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Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Tid:

2018-10-17 kl.09:00
kl. 09:00-11.00 Informationsärenden
kl. 11.00-14.00 Gruppmöten och lunch
kl. 14.00- forts. Informations och beslutsärenden

Plats:

Regionens hus, sal A
Kaffe serveras utanför sal A kl. 08.45

Ärenden
1

Val av protokollsjusterare

2

Fastställande av dagordning

3

Anmälan av informationshandlingar

2018/37

4

Anmälan av delegationsbeslut

2018/32

5

Inkomna remisser, promemorior och motioner

6

Anmälan av kurser och konferenser
 SKL, En välfungerande och inkluderande
arbetsmarknad, 22 och 26 oktober
Stockholm
 Folkhögskoleforum, 1 november Stockholm
 Kulturforum 2018, 10 november Värnamo

Informationsärenden och aktuellt
7

Jämställd regional tillväxt,
Mikaela Dinu Billström

20 min

8

Aktuell information från regionala
utvecklingsdirektören

30 min

9

Regionrevisionen, Peter Gran, Magnus
Hellström, Nenus Jidah

60 min

10

Månadsrapport september 2018 ANA nämnden

2018/229

11

Delårsrapport per augusti, verksamhetsområden
inom ANA nämndens ansvarsområde

2018/231
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2018-10-17 kl.09:00
kl. 09:00-11.00 Informationsärenden
kl. 11.00-14.00 Gruppmöten och lunch
kl. 14.00- forts. Informations och beslutsärenden

Beslutsärenden till regionfullmäktige
12

Bilaga till budget och verksamhetsplan 2019 Principer för prissättning vid kulturhuset Spira

2018/225

Beslutsärenden för nämnden
13

Delårsrapport per augusti, Tertial 2, 2018

2018/231

14

Kultur- och arbetsstipendium 2018

2018/898

15

Nationell biblioteksstrategi

2018/2366

16

Remiss - Barns och ungas läsning - ett ansvar
för hela samhället SOU 2018:57

2018/1912

17

Projektansökan - E-handels och logistikprojekt i
Jönköpings län

2018/784

18

Projektansökan - Filmbyn Småland

2017/1627

19

Projektansökan - Scenkonstdigitalisering

2018/2400

20

Omdisponering regionala utvecklingsmedel

21

Sammanträdesplan 2019

Övrigt
22

Övriga frågor

2018/2227
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Kallade

För kännedom

Ordinarie ledamöter:
Malin Olsson (M) ordf.
Torbjörn Eriksson (KD) 1:e vice ordf.
Per Svenberg (S) 2:e vice ordf.
Carina Bardh (M)
Gun Lusth (M)
Per Eriksson (C)
Monica Samuelsson (KD)
Mari Lindahl (L)
Lennart Karlsson (_)
Maria Hörnsten (S)
Martina Jansson (S)
Anders Berglund (S)
Annki Stark (S)
Jon Heinpalu (MP)
Anders Gustafsson (SD)

Ersättare:
Lars Carlborg (M)
Eva Nilsson (M)
Anders Wilander (M)
Raymond Pettersson (C)
Nils-Erik Emme(KD)
Margareta Andersson (KD)
Irene Oskarsson (KD)
Jakob Olofsgård (L)
Valendona Dobra (S)
Fredrik Johansson (S)
Henrik Tvarnö (S)
Johan Starck (S)
Kjell Ekelund (S)
Eva Ekenberg (MP)
Morgan Malmborg (_)

Tjänstemän:
Agneta Jansmyr, regiondirektör
Kristina Athlei, regional
utvecklingsdirektör
Göran Stenström, ekonomichef
utbildning- och kultur
Lars Wallström, controller
Linda Byman, nämndsekreterare

Gruppledare:
Malin Wengholm (M)
Maria Frisk (KD)
Rune Backlund (C)
Jimmy Ekström (L)
Carina Ödebrink (S)
Sibylla Jämting (MP)
Mikael Ekvall (V)
Samuel Godrén (SD)

Fackliga företrädare:
Carina Sjögren, Kommunal, ordinarie
Birgitta Svensson, Kommunal, ersättare

RJL 2018/37

Sammanställning av informationshandlingar nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet, 2018-10-17
Ärendetyp

Ärenderubrik

Protokoll
Motioner
Inkomna handlingar
Utgående skrivelser
Övrigt
Regeringsbeslut



Cirkulär från SKL



N2018/04581/SUN ändring av regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende
tillväxtverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv och utgiftsområde 19 Regional tillväxt
Ku 2018/001725/KO Uppdrag till statens kulturråd att förbereda en satsning på att
stärka kulturverksamheten i Sveriges glesaste landsbygder
N2018/04123/HL Uppdrag inom ramen för regeringens proposition om en
sammanhållen landsbygdspolitik för Sveriges Landsbygder
Cirkulär 18:34 Partsgemensamma förtydliganden angående lovskola

Beslut från SKL



SKL 18/03884 Kompetenssatsning för förtroendevalda och tjänstemän




Arbetsmiljöverket
Redovisningar av
utvecklingsbidrag
Redovisningar av projekt
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Sammanställning av anmälda vidaredelegationsbeslut till nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet 2018-10-17
Ärendetyp
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1
ANA 4.2.1

Ärenderubrik
Kontrakt Staffan Arvidsson
Avtal Cosamia Stage & Film Productions AB
Kontrakt Elisabeth Åström

Diarienummer
RJL 2018/2254
RJL 2018/2277
RJL 2018/1566

Beslutsdatum
2018-09-03
2018-09-07
2018-10-01

Beslutsdelegat
Per-Ola Nilsson
Per-Ola Nilsson
Per-Ola Nilsson

Dokument
Utskriftsdatum: 2018-10-01
Diarieenhet:

Utskriven av:

Lisa Melander
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Sekretess:

Visas ej

Beskrivning av sökning:
Remiss September 2018
Id

I/U/K Beskrivning

Ansvarig

Datum

Avsändare/Mottagare

Avdelning

Ärendenummer

Ärendemening

Dokumenttyp

Kungörelse om samråd Hatten, Nässjö

Karin Henriksson

2018-09-28

Nässjö kommun

Länstrafiken

RJL 2018/2512

Kungörelse om samråd Hatten, Nässjö

REMISS

Kungörelse om samråd Ängs tätort, Nässjö

Karin Henriksson

2018-09-21

Nässjö kommun

Länstrafiken

RJL 2018/2461

Kungörelse om samråd Ängs tätort, Nässjö

REMISS

Remiss - Nya regler om faderskap och
föräldraskap

Lena Lindgren

2018-09-11

Justitepartimentet

Regionens åtagande

RJL 2018/2359

Remiss - Nya regler om faderskap och
föräldraskap

REMISS

2018.9556

2018.9400

2018.9081

2018.9016

I

I

I

I

Missiv med sändlista - Remittering av
Fia Lindeberg
betänkande Ds 2018:36 Utökade möjligheter att
avansluta tandvårdsgivare som misskött sig från
det statliga tandvårdsstödet

2018-09-07

Socialdepartementet

RJL 2018/2332

Remittering av betänkande Ds 2018:36 Utökade REMISS
möjligheter att avansluta tandvårdsgivare som
misskött sig från det statliga tandvårdsstödet

2018.8917

Remiss - Utökade möjligheter att avansluta
tandvårdsgivare som misskött sig från det
statliga tandvårdsstödet

Lena Lindgren

2018-09-04

Socialdepartementet

Regionens åtagande

RJL 2018/2289

Remiss -Utökade möjligheter att avansluta
tandvårdsgivare som misskött sig från det
statliga tandvårdsstödet

REMISS

Remiss - Ny Grönstrukturplan och nytt
Naturvårdsprogram – Var med och tyck till!

Emil Hesse

2018.9550

I

Folktandvården

I

2018-09-04

Regionens åtagande

RJL 2018/2507
2018.8884

Remiss - Förslag till ny Grönstrukturplan och
REMISS
nytt Naturvårdsprogram för Jönköpings kommun
I

Remiss - Avveckling av järnväg

Elisabet Eriksson

2018-09-03

Trafikverket, Region Syd

Regionens åtagande

RJL 2018/2281

Remiss/samrådshandling Avveckling av järnväg REMISS
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VÄLKOMMEN TILL

En välfungerande och
inkluderande arbetsmarknad
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arrangerar tillsammans med Arbetsförmedlingen
två idékonferenser med likalydande program. Syftet med konferenserna är att via ”lärande
exempel” från lokal nivå visa vad kommunala arbetsmarknadsverksamheter och lokala
arbetsförmedlingar gör för att säkerställa god kvalitet och bra resultat i sina insatser. På årets
konferenser har vi valt att lägga fokus på insatser för arbetssökande som står långt från
arbetsmarknaden och som behöver förberedande insatser och extra stöd för att komma in på
arbetsmarknaden.
Konferenserna äger rum en dryg månad efter valet. Representanter för den nya regeringen
kommer att bjudas in för att informera om arbetsmarknadspolitikens inriktning de kommande
åren. SKL och Arbetsförmedlingen kommer vidare att redovisa analyser av kommunernas
och Arbetsförmedlingens arbete med Extratjänster.
Konferensen avslutas med en inspirationsföreläsning av Håkan Svensson. Håkan är världens
första sjukgymnast med CP-skada. Han gick från förtidspensionär till framgångsrik företagare.
På scenen delar Håkan med sig av sina erfarenheter och enligt honom själv är det enda
handikappet han har - 15 i golf.

VÄLKOMNA!
Per Överberg
Vivi Jacobson Libietis
Sveriges Kommuner och Landsting
Linda Nordström
Arbetsförmedlingen

Praktisk information
Datum

22 och den 26 oktober kl.10.00-16.00.

Plats

Stockholm. City Conference Center, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14.

Målgrupp

Förtroendevalda, chefer och arbetsmarknadshandläggare i kommuner, landsting och
regioner samt chefer och arbetsförmedlare på Af. Vi välkomnar också representanter
för olika samarbetspartners såsom Försäkringskassan, Samordningsförbund,
fackförbund och andra aktörer på det arbetsmarknadspolitiska området.

Kostnad

1 625 kr. exkl. moms. I priset ingår föreläsningar, konferensdokumentation, lunch
samt för- och eftermiddagskaffe.

Anmälan

Anmälan görs senast den 28 september via denna länk, eller via www.skl.se/kalender
sök på konferensens datum. Anmälan är bindande men platsen kan överlåtas till
annan person.

Övrigt

SKL bjuder in samtliga deltagare till fortsatta diskussioner och mingel med enklare
förtäring efter konferenserna kl. 16.00–17.00.

Konferensansvariga

Per Överberg, SKL, Vivi Jacobson-Libietis, SKL och Linda Nordström,
Arbetsförmedlingen.

Information

Frågor kring anmälan besvaras av konferensbyrån Konstella, tfn 08-452 72 86,
e-post konferens@konstella.se

PRELIMINÄRT PROGRAM
08.30 – 10.00

Registrering och kaffe

10.00

Inledning

10.00

Arbetsmarknadsläget och utmaningar för arbetsmarknadspolitiken
Minister eller Statssekreterare
Genom myndighetsdjungeln till ett fungerande arbetsliv – långsiktiga insatser för
ökad livskvalitet, rutiner i vardagen och en förankring på arbetsmarknaden
Helene Forsberg, Malin Åberg och Lilian Krantz, Härnösands kommun
Resan från försörjningsstöd och utanförskap till delaktighet och arbete
Martin Söderström och Karin Ramström, Åre kommun
Vårdnära service i Region Norrbotten
Agnes Fjällström och Camilla Nilsson, Region Norrbotten, Daniel Nilsson,
Arbetsförmedlingen Luleå

11.30

LUNCH

12.30

Extratjänster - katapult ut i arbetslivet eller rekyl in i fortsatt stöd från samhället?
Arbetsförmedlingen och SKL presenterar trender och goda exempel
Oscar Svensson, SKL och Johan Wikström, Arbetsförmedlingen
Kommunala anställningar – första steget in på arbetsmarknaden för
försörjningsstödstagare
Ida Bylund Lindman och Henrik Jansson, Uppsala kommun
Karriär, vägval, daglig verksamhet eller arbete? Insatser för arbetssökande med
funktionsnedsättningar
Lars Ahlénius, Stockholms stad och representant från ett företag
Erlandsson presenterar Lärande bygg - Integration på riktigt!
Markus Brink, Erlandssons Bygg
Är psykiatrin alltid rätt? Vinster av upparbetat samarbete med psykiatrin
Kornelia Johansson och Radomir Gocic, Köpings kommun
Level up – en väg mot arbetsmarknaden med stöd av mentorer och
relationsskapande aktiviteter
Elin Süttenbach, Samordningsförbundet Västra Skaraborg
Inspirationsföreläsning: Ett skrynkligt ess i rockärmen! Från förtidspensionär till
företagare
Håkan Svensson, sjukgymnast och föreläsare

16.00

SKL:s mingel för alla som anmält sig

Vid ca kl. 14:00 kommer eftermiddagskaffet att serveras

INBJUDAN

Kulturforum 2018
Lördagen den 10 november klockan 12.30-16.30 + efterföljande mingel och mat.
Plats: Gummifabriken, Värnamo
Kulturtinget har bytt skepnad, nu kallar vi vår årliga mötesplats för dialog och kunskapsutbyte mellan kultursektorns
aktörer för Kulturforum! På Kulturforumet får du möjlighet utbyta tankar för att utveckla kulturlivet i Jönköpings län
och att nätverka med kulturintresserade föreningar, organisationer, enskilda aktörer, politiker, tjänstepersoner och
professionella kulturskapare.
Du får höra regionala politiker berätta om sina visioner och det regionala föreningslivet om sina verksamheter. Du kan
nätverka med kulturintresserade föreningar, organisationer, enskilda aktörer, politiker, tjänstepersoner och professionella
kulturskapare.
Hur vill du att kulturen i länet ska utvecklas? Hur kan vi samarbeta på bästa sätt? Ta chansen att mingla med Kulturlivet
i Jönköpings län!

PROGRAM OCH ANMÄLAN
Program och information om anmälan för Kulturforum 2018 finns på www.rjl.se/kulturkalender
Sista anmälningsdag är den 27 oktober, begränsat antal platser.
För frågor om Kulturforum kontakta
Jörgen Lindvall, kulturchef 0706-15 01 62
Annie Johansson, kulturutvecklare 010-242 45 16
Välkommen att lyssna, prata, nätverka och påverka!

