens litteracitet. 

I dessa målsättningar går det att se tydliga spår av både det demokratiska nar-

rativet och det själsliga narrativet. Det demokratiska narrativet går att se i all tre 

målsättingar. Narrativet lyfter fram betydelsen för samhället av att alla dess med-

borgare kan läsa och skriva och ta till sig litteratur, och att de regelbundet gör det-

ta. Med detta synsätt blir det därför viktigt att skapa ett intresse kring läsning hos 

så många som möjligt (mål 1 och 2), samt att verka för att alla ska inneha en så 

hög litteracitet som möjligt (mål 3). 

Det själsliga narrativet är främst synligt i mål 1 och 2. Detta narrativ lyfter 

fram läsning för läsningens egen skull. Det kan vara både givande och roligt, sam-

tidigt som det gör oss till bättre människor. Med detta synsätt blir det naturligt att 

vilja skapa ett intresse kring läsning och att nå ut till nya målgrupper. Det kan 

närmast beskrivas som att ge dem läsningen i gåva. 

En intressant aspekt av att demokratinarrativet och det själsliga narrativet är 

synliga i det läsfrämjande arbetets målbilder, är att det ger en antydan om att des-

sa också har en stark ställning på biblioteken. 

Folkbibliotekens läsfrämjarnarrativ 

Utöver likheterna i bibliotekens praktiska arbete (se ovan), framträder även en del 

narrativa likheter. Ingen av biblioteken har exempelvis någon bestämd definition 

på läsfrämjande eller någon fastställd syn på lärande. Biblioteken lämnar alltså 

utrymme för bibliotekariernas personliga narrativ kring sitt arbete. Detta tar sig 

uttryck i att det går att ana sig till något olika synsätt i vissa spänningsfrågor, så 

som exempelvis folkbibliotekens relation med skolan och deras roller i det läs-

främjande arbetet. En intressant aspekt här är också att dessa skillnader i synsätt 

inte går att knyta till de svarande bibliotekens geografiska läge inom länet eller 

deras socioekonomiska sammansättningar. 

Nedan sker en närmare titt på de två spänningsområden där de svarande bibli-

oteken uppvisar något olika synsätt. Dessa är bibliotekarierna och deras arbets-

platsers syn på läsfrämjande, samt relationen mellan folkbiblioteken och skolan i 

relation till det läsfrämjande arbetet. 
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Bibliotekariernas syn på läsfrämjande 

De svarande biblioteken arbetar som nämnts inte utifrån någon bestämd definition 

på läsfrämjande. Hur det förhåller sig på folkbiblioteken i resten av Sverige går 

inte att säga med säkerhet. Kapitlets inledande genomgång av bibliotekens prak-

tiska arbete visar dock på flera likheter i hur man bedriver det läsfrämjande arbe-

tet, varför det är troligt att det även förekommer kognitiva likheter i hur man rela-

terar till begreppet.  

På frågan om biblioteken arbetar utifrån någon bestämd definition på läsfräm-

jande har majoriteten svarat nekande eller att de inte vet och endast fyra har skri-

vit en utförligare kommentar. 

Svar: Har försökt hitta en definition, men inte riktigt funnit en bestämd inringad definition. 
Begreppet hålls levande genom resonemang, diskussioner och föredrag där begreppet analy-
seras och diskuteras (Enkätsvar 6). 

Svar: Jag vet inte om det finns en sådan skriftlig definition, jag tror alla har samma syn på vad 
det är och att det är en syn vi i branschen delar (Enkätsvar 2). 

Svar: Inte direkt, där har vi rätt stor frihet att prova oss fram (Enkätsvar 1). 

8-9. Läslyftet, stadens prioriterade grupper, förskole- och skolplanen samt barnkonventionen 
ligger till grund för vårt arbete. Vi har utbildad personal på skolbibliotek också (Enkätsvar 7). 

De bibliotek som har gjort ett försök att beskriva vilken definition på läsfrämjande 

de har uppvisar alla som synes ovan en viss förvirring. En av dem lyfter fram de 

planer och direktiv biblioteket har att följa, och svarar således inte på frågan över-

huvud taget. Det reser misstanken att bibliotekarien som svarat inte riktigt förstår 

frågan, eller att det är något hen aldrig funderat över, då det inför hen själv känns 

uppenbart. Det personliga narrativet kring begreppet uppfattas som allmänt, dvs. 

som ett kollektivt narrativ. Förhåller det sig på det viset blir en  direkt fråga något 

förvirrande. Ett svar som uppvisar visst stöd för detta antagande är den biblioteka-

rie som uppger att hen tror att alla i branschen delar samma definition. Om detta 

verkligen stämde skulle en skriftlig definition vara överflödig. Detta antagande 

blir dock motsagt av den bibliotekarie som uppger att de inte har en bestämd defi-

nition men att de håller begreppet flytande genom återkommande diskussioner. En 

annan uppger att de inte har någon bestämd definition på läsfrämjande och att det 

står bibliotekarierna fritt att testa sig fram, alltså är det de enskilda bibliotekarier-

na som bestämmer vad läsfrämjande är för dem. Deras personliga narrativ ges 

således ett stort utrymme. På grund av detta förekommer det lika många olika 

definitioner på läsfrämjande som det finns bibliotekarier på biblioteket. Här kan vi 

även ana antagandet att det inte är så viktigt vilken definition på läsfrämjande man 

har. Men också en viss oförmåga att skilja på begreppet läsfrämjande och de akti-

viteter man genomför i sitt läsfrämjande arbete. Liknande tendenser framkommer 

i svaren på fråga åtta.  
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8. Vad innebär begreppet läsfrämjande för dig? 

Inget av svaren innehåller någon bestämd definition utan är mer diffusa. En del av 

dem är mer praktiska till sin karaktär, och lyfter fram hur man jobbar med läs-

främjande. 

Svar: Har jobbat med bla. Bokprat i över 30 år och jag anser det är det viktigaste vi gör på 
biblioteket (Enkätsvar 3). 

Andra lyfter fram det magiska med litteratur och att läsfrämjandets syfte är att 

väcka lusten till läsning. 

Svar: Att få barn och ungdomar att upptäcka litteraturens underbart magiska världar (Enkät-
svar 8). 

Svar: Det är ett vitt begrepp som innefattar allt vi gör som får barnen att känna lust att läsa 
(Enkätsvar 2). 

Svar: Att inspirera barn till läsning och bjuda in till bokens värld. Att de ska få låna vilka 
böcker de vill (Enkätsvar 5).  

Medan andra lade mer tyngd på effekten av de läsfrämjande aktiviteterna. Att det 

ska leda till bättre läsförmåga.  

Svar: Att arbeta med att göra barn och vuxna läskunniga. Också att få barn och vuxna att läsa 
och att förstå det de läser och få de att vilja läsa (Enkätsvar 4). 

Alla dessa svar rör sig i samma tankesvär, det är bra att läsa, man bör känna lust 

att läsa och det är viktigt att förstå vad man läser. Ingen av de svarande biblioteka-

rierna skulle nog motsäga sig detta, då det är allmänt accepterade tankegångar 

kring litteratur. Litteratur är något bra, och det är bra att läsa litteratur. Det är allt-

så ett exempel på vad Magnus Persson (Persson 2012:15−47) kallar myten om den 

goda litteraturen som vi ser ett exempel på här (för en genomgång av detta se kap. 

4). Bibliotekariernas tankar kring läsning kan allstå sägas vara relativt samstäm-

miga, men deras svar representerar alla något olika fokus. På ytan kan vi därför ge 

den bibliotekarie som hävdade att de råder konsensus i branschen på vad läsfräm-

jande är, rätt. Men tittar vi lite djupare blir det tydligt att så inte är fallet. Det finns 

troligen lika många tankar och åsikter kring vad läsfrämjande är som det finns 

bibliotekarier. Det är dock intressant att notera att dessa svar stämmer väl överens 

med vad som framkom i Ehrins (2003) studie kring barn och ungdomsbiblioteka-

riers tankar kring läsfrämjande. Denna studie var utformad som en kvalitativ in-

tervjustudie och kan således endast representera de deltagande bibliotekarierna. 

Det faktum att deras tankar kring begreppet överensstämmer så pass väl med en-

kätsvaren antyder dock att läsfrämjandebegreppet överlag fylls med liknande tan-
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kar, men att den exakta betydelsen och definitionen varierar för de enskilda bib-

liotekarierna.  

Att det förhåller sig på detta sätt får sin naturliga förklaring om vi ser läsfräm-

jande som narrativ. Varje bibliotekarie har sin egen berättelse, narrativ, kring läs-

främjande. Detta narrativ har skapats genom selektivt inval av de delar från andra 

läsfrämjandenarrativ som fungerar tillsammans med övriga narrativ de själva re-

dan accepterat. 

Jämförs bibliotekariernas uttalanden om läsfrämjande med de läsfrämjarnarra-

tiv som identifierats i föregående kapitel syns flera likheter. Det går att se både det 

själsliga narrativet och det möjliggörande narrativet. De svarande bibliotekarierna 

har helt eller delvis inkorporerat dessa narrativ in i sina personliga narrativ kring 

läsning. Som ett exempel på det själsliga narrativet kan nämnas citatet från enkät-

svar 8 ovan. 

Svar: Att få barn och ungdomar att upptäcka litteraturens underbart magiska världar (Enkät-
svar 8).  

Barnen bör alltså läsa för läsningens egen skull, det har något magiskt att erbjuda. 

Detta uttalande kopplar inte läsning till praktiska aspekter och målsättningar, utan 

fokuserar helt på den personliga upplevelsen. 

Det möjliggörande narrativet framträder något starkare och är närvarande i tre 

av citaten, tydligast representerad av citatet från enkätsvar 2. 

Svar: Det är ett vitt begrepp som innefattar allt vi gör som får barnen att känna lust att läsa 
(Enkätsvar 2). 

Det förekommer även hybrider av det möjliggörande och det själsliga narrativen i 

enkätsvaren. Två bibliotekarier har givit ett sådant svar, som exempel kan nämnas 

citatet från enkätsvar 5. 

Svar: Att inspirera barn till läsning och bjuda in till bokens värld. Att de ska få låna vilka 
böcker de vill (Enkätsvar 5).  

Bibliotekarien lyfter fram det möjliggörande narrativet genom att framföra vikten 

av att inspirera till läsning men framförallt i det att hen lyfter fram vikten av att 

barnen ska få låna vilka böcker de vill. Det själsliga narrativet framträder när hen 

pratar om att bjuda in till bokens värld. 

Detta är ett tydligt exempel på hur bibliotekarierna genom selektivt inval från 

övriga narrativ (dvs. de kollektiva, de samhälleliga, de teoretiska samt metanarati-

ven) skapar sitt eget personliga narrativ kring läsfrämjande. Bibliotekarien har i 

det här fallet tagit delar av både det själsliga och det möjliggörande narrativet och 

smällt samman dem i sitt privata läsfrämjandenarrativ. 
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Litteracitet, eller läsning för själen? 

I både bibliotekslagen (Bibliotekslag 2013:801 10§) och i skollagen (Skollag 

2010:800 36§) står att elever i grundskolan, grundsärskolan, sameskola, special-

skolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha tillgång till bibliotek. Så 

ser dock inte verkligheten alltid ut, och vissa skolor använder sig flitigt av folk-

biblioteken och förväntar sig att dessa ska uppfylla skolbibliotekens roll. Detta är 

något som upplevs väldigt olika av bibliotekarierna på folkbiblioteken. Ingen av 

frågorna i enkäten frågade uttryckligen om folkbibliotekens relation till skolan, 

men detta var ändå något som kom upp direkt eller indirekt i flera av svaren. Detta 

gäller framföralt fråga 4, 5, 6, 7, 10 och 12, samt i ett av svaren (Enkätsvar 9) där 

bibliotekarien valde att avvika från enkäten och istället svara i fri text med ut-

gångspunkt i relationen till skolan. Denna bibliotekarie uttrycker en stor frustra-

tion i relationen med skolan. Kommunen där hen arbetar har tidigare köpt skolbib-

liotekstjänster av folkbiblioteket, vilket hen upplever som problematiskt. 