Region
Jönköpings län

Diskussionsområden för revisorernas möte med nämnden arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet 2018-10-17
Deltagare från revisionen: Peter Gran, Magnus Hellström, samt Nenus Jidah (revisionschef) och Mia
Suntila (administrativ samordnare)

1. Information från revisionen
Berätta kort om revisorernas arbete med revisionsplan och kort om innehåll. Revisorerna lämnar
information om granskningar som påverkar nämnden under 2018.
Granskning av bidragsutbetalning inom ANA, rekommendationer:
-upprätta en separat policy som fastställs av regionfullmäktige och i komplement till denna även
upprätta detaljerade riktlinjer för handläggningen som fastställs av nämnden för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet. Vid upprättande av dessa bör revisorernas bedömningar ovan beaktas
-överväga en organisationsöversyn i syfte att samla handläggningen av nämndens samtliga
bidragskategorier
Svar har ännu inte inkommit, har nämnden några kommentarer?
Granskning av ANA:s arbete med kompetensförsörjning för näringslivet i Region Jönköpings län
Precis påbörjad. Granskningen ska besvara följande revisionsfråga:
Bedriver nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet ett ändamålsenligt arbete för att
stödja kompetensförsörjningen i länet?
Område SMOT, ska granskas senare under året
Information från nämnden om åtgärder under året avseende ekonomi.

2. Nämndens arbete med mål, intern kontroll, uppföljning
Hur arbetar nämnden med riskanalys och intern kontroll?
Hur ser nämnden på de mål som berör verksamheten?
På vilket sätt sker uppföljning av verksamheten till nämnden?

3. Övrigt
Hur säkerställer nämnden att de uppfyller kraven som utbildningsnämnd enligt skollagen för
folkhögskolor och gymnasier?

4. Information från nämnden
Vad är på gång inom nämndens ansvarsområde framåt, vad kommer att påverka verksamheten?

MISSIV
2018-09-25
Förvaltningsnamn
Avsändare
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapporter från
verksamhetsområden per augusti 2018
Efter augusti månad har förvaltningens verksamhetsområden lämnat en
delårsrapport till regiondirektören. Dessa rapporter har legat till grund för den
samlade delårsrapporten efter augusti som regionstyrelsen lämnar till
regionfullmäktige. Den eller de rapporter som avser verksamhetsområden inom
styrelsens/nämndens ansvarsområde överlämnas som information.
Delårsrapporten avseende regionledningskontoret/verksamhetsnära funktion
delges även nämnderna.
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Delårsrapport
Tertial 2 2018
Utbildning och kultur

Dnr 2018/231
Kristina Athlei, Direktör
Utbildning och kultur
Region Jönköpings län, Box 1024, 551 11 Jönköping
© Region Jönköpings län, www.rjl.se

Utbildning och kultur, Delårsrapport

2(17)

Innehållsförteckning
1 Inledning .............................................................................................................................................4
2 Medborgare och kund .......................................................................................................................6
2.1

Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud med hög kvalitet, anpassat efter
befolkningens och arbetsmarknadens behov ..........................................................................6

2.2

Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla länsinvånare ska ha
möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget skapande. .............7

3 Process och produktion ...................................................................................................................9
3.1

Kostnadseffektiv upphandling ..................................................................................................9

3.2

Främja kulturell mångfald och regionala särdrag. Dialog med civilsamhället ..........................9

3.3

Eleverna ska slutföra sin utbildning ..........................................................................................9

3.4

Hållbar utveckling 2017-2020 ................................................................................................ 10

4 Lärande och förnyelse ................................................................................................................... 13
4.1

Organisation och medarbetare som utvecklas i takt med nya krav ...................................... 13

5 Medarbetare .................................................................................................................................... 14
5.1

Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare .................................................................... 14

6 Ekonomi .......................................................................................................................................... 16
6.1

God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt...................................................... 16

Bilagor
Bilaga 1: Ekonomi_2018_2NY
Bilaga 2: Verksamhet_2018_2NY

Utbildning och kultur, Delårsrapport

3(17)

1 Inledning
Verksamhetsområdet Utbildning och kultur ansvarar för två naturbruksgymnasier, två
folkhögskolor, Smålands Musik och Teater samt kultur och utveckling.
Verksamhetsområdet har en stabil ekonomi med en positiv budgetavvikelse på 2,1 mnkr.
Även den preliminära prognosen för naturbruksgymnasierna visar en positiv budgetavvikelse.
Sommarens torka skapar problem för naturbruksgymnasiernas djurhållning. Tenhult planerar
att minska djurens fodertilldelningen och skjuta upp den planerade fårbesättningen. Inköp av
extra foder kan bli aktuellt.
Förberedelserna för det nya häststallet på Riddersberg har påbörjats. På Tenhult har två
lektionssalar inklusive ventilation renoverats under sommaren.
Värnamo folkhögskola har arrangerat en heldag för länets folkhögskolor, med föreläsning av
Tomas Erikson, författare till Omgiven av idioter och erfarenhetsutbyte mellan skolorna.
Arbetet med förbättringsåtgärder avseende Smålands Musik och Teaters ekonomi fortsätter.
De utvecklingsprojekt som medarbetarenkäten 2016 resulterade i fortgår resten av året i
samarbete med HR-konsult och AME.
Projektet Plattform för nyskriven svensk musikal, där Smålands Musik och Teater ingår,
arrangerade i juni musikalsymposium på Spira med deltagare från hela norden. Kulturrådet
har beviljat projektet medel ytterligare ett år.
Full fart på repetitioner av bland annat musikalen On The Town och barnmusikteatern Olga
kastar lasso. Nyproduktionen O vad det låter bra för lågstadiet har haft premiär.
Uppstartsarbete för pilotverksamheten Kultur i vården hösten 2018.
Kultur och utveckling har under sommaren arrangerat feriepraktik inom kultur ihop med 10
kommuner för 130 ungdomar samt sommarkonstskola, danssommarjobbet och filmkollo.
Inbjudna till Creative Exchange and Artistic Developement Summit för att beskriva projektet
DANSResearch.
Kultur och utveckling/bild och form har i samarbete med Jönköpings läns museum delat ut
2018 års ateljéstipendium till Marcus Appelberg. Inom ramen för Art talks har vi haft ett
samtal om samtida performancekonst i Kina med den kinesiske konstnären och curatorn Luo
Fei.
Kultur och utveckling/film har stöttat produktionsarbetet med filmen Ester Bauer och arbetet
med Jönköpings filmfestival.
Kultur och utveckling/hemslöjd har arrangerat sommarslöjd vid tio tillfällen på fem olika
platser i Jönköpings kommun. Projektet Hör & Gör för personer med funktionsvariationer
fortsätter i samarbete med hemslöjdens sydsvenska samverkansgrupp.
Kultur och utveckling/regionbibliotek har arbetat med bibliotekets roll och betydelse i
lokalsamhället och erbjudit coaching i ledarskap till länets bibliotekschefer. En projektledare
med uppdrag att skapa ett regionalt språklustnätverk har anställts. Skribenter i Jönköpings län
erbjuds stöd av en skrivcoach.
Region Jönköpings läns fristadskonstnär har nu avslutat sin fristadsperiod. Han har beviljats
permanent uppehållstillstånd.
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-08-31

Andel

2017-08-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

14

78%

10

56%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

1

6%

2

11%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

3

16%

6

33%

Antal mätetal som
mäts i delåret

18

18

Verksamhetsområdet har ökat den totala måluppfyllelsen.
Vi klarar nu målen för mätetalen tjänsteresor egen bil samt andel svenskodlad frukt och grönt.
Vi klarar däremot inte målen för mätetalen publik Smot i Spira, tjänsteresor poolbil, andel
ekologiska livsmedel, andel kaffe samt te och kakao med sociala etiska krav.
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Perspektiv:

2 Medborgare och kund
Strategiska mål:

2.1 Ett attraktivt och framgångsrikt utbildningsutbud med
hög kvalitet, anpassat efter befolkningens och
arbetsmarknadens behov
Framgångsfaktorer:

2.1.1 Behovsanalyser som ger underlag för utbildningarnas
dimensionering och inriktning
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

VO
Deltagare per
utbildningsplats,
inskrivna på 15-dagen
(folkhögskolan)

Målvärde ej fastställt.

Aktiviteter

Analys

Ta ställning till om arbete med att etablera en
förädling av mjölk för internt återtag ska starta

Beredning av fastighetsfråga pågår

Uppdrag/mål:
2.1.1.1 Naturbruksgymnasierna ska utvecklas i samråd med länets kommuner
Aktiviteter

Analys

Utvecklingsråd för naturbruk

Region Jönköpings län har genomför
naturbruksutbildning inom ramen för
gymnasieskolan på uppdrag av länets kommuner.
Utvecklingsråd för naturbruk är ett forum där
representanter för kommunerna träffar skolornas
verksamhetschefer och direktör utbildning och
kultur för samverkan och dialog. Under 2018 är fem
möten planerade, tre har genomförts under våren
och två återstår under hösten.

Uppdrag/mål:

2.1.2 Naturbruksgymnasierna ska utvecklas mot att bli
kunskapscentra för naturbrukets aktörer
Stora Segerstad har en rad olika uppdragsutbildningar planerade till hösten, arbetet med den
nya yrkesbytarutbildningen fortsätter med uppstart januari 2019 som mål. Tenhult diskuterar
ytterligare en vuxenutbildning inom trädgård med Jönköpings kommun, då i kombination
med SFI.
Utbildning och kultur, Delårsrapport
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Aktiviteter

Analys

Ta fram, implementera och förankra
uppdragsbeskrivning för kompetenscentra naturbruk

Uppdragsbeskrivningen är klar och ska nu
kommuniceras. Uppdraget ligger på skolornas och
stabens kommunikatörer.

Strategiska mål:

2.2 Medborgarnas intresse och engagemang i
samhällslivet. Alla länsinvånare ska ha möjlighet att vara
delaktiga i kulturlivet, till kulturupplevelser och till eget
skapande.
Framgångsfaktorer:

2.2.1 Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa
engagerade och kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser.
Kulturverksamhet i alla kommuner i Jönköpings län.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Publik Smålands
Musik och Teater Kulturhuset Spira

41 000

41 481

Teaterföreställningen" Den sista Elden" skulle ha
spelats under april men har flyttats till hösten.

Publik Smålands
Musik och Teater utanför kulturhuset
Spira

11 600

12 817

Målet uppfyllt

Publik vid
föreställningar för barn
och ungdom

15 000

15 098

Målet uppfyllt

Andel kommuner
inom länet där det varit
föreställningar eller
annan kulturverksamhet

84%

100%

Kultur och utveckling samt Smålands Musik och
Teater har bedrivit verksamhet i alla länets
kommuner.

Den säsongsplan som låg till grund för budget och
tertialmål har genomgått ett antal förändringar på
grund av det negativa ekonomiska resultatet för
Smålands Musik och Teater 2017. Vissa
föreställningar har flyttats, andra har strukits.
Prognosen för helåret pekar på att verksamheten
når målet under förutsättning att biljettförsäljningen
fortsätter enligt plan.

Uppdrag/mål:
2.2.1.1 Verka för att utveckla långsiktiga överenskommelser och samarbeten med
kommuner och/eller lokala aktörer
Smålands Musik och Teater har besökt teaterföreningar och kulturchefer i länet i syfte att
skapa dialog och undersöka statusen på scenrum.
Utbildning och kultur, Delårsrapport
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Uppdrag/mål:
2.2.1.2 Verka för att nå och engagera länets alla invånare med ett varierat utbud för
skilda smakriktningar
Kultur och utveckling/gestaltning arbetar med konstnärlig gestaltning till bland annat Hus D1
Ryhov, Mariannelunds vårdcentral och Värnamo sjukhus.
Uppdrag/mål:
2.2.1.3 Etablera en barnkultur-peng
Alla skolor i Jönköpings län möjlighet att se en föreställning gratis i Kulturhuset Spira. För
läsåret 2018-2019 erbjuds följande produktioner: Årskurs 2: Olga Kastar Lasso Årskurs 7:
Rytmen 2.0. Region Jönköpings län bekostar biljetten. Transporter till och från Kulturhuset
Spira bekostas av skolan eller kommunen. Många kontakter har tagits med länets skolor för
att informera om barnkulturpengen.
Uppdrag/mål:
2.2.1.4 Samverka med amatörer, barn och ungdomar, studieorganisationer med flera
Uppdrag/mål:
2.2.1.5 Smålands Musik och Teater ska skapa fler kulturella möten
Aktiviteter

Analys

Systemmätetal ska tas fram för antal föreställningar
som utövas i samverkan med civilsamhället.

Ej påbörjat ännu.

Utbildning och kultur, Delårsrapport
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Perspektiv:

3 Process och produktion
Strategiska mål:

3.1 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

3.1.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal
Avtalstrohet

Målvärde

Resultat

Analys

90%

76%

Resultatet har kraftigt förbättrats de senaste åren. Vi
kommer ändå att ha svårt att nå målvärdet.

inköp

Strategiska mål:

3.2 Främja kulturell mångfald och regionala särdrag.
Dialog med civilsamhället
Framgångsfaktorer:

3.2.1 Samverkan med olika aktörer inom kulturområdet
Aktiviteter

Analys

Kulturledarmöte

Mötesarena för kulturverksamheten inom Region
Jönköpings län. Ett möte har genomförts hittills
under 2018.

Ta fram handlingsplaner och uppdragsbeskrivningar
kopplade till Kulturplanen

Övergripande struktur för handlingsplaner fastlagd.
Beslut om vilka handlingsplaner som inleds 2018
efter att budgetinriktning blivit klargjord.

Årliga dialogmöten (kultur)

Samtal genomförda med samtliga verksamheter
inom kultursamverkansmodellen samt utvalda
organisationer inom civilsamhället och
kultursektorn. Översyn av dialogformerna genomförs
under hösten 2018 beroende på ändringar i
planering (årshjul).

Uppstart av regionalt kulturledarnätverk

Ej påbörjat.

Strategiska mål:

3.3 Eleverna ska slutföra sin utbildning
Framgångsfaktorer:

3.3.1 Utbildningsinnehåll anpassat till elevernas behov
Aktiviteter

Analys

Skolledarmöten naturbruk

Mötesarena för naturbruksgymnasierna inom Region

Utbildning och kultur, Delårsrapport
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Aktiviteter

Analys
Jönköpings län. Ett möte per tertial kommer att
genomföras under 2018.