Jag anser att det inte egentligen är folkbibliotekets uppdrag utan brist på kompetent skolbibli-
otekarie som gör att det blir sådana uppdrag (Enkätsvar 9). 

Liknande tankegångar återkommer i enkätsvar 2:s svar på fråga 6, där biblioteka-

rien uttrycker att de tvingats sätta gränser mot skolorna för att inte dessa aktivite-

ter inte ska ta över verksamheten. 

Svar: Ja det finns en uttalad prioritering men vi har en avgränsning mot skolan på så sätt att vi 
numer bara tar emot en åk för bokprat. Detta är för att skolbiblioteken ska ta det största an-
svaret för  skolbarnen och om vi inte sätter den gränsen tenderar bokpraten att ta över andra 
aktiviteter vi kan göra för barn i förskolan och på fritiden (Enkätsvar 2). 

Som motvikt till dessa synpunkter kan nämnas enkätsvars 5:s bibliotek som är ett 

integrerat folk och skolbibliotek där detta verkar fungera bra och lyfts fram som 

något positivt.  

Svar: Vi är ett integrerat folk- och skolbibliotek. Så vi känner barnen som kommer hit även på 
sin fritid. Vi jobbar såklart mycket läsfrämjande under skoltid då eleverna besöker oss varje 
eller varannan vecka. Mycket av det läsfrämjande arbetet för barn i skolåldern sker på kom-
munens alla skolbibliotek. Sedan kan folkbiblioteken komplettera det (Enkätsvar 5). 

I ett av svaren framträder även ett visst motstånd mot skolans relation till läsande, 

där läsning är en färdighet man lär ut. Bibliotekarien ställer även biblioteket i 

motsatsställning till detta och lyfter istället fram det lustfyllda. 

7. Finns det något/några uttalade mål med den läsfrämjande verksamheten? 
Svar: Att stimulera till läsning. Att visa att läsningen kan vara lustfylld - vi läser inte bara i 

skolan... (Enkätsvar 8). 
 

10. Utgår det läsfrämjande arbetet på biblioteket från någon speciell syn på lärande? 
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Svar: nej det gör det inte. Vi sprider kultur till våra besökare (Enkätsvar 8). 

Synen på skolans relation till läsning och läsfrämjande som annan än den biblio-

teket företräder är alltså inte klart utskriven, men blir ändå tydlig i svarens ton. 

Bibliotekarien har också ett visst fog för sin antydan att den läsning som sker i 

skolan inte är präglad av lust. I Kulturrådets kunskapsöversikt Med läsning som 

mål. Om metoder och forskning på det läsfrämjande området lyfts denna proble-

matik fram och man konstaterar att: 

...läsundervisningen inom svensk grundskola - så som den enligt Skolverkets rapport från år 
2007 till stora delar bedrivs - står i strid med vad forskningen säger om läsmotivation på prak-
tiskt taget varje punkt (Kulturrådet 2015a:99). 

Denna konflikt i synen på läsning blir också i förlängningen en motsättning i sy-

nen på läsfrämjande, och då främst i synen på läsfrämjandets motiv och målsätt-

ningar. Skolan ska lära ut och träna upp läsförmåga. Med detta uppdrag som ut-

gångspunkt blir motivationen till det läsfrämjande arbetet att man ska läsa mer då 

detta innebär att man övar på att läsa, vilket också gör att du blir bättre på att läsa. 

Bibliotekarien som står bakom svaren i enkätsvar 8 står för en syn på läsning som 

kultur, som lustfyllt, som något som har egenvärde, vilket tydligt illustreras i hens 

svar på fråga 8. 

8. Vad innebär det läsfrämjande begreppet för dig? 
Svar: Att få barn och ungdomar att upptäcka litteraturens underbart magiska världar (En-

kätsvar 8). 

Motivationen till det läsfrämjande arbetet blir här att uppmuntra till läsning för 

läsandets egen skull, det har mycket att erbjuda i sig självt. 

Med dessa olika motiv till det läsfrämjande arbetet framförs i princip även två 

olika läsfrämjande begrepp. De har samma namn, läsfrämjande, men är fyllda 

med olika innehåll. Det vi ser här är två olika narrativ för samma begrepp. Det 

första betonar läsförmåga. Läsa är något man behöver lära sig för att klara sig bra 

i samhället. Enligt detta narrativ är det bra att läsa för då blir man bättre på att 

läsa. Jag har valt att kalla detta narrativ för litteracitetsnarrativet, då det betonar 

värdet av litteracitet. 

En intressant aspekt hos litteracitetsnarrativet är att det framträder mycket 

tydligt i det läsfrämjande arbetets målbilder. Som nämnts ovan är ett av målen 

med det läsfrämjande arbetet att förstärka de deltagande barnens litteracitet. Detta 

narrativ har alltså en hyfsad stark ställning på biblioteken trots att det är ett läs-

främjande narrativ som i mångt och mycket representerar, och kommer från sko-

lan. Förutom att vi kan se narrativet på folkbiblioteken och i skolan kan vi även se 

spår av det i en del forskning. Som exempel på detta kan nämnas Fåhraeus & Ask-

lunds studie (2017) av läsfrämjande arbete på biblioteken i Halland. Det läsfräm-

jande begreppet och målet med det läsfrämjande arbetet definieras aldrig i studien, 
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men en ökad litteracitet framstår vid läsning av studien som det underförstådda 

målet för den läsfrämjande verksamheten. Den forskning kring bibliotek som ut-

går från litteracitetsbegreppet kan även till vis del sägas ansluta till detta narrativ. 

Det är också värt att uppmärksamma likheterna med demokratinarrativet som 

framkom i föregående kapitel. De två narrativen är mycket närbesläktade och de-

lar vissa element, men får ändå sägas skilja sig åt i det att litteracitetsnarrativet har 

ett större fokus på läs- och skrivförmåga, på litteracitet för individen, till skillnad 

från demokratinarrativet som fokuserar på nyttan för samhället. 

Det andra narrativet, som framträder i bibliotekariens svar lyfter fram läsande 

för läsandets egen skull. Du ska läsa för att det kan göra dig till en bättre männi-

ska, och för att det är roligt och givande. Det är alltså det själsliga narrativet som 

identifierades i föregående kapitel det rör sig om.  
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6. Det läsfrämjande begreppets narrativa relatio-
ner 

I början av denna studie ställdes fyra frågor rörande läsfrämjande, som praktiskt 

arbete och som begrepp. Detta kapitel syftar till att återknyta till och besvara dessa 

frågor.  

 Hur arbetar man med läsfrämjande på folkbiblioteken i Stockholms län? 

 Finns det några skillnader, eller råder samstämmighet i hur man arbetar 

med och resonerar kring läsfrämjande? 

 Vad innebär läsfrämjande? vilka narrativ tillskrivs begreppet? 

 I vilket narrativt samband befinner sig det läsfrämjande begreppet? vad är 

dess narrativa relationer? 

De tre första frågorna har behandlats tidigare i arbetet, varför störst fokus här 

kommer att läggas på den fjärde avslutande frågan. Nedan följer därför en diskus-

sion om det läsfrämjande begreppets olika narrativ och hur de förhåller sig till 

varandra, med det praktiska arbetet och de slutsatser som framkommit tidigare i 

arbetet som utgångspunkt. 

Det läsfrämjande arbetet som sker  på biblioteken är både väldokumenterat 

och väl beforskat. En intressant aspekt hos det praktiska arbete de genomför är att 

det är väldigt enhetligt. De undersökta biblioteken uppvisar flera likheter i hur de 

arbetar (se kap. 5). Dessa likheter går även att spåra internationellt, man tenderar 

att arbeta med läsfrämjande på i princip samma sätt oavsett geografiskt läge. Som 

exempel på detta kan nämnas att sommarläsningsprogram, family literacy pro-

gram samt läsfrämjande projekt riktade mot idrottande ungdomar är vanliga både i 

Sverige och internationellt. Vid en överblick av de projekt och det vardagliga läs-

främjande arbete som sker på biblioteken framträder tre olika målbilder med arbe-

tet. 1) att skapa och upprätthåla ett intresse kring läsning, 2) att nå fram till nya 

målgrupper och 3) att höja de deltagande barnens litteracitet. Dessa målsättningar 

går alla att till viss del spåra i bibliotekslagens paragraf 8 som säger att: 

Folkbiblioteken ska ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras 
språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån de-
ras behov och förutsättningar (mina kursiveringar) (bibliotekslag 2013:801). 
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Mål ett och två ryms inom formuleringen stimulera till läsning och mål tre inom 

formuleringen främja deras språkutvecklig. Det är alltså inte underligt att de läs-

främjande verksamheter som biblioteken bedriver har dessa målsättningar. Det är 

dock intressant att den verksamhet som grundar sig på svensk bibliotekslag har så 

många paralleller internationellt. Detta antyder att de narrativ som finns kring 

läsning och litteratur som ligger bakom formationen av bibliotekslagen, och styr-

ningen av de svenska bibliotekens läsfrämjande arbete till stora delar är interna-

tionella.  

Narrativ, och då även narrativen kring läsfrämjande, kan sägas fungera på oli-

ka plan. Harding (2012:2091) har i sin typologi över olika typer av narrativ place-

rat dem i en modell som visar hur de går från att vara generella till att vara speci-

fika. De generella narrativen är de samhälleliga narrativen, de teoretiska narrati-

ven samt metanarrativen. Till de specifika räknas de kollektiva och de personliga 

narrativen. För en djupare genomgång av hur narrativ teori fungerar se kap 2. 

De internationella narrativen kring litteratur och läsning som har framträt i 

detta arbete är alla generella. Det rör sig om metanarrativ samt teoretiska narrativ, 

då forskning idag sker på en internationell arena. 

Tanken att läsning är viktigt och att det är bra att läsa litteratur, vad Persson 

har kallat myten om den goda litteraturen, kan beskrivas som grunden för det läs-

främjande arbetet. Läsning ska främjas på grund av att läsning och litteratur är 

något gott. Allt läsfrämjande arbete utgår alltså i olika grad från denna litteratur-

syn. Detta gäller nationellt såväl som internationellt. Man kan därför med visst fog 

hävda att myten om den goda litteraturen fungerar som ett metanarrativ för biblio-

tekens verksamhet överlag och deras läsfrämjande verksamhet i synnerhet. Forsk-

ningen som bedrivs på området och som till viss del påverkar utvecklingen av det 

läsfrämjande arbetet bygger till viss del på detta narrativ. Forskningen är således 

en del av och bekräftar detta narrativ, men utgör även egna teoretiska narrativ. 

På det nationella planet utgör de mål som politikerna slagit fast genom biblio-

tekslagen samhälleliga narrativ. Denna typ av narrativ befinner sig i mitten på 

skalan, närmare de specifika narrativen, men räknas som generell. Vi kan alltså 

genom det praktiska läsfrämjande arbete som biblioteken bedriver se hur tre olika 

typer av narrativ samspelar och påverkar verksamheten, men också i förlängning-

en de bibliotekarier som arbetar med den och då också de personliga narrativ de 

utvecklat kring sitt arbete. Det är dock viktigt att påpeka att påverkan inte endast 

går åt ett håll. Precis som bibliotekariernas personliga narrativ påverkas av de 

större mer övergripande, generella narrativen påverkas dessa av bibliotekariernas 

personliga narrativ. 
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Fig. 2. 