Skolledarmöten folkhögskola

Mötesarena för folkhögskolor med Region
Jönköpings län som huvudman. Ett möte per tertial
kommer att genomföras under 2018.

Kvalitetsredovisning naturbruk

Alla uppgifter är insamlade och
presentationensmaterialet är klart.
Informationsärende RJL 2018/2086 anmält till ANAnämndens möte i september.

Antagningsredovisning

Insamling och sammanställning av uppgifterna
kommer påbörjas under september och presenteras
på ANA-nämndens möte i oktober.

Strategiska mål:

3.4 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

3.4.1 Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
3.4.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor,
antal km egen bil
(privatbil)

-10 %

-19,9 %

Tydlig minskning jämfört med föregående år.

Tjänsteresor,
antal km poolbil (korttid)

-10 %

1,9 %

I stort sätt samma nivå som föregående år. På
ledningsnivå har det beslutats att under 2018 ska
verksamheter som har möjlighet att hyra/köpa in
elcyklar/cyklar ska göra detta. Utbildning i resfria
möten samt inventering av
videokonferensutrustning ska också genomföras på
alla verksamheter.

Aktiviteter

Analys

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Alla verksamheter arbetar med hållbart resande på
olika sätt. Gemensamt för verksamhetsområdet är
att ledningsgruppen har beslutat att alla
verksamheter ska utbilda berörd personal i resfria
möten samt inventera enhetens digitala utrustning.
För ökat resande med cykel ska cyklar/elcyklar
införskaffas utifrån verksamhetens behov.

Utbildning i digital mötesteknik

Utbildning av berörd personal sker på respektive
verksamhet under hösten.

Installera utrustning för att möjliggöra resfria möten

Respektive verksamhet har i uppdrag att under 2018
göra en behovsinventering.

Utbildning och kultur, Delårsrapport
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Aktiviteter

Analys

Främja ett ökat cyklande bland personal inom
Utbildning och kultur

Ledningsgruppen för utbildning och kultur har
beslutat att de verksamheter som har behov av
cyklar/elcyklar ska anskaffa det.

Framgångsfaktorer:

3.4.2 Vi använder våra resurser klokt
Aktiviteter

Analys

Miljödialog

Två verksamheter har genomfört miljödialog under
tertial 1. Övriga fyra verksamheter har datum för
miljödialoger inplanerade senare under året.

Miljöhusesyn

Miljöhusesyn har genomförts på båda naturbruken.

RH-checklista 2018

RH-checklistan uppdaterad december 2017. Nästa
uppdatering till hösten.

Ledningens genomgång

Ledningens genomgång 1 genomförd 2018-04-18

Uppdrag/mål:
3.4.2.1 Vår material- och livsmedelsförsörjning bidrar till ett hållbart samhälle.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Matsvinn per
restaurangportion

-5 %

-

Jämförelse med tidigare år finns inte.

Aktiviteter

Analys

Systematiskt mäta matavfall i köken, sätta upp en
målsättning för att minska matsvinnet samt ge
förslag på åtgärder för att minska detta.

Nästa mätavstämning sker i oktober.

Framgångsfaktorer:

3.4.3 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
3.4.3.1 Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav avseende
djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som uppfyller
svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer vi
ekologiska livsmedel.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel
svenskproducerat
oberett kött, mjölk och
ägg

90 %

95,6 %

Stora Segerstad Naturbrukcentrum, Tenhults
Naturbruksgymnasium samt Värnamo folkhögskola
är nästa hundraprocentiga. Sörängens folkhögskola
ska följa upp utfallet under september månad.

Andel
svenskodlad frukt och

16 %

24,7 %

Alla verksamheter når målet.

Utbildning och kultur, Delårsrapport
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel MSC-märkt
fisk och skaldjur

66 %

77,9 %

Alla verksamheter når målet.

Andel ekologiska
livsmedel

50 %

40,2 %

Sörängens folkhögskola ska under hösten 2018 göra
en analys och därefter upprätta en handlingsplan
över hur andelen ekologiska livsmedel ska öka. Stora
Segerstads naturbrukcentrum upplever att det inte
alltid finns svenska ekologiska alternativ för många
produkter. Verksamheten väljer svenskt före
utländskt.

Andel kaffe, te
och kakao med sociala
och etiska krav

90 %

83,1 %

Det går åt rätt håll. Sörängens folkhögskola och
Tenhults Naturbruksgymnasium upplever att det
mesta som köps in ändå uppfyller kraven och därför
krävs det en djupare analys, för att ta reda på varför
målsättningen inte uppnås.

grönt

Aktiviteter

Analys

Inköpen av livsmedel bör anpassas efter säsong

Alla verksamheter når målet.

Utbildning och kultur, Delårsrapport
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Perspektiv:

4 Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

4.1 Organisation och medarbetare som utvecklas i takt
med nya krav
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Tillgång till kunniga medarbetare

Utbildning och kultur, Delårsrapport
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Perspektiv:

5 Medarbetare
Strategiska mål:

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

88%

Utfallet har förbättrats under året och merparten
avgenomförda samtalen är nu registrerade.

90%

87%

Utfallet har förbättrats under året och merparten av
planerna är nu upprättade.

2,8%

3,5%

Målsättningen är svår att nå som följd av föregående
års låga sjukfrånvaero. Ett fåtal
långtidssjukskrivningar påverkar utfallet kraftigt

Medarbetarsamtal
Kompetensutvecklingspl
an
Personalhälsa sjukfrånvaro

Framgångsfaktorer:

5.1.2 Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt
arbete
Aktiviteter

Analys

Kompetensförsörjningstema ledningsgrupp 2018

Kompetensförsörjning tas upp som en stående punkt
på varje ledningsmöte. Leds av HR-konsult.

Framgångsfaktorer:

5.1.3 Hälsa och arbetsmiljö
Framgångsfaktorer:

5.1.4 Delaktiga och engagerade medarbetare
Aktiviteter

Analys

Utmärkelser

Medarbetare och händelser inom utbildning och
kultur kan nomineras till utmärkelserna årets
medarbetare/team eller årets evenemang fram till
15 november. Nomineringarna bedöms av en jury
bestående av representanter från verksamheterna
och priserna delas ut på julfesten i december.

Framgångsfaktorer:

5.1.5 Chef och ledarskap
Aktiviteter
Utbildning och kultur, Delårsrapport

Analys
14(17)

Aktiviteter

Analys

Chefsdag

I nuläget planeras ingen chefsdag under året.
Verksamhetsområdets chefer deltar i nätverk för
engagerat ledarskap.

Framgångsfaktorer:

5.1.6 Lönebildning och anställningsvillkor

Utbildning och kultur, Delårsrapport
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Perspektiv:

6 Ekonomi
Strategiska mål:

6.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal
Ekonomi i balans

Målvärde

Resultat

Analys

0 tkr

3 537tkr

Verksamhetsområdet har totalt sett en positiv
budgetavvikelse på 3,5 mnkr. Det är endast Smot
som redovisar en mindre negativ budgetavvikelse på
0,2 mnkr.
I övrigt hänvisas till prognosen.

VO
Deltagarveckor
(folkhögskolan)

12 700

Statistikuppföljning utan mål.
Sörängens folkhögskola startar upp två nya
utbildningar, Bilderbok - Visuell & litterär gestaltning
i Nässjö och Konstskola i Jönköping, som bidrar till
ökat antal deltagare. Värnamo folkhögskola ser
också ett gott söktryck, även om det där blir svårt att
slå det rekordår vi nu lämnar.

VO
Deltagarveckor
uppdragsutbildning
(folkhögskolan)
Prognos

14 790

0 tkr

1 072

Statistikuppföljning utan mål.

2 100 tkr

Helårsprognosen för verksamhetsområdet visar en
sammantagen positiv budgetavvikelse på 2,1 mnkr.
För våra egna folkhögskolor prognostiseras en
budgetavvikelse på 2 mnkr. Avvikelsen förklaras som
tidigare till största delen av att etableringskursen för
nyanlända ger ett intäktsöverskott.
Etableringskursens omfattning ser ut att minska
under resten av året. I prognosen är intäkterna
beräknade på hittills tilldelad nivå.
För folkhögskolor som drivs av annan huvudman än
regionen beräknas ingen budgetavvikelse i
dagsläget. Efter genomförd vårterminsfakturering
går det inte att bedöma hur många elevveckor som
kommer att redovisas under hösten. Länets egna
rörelsefolkhögskolor har de senaste åren haft en
rejäl ökning. För innevarande år blir detta känt
senare under hösten. Prognosen för Smålands Musik
och Teater visar en negativ budgetavvikelse på 0,8
mnkr. Förklaringen är dels att
konferensverksamheten inte når intäktskravet och
att hyresintäkterna är något lägre än beräknat.
Prognosen för övrig kulturverksamhet visar en
positiv budgetavvikelse på 0,9 mnkr.Anledningen är
främst den ökade statliga satsningen på
regionbiblioteken. Sent besked gör att rekrytering

Utbildning och kultur, Delårsrapport
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
inte kunnat ske förrän efter sommaren.
Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil.
Förskjutningar av planerade byggnationer, och
därmed inte några förhöjda hyresnivåer, gör att
prognosen även för innevarande år kommer att vara
positiv. Höstens antagning visar att ett ökat antal
elever valt naturbruksgymnasierna i vårt län.
Prognosen kommer att presenteras för
utvecklingsrådet i oktober.

VO
Elevveckor
(gymnasieskolan)

14 680

VO
Elevveckor
uppdragsutbildning
(naturbruk)

14 720

Tenhults naturbruksgymnasium välkomnar i höst
ca 75 nya programelever.Det är främst
trädgårdsinriktningen, som tidigare haft ett fåtal
sökanden, bildar ny klass på 10 elever. Stora
Segerstad naturbrukscentrum tar emot 58 nya
programelever.Totalt sett ökar antal elever kraftigt
jämfört med föregående läsår.

2 431

Statistikuppföljning utan mål.
Segerstad har en rad olika uppdragsutbildningar
planerade till hösten. Arbetet med den nya
yrkesbytarutbildningen för skogsmaskinförare
fortsätter med målet att starta i januari 2019.
Tenhult diskuterar ytterligare en vuxenutbildning
inom trädgård med Jönköpings kommun, då i
kombination med SFI.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Ekonomi i balans

Aktivt driva på för att de nationella kulturanslagen
till länet ökar

Samtal med statliga företrädare genomförda under
Almedalen.

SMOT ska verka för att det fria kulturlivet ska få
förutsättningar för att utöva sin kulturverksamhet på
Spira till rimlig kostnad.

Arbetet med aktiviteten har inte kommit igång på
grund av resursbrist. Diskussioner pågår.

Utbildning och kultur, Delårsrapport
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1 Inledning
Aktiviteter i enlighet med budget och verksamhetsplan pågår. Sommarens värme och torka
har föranlett intensivt arbete i F-samverkan.
Arbetet i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter och utvecklas med
uppdrag och aktiviteter utifrån Budget och verksamhetsplan 2018, samt olika statsbidrag. Två
workshopar är genomförda under våren och två planeras under hösten.
Handlingsplanen för jämlik hälsa har reviderats och planeras omfatta perioden 2018-2020.
Aktiviteter pågår tillsammans med länets kommuner.
Trygg och säker inskrivning och utskrivning på sjukhus visar bra samarbete med
kommunerna och väsentligt färre utskrivningsklara på sjukhus, vilket varit betydelsefullt
under sommaren.
Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Ungdomsmottagning online startade under
våren.
Dialogträffar med patientföreningar fortsätter.
I arbetet med att förbättra tillgänglighet används kapacitets- och produktionsstyrning som
verktyg med stöd av systemet Astrada.
Remissversion av Regional utvecklingsstrategi (RUS) beräknas gå ut i länet under oktober för
beslut i början av 2019.
Beslut har fattats om regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029.
Under sommaren har ungdomar i länets kommuner deltagit i Ung Drive.
Utveckling pågår av såväl regionens interna och externa webbplatser som
informationsmaterial.
Planering för den decentraliserade läkarutbildningen, som startar i januari 2019 fortsätter vad
gäller bl a lokaler, lärartjänster, IT, information och boende för studenter.
Arbete pågår med att utveckla arbetet med systematik och mätningar för att möjliggöra
snabbare återkoppling på resultat liksom spridning i verksamheten.
Utvecklingskraft och en digitaliseringskonferens har genomförts och varit välbesökta.
Kompetensförsörjning är i fokus. Arbete med att minska bemanning med hyrpersonal,
utveckla nya arbetstidsmodeller, Rätt använd kompetens (RAK) samt heltid som norm
fortsätter. Förmånscyklar erbjuds medarbetare.
Arbete med nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram
fortsätter.
Utveckling sker inom intranät och systemen Evolution samt Stratsys. Under våren har frågor
om informationssäkerhet och dataskyddsförordningen (GDPR) varit i fokus.
Ekonomin är i balans.
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Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-08-31

Andel

2017-08-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

2

23 %

3

30%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

3

33%

4

40%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

4

44%

3

30%

Antal mätetal som
mäts i delåret

9

100%

10

100%

Mål för sjukfrånvaro, avtalstrohet och minskning av tjänsteresor med bil nås inte. Arbete för
att öka måluppfyllelse pågår, bland annat genom satsning på resfria möten.
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Perspektiv:

2 Medborgare och kund
Många uppdrag och aktiviteter ingår i arbetet som benämns Tillsammans med bästa möjliga
hälsa och jämlik vård utifrån Budget och verksamhetsplan 2018. Tjugotre
delprojekt/förbättringsarbeten är igång. Statsbidrag är fördelade till verksamhetsområdena.
Ytterligare två workshopar planeras under hösten. I aktiviteterna nedan som rör detta hänvisas
till ”tillsammansarbetet”.
Strategiska mål:

2.1 Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer:

2.1.1 Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål:
2.1.1.1 Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och
inkludera patientföreningar och brukarråd i arbetet.

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter.
Kontakt även för utvecklingen inom hälso-café och
levande bibliotek.

I större utsträckning arbeta med modellen för
patientberättelser vid utbildningstillfällen.