 

Modell som visar hur de olika typerna av narrativ samspelar i skapandet av  läsfrämjandebegrep-
pet. Ringarna representerar de olika typerna av narrativ, med de generella narativen längst ut 
med de två specifika innanför. Det personliga narrativet befinner sig längst in i modellen omgiven 
av de övriga narrativen för att illustrera dess relation till de andra typerna av narrativ. De per-
sonliga narrativen kan påverka och blir påverkad av de kollektiva narrativen, men har mindre 
möjlighet att påverka de generella narrativen. De generella narrativen påverkar dock de personli-
ga. De kollektiva narrativen befinner sig i mitten då de kan påverka både de personliga och de 
generella narrativen. I modellen representeras hur denna påverkan rör sig mellan de olika typer-
na av narrativ med hjälp av pilarna.  

I modellen ovan förekommer ytterligare en typ av narrativ, det kollektiva narrati-

vet. Denna typ av narrativ befinner sig högre upp i typologin och räknas tillsam-

mans med de personliga narrativen som specifika. Dessa narrativ har en stark 

koppling och påverkar varandra något mer än andra typer av narrativ, då de skapar 

varandra. De personliga narrativen skapas i relation till de kollektiva, och de kol-

lektiva skapas och utvecklas av de olika personliga narrativen i ett samhälle (Har-

ding 2012:291f). 

De narrativ som identifierats tidigare i arbetet, dvs. demokratinarrativet, kval-

litetsnarrativet, det själsliga narrativet, det möjliggörande narrativet samt litteraci-

tetsnarrativet är alla kollektiva narrativ. 

Litteracitetsnarrativet säger att vi bör läsa för att bli bättre på att läsa, då det är 

en kunskap vi behöver för att klara oss bra i livet. Detta narrativ stöder sig på teo-

retiska narrativ med ursprung i forskning kring bibliotek och litteracitet, samt på 

det samhälleliga narrativet kring läsning och litteracitet som säger att en välut-

vecklad litteracitet är nödvändigt för att fullt ut kunna delta i samhället. Vi ser 

detta narrativ i bibliotekslagen (bibliotekslag 2013:801), litteraturutredningen 

(Kulturdepartementet 2012) och i en rad andra texter på området publicerade av 

myndigheter, då det är den officiella synen på litteracitet. 
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Det samhälleliga narrativet kring läsning och litteracitet har sitt ursprung i det 

metanarrativ som finns kring litteracitet i stora delar av världen idag, som säger att 

litteracitet är något hundraprocentigt bra. 

In contemporary popular discourse, literacy is represented as an unqualified good, a marker of 
progress, and a metaphorical light making clear the pathway to progress and happiness (Graff 
2010:640). 

Graff kallar detta tankesätt för the literacy myth. Att han kallar det för myt inne-

bär dock inte att det inte finns viss sanning i narrativet, utan endast att det tas för 

givet. Det är ett narrativ som accepteras utan någon egentlig reflektion (Graff 

2010:638). 

Demokratinarrativet har många likheter med litteracitetsnarrativet. De stöder 

sig exempelvis delvis på samma samhälleliga narrativ. Att litteracitet är både nöd-

vändigt och bra. Skillnaden mellan narrativen ligger i demokratinarrativets fokus 

på hur läsning och god litteracitet är bra för samhället, vilket litteracitetsnarrativet 

saknar. Där ligger istället fokus på hur god litteracitet är bra för individen som då 

klarar sig bättre i samhället. En annan skillnad mellan dessa narrativ är att demo-

kratinarrativet ibland inkorporerar tankar om kvalitetslitteratur som mer läsvärd 

och bättre lämpad att uppnå demokratinarrativets mål, dvs. bättre samhällsmed-

borgare. Denna aspekt saknas hos litteracitetsnarrativet. 

Kvalitetsnarrativet ser läsfrämjande som att guida ovana läsare till att läsa 

bättre och bättre litteratur. Litteratur som inte klassas som kvalitetslitteratur plat-

sar endast i det läsfrämjande arbetet som steg på vägen, det är något som kan an-

vändas för att slutligen komma fram till kvalitetslitteraturen. Det finns även en 

tanke om att läsning av kvalitetslitteraturen på olika sätt ska göra läsaren till bättre 

människor. Kvalitetsnarrativet innehåller således element som vi kan se även i 

andra narrativ. Det förekommer i både demokratinarrativet och i det själsliga nar-

rativet, men utan den starka kopplingen till kvalitetslitteratur. Det behöver inte 

nödvändigtvis enbart vara litteratur som dubbats till kvalitetslitteratur som kan 

åstadkomma denna förbättring. 

Kvalitetsnarrativet hör ihop med och stöder sig på narrativ kring finkultur och 

populärkultur, där finkultur ses som bättre än populärkulturen. Detta tankesätt 

tillskriver även kulturen transformativa egenskaper. Finkulturen kan förbättra 

människan, vilket är en förmåga populärkulturen saknar. Populärkulturen har 

många gånger även anklagats för motsatsen, att den kan fördärva och fördumma 

(Berger 2017:14; Persson 2012:30f). För en mer djupgående diskussion om finn- 

och populärkultur se Markus (2013). 

Sambandet mellan kvalitetsnarrativet och narrativ kring fin- och populärkultur 

visar på ett tydligt sätt hur narrativ kan påverkas av andra narrativ, även om de 

inte berör samma ämne, i det här fallet läsfrämjande. Detta förklarar även varför 

vissa begrepp kan vara så svårdefinierade. De går inte att avgränsa endast till ett 
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fält, det hämtar delar av sitt innehåll från vitt sprida delar av samhället, och de 

narrativ som bygger upp det. 

Det själsliga narrativet ser läsandet som något som är bra för läsarens inre. 

Läsningen berikar livet och kan göra läsaren till en bättre människa. Läsfrämjande 

är här inte kopplat till läsförmåga som i litteracitetsnarrativet, eller nytta för sam-

hället som i demokratinarrativet, och gör heller ingen skillnad på bra och dålig 

litteratur som kvalitetsnarrativet. Du ska läsa för att du vill, för att det är roligt och 

berikande för själen. Detta narrativ bygger starkast på bokälskande personers rela-

tioner till litteratur och deras personliga narrativ kring litteratur. Det vi har här är 

alltså en situation där de personliga narrativen har en starkare påverkan på ett kol-

lektivt narrativ än tvärt om. 

Det möjliggörande narrativet är starkt grundat i det praktiska läsfrämjande ar-

betet. Narrativet gestaltar läsfrämjande som det som görs för att avlägsna hinder, 

och skapa intresse för läsning. Målet är att göra läsning så tillgängligt och tillta-

lande som möjligt. Det skiljer sig alltså något från de andra kollektiva narrativ 

som tagits upp genom att det inte motiverar det läsfrämjande arbetet. Varför man 

ska arbeta läsfrämjande ingår inte som en del av narrativet. Det gör heller ingen 

skillnad på bra och mindre bra litteratur, och uppvisar alltså inga kopplingar till 

kvalitetsnarrativet. Det möjliggörande narrativet kan närmast beskrivas som 

pragmatiskt, det har inga moraliska anspråk vilket några av de andra narrativen 

har. Narrativet stöder sig istället på forskning om litteracitet, språkinlärning och 

läsmotivation. Eller uttryckt i termer av narrativ, så stödjer sig det kollektiva nar-

rativet till stor del på teoretiska narrativ från forskningsfältet. 

De ovan nämnda kollektiva narrativen har ett flertal beröringspunkter, de de-

lar ett flertal element med varandra. Som exempel kan nämnas den betydelse som 

läggs på god litteracitet i både demokratinarrativet och litteracitetsnarativet, eller 

betoningen på litteraturens transformativa egenskaper som finns närvarande i både 

demokratinarrativet och i det själsliga narrativet. Att det förhåller sig på det viset 

kan delvis förklaras av att de specifika narrativen, dvs. de kollektiva och de per-

sonliga har samma generella narrativ (meta- teoretiska- och samhälleliga narrativ) 

att förhålla sig till. De påverkas exempelvis alla av de förhärskande metanarrati-

ven, myten om den goda litteraturen och the literacy myth. Dessa slår fast att läs-

ning och god litteracitet är bra både för individen och samhället. Det är alltså inte 

konstigt att dessa tankegångar finns närvarande i flera av de kollektiva narrativen. 

Det bör även påpekas att de kollektiva narrativen påverkar de personliga, och de 

personliga i sin tur påverkar de kollektiva, varför det sker ett konstant utbyte mel-

lan dem som i längden kommer att leda till förändringar. På så sätt kan med tiden 

element från ett narrativ transporteras och inkorporeras i ett annat. 

De kollektiva narrativen existerar inte i ett vakuum, utan som synes ovan sna-

rare i en dynamisk situation där de olika narrativa typerna påverkar varandra. Det-

ta förklarar även hur det kan komma sig att ett begrepp kan tillskrivas så pass oli-
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ka innehåll samtidigt som det råder en upplevd känsla av konsensus och samför-

stånd kring begreppet.  

De personliga läsfrämjande narrativen har alla en gemensam grund. De måste 

alla förhålla sig till de rådande metanarrativen och de samhälleliga narrativen. 

Utöver det har alla även kommit i kontakt med de kollektiva narrativen. Tillsam-

mans leder detta till ett begrepp som blir ytterst svårdefinierat, då det kommer 

skilja sig något från person till person, men samtidigt upplevs som uppenbart och 

tydligt. 

Så vad är läsfrämjande? 

Titeln på detta arbete ställer en fråga: vad är läsfrämjande? Det är, som förhopp-

ningsvis framkommit av detta arbete, en mycket svår fråga att besvara. Det är ett 

komplext begrepp med många beståndsdelar. Begreppet innehåller ett flertal ställ-

ningstaganden. Vad är målet med det läsfrämjande arbetet, vad vill man åstad-

komma? vilken litteratursyn bygger man på? och hur ska det läsfrämjande arbetet 

ske? Hur den enskilda personen svarar på dessa frågor avslöjar vilka narrativ man 

tagit till sig. Dessa narrativ samverkar och skapar gemensamt det personliga nar-

rativet kring läsfrämjande. 

Alla personliga narrativ är unika för den enskilda personen, i det här fallet den 

enskilde bibliotekarien. De liknar dock ofta varandra då de till stor del bygger på 

samma kollektiva narrativ. På grund av detta uppstår liknande mönster när olika 

forskare intervjuat, och på andra sätt undersökt bibliotekariers relation till läs-

främjande. Kemi (2013) delade in texterna i hennes studie som uppvisade liknan-

de tankegångar i olika läsfrämjaridentiteter. Dessa läsfrämjaridentiteter kan ses 

som ett uttryck för skribenternas personliga läsfrämjarnarrativ.  

Då det läsfrämjande begreppet har något olika innebörd och innehåll beroende 

på vem man pratar med blir det otympligt att diskutera. För att underlätta detta 

kan det vara fruktsammare att använda sig av Kemis läsfrämjaridentiteter, då de 

grupperar personer med liknande personliga läsfrämjandenarrativ. Det möjliggör 

en öppen diskussion om begreppets innehåll och innebörd utan att göra det så pass 

komplext att det blir ohanterbart. 
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Fig. 3. 