I regionens introduktionsutbildning för
sjuksköterskor har patientberättelser lyfts in som en
naturlig del.
I Esther arbetet används patientberättelser i stor
utsträckning.
Vid olika typer av utvecklingsdagar och
förbättringsarbete medverkar i allt högre grad
personer med egen erfarenhet.

Närståendes betydelse ska förstärkas och
erfarenheter ska inhämtas från de projektregioner
som erhållit extramedel för detta ändamål

Deltar i nätverk via SKL kring personcentrerad vård
för att lära av andra.
Närstående perspektivet är en självklar del i
personcentrerad vård. I levande bibliotek ingår även
närstående, liksom som volontärer vid hjärtats hus.

Uppdrag/mål:
2.1.1.2 Förbättra tillgängligheten
Aktiviteter

Analys

Tillgänglig vård

Arbete pågår i alla verksamheter. Kapacitets- och
produktionsstyrning används som verktyg. Arbetet
med systemet Astrada fortsätter

Funktionshinderområdet - Jämlik tillgänglighet för
funktionsnedsatta

Rutinerna för verksamhetsuppföjning av
tillgänglighet går enligt plan

En modell prövas att vårdcentralens ordinarie
öppettider är klockan 08.00-18.00 minst en gång i

Tillsammansarbetet
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Aktiviteter

Analys

veckan.
Ett särskilt uppdrag ges för att öka öppettiderna
mellan klockan 07.00-08.00

Tillsammansarbetet

Läkartillgängligheten behöver bli bättre utifrån
patientens behov.

Tillsammansarbetet

Uppdrag/mål:
2.1.1.3 Arbeta aktivt med etik och bemötande
Aktiviteter

Analys

Främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut
och daglig verksamhet

Det pågår en omfattande utbildningsverksamhet.
Inom området publiceras det återkommande artiklar
i personaltidningen Pulsen. Etikombudsverksamhet
fortsätter med utbildning och kontinuerliga
nätverksträffar

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Riktlinjer för hantering av krav på vård av viss
behandlare: stor efterfrågan på information och
vägledning i ämnet, ett flertal samlingar och
arbetsplatsbesök genomförda.
Riktlinjer och rutinbeskrivning för lämnande av svåra
besked inom hälso- och sjukvård håller på att
utarbetas i enlighet med uppdrag från Nämnd för
folkhälsa och sjukvård.

Uppdrag/mål:
2.1.1.4 Utveckla arbetssätt som stödjer e-Hälsa
Aktiviteter

Analys

Implementering av ehälsa (IT) ska ske på ett
kostnadseffektivt sätt som leder till
kvalitetsförbättringar inom vården

I maj 2018 startade Ungdomsmottagningen Online,
en app där ungdomar kan boka tid och möta en
sjuksköterska, barnmorska eller kurator via video.
Genom Ungdomsmottagning Online skapar vi en
mer jämlik vård i länet och når målgrupper som
vanligen inte besöker ungdomsmottagningen fysiskt.
Webbtidbok för blodgivning – Nu går det boka tid för
blodgivning på länets blodcentraler och blodbussar.
Under hösten pågår marknadsföringsaktiviteter och
Blodomloppet 2018 var en given plats för att sprida
information om tjänsten.
Beställning av förbrukningsprodukter – Personer
som har en förskrivning på hjälpmedel för diabetes,
inkontinens och stomi samt förskrivning på
näringsdrycker kan sedan i juni beställa dessa direkt
via 1177 Vårdguidens e-tjänster.
Tobakshjälpen – Region Jönköpings län har
tillsammans med ledande experter i Sverige tagit
fram ett digitalt stödprogram för tobaksavvänjning.
Under hösten 2018 genomförs piloter i Jönköpings
och Kalmar län.
Kontinuerlig utveckling sker i Cosmic och innan
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Aktiviteter

Analys
sommaren genomfördes en uppgradering som
medförde nya vyer i dokumentationsdelen.
Planering pågår för en större uppgradering i
november med bland annat utveckling av Link som
bättre kommer stödja den samordnade
vårdplaneringen med kommunerna.
Arbete fortsätter med att gå över från RoS till
Cosmics BOS.
Planering för fortsatt utveckling av Cosmic sker även
i den nationella kundgruppen tillsammans med
Cambios övriga kunder.

Tillsammans med SKL vara drivande i utvecklingen av
regelverk i samband med införandet av digitala
tjänster detta för att säkerställa patientsäkerheten.

Riktlinjer för digitala vårdmöten – SKL har under det
senaste året jobbat mycket med riktlinjer och
ersättningsnivåer för digitala vårdmöten. I detta
arbete har Region Jönköping kunnat stödja med
erfarenhet och data från Kry, Min doktor och Bra Liv
nära. Läkemedelskommittén i Jönköpings län har
också varit stöd vid uppföljning av läkemedel som
förskrivs via digitala vårdmöten.
Tjänstedesign och integrerad patientkommunikation
– I SKLs satsning på patientkontrakt kommer Region
Jönköping vara pilot för hur verksamheter med hjälp
av tjänstedesign kan införa digitala tjänster som
stödjer de fyra intentionerna i patientkontrakt: Fast
vårdkontakt, sammanhållen plan, överenskommelse
och överenskommen tid.
Forskning på patientflöden vid digitala vårdmöten –
Under hösten pågår planering inför
forskningsprojekt kring patientflöden vid digitala
vårdmöten. Det är SKL, Jönköpings Academy och
Region Jönköpings län som kommer genomföra
forskningsprojektet.

Uppdrag/mål:
2.1.1.5 En jämlik sjukvård som ges efter behov. Förstå behov och arbeta aktivt med jämlik
hälsa och vård
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Tillsammansarbetet

Uppdrag/mål:
2.1.1.6 Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling
Aktiviteter

Analys

Rehabilitering - återgång i arbete

Samverkan pågår i samordningsförbund - RJL,
arbetsförmedling, försäkringskassan, kommuner.

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Kulturunderstödd rehabilitering KUR finns
upparbetati 10 av länets 13 kommuner.

Grön rehabilitering

Grön rehabilitering i Klevarp utvecklar en ny
inriktning där stöd kring psykisk hälsa för Region
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Aktiviteter

Analys
Jönköpings läns chefer ingår.
Det finns framtaget förslag för Naturunderstödd
rehabilitering i ett länsperspektiv.

Uppdrag/mål:
2.1.1.7 Fortsatt arbete inom området smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet

Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom
barnvaccinationsprogrammet.
Influensavaccinationen av riskgrupper har flera år
legat högst i landet, senast på 61 % av alla över 65
år.
För att ytterligare förbättra skyddet för riskgrupper
introduceras ett äldrevaccinationsprogram för 70åringar, se denna aktivitet.
Nyanlända erbjuds, och kommer, i hög utsträckning
på hälsokontroller där kompletterande vaccination
erbjuds. Vi kan inte, tex via vaccinationsregistret,
följa den exakta täckningsgraden i denna grupp.

Införa ett samlat vaccinationspaket för länets 70åringar och äldre

Under våren har informationsmaterial tagits fram till
invånare och vårdpersonal. Pilotstudie planeras
under hösten, där en mindre grupp 70-åringar kallas
för vaccination via två vårdcentraler för att testa de
praktiska rutinerna. Därefter kan
vaccinationspaketet introduceras brett via alla
vårdcentraler.

Fortsatt arbete med sprututbytesprogrammet

Runt 100 patienter ingår i programmet. Bra
samarbete med beroende vården.

En subventionerad TBE-vaccination för barn och
unga utreds

Ett underlag med kostnadsberäkning för kostnadsfri
TBE-vaccination har tagits fram.

Uppdrag/mål:
2.1.1.8 En förstärkt öppenvård inom psykiatrin med bättre samverkan mellan
huvudmännen behöver ske samt en ökad dialog med patient- och brukarföreningar.
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Tillsammansarbetet

Uppdrag/mål:
2.1.1.9 Primärvårdens nuvarande uppdrag inom psykisk ohälsa ska förstärkas för att
förbättra tillgängligheten. Modell tas fram under 2018.
Aktiviteter

Analys

Ingår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård

Tillsammansarbetet
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Framgångsfaktorer:

2.1.2 Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Aktiviteter

Analys

Leda och stödja regionens satsning Tillsammans för
bästa möjliga hälsa och jämlik vård, som startade
under 2016.

Tillsammansarbetet

Uppdrag/mål:
2.1.2.1 Från akuten till vårdcentralen
Aktiviteter

Analys

Jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov-området.

Flytt av jourcentralen till Ryhov planeras till 1
november. Förslag på namnbyte till Närakut på alla
tre ställen i länet.

Uppdrag/mål:
2.1.2.2 Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in och utskrivning från sjukhuset

Arbetet är i förvaltning och hanteras bland annat av
chefsjuksköterskor inom ramen för det
gemensamma ledningssystemet i samverkan.
Arbetet fortsätter med att utvärdera och
vidareutveckla primärvårdens ansvar för samordnad
vårdplanering efter sjukhusvistelse.
Inom psykiatrin pågår arbete med att utveckla
rutiner och anpassning för att vara klart under
hösten då även uppgradering till Link 2 kommer ske.

Utredning ska göras av att utveckla mobila
geriatriska team till mobila närsjukvårdsteam, som
utgår från primärvården och samverkar med
kommunal hemsjukvård

Utredning påbörjas.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Utvecklingsarbete pågår för att öka och
systematisera samverkan mellan vårdcentraler och
kommunalhemsjukvård. Fokus har hittills legat på
vårdplaneringen i samband med utskrivning från
sjukhusen.

Uppdrag/mål:
2.1.2.3 Kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Utveckla processen för kroniska sjukdomar

Generell modell ska tas fram. Hittills har pilot
genomförts inom hjärtsjukvård.
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Uppdrag/mål:
2.1.2.4 Somatisk hälsa vid psykisk sjukdom
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt för att upprättade hälsoplaner,
hälsofrämjande insatser, samordnade
vårdplaneringar

Framtagande och utveckling av modell för
patientkontrakt pågår. I överenskommelse mellan
patient och vårdgivare ska finnas information om
fast vårdkontakt, överenskommen tid och
sammanhållen plan.

Uppdrag/mål:
2.1.2.5 Hälsa för livet
Aktiviteter

Analys

Meny till invånare

Digital tobaksavvänjning i Stöd och behandling
pilotas och införs november.Hälsokommunikation
med nyanlända genomförs med särskild samverkan
med Nässjö kommun, Vetlanda kommun, Jönköpings
kommun och Gislaveds kommun.

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer likt
hjärtats hus i länet

En meny med målgruppsanpassade mötesplatser
och gruppstöd är framtagen och sprids till
primärvården, patientföreningar, kommuner m.fl.
Fortsatt spridningsarbetet av hälsocafé pågår.

Uppdrag/mål:
2.1.2.6 Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar genomförs i
verksamhetsområdena.

Hälsoskolor

Hälsoskolor har genomförts av
hälsokommunikatörer alltsedan antalet nyanlända
steg. I dagsläget genomförs de inom bl.a. SFI,
familjecentraler, invandrarföreningar och
kommunala mötesplatser.

Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk
sjukvård

Det finns nu finns fyra hälsokommunikatörer som
arbetar med fokus på att förbättra familjehälsan.

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med
kommuner

Samverkansmodell med fokus på familjehälsa startar
september 2018. Nässjö kommun är projektledare
och hälsokommunikatörerna är nyckelfunktioner i
genomförandet.

Uppdrag/mål:
2.1.2.7 Utveckling av palliativ vård i samverkan
Aktiviteter

Analys

Palliativa gästhem utvecklas i de tre länsdelarna i
samverkan med kommunerna.

En utredning av den palliativa vården är genomförd.
Denna fråga hanteras i den utredningen.

Kontinuerlig kompetensutveckling kring palliativ

Tillsammansarbetet
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Aktiviteter

Analys

medicin

Uppdrag/mål:
2.1.2.8 Förbättra samverkan över huvudmannagränser för en utveckling av
rehabiliteringskedjan för trygg och säker hemgång och uppföljning
Aktiviteter

Analys

Uppdrag i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård

Tillsammansarbetet

Uppdrag/mål:
2.1.2.9 Alla ålderspensionärer i länet erbjuds kostnadsfria broddar som halkskydd.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en process för hur halkskydden ska
upphandlas och delas ut.

Upphandlingsprocess påbörjad. Kravspecifikation
framtagen i samverkan med Hjälpmedelscentral
efter omvärldsbevakning. Genomgång av inkomna
anbud samt test av produkter pågår.

Uppdrag/mål:
2.1.2.10 Utvärdering kring konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och
personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan och genomföra utvärderingen

Utredning av vårdplatsneddragningarna pågår.
Kommer presenteras under hösten.

Uppdrag/mål:
2.1.2.11 Region Jönköpings län ska arbeta för att utjämna skillnader i bemanning och
vårdkvalitet mellan de tre sjukhusen.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan för hur arbetet med att utjämna
skillnader i bemanning och vårdkvalitet ska
genomföras

Arbetet ännu inte påbörjat. Materialet för
utvärdering av sommaren kommer användas som
underlag i arbetet.

Framgångsfaktorer:

2.1.3 Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål:
2.1.3.1 Sänka tröskeln till primärvården
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Tillsammansarbetet

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport

12(39)

Uppdrag/mål:
2.1.3.2 Fortsatt satsning på primärvården
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
Nytt förslag till regelbok i primärvården för 2019 är
framtagen.

Uppdrag/mål:
2.1.3.3 Primärvården ges ett ökat helhetsansvar för att säkerställa ett adekvat
omhändertagande av multisjuka och äldre. Äldre och multisjuka med särskilda behov ska
särskilt uppmärksammas på vårdcentralerna
Aktiviteter

Analys

Ingår i arbetet med Tillsammans för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård

Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
23 delprojekt/förbättringsarbeten är igång.
Statsbidrag är fördelade till verksamhetsområdena.
Ytterligare två workshopar planeras under hösten.
Nytt förslag till regelbok i primärvården för 2019 är
framtagen.

Uppdrag/mål:
2.1.3.4 Arbeta för en jämlik barnhälsovård.
Aktiviteter

Analys

Satsning på barnhälsovården utifrån uppdrag
kopplat till statsbidrag.

Arbete pågår med utveckling av barnhälsovården. I
arbetet ingår att göra en kartläggning. utöver detta
pågår arbete inom fyra områden; ökning av
hembesök i utsatta områden,
informera/kommunicera om vaccinationer, förbättra
tandhälsan samt förebyggande insatser tex kring
levandsvanor, tobak och alkohol.