 

 Modellen visar hur läsfrämjandebegreppets beståndsdelar sammansmälter till att skapa bibliote-
kariens personliga läsfrämjandenarrativ, och då också dennes läsfrämjaridentitet. 

För att återknyta till frågan, vad är läsfrämjande? Läsfrämjande är ett brett och 

något flytande begrepp som innefattar allt det praktiska läsfrämjande arbetet, olika 

litteratursyner, och alla olika målsättningar med arbetet. Det är också ett specifikt 

begrepp för de enskilda bibliotekarierna som bildat sina egna personliga narrativ 

kring begreppet. Det kan alltså sägas existera på två plan, ett allmänt diffust och 

ett personligt och precist. På grund av detta går det inte att skapa en slutgiltig de-

finition på begreppet. 

Att det inte går att fastställa en definition för det läsfrämjande begreppet be-

höver i sig inte vara ett problem. Det som däremot är problematiskt är när detta 

inte uppmärksammas, något som tyvärr är relativt vanligt. Det finns ett flertal 

publikationer som producerats av både forskare, studenter och utredare, som på 

olika sätt behandlar läsfrämjande utan att diskutera vad de menar med begreppet. 

Som exempel kan nämnas Läsfrämjande, forskning och kompetensutveckling i 

Halland (Fåhraeus & Asklund 2017), Läsfrämjande - förnyelse behövs! (Eide-

Jensen 2008) och Mediekonkurrens och kompetens. En kvalitativ studie över litte-

racitet och nya medier i en biblioteksmiljö (Strandberg 2016). 

Det är dock viktigt att i sin forskning vara medveten om läsfrämjarbegreppets 

något flytande natur och ta ställning till, och synliggöra detta. Vare sig man väljer 

att definiera begreppet eller inte bör man som forskare klargöra vilken läsfrämjar-

identitet man själv har och utgår ifrån i sitt arbete, då det minskar risken för miss-

förstånd. Ordet läsfrämjande kommer alltid att läsas och förstås genom de person-

liga narrativen kring begreppet, och tolkas inom ramen för den egna läsfrämjande-
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identiteten. Har man då inte klargjort vad man själv menar kommer läsaren att 

läsa in sin egna förståelse av ordet. Det ska erkännas att detta aldrig kommer kun-

na undvikas till hundra procent, men desto tydligare vi är desto större blir chansen 

att vi kan undvika missförstånd och hålla fruktsamma diskussioner på området. 
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7. Sammanfattning 

Läsning och läsfrämjande har diskuteras flitigt under de senaste åren, då det 

kommit rapporter om att ungas läsförmåga och läsvanor har sjunkit. Något som 

däremot inte diskuteras lika flitigt är vad som egentligen menas med läsfrämjande. 

Detta gäller inom forskningen såväl som inom resten av samhället. Ett tydligt ex-

empel på detta är att läsfrämjande inte finns med som term i ordböcker, trots att 

det är ett vanligt förekommande ord. Det finns varken i Svenska akademins ord-

bok eller i Nationalencyklopedin. 

Att ordet sällan definieras reser frågan: vad är egentligen läsfrämjande? och 

vilka betydelser tillskrivs ordet? Det är detta som denna uppsats försöker besvara, 

genom att ta avstamp i hur folkbibliotekarier i Stockholms län som arbetar med 

gruppen barn och unga, resonerar kring och arbetar  med frågor som rör läsfräm-

jande. 

Det har funnits tendenser till det vi idag skulle kalla läsfrämjande arbete på 

folkbiblioteken sedan deras instiftande. Under tidigt 1900-tal låg fokus på att leda 

läsaren mot att läsa bättre och bättre litteratur. Allra helst den vetenskapliga litte-

raturen, då man ansåg att läsande av vetenskaplig litteratur skapade bättre sam-

hällsmedborgare som gör bättre livsval. Under loppet av 1900-talet har det läs-

främjande arbetet utvecklats och idag finns många olika svar på varför vi bör läsa 

litteratur. Trots detta är det läsfrämjande arbetet relativt enhetligt utformat, och 

uppvisar en relativt samlad målbild. 

Målen med det läsfrämjande arbetet kan sammanfattas i tre punkter: 1) att 

skapa och upprätthålla ett intresse kring läsning, 2) att nå fram till nya målgrupper 

och 3) att höja de deltagande barnens litteracitet. För att nå dessa mål arbetar bib-

lioteken med en mängd olika arbetsmetoder, men trots detta tenderar man att arbe-

ta med läsfrämjande på i princip samma sätt oavsett geografiskt läge. Likheterna i 

det läsfrämjande arbetet är synligt inom Sverige såväl som internationellt. 

Likheterna kring det läsfrämjande arbetet är inte enbart praktiska. Det före-

kommer både likheter och olikheter rörande vilka betydelser man tillskriver be-

greppet. I denna studie har narrativ teori använts för att analysera de olika bety-

delser som tillskrivs läsfrämjande. När vi kommunicerar med varandra gör vi det 

genom en mängd olika små och stora sammanlänkade historier, genom narrativ. I 

denna studie har Hardings narrativa typologi använts. Denna delar in narrativ i sex 

olika typer, som går från generella till specifika. De två specifika typerna är per, 
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sonliga och kollektiva narrativ, och de generella är lokala narrativ, samhälleliga 

narrativ, teoretiska narrativ och metanarrativ. I denna studie har dock inte den 

lokala narrativa typen använts då den inte är applicerbar. 

Det läsfrämjande begreppet byggs upp av en blandning av de narrativa typer-

na, som interagerar med och i olika grad påverkar varandra. De grundläggande 

tankarna kring läsning och litteratur, som säger att litteraturen är god och att läs-

ning av denna har förmågan att göra oss till bättre människor, utgör tillsammans 

med tanken att läs- och skrivförmåga är hundraprocentigt bra läsfrämjandets me-

tanarrativ. De påverkar alla övriga narrativ kring begreppet. De samhälleliga och 

de teoretiska narrativen har förmågan att påverka metanarrativen såväl som de 

kollektiva och de personliga. De personliga narrativen påverkas dock mest av de 

kollektiva narrativen, då de kollektiva och de personliga till stor del skapar var-

andra. 