Uppdrag/mål:
2.1.3.5 Etablera Familjecentraler
Aktiviteter

Analys

Alla familjecentraler ska genomföra föräldrakurser
samt särskilt erbjuda pappautbildning.

se ovan

Tillgängligheten till kvinno- och barnhälsovården ska
öka utifrån föräldrars och barns olika behov.

Tillsammansarbetet

Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera
ohälsosamma levnadsvanor och motivera till goda
levnadsvanor.

Tillsammansarbetet
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Uppdrag/mål:
2.1.3.6 Ungdomsmottagningar
Aktiviteter

Analys

Ungdomsmottagningar ska vara öppna för unga upp
till 25 års ålder.

Tillsammansarbetet.

En översyn görs när det gäller personalbehov på
ungdomsmottagningarna.

Tillsammansarbetet

Dialog förs på politisk nivå med kommunerna
angående utökat uppdrag för unga upp till 25 år.

Uppdrag/mål:
2.1.3.7 Inrätta ett Barnskyddsteam i projektform
Aktiviteter

Analys

Inrätta ett barnskyddsteam

Arbetet pågår enligt plan.

Uppdrag/mål:
2.1.3.8 En översyn görs omgående av nuvarande barn- och ungdomspsykiatrisk
organisation utifrån rätten till jämlik vård.
Aktiviteter

Analys

Bilda en länsövergripande barn- och
ungdomspsykiatrisk klinik

En länsklinik för barn och ungdomspsykiatrin är
bildad.

Uppdrag/mål:
2.1.3.9 Barnhabiliteringens resurser ses över för att kunna erbjuda IBT till alla barn med
autism.
Aktiviteter

Analys

Utredning inom psykiatrisk vård

Arbete är genomfört för att belysa konsekvenser
samt beskriva alternativa arbetssätt. Slutrapporten
har i augusti lämnats till Regionledningskontoret.

Uppdrag/mål:
2.1.3.10 Insatser för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen ska
intensifieras.
Aktiviteter

Analys

Utredning inom psykiatrisk vård

Ingår i arbetet med Tillsammans för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård. Består av ett 10-tal
övergripande förbättringsområden. Flertalet av
dessa är under implementering, ett par är pågående.
Utvärderingar har genomförts/pågår. Aktuellt är
fokusgruppsintervjuer med
ungdomar/vuxna/vårdnadshavare. Resultaten
beräknas vara klara senhösten 2018.
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Uppdrag/mål:
2.1.3.11 Insatser ska göras som stödjer patienter med funktionsnedsättningar att få rätt
vård på lika villkor.
Strategiska mål:

2.2 Sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en
generation. Jämlik hälsa, jämlik verksamhet och mångfald
Uppdrag/mål:

2.2.1 Arbete med mänskliga rättigheter och
diskrimineringsgrunderna för en jämlik hälsa och jämlik verksamhet
Aktiviteter

Analys

Ett tydligt jämställdhetsperspektiv i samtliga
verksamheter

Arbetet med jämställd regional tillväxt har också till
viss del innefattat den egna verksamheten.

Uppdrag/mål:

2.2.2 Könsuppdelad statistik och uppföljning där så är möjligt.
Könsuppdelad statistik tas fram där det är möjligt.
Uppdrag/mål:

2.2.3 Mångfald och likabehandling - social hållbarhet
Arbete pågår i enlighet med hållbarhetsprogram. Nätverk finns i länet för Mänskliga
rättigheter. Arbete med FN:s hållbarhetsmål, Agenda 2030 har också initierats.
Uppdrag/mål:

2.2.4 Handlingsplan för implementering av Barnkonventionen Barnbokslut
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan och implementera

Olika aktiviteter pågår för implementering av
barnkonventionen

Struktur för barnbokslut ska tas fram

En struktur för hur barnbokslutet ska se ut är
framtagen och ett barnbokslut enligt denna struktur
görs årligen.
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Perspektiv:

3 Process och produktion
Strategiska mål:

3.1 Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra
folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer:

3.1.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
3.1.1.1 Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Handlingsplan jämlik hälsa reviderad enligt plan.
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
har genomförts med fokus på Hälsa för livet. Insatser
för psykisk hälsa, kultur, integration,
funktionsnedsättning, våld i nära relationer etc. har
genomförts enligt plan.

Bidrag inom folkhälsoarbetet

Pågår enligt rutin

Strategiska mål:

3.2 Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer:

3.2.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
3.2.1.1 Kunskapsstyrning
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Indikatorer i
öppna jämförelser

Årsmått

Aktiviteter

Analys

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och
sjukvårdsregional modell

Arbete pågår inom Tillsammas för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård.

Uppdrag/mål:
3.2.1.2 Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende
Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Mottagning för unga med beroende

Rapport under framtagande kring "Missbruksvård
för barn och unga i region Jönköpings län".
Rapporten kommer att skickas på remiss till olika
intressenter.

Uppdrag/mål:
3.2.1.3 Samverkan med kommunerna
Aktiviteter

Analys

Strategigrupp Barn och unga

Strategigrupp barn och unga arbetar enligt
framtagen handlingsplan tillsammans med
kommunerna. T ex samverkan med skolhälsovården,
ungdomsmottagningar, mini-maria.

Strategigrupp äldre

Strategi för 2018- 2022 är framtagen i samverkan
och fastställd i Reko. Strategin innehåller två
huvudsakliga stora arbetsområden Hälsofrämjande
och förebyggande samt Trygg och säker vård och
omsorg. Övergripande mål är formulerade på lång
och kort sikt. Handlingsplaner för respektive
arbetsområde tas fram och aktiviteter genomförs i
samverkan med de arbetsgrupper som finns i länet.

Strategigrupp Psykiatri och missbruk

Arbetet enligt handlingsplan framtagen tillsammans
med kommunerna. Projekt planeras kring PEERsupport. Arbete planeras för revidering av
länsöverenskommelsen riskbruk, missbruk och
beroende.

e-Hälsoråd

Arbetet tillsammans med kommunerna för att
utveckla gemensamma ehälsotjänster pågår. Fokus
bland annat på förberedelser inför Cosmic Link 2
uppgraderingen och videomöten för vårdplanering.

Uppdrag/mål:
3.2.1.4 Välfungerande ambulanssjukvård
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av lättvårdsambulans

Beläggningen på lättvårdsambulansen är idag ca 60%
vilket ligger i nivå med plan.

Förnyat avtal med SOS Alarm

Nytt avtal med SOS är klart.

Öka den kliniska läkarmedverkan i
ambulanssjukvården

Ingår i arbetet med utveckling inom
ambulanssjukvården

Gemensam helikopterverksamhet undersöks

Behovet utreds utifrån uppdrag från
samverkansnämnden.

Ytterligare en fullvärdig dagambulans införskaffas
inom Jönköpingsområdet

Ingår i den fortsatta utvecklingen inom
ambulanssjukvården utifrån den utredning som
presenterades i maj.
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Uppdrag/mål:
3.2.1.5 Kris- och katastrofberedskap
Aktiviteter

Analys

Planläggning, utbildning och övningar

Pågår enligt rutin. Ny beredskapssamordnare
anställd för att arbeta med utveckling av civilt
försvar.

Risk och sårbarhetsanalyser

Ny beredskapssamordnare anställd från augusti som
ska genomföra nya risk- och sårbarhetsanalyser med
början under hösten.

Tjänsteman i beredskap

Arbete pågår enligt plan. Antal ärenden ökar.

Uppdrag/mål:
3.2.1.6 Kartlägga och ta fram en plan för behovet av insatser och resursförstärkningar
inom PTSD
Aktiviteter

Analys

Planera för kartläggning

Ingår i arbetet med kunskapsstyrning och i det
programområdet som heter trauma. Förstärkning
genom att fler får basutbildning steg 1.

Uppdrag/mål:
3.2.1.7 Konsekvenserna av vårdvalsinförandet 2010 ska utredas när det gäller
socialmedicinska mottagningar och denna patientgrupp.
Planeringsarbetet för en beroendemottagning är återupptaget tillsammans med kommunerna.
Uppdrag/mål:
3.2.1.8 Utveckla en sammanhållen specialiserad öppenvårdspsykiatri som står utanför
vårdvalet.
Översyn pågår
Uppdrag/mål:
3.2.1.9 En avveckling av vårdvalet inom ögonsjukvården ska påbörjas.
Aktiviteter

Analys

Ett första steg är att ta fram en plan för arbetet
under första halvåret 2018 där även en utvärdering
av vårdval ögon ingår.

En plan för hur utvärderingen ska genomföras är
framtagen. Utredare har anlitats och påbörjat
arbetet med utvärderingen och förslag till
avveckling.

Uppdrag/mål:
3.2.1.10 Insatser ska göras för att stärka förlossningsvården inom Region Jönköpings län
med bland annat fler barnmorskor.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan utifrån riktlinjer kring
statsbidrag för att förstärka förlossningsvården och

Arbete pågår utifrån riktade statsbidrag inom flera
områden; förbättra arbetsmiljö, förstärka
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Aktiviteter

Analys

kvinnors hälsa.

personaltäthet, utforma eftervård, utforma
vårdkedjan för att skapa en trygg och säker vård för
kvinnan i samband med graviditet o, förlossning och
eftervård, utveckla och/eller ta till sig de
kunskapsstöd som finns inom vårdområdenas
graviditet, förlossning och eftervård samt förbättra
neonatalvården.

Uppdrag/mål:
3.2.1.11 Möjligheten att flytta över delar av dietistresursen till primärvården ska
undersökas.
Aktiviteter

Analys

Översyn av dietistresurserna och hur de används

Översyn med underlag från tidigare utredning
planeras.

Framgångsfaktorer:

3.2.2 God cancervård
Uppdrag/mål:
3.2.2.1 Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna.
Aktiviteter

Analys

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp,
samt i arbetet med det nationella, regionala och
lokala arbetet med kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål:
3.2.2.2 Fortsatt arbete med nivåstrukturering
Arbete pågår på sjukvårdsregional och nationell nivå.
Uppdrag/mål:
3.2.2.3 Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Arbete pågår inom kunskapsstyrningen.
Uppdrag/mål:
3.2.2.4 Utreda möjligheten att utveckla ett samlat center för vård av prostatacancer inom
Region Jönköpings län eftersom vi ser en ökad volym av dem som drabbats av
prostatacancer.
Aktiviteter

Analys

Utredning vilka förutsättningar som finns och vad
det skulle innebära.

Arbetet pågår
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Uppdrag/mål:
3.2.2.5 Rehabiliteringskedjan ska stärkas efter cancersjukdom.
Arbete pågår inom verksamhetsområde psykiatri, rehabilitering och diagnostik.
Strategiska mål:

3.3 Säker hälso- och sjukvård, och tandvård
Framgångsfaktorer:

3.3.1 Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål:
3.3.1.1 Säker vård alla gånger
Aktiviteter

Analys

Genomföra patientsäkerhetsberättelser.

Alla verksamhetsområden har skrivit en
patientsäkerhetsberättelse. Modellen för hur den
ska skrivas har utvecklats.

Ta fram en modell för patientsäkerhetsronder

En modell är framtagen och testas nu i olika
verksamheter enligt plan.

Strategiska mål:

3.4 Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktorer:

3.4.1 Rätt beteende - avtal
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

71%

inköp

Avtalstroheten har minskat. Vissa leverantörer
identifierade som borde ha ett giltigt avtal.

Aktiviteter

Analys

Avtalstrohet

Analys görs fortlöpande.

Avtalstrohet

Strategiska mål:

3.5 Hållbar utveckling 2017-2020
Framgångsfaktorer:

3.5.1 Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål:
3.5.1.1 Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor,
antal km egen bil
(privatbil)

-10 %

4,5 %

Resultatet har gått åt fel håll. Resandet med egen
privat bil har ökat med 4,5% istället för att minska.
Dock en klar förbättring jmf senaste mätningen (+23
%). Fortsatt information om föreliggande resepolicy.

Tjänsteresor,
antal km poolbil (korttid)

-10 %

-4,6 %

Målet delvis uppnått.

Minskade kostnader
för tjänsteresor med
bil jmf 2017. Mäts i tkr.

1 505

1 527

Målet ej till fullo uppnått. Utfallet 2018 påvisar en
knapp ökning jmf 2017.

Aktiviteter

Analys

Verka för fler virtuella mötesplatser

Arbetet pågår. Översyn av teknik i Regionens hus och
Rosensalen

Vi ska arbeta med hållbart resande.

Aktivt arbete på flera håll för att främja resfria
möten och för att kommunicera nya riktlinjerna för
möten och resor.

Samordna mötestider och samåkning (handlingsplan
reseanalys)

Avstämning på gång

Utreda subventionerat kollektivtrafikkort till
medarbetare (handlingsplan reseanalys)

Utredning avslutad.

Erbjuda förmånscyklar (handlingsplan reseanalys)

Erbjudande sker kontinuerligt till tillsvidare anställd
personal.

Utveckla rese- och mötespolicy (handlingsplan
reseanalys)

Nya rese- och mötesriktlinjer är klart.

Öka kunskapsnivån kring virtuella möten
(handlingsplan reseanalys)

Cisco meeting har lanserats som plattform för att
enkelt skapa och delta i telefon- eller videomöten.
Under Serviceportalen finns en informationssida
med guider och filmer för att stödja användandet av
Cisco Meeting.

Framgångsfaktorer:

3.5.2 Vi använder våra resurser klokt
Uppdrag/mål:
3.5.2.1 Vi utvecklar långsiktigheten i våra beslut och fokuserar på livscykelkostnaden vid
investeringar och upphandlingar.
Arbete pågår inom verksamhetsstöd och service.
Uppdrag/mål:
3.5.2.2 Det gemensamma ledningssystemet, som omfattar alla verksamheter i
organisationen, främjar ett totalt hållbarhetsperspektiv vid styrning av verksamheten
Arbete pågår inom hållbarhetsprogrammet.
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Framgångsfaktorer:

3.5.3 Vi är socialt hållbara
Uppdrag/mål:
3.5.3.1 Vi arbetar för tillit och förtroende hos invånare, samarbetspartners och inom
organisationen.
Aktiviteter

Analys

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och
mätningar avseende projektmedel och andra
stödformer

2019 kommer ett nytt handläggningssystem
NYPS2020 lanseras för de statliga 1:1-medlen och i
samband med det kommer vi i större utsträckning
övergå till digitalt ansökningsförfarande. Det innebär
också att uppföljning, kategorisering mm kommer
att byggas in i det nya systemet. Arbete pågår och
kommer intensifieras under hösten.

Stötta länets näringsliv

Arbetet fortgår. Inom ramen för uppföljning av
länets handlingsplan för integrering av klimat- och
miljöperspektivet som ska ske fram till augusti, görs
en inventering av vad som skett i denna fråga i länet
senaste året.

Hållbar utveckling ska vara del i utbildning för chefer,
politiker och nyckelpersoner.

Påbörjas till hösten.

Hållbarhetsutbildning via webb med fokus på vad
medarbetare kan göra

Enligt plan sker utbildning under hösten.

Under 2017-2018 ska en målbild för en hållbar
Region Jönköpings län upprättas.

Målbild 2030 finns i Budget och Verksamhetsplan
2018 med flerårsplan 2019-2020 som antogs av
Regionfullmäktige 5 december 2017.

Uppdrag/mål:
3.5.3.2 Mångfald; verksamheten och arbetsplatsen präglas av mångfald.
Kompetensen är styrande vid rekrytering.
Uppdrag/mål:
3.5.3.3 Likabehandling; verksamheten och arbetsplatsen präglas av likabehandling
Aktiviteter

Analys

Webb och informationsmaterial

Webbplatser och informationsmaterial utvecklas för
att bättre anpassas för målgrupperna och för att
hitta hållbara lösningar både för att nå önskade
kommunikationseffekter och utifrån ett ekonomiskt
och miljömässigt perspektiv.

Återkommande kompetensutveckling

Utbildning påbörjas till hösten.

Arbetar med CEMR-deklarationen

Återupptas till hösten.

Alla politiska beslut prövas mot barnkonventionen.

Barnrättsbaserade beslutsunderlag och rutiner
behöver uppdateras.
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Uppdrag/mål:
3.5.3.4 Integration
Sociala aspekter beaktas i omfattande projekt.
Framgångsfaktorer:

3.5.4 Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål:
3.5.4.1 Vi har en effektiv läkemedelsanvändning.
Mätetal

Målvärde

Förskrivning av
antibiotika i
öppenvården

270
recept/100
0 inv

Resultat

Analys
Årsmått

Strategiska mål:

3.6 Högsta möjliga värde till lägsta möjliga resursinsats
Uppdrag/mål:

3.6.1 Förbättrings- och utvecklingsarbete, utveckling av processer
och arbetssätt.
Aktiviteter

Analys

Allt arbete bedrivs så att samverkansmöjligheter tas
till vara.

Inom Regionledningskontor bildas team vid behov.
Projektform används för tillfälliga och
tidsbegränsade arbeten.

Uppdrag/mål:

3.6.2 Jämförelser med riket samt utvalda landsting/regioner
avseende kostnad per invånare inom olika verksamheter.
Aktiviteter

Analys

Jämförelser med andra landsting/regioner - nyckeltal
med fokus på kr/invånare samt produktion via
databasen Kolada.

Jämförelsen är tillgänglig efter juni, då data för 2017
finns tillgängligt. Materialet används bland annat i
höstens budgetarbete.

Nationell benchmarking med hjälp av KPP-data i
kombination med data ur kvalitetsregister. SKLgemensamt arbete.

KPP data för 2017 finns nu tillgängligt. De
specialiteter som har KPP får nu tillgång till
materialet samt stöd i sitt analysarbete. KPP
resultaten kommer att redovisas i sjukvårdens
ledningsgrupp i oktober samt i höstens MPG Forum.

Uppdrag/mål:

3.6.3 Region Jönköpings län är en kommunikativ organisation.
Aktiviteter

Analys

Kommunikationen ska öka invånarnas kunskap om

Arbetet med att utveckla det kommunikativa
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Aktiviteter

Analys

Region Jönköpings läns verksamhet och ge
möjligheter till insyn och delaktighet.

ledarskapet pågår. Verktyg tas fram och utbildningar
genomförs.
Arbete pågår också med att utveckla Region
Jönköpings läns egna kanaler för att utveckla
innehåll och möjlighet till insyn och delaktighet,

Medarbetarna ska uppleva att cheferna är
kommunikativa; att de engagerar och involverar
medarbetarna och att de får rätt information i rätt
tid genom ett känt kommunikationssystem som de
känner sig trygga med.

Arbetet med att utveckla ledarnas kommunikativa
förmågor pågår enligt plan.

Alla medarbetare har ett eget ansvar att söka upp
och ta del av information som är relevant för
verksamheten, men också att dela med sig och
underlätta för andra att göra ett bra jobb.

Utvecklingen av det nya intranätet pågår. En del i
detta är att utveckla nya mötesplatser och
samarbetsytor på intranätet som underlättar för
medarbetarna att ta del av den information de
behöver när de behöver den

Uppdrag/mål:

3.6.4 Digitalisering av arbetsprocesser
Uppdrag/mål:

3.6.5 Arbete med informationssäkerhet med fokus på ny
dataskyddsförordning (GDPR).
Aktiviteter

Analys

Införande och spridning av kunskap kring GDPR

Information i alla ledningsgrupper och APT.
Obligatoriskt utbildningspaket framtaget för alla .

Strategiska mål:

3.7 Regional utveckling. Att bidra till att skapa goda
förutsättningar för de människor, organisationer och
företag som finns i länet.
Framgångsfaktorer:

3.7.1 Ta en ledande roll för helheten och verka för bästa möjliga
samordning i det regionala utvecklingsarbetet.
Aktiviteter

Analys

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin
(RUS)

RUS remissen arbetas fram för beslut i nämnderna
under september. Remiss fram till årsskiftet för
politiskt beslut i februari 2019 i regionfullmäktige.
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Uppdrag/mål:
3.7.1.1 Påverkansarbete på nationell nivå, arbetsmarknad och näringsliv
Uppdrag/mål:
3.7.1.2 Förstärkt kompetensplattform
Aktiviteter

Analys

Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att stärka
och utveckla kompetensen.

Regional utveckling har haft dialog med
Arbetsförmedlingen, Skärteknikcentrum och IF
Metall. Målgruppen för valideringen är planerad att
gälla utrikesfödda kvinnor/kvinnor. Den juridiska
aspekten måste utredas innan vidare arbete kan
göras. Oklart om regionala medel får riktas direkt
mot företagen eftersom förordning saknas.

Uppdrag/mål:
3.7.1.3 Att bidra till nya och fler jobb i länet. Kompetensförsörjnings-insatser
Aktiviteter

Analys

IT-spåret

Driftsavtal är påskrivet för verksamhet 2018-2022
mellan Kommunal utveckling, Eksjö kommun
Campus I12 och Samordningsförbundet
Finnveden,Södra Vätterbygden och Höglandet.

Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas för unga
och arbetslösa i Jönköpings län.

Arbetet ute i kommunerna och med Ung Drive har
pågått under sommaren enligt plan.

Uppdrag/mål:
3.7.1.4 Stödja verksamheter med koppling till näringslivsutveckling
Uppdrag/mål:
3.7.1.5 Utveckla besöksnäringen
Aktiviteter

Analys

Hållbar turismutveckling och friluftsturism

Arbete pågår enligt plan. Lägesrapport är klar.

Uppdrag/mål:
3.7.1.6 Utökat analys-, prognos- och uppföljningsarbete
Aktiviteter

Analys

Arbeta vidare med systemet BRP+
(bruttoregionprodukt)

Arbetet fortsätter inom BRP+ med Workshop nr 2
den 19 september (Reglab).

Uppdrag/mål:
3.7.1.7 Uppkopplad industri och nya material
Aktiviteter

Analys

Stärka digitaliseringsprocessen inom näringslivet

Genomförandearbetet med den förstudie som
beviljats av Tillväxtverket inom ramen för Smart
Industri är igång. Projektledare har anställts som
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Aktiviteter

Analys
börjar 3 sept. I övrigt arrangerades Tema
Digitaliseringskonferensen den 29/8 på Elmia.

Uppdrag/mål:
3.7.1.8 Landsbygdsinsatser kopplade till näringslivsutveckling och
landsbygdsprogrammet för att utveckla de gröna näringarna
Aktiviteter

Analys

Arbete med regional skogsstrategi

Den regionala skogsstrategin är klar och lanserades
januari 2018. Nu påbörjas arbetet med aktiviteterna
i handlingsplanen och arbetet kommer att
samordnas med Träregion Småland.

Fortsatt arbete inom Träregion Småland/Smart
Housing Småland

Rekrytering av en samordnare är i sin slutfas.

Projekt Vandringsleder i Småland

Rapport om hur arbete fortgår inlämnad i juli från
Mullsjö kommun som är värd för projektet.

Verksamheten rullar på enligt den verksamhetsplan
som är antagen. Månatliga avstämningsmöten via
Skype sker mellan projektledaren för SHS och
ansvariga tjänstemän för satsningen i Regionerna
resp. Länsstyrelserna. Den regionala workshopen
mellan SHS och Regionerna/länen kommer att äga
rum i november.

Uppdrag/mål:
3.7.1.9 Kommersiell service
Uppdrag/mål:
3.7.1.10 Bättre kapitalförsörjning för företag
Uppdrag/mål:
3.7.1.11 Skapa förutsättningar för att främja ett gott innovationsklimat i länet
Aktiviteter

Analys

Ett regionalt tillväxt- och innovationsråd skapas

Avvaktar bildandet i väntan på att översyn över alla
råd har gjorts.

Verka för att inrätta ett Industriellt
utvecklingscentrum IUC

Ny VD är anställd på Träcentrum i Nässjö, som också
är ett IUC (det enda i vårt län).
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Uppdrag/mål:
3.7.1.12 Forskning och innovation med inriktning på samproduktion med näringslivet
Uppdrag/mål:
3.7.1.13 Samverkan med Jönköping University
Uppdrag/mål:
3.7.1.14 Bidra till en hållbar livsmiljö och ett attraktivt län
Aktiviteter

Analys

Filmbyn Småland

Ny ansökan inkommen för beslut i ANA i september.

Bidrag till politiska ungdomsorganisationer

Beslut om bidrag för 2018 är klart.

Bidrag till ungdomsorganisationer

Beslut om bidrag för 2018 är klart.

Bidrag till pensionärsorganisationer

Beslut om bidrag för 2018 är klart.

I samråd med spelkulturens aktörer genom en
förstudie bilda ett spelkulturinstitut

Dialog med politiken ska genomföras innan fortsatt
planering, avvaktar.

Skapa förutsättningar för konstutövare

Har haft dialog med Utbildning och Kultur kring
möjliga inriktningar. Frågan ska diskuteras med
politiken innan arbetet fortsätter.

Prioritera att stärka och utveckla barn- och
ungdomskulturen
Föra samtal med JU om att starta en konstutbildning
på preparandnivå

Uppdrag/mål:
3.7.1.15 Ökad regional samordning kring samhällsplanering. Kraftsamling inom området
infrastruktur och kollektivtrafik.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete inom vår regionala
projektorganisation som arbetar med
Sverigeförhandlingen

Projektet avslutades formellt vid halvårsskiftet 2018.
Slutrapport och ekonomisk sammanställning håller
på att färdigställas.

Nordic Infra Center

Projektet löper på och arbetet med att projektet ska
upparbeta sina kostnader samt uppnå sina mål har
fullt fokus. Projektet planerar att lämna in en
ansökan till Tillväxtverket för en fortsättning.

Ta initiativ till en utredning tillsammans med
kommunerna för att utveckla och stärka
möjligheterna till hållbart resande i länets
landsbygdsområden
Utreda möjligheten och behovet av nya
expressbusslinjer som utgår från länets funktionella
stråk.
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Uppdrag/mål:
3.7.1.16 Regional transportplan
Aktiviteter

Analys

Framtagande av en länsplan för regional
transportinfrastruktur

Regeringen har fastställt de ekonomiska ramarna för
de regionala transportplanerna och innehållet i
planen för Jönköpings län kommer att fastställas av
Regionfullmäktige under hösten.

Uppdrag/mål:
3.7.1.17 Miljö och klimat
Aktiviteter

Analys

Ta fram och genomföra en regional handlingsplan
för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för
perioden 2017-2020.

Under augusti uppdateras planen för att under
september skickas in till Tillväxtverket.

All kollektivtrafik ska drivas med förnybart bränsle
2025

Arbete pågår enligt plan

Bli ett plusenergilän 2050

Arbete i länet pågår

Utreda möjligheterna att tillsammans med
kommunerna inrätta elbilspooler i länet, som ett
alternativ till kollektivtrafiken.

Ej påbörjat

Fortsatt satsning på kraftfulla elladdstolpar

Arbete pågår

Ta ett samordnande ansvar när det gäller
biogasarbetet i länet.

Beslut tagits i RJL och de flesta av länets kommuner.

Ta ett samordningsansvar för att värna hela länets
dricksvattenförsörjning.
Antalet helvegetariska rätter ska öka inom
vårdinrättningarna och skolor.

Arbete pågår

Naturbruksgymnasierna ska få möjlighet att återta
sina egenproducerade varor.
Arbetet med resfria möten intensifieras

Arbete pågår för att underlätta arbete med resfria
möten

Uppdrag/mål:
3.7.1.18 Digitalisering
Aktiviteter

Analys

Alla länsinvånare har rätt till ett snabbt fungerande
bredband från ett robust nät. Ta fram en regional
bredbandsstrategi med tillhörande bredbandsmål

Arbete med en bredbands- samt en
digitaliseringsstrategi har påbörjats vid ett möte på
konferensen Tema Digitalisering. Klar under hösten
2018.