I detta arbete har fem kollektiva läsfrämjande narrativ identifierats. Dessa är 

demokratinarrativet, kvalitetsnarrativet, det själsliga narrativet, det möjliggörande 

narrativet samt litteracitetsnarrativet. Det personliga läsfrämjandenarrativet, som 

avgör vilka betydelser den enskilda bibliotekarien tillskriver begreppet, skapas 

utifrån dessa narrativ tillsammans med inslag från de övriga narrativa typerna. Då 

de kollektiva narrativen kring läsfrämjande är gemensamma har vi alla en grund-

läggande gemensam förståelse för begreppet trots att den exakta betydelsen varie-

rar, då den utgörs av det personliga läsfrämjande narrativet. 
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Bilagor 

Bilaga 1 - Mailtext 

Hej 

 

Mitt namn är Sandra Alexandersson och jag läser för närvarande masterpro-

grammet i biblioteks och informationsvetenskap vid Uppsala universitet. Jag sam-

lar nu information till min masteruppsats som handlar om hur folkbiblioteken i 

Stockholms län arbetar med läsfrämjande mot gruppen barn och unga. För att få 

information om hur man arbetar med frågan och hur man ser på läsfrämjande på 

biblioteken arbetar jag med två källmaterial. Bibliotekens höstprogram för deras 

barn och ungdomsavdelningar och enkätsvar. Jag skickar nu därför ut en enkät 

med frågor om detta. Jag skulle bli mycket tacksam om du kunde tänka dig att 

skicka bibliotekets höstprogram till mig och vidarebefordra detta mail till perso-

nerna i din organisation som du anser bäst kan svara på mina frågor. 

Jag har bifogat enkäten och ett introduktionsbrev där jag presenterar mig själv 

och projektet. 

Om du har frågor får du gärna kontakta mig, eller min handledare. 

Mina uppgifter: 

Tele: 0763 49 49 98 Mail: sandraalexandersson88@gmail.com 

Min handledare: Lina Fridlund 

Mail: lina.fridlund@abm.uu.se 

Bilaga 2 - Introduktionsbrev 

Hej 

Mitt namn är Sandra Alexandersson och jag läser för närvarande masterspro-

grammet i biblioteks- och informationsvetenskap på Uppsala universitet. I arbetet 

med min uppsats vill jag undersöka hur man på folkbiblioteken arbetar med läs-

främjande för gruppen barn och unga. I arbetet utgår jag ifrån barnkonventionens 

definition av barn, dvs. personer yngre än 18 år och har valt att avgränsa under-

sökningsområdet till Stockholms län. För att ta reda på hur folkbiblioteken fak-

tiskt arbetar med läsfrämjande skickar jag därför en kort enkät till biblioteken i 

Stockholms län. Jag skulle bli mycket tacksam om du kunde ta dig tid att svara på 
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frågorna i enkäten och tala om vilket bibliotek du arbetar vid. Jag kommer inte att 

namnge några bibliotekarier utan svaren kommer att benämnas som Huddinge 

eller Täby osv. I de fall jag får fler svar från samma kommun kommer de att 

namnges som Huddinge 1, Huddinge 2 osv. De deltagande bibliotekarierna kom-

mer således vara anonyma men inte deras organisationer. Detta då jag i analysen 

vill kunna ställa jämförande frågor. Finns det skillnader mellan kommuner med 

olika socioekonomiska förutsättningar? eller arbetar biblioteken i Stockholms län 

med frågan på ett relativt samstämmigt sätt?  

Kontakta mig gärna om du har frågor om arbetet. 

Mvh 

Sandra Alexandersson 

Telefon: 0763 49 49 98 

Mail: sandraalexandersson88@gmail.com 

Bilaga 3 - Enkät: Läsfrämjande på folkbibliotek 

1. Vilka typer av läsfrämjande aktiviteter/verksamheter bedriver ditt 

bibliotek? Ge gärna exempel på hur dessa kan se ut. 

Svar:  

2. Använder biblioteket digitala kanaler som en del av sin läsfrämjande 

verksamhet? Om ja vilka och hur? 

Svar: 

3. Har biblioteket genomfört några läsfrämjande projekt (utanför den 

vanliga verksamheten) för gruppen barn (0-18 år) under de senaste 5 åren? 

Exempelvis tillfälliga aktiviteter, tävlingar, samarbeten med externa aktörer, 

projekt som biblioteket sökt extern medel till eller liknande. 

Svar: 

4. Vad upplever du är bibliotekets populäraste läsfrämjande aktivitet 

riktat till gruppen barn (0-18 år)? 

Svar: 

5. Samarbetar biblioteket med andra organisationer i sitt läsfrämjande 

arbete mot gruppen barn (0-18 år)? Om ja vilka typer av organisationer? 

Svar: 

6. Upplever du att det läsfrämjande arbetet prioriteras på ditt bibliotek? 

om ja mot vilka grupper? 

Svar: 

7. Finns det något/några uttalade mål med den läsfrämjande verksamhe-

ten? 

Svar: 

8. Vad innebär begreppet läsfrämjande för dig? 

Svar: 
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9. Utgår ert läsfrämjande arbete utifrån en bestämd definition av läs-

främjande? 

Svar: 

10. Utgår det läsfrämjande arbetet på biblioteket från någon speciell syn 

på lärande? 

Svar:  

11. Upplever du att det läsfrämjande arbetet prioriteras på ditt biblio-

tek? om ja mot vilka grupper? 

Svar: 

12. Finns det någon viktig aspekt hos det läsfrämjande arbetet på ditt 

bibliotek som inte lyfts fram i de tidigare frågorna? Om ja, vad? vilka? 

Svar:  

 