Den digitala agendans insatsområden

Arbete med en bredbands- samt en
digitaliseringsstrategi har påbörjats vid ett möte på
konferensen Tema Digitalisering. Klar under hösten
2018.
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Aktiviteter

Analys

Utredning av investeringskostnader för hushåll och
företag

Förstudien var klar i slutet av januari 2018. Är
presenterad för Region Jönköpings län, länets
kommuner samt länsstyrelsen under första halvåret
2018. Studien kommer fortsättningsvis att vara ett
viktigt underlag för det fortsatta arbetet i den
regionala bredbandsstrategin med tillhörande
handlingsplan i syfte att nå bredbandsmålen

Framgångsfaktorer:

3.7.2 Internationellt arbete
Aktiviteter

Analys

Utländska direktinvesteringar

Arbete med våra fyra fokusområde fortlöper i olika
takt. E-handel och logistik har fått mycket fokus i och
med en pågående ansökning för ett ERUF projekt
som direkt gynnar området. Ett nytt fokusområde
har kunnat växa fram i länet genom etablering av ett
datacenter i Mariannelund. På sikt en betydande
finansiell investering som också kommer att
innebära ett fyrtiotal jobb på orten. Arbete pågår för
att säkra ytterligare en site till vårt län. Dessutom
pågår ansträngningar att få igång ett fokuserat
arbete mot tio befintliga utlandsägda bolag och
stötta dem i sina planer på eventuella expansioner
och att dessa verkligen hamnar i Sverige och inte på
en site i annat land.

Uppdrag/mål:
3.7.2.1 Assembly of European Regions
Uppdrag/mål:
3.7.2.2 Småland, Blekinge, Halland Brysselkontor
Uppdrag/mål:
3.7.2.3 Europa Direkt kontor
Aktiviteter

Analys

Model EU

Model EU är ett rollspel med syfte att ge
gymnasieelever en större förståelse för hur arbetet i
EU går till och hur komplext det är. Det är initialt ett
samarbete mellan Europa Direkt Halland och Europa
Direkt Jönköping. Klasser från Jönköpings län samt
Halland träffades under rollspelet iklädda roller som
parlamentariker från olika länder och partigrupper.

Europaveckan

Europaveckan ägde rum v. 19 i samverkan med
länets kommuner.

Regionledningskontor med verksamhetsnära funktion, Delårsrapport

29(39)

Uppdrag/mål:
3.7.2.4 Enterprise Europe Network (EEN)
Aktiviteter

Analys

Be Global

Arbetet fortgår i projektet enligt plan. Likaså är
beslutsprocessen igång för RJL:s medfinansiering
inför fortsättningsprojektet "Beglobal 2.0" med start
2019-05-01. Ärendet kommer upp till beslut i ANA.
Nära kopplat Beglobal finns också länets arbete inom
"Regional Exportsamverkan" RES. Arbetet fortgår
och ansökan om medel från TVV för vårt läns
etablering av RES förväntas insändas under
september.

Uppdrag/mål:
3.7.2.5 Internationell samverkan inom hälso- och sjukvården
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Perspektiv:

4 Lärande och förnyelse
Strategiska mål:

4.1 Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer:

4.1.1 Lärande i vardagen
Uppdrag/mål:
4.1.1.1 Fortsätta utvecklingen av systemförståelse, processförbättringar och
resultatuppföljning i samverkan
Arbete pågår i olika verksamheter och i utbildning av chefer.
Uppdrag/mål:
4.1.1.2 Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt för att följa nationella riktlinjer

Arbetssätt är under framtagande. Följer strukturen
som är under framarbete kring kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål:
4.1.1.3 Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd
Aktiviteter

Analys

Följer den nationella utveckling och genomför lokala
anpassningar vid behov

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer
med det nationella kliniska kunskapsstödet. Ska ingå
i den nya vårdgivarwebben.

Uppdrag/mål:
4.1.1.4 Öka användningen och uppföljningen av nationella kvalitetsregister
Arbete pågår och ansvar ligger i de olika verksamhetsområdena med koppling till
kunskapsstyrning.
Uppdrag/mål:
4.1.1.5 Ett kunskapslyft införs inom all verksamhet om våld i nära relationer
Framgångsfaktorer:

4.1.2 Forskning och utveckling
Uppdrag/mål:
4.1.2.1 Stöd till klinisk forskning och kunskapsbaserad vård
Aktiviteter

Analys
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Aktiviteter

Analys

Verksamhetsförlagd utbildning

Stort pågående uppdrag som löper på.
Samarbetsformer/avtal med JU behöver revideras.

Studierektorsorganisation

Organisation och ledning fungerar ändamålsenligt.
Utmaning att bemanna studierektorsuppdrag
särskild allmänmedicin. Vi har några vakanser för
närvarande.

Klinisk prövningsenhet

Organisation och verksamhet fungerar
ändamålsenligt. Beslut har precis tagit att VR ger 5
miljoner per år 2018-2021 till Forum Sydost vilket
säkrar finansieringen för vår lokala del fram till 2021.

Skapa en ledningsstruktur för samverkan mellan RJL,
Jönköping University och Linköpings Universitet

Behov av att skynda på arbetet med ledningsstruktur
RJL-JU. Behov av att få till övergripande avtal samt
underavtal rörande specifika samarbetsytor som
VFU, undervisning inklusive IPL, forskning, delade
tjänster. Ledningsstruktur RJL-LIU finns på plats och
är ändamålsenlig.

Uppdrag/mål:
4.1.2.2 Decentraliserad läkarutbildning
Aktiviteter

Analys

Decentraliserad läkarutbildning i samverkan i
sydöstra sjukvårdsregionen.

Planering pågår för fullt. Lärare har rekryterats för
övergripande funktioner och för kurs 6 och Kurs 7.
För adjungerade lärare behöver regionen vara med
och delfinansiera vilket hanteras i budgetprocessen
inför 2019. Samordning sker med Kalmar så vi får
liknande villkor för adjungerade lärare.
Administratör rekryteras.

Utveckling av universitetssjukvård inom RJL kopplat
till RALF avtalet

Planering för universitetssjukvårdsenheter pågår.

Uppdrag/mål:
4.1.2.3 Inom forskning och utvecklingssektorn ska Sydöstra sjukvårdsregionen ta fram en
Life Science-strategi samt att arbetet påbörjas nästkommande år och omfattas av ett antal
vetenskapsgrenar såsom bland annat medicin- och bioteknik och hälsovård
Uppdrag/mål:
4.1.2.4 Aktiv aktör för införandet av välfärdsteknik och genomföra detta i samverkan
med kommunerna och andra aktörer.
Framgångsfaktorer:

4.1.3 Lärande och förnyelse
Aktiviteter

Analys

Utveckling av Evolution systemet

Pågår enligt plan, förbreder nu breddinförande.

Ny informationssäkerhetsorganisation inkl
fortlöpande arbete inom området

Ny organisation på plats.
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Framgångsfaktorer:

4.1.4 Vi arbetar med ständiga förbättringar
Aktiviteter

Analys

Utveckla Region Jönköpings läns intranät

Vårdgivarportalen som nu är under namnbyte till
Kunskapsstöd i Jönköpings län pilotas från slutet av
september.

Framgångsfaktorer:

4.1.5 Vi har en aktiv omvärldsspaning
Aktiviteter

Analys

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet,
nationellt och internationellt sker kontinuerligt.

Omvärldsbevakningsarbetet fortgår enligt plan. De
demografiska utmaningarna kvarstår och 2017-2019
pågår ett nationellt projekt som heter Framsyn 2050
för att skapa kunskap och förberedels för framtiden.
Projektet leds av Reglab och involverar alla regioner i
Sverige.
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Perspektiv:

5 Medarbetare
Strategiska mål:

5.1 Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Framgångsfaktorer:

5.1.1 Attraktiva arbetsplatser
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

90%

87%

Andelen medarbetarsamtal har minskat jämfört med
första tertialet 2018. Målet förväntas nås.

90%

80%

Kompetensutvecklingsplaner görs vanligen i
samband med medarbetarsamtal och förväntas ligga
på samma nivå som medarbetarsamtal vid årets slut.

4%

4,4%

Sjukfrånvaron minskar jmf första tertialet 2018 men
överstiger fortfarande föregående års nivåer

Medarbetarsamtal
Kompetensutvecklingspl
an
Personalhälsa sjukfrånvaro

Aktiviteter

Analys

Fortsatt kompetensutveckling

I samband med årlig genom
kompetensutvecklingsplaner planeras för
medarbetarnas fortsatta utveckling.

Sjukfrånvaron ska minska

Vi arbetar aktivt med varje enskilt sjukskrivningsfall
med rehabplaner mm.

Framgångsfaktorer:

5.1.2 Kompetensförsörjning säkras genom långsiktigt strategiskt
arbete
Aktiviteter

Analys

En strategisk kompetensförsörjningsstrategi tas fram
under 2018

Kompetensförsörjningsplanen är klar och
rapporterad till regionens ledningsgrupp

Regiongemensamt introduktions- och
utvecklingsprogram (RIU) permanentas

Introduktionsprogram blir en del av de nya
karriärtjänsterna, teamsjuksköterskor,
arbetsinnehåll.

Utbildningstjänster - specialistsjuksköterskor

Ansökning till 60 utbildningstjänster sker enligt plan.

En plan tas fram för att under 2019 inrätta tre PTP
tjänster för psykologer

Frågan hanteras i verksamhetsområde psykiatri

Tillsammans med JU arbeta för att en
tandläkarutbildning och tandsköterskeutbildning
startas

Planering för tandläkarutbildning pågår enligt plan
och samarbete med JU om ansökan skall vara klar
senast 2019.

Pröva möjligheten för ST-läkare att göra en del av sin
utbildning i primärvården

Möjligheterna undersöks.
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Uppdrag/mål:
5.1.2.1 Underlätta vägen till legitimation för asylsökande
Aktiviteter

Analys

Pågående projekt fortsätter under 2018

Behovet och arbetsformer är under översyn.

Uppdrag/mål:
5.1.2.2 Handlingsplan för att uppnå oberoende av bemanningsföretag till utgången av
2018.
Aktiviteter

Analys

För att minska beroendet av bemanningsföretag
utökas AT-tjänster med 10 stycken under 2018.
Utöver det bedöms en förstärkning med 10 ST-läkare
inom psykiatri behövas. Även arbetet med RAK, rätt
använd kompetens, bedöms frigöra resurser där vi
har behov.

Utökning av AT-tjänster är genomförd. Arbete med
ST-läkare pågår inom berört verksamhetsområde.

Uppdrag/mål:
5.1.2.3 Karriärtjänst för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor i kliniskt arbete.
Aktiviteter

Analys

Utreda förutsättningar för och genomföra
rekrytering av karriärsjuksköterskor

Förutsättningarna för de första 50
karriärsjuksköterskorna är genomförda och inrättas i
respektive verksamhetsområde.

Uppdrag/mål:
5.1.2.4 Gott och nära samarbete med lärosäten. Verksamhetsförlagd utbildning
Aktiviteter

Analys

Förnya former för verksamhetsförlagd utbildning
tillsammans med Hälsohögskolan och Linköpings
Universitet

Samverkansgruppen HHJ-RJL om VFU håller på att
omformas och utvidgas med förankring i högsta
ledningar. Nära samverkan sker även med Li U.

Fördjupat samarbete med Jönköpings University
kring utbildningsplatser för sjuksköterskor och
vårdadministratörer. Arbeta för att en
tandläkarutbildning och tandsköterskeutbildning
startas.

Pågår enligt plan

Uppdrag/mål:
5.1.2.5 Utveckla samarbetet med kommunerna för att underlätta rekrytering.
Aktiviteter

Analys

Fortsätta samarbete med kommunerna kring lokala
vård- och omsorgscollege i hela länet.

Samarbete sker kontinuerligt.

Delta i nätverk för HR-ledning tillsammans med
kommunerna i länet.

Kontinuerliga möten sker under året.
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Uppdrag/mål:
5.1.2.6 Kapacitets- och produktionsstyrning (KPS), Rätt använd kompetens (RAK)
Arbete pågår inom de olika verksamhetsområdena.
KPS piloter har genomförts under våren.
Uppdrag/mål:
5.1.2.7 Medarbetare med anställningsstöd
Aktiviteter

Analys

20 extratjänster finansieras genom anställningsstöd
via arbetsförmedlingen.

Pågår och i nuläget är 10 anställda.

Uppdrag/mål:
5.1.2.8 Ta initiativ och knyta fler YH-utbildningar till undersköterskor i länet som till
exempel ambulanssjukvård, rehabilitering och geriatrik för undersköterskor.
Aktiviteter

Analys

Fortsätta samarbete med kommunerna kring lokala
vård- och omsorgscollege i hela länet.

Samarbete sker kontinuerligt.

Framgångsfaktorer:

5.1.3 Hälsa och arbetsmiljö
Uppdrag/mål:
5.1.3.1 Stärka rehabiliterande insatser för sjukskrivna.
Aktiviteter

Analys

Ta tillvara arbetssätt från pågående
projekt förbättrat rehabiliteringsarbete genom
bland annat tidig och aktiv samverkan med hälsooch sjukvården och övriga aktörer i rehabilitering.

Pågår enligt plan

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att chefer
och medarbetare står bättre rustade för ett friskt
hållbart arbetsliv genom ökad kompetens och
förstärkt förmåga att arbeta förebyggande med
psykisk ohälsa.

Pågår enligt plan

Uppdrag/mål:
5.1.3.2 Arbete med resultat och handlingsplaner från medarbetar- och
säkerhetskulturundersökningen 2016.
Aktiviteter

Analys

Använda minienkäter för att följa upp insatser i
handlingsplanen från Medarbetar- och
säkerhetsundersökningen

Enkät finns framtagen och några enheter har valt att
använda den. Pågår under hösten.
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Uppdrag/mål:
5.1.3.3 Social hållbarhet - aktiva åtgärder utifrån diskrimineringslagen
Aktiviteter

Analys

Tydliggöra aktiva åtgärder på APT. Ta särskilt upp
riktlinjer och rutiner för att förebygga och hantera
diskriminering och trakasserier.

Regionens ledningsgrupp och
verksamhetsområdenas ledningsgrupper har tagit
upp frågan och förberett för att den tas upp på
arbetsplatsträffar.

Lönekartläggning

Genomförs hösten 2018

Uppdrag/mål:
5.1.3.4 Främja en jämn könsfördelning inom ledning och olika yrkesgrupper (Aktivitet)
Framgångsfaktorer:

5.1.4 Delaktiga och engagerade medarbetare
Framgångsfaktorer:

5.1.5 Chef och ledarskap
Uppdrag/mål:
5.1.5.1 Chefsutvecklingsprogram
Aktiviteter

Analys

Nätverk för engagerat ledarskap

Alla chefer deltar i den regiongemensamma
satsningen nätverk för engagerat ledarskap.

Uppdrag/mål:
5.1.5.2 System- och ledarförståelse för AT-läkare och ST-läkare
Framgångsfaktorer:

5.1.6 Lönebildning och anställningsvillkor
Aktiviteter

Analys

Inrätta ett pilotprojekt tillsammans med en eller
flera arbetsplatser där olika arbetstidsmodeller
prövas

Sker via arbetstidsmodell 80-10-10 vid medicin och
kirurgi.

Se över arbetsvillkor för de som arbetar vidare efter
65 års ålder

Analys av 80-90-100 förmån. Underlag klart under
hösten.

Uppdrag/mål:
5.1.6.1 Stöd till och utbildning för chefer i lönebildningsfrågor.
Aktiviteter

Analys

Utbildning och genomgång inför löneöversyn.
Utbildning för chefer tillsammans med HR för
nylönesättning.

Utbildning genomförd
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Uppdrag/mål:
5.1.6.2 Justering av ersättningen för nattjänstgöring
Aktiviteter

Analys

Justering av ersättningen för nattjänstgöring

Genomfört i februari månad.

Uppdrag/mål:
5.1.6.3 Införa resursenheter vid Höglandssjukhuset och Ryhov liknande den som sedan
länge funnits i Värnamo för att hantera korttidsfrånvaro
Aktiviteter

Analys

Utreda förutsättningar för hur resursenheter kan
införas

Verksamhetsområde medicin utreder resursenhet i
Värnamo och utifrån utredning kommer vi att
analysera fortsatt utveckling av resursenheter.

Uppdrag/mål:
5.1.6.4 Förstärka arbetet med att minska sjukfrånvaron till särskilt utsatta verksamheter
genom bättre samordning och tydligare stöd till chefer.
Aktiviteter

Analys

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att chefer
och medarbetare står bättre rustade för ett friskt
hållbart arbetsliv genom ökad kompetens och
förstärkt förmåga att arbeta förebyggande med
psykisk ohälsa.

Pågår enligt plan
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Perspektiv:

6 Ekonomi
Strategiska mål:

6.1 God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer:

6.1.1 Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i balans

0 tkr

12 682tkr

Det sammanlagda ekonomiska resultatet efter
andra tertialet månader 2018 uppgår till +12,7
mnkr. Huvuddelen av enheterna redovisar en
ekonomi i balans. Överskott på i synnerhet
statsbidrag (6,1 mnkr), personalkostnader samt
externt köpta tjänster ger en positiv
budgetavvikelse.

Prognos

0 tkr

14 700 tkr

Budgetavvikelsen vid årets slut prognostiseras till
14,7 mnkr. Statsbidragen inom överenskommelserna
mellan SKL och staten kommer till viss del att bidra
till överskottet då mycket av arbetet kommer att
hanteras av medarbetare som redan finns i
verksamheten. Överskottet på statsbidragen är i
prognosen beräknat till 6,9 mnkr. Verksamheten i
övrigt genererar överskott huvudsakligen genom
återhållsamhet av externt köpta tjänster.

Aktiviteter

Analys

Handlingsplan för ekonomi i balans

Ekonomi i balans

Uppdrag/mål:
6.1.1.1 Översyn med inriktning på att högst en patientavgift betalas inom 24 timmar ska
göras, med plan för införande.
Arbete pågår
Uppdrag/mål:
6.1.1.2 En översyn görs av ACG som ersättningsystem, där målsättningen är att en
sänkning av ACG görs från 50 till 30 procent.
En översyn är gjord och presenterad vid nämnden för Folkhälsa och sjukvård i september.
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 113-129
Tid:

2018-10-04 kl:09.00-11.30

Plats:

Regionens hus, sal B

§118

Bilaga till budget och verksamhetsplan 2019 Principer för prissättning vid kulturhuset Spira
Diarienummer: RJL 2018/225
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Överlämna principer för prissättningen vid Kulturhuset
Spira 2019 till Regionstyrelsen.
Sammanfattning
Nämnden har till uppgift att överlämna förslag till budget och
verksamhetsplan 2019 samt flerårsplan 2020-2021 till
budgetberedningen.
Som bilaga till budgetförslaget överlämnas förslag till principer
för prissättning vid Kulturhuset Spira.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-25
 Bilaga Principer för prissättning 2019 vid Kulturhuset
Spira
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 113-129
Tid:

Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2018-10-04 kl:09.00-11.30

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-25
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RJL 2018/225

Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och
attraktivitet

Bilaga till budget och verksamhetsplan
2019 med flerårsplan 2020-2021 –
Principer för prissättning vid
kulturhuset Spira 2019
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beslutar
 Överlämna principer för prissättningen vid Kulturhuset Spira 2019 till
Regionstyrelsen.

Sammanfattning
Nämnden har till uppgift att överlämna förslag till budget och verksamhetsplan
2019 samt flerårsplan 2020-2021 till budgetberedningen.
Som bilaga till budgetförslaget överlämnas förslag till principer för prissättning
vid Kulturhuset Spira.

Information i ärendet
Sedan tidigare finns beslut om att införa dynamisk prissättning på biljetter och vid
lokaluthyrning av Kulturhuset Spira. Föreliggande förslag är en sammanfattning
av dessa principer.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-25
Bilaga Principer för prissättning 2019 vid Kulturhuset Spira

Beslut skickas till
Regionstyrelsen
Utbildning och kultur stab
Smålands Musik och Teater
REGIONLEDNINGSKONTORET
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RJL 2018/225

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

2018-09-25

RJL 2018/225

Förvaltningsnamn
Avsändare

Principer för prissättning vid
Kulturhuset Spira 2019
Biljettpriser
Den genomsnittliga prisnivån för 2019 ska jämfört med 2018 vara oförändrad.
Biljettpriserna ska ligga i intervallet 80 kronor till 1 000 kronor.
Prisdifferentiering sker utifrån följande principer:
 Alla produktioner ska erbjuda ett tillgängligt prisspann.
 Prisspannet ska vara konsekvent i förhållande till produktionstyp och lokal.
 Egna produktioner ska prissättas i linje med gästande externa produktioner.
 Flera priszoner i teatersalongen och konsertsalongen ska erbjudas.
 Ett begränsat antal föreställningar erbjuds till försäljning i samband med
biljettsläpp och fler biljetter släpps fler baserat på efterfrågan.
 Rabatterade priser kan ges till prioriterade målgrupper.
 Presidiet för nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet kan för
enskilda tillfällen fatta beslut om priser som ligger utanför det fastställda
prisintervallet.

Uthyrning av lokaler
Grundläggande principer:
 Flexibel prissättning utifrån rådande förhållanden så att en hög nyttjandegrad
av lokalerna uppnås.

2018-09-25

RJL 2018/225

 Marknadsmässig prissättning vid varje givet tillfälle så att inte snedvriden
konkurrens uppstår.
 Möjlighet till rabatterade priser för att möjliggöra tillgänglighet för
lokala/regionala organisationer.
 Prisuppräkning till nytt budgetår sker i huvudsak utifrån det index som
regionen använder som allmänt uppräkningstal.
Prissättningen ska utgå från nedanstående ordinarie priser.

Pris pr. Halvdag

Ordinarie pris (fullpris)
Pris heldag

Antal säljbara platser

Priser vid uthyrning av lokaler 2019

Namn på lokal

Konsertsalen

783

61 200

42 800

Teatern

380

49 100

34 400

Kammaren

160

28 400

19 900

Café-scenen

130

17 500

12 300

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 113-129
Tid:

2018-10-04 kl:09.00-11.30

Plats:

Regionens hus, sal B

§125

Delårsrapport tertial 2 – 2018
Diarienummer: RJL 2018/231
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 godkänna delårsrapport tertial 2-2018 för de delar som
avser nämndens ansvarsområden
Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en
delårsrapport efter augusti. I delårsrapporten redovisas
måluppfyllelse för regionfullmäktiges fastställda systemmätetal,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per
augusti samt ekonomisk helårsprognos.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02
 Delårsrapport tertial 2 2018
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman
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RJL 2018/231

Avsändare
Regionfullmäktige
Regionstyrelsen
Nämnden för folkhälsa och sjukvård
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet
Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö

Delårsrapport tertial 2 2018
Förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige
 godkänna delårsrapport tertial 2 2018
Regionstyrelsen, nämnden för folkhälsa och sjukvård, nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt nämnden för trafik, infrastruktur
och miljö
 godkänner delårsrapport tertial 2 2018 för de delar som avser nämndens
ansvarsområden

Sammanfattning
Enligt regionfullmäktiges direktiv ska regionstyrelsen redovisa en delårsrapport
efter augusti. I delårsrapporten redovisas måluppfyllelse för regionfullmäktiges
fastställda systemmätetal, status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse,
bokslut per augusti samt ekonomisk helårsprognos.

Information i ärendet
Region Jönköpings läns utgångspunkt för styrning är Kommunallagens krav på
god hushållning, både ur ett verksamhetsperspektiv och ur ett finansiellt
perspektiv. God hushållning skapas genom att verksamheten är ändamålsenlig och
kostnadseffektiv med en finansiering som långsiktigt garanterar verksamheten.
En viktig del i detta är att löpande följa måluppfyllelsen för de systemmätetal som
regionfullmäktige i budgeten fastställt för verksamheten. Regionstyrelsen och
nämnderna följer varje månad verksamheten genom månadsrapporter. Efter
augusti ska styrelsen till fullmäktige redovisa en delårsrapport med
sammanfattning av hur verksamheten utvecklas mot de mål som anges i budgeten,
status på de aktiviteter som ska stödja måluppfyllelse, bokslut per augusti samt
ekonomisk helårsprognos. Föreliggande rapport följer den styrmodell och struktur
som beslutad budget bygger på.
Av de 56 mål för en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet som
fullmäktige angivit och som mäts efter två tertial har 39 mål (70 procent) helt eller
delvis uppnåtts. Det ekonomiska utfallet per augusti månad visar ett överskott på
340 miljoner kronor och helårsprognosen pekar på ett överskott med 230 miljoner

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-10-01
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RJL 2018/231

kronor, vilket är 15 miljoner kronor mer än budgeterat årsresultat. Årets resultat
bidrar till finansieringen av det omfattande investeringsprogrammet som pågår i
verksamheten både vad avser byggnationer och utrustning.

Beslutsunderlag


Tjänsteskrivelse daterad 2018-10-02
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För ett bra liv i en attraktiv region
Arbetet med hälso- och sjukvård av hög klass avseende medicinsk kvalitet, tillgänglighet och
personcentrerad vård fortsätter. Hälso- och sjukvårdsbarometern liksom nationella
patientenkäter visar goda resultat där patienter och invånare har högt förtroende för vården.
Handlingsplanen för jämlik hälsa har revideras och planeras omfatta perioden 2018-2020.
Aktiviteter pågår tillsammans med länets kommuner.
I Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård fortsätter arbetet med uppdrag utifrån
budget och verksamhetsplan samt olika statsbidrag. Arbetet för trygg och säker vård fortsätter
tillsammans med länets kommuner. Trygg och säker inskrivning och utskrivning på sjukhus
visar bra samarbete med kommunerna och väsentligt färre utskrivningsklara på sjukhus, vilket
varit betydelsefullt under sommaren.
Tillgängligheten till hälso- och sjukvården ligger fortsatt över snittet i riket, men en del
områden behöver förbättras.
Invånartjänster och e-hälsa fortsätter utvecklas. Ungdomsmottagning online startade under
våren.
Sommarens värme och torka har föranlett intensivt arbete i F-samverkan. Ett omfattande
planeringsarbete gjordes inför sommarens semesterperiod. Utvärdering av verksamheten
under semesterperioden pågår.
Remissversion av Regional utvecklingsstrategi (RUS) beräknas gå ut på bred remiss under
oktober för beslut i regionfullmäktige början av 2019.
Beslut har fattats om regional transportplan för Jönköpings län 2018-2029.
Digitaliseringskonferens har genomförts och arbete med bredbands- och digitaliseringsstrategi
pågår.
Smålands musik och teater har god publiktillströmning.
Folkhögskolor och naturbruksgymnasier har god tillströmning av elever.
I Länstrafiken har resandet ökat med 1,2 procent. Ökningen har kommit under sommaren och
hela ökningen beror på resandet med sommarlovskortet.
En kompetensförsörjningsplan har tagits fram. Arbete med att minska bemanning med
hyrpersonal, utveckla nya arbetstidsmodeller, minska sjukfrånvaro, rätt använd kompetens
(RAK) samt heltid som norm fortsätter. Förmånscyklar erbjuds medarbetare. Arbete med
nätverk för engagerat ledarskap, chefers kommunikation och chefsprogram fortsätter.
Inom hållbarhetsprogrammet 2017 – 2020 pågår aktivt arbete.
Det ekonomiska resultatet efter augusti är 340 miljoner kronor och avviker positivt mot
budget med 64 miljoner kronor. Prognosen för årets resultat är 230 miljoner kronor,
budgeterat resultat för 2018 är 215 miljoner kronor. Årets nettoinvesteringar beräknas uppgå
till 807 miljoner kronor.
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Måluppfyllelse och god hushållning
En god hushållning såväl verksamhetsmässigt som finansiellt är utgångspunkt för Region
Jönköpings läns styrning. Denna delårsrapport återrapporterar och beskriver hur
regionfullmäktiges mål uppnås.
Verksamhetsmålen för hälso- och sjukvård fokuserar på bland annat tillgänglighet,
bemötande, patientsäkerhet, folkhälsa och kostnadseffektivitet. Målen för regional utveckling
har sin utgångspunkt i att skapa attraktivitet och tillväxt för länet.
Måluppfyllelse ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet
2018-08-31

Andel

2017-08-31

Andel

Antal mätetal som
är uppfyllda

19

34%

11

33%

Antal mätetal som
är delvis uppfyllda

20

36%

9

27%

Antal mätetal som
inte är uppfyllda

17

30%

13

40%

Antal mätetal som
mäts i delåret

56

100%

33

100%

Måluppfyllelse per perspektiv

Antal mätetal är i år väsentligt fler jämfört med samma period förra året. Detta beror på att
mätetalen inom hållbarhetsprogrammet 2017-2020 ingår i antalet mätetal som följs.
Efter åtta månader uppfylls 70 procent av mätetalen helt eller delvis. Inom perspektivet
medborgare kund är det inom tillgängligheten som måluppfyllelse inte nås, främst inom barnoch ungdomspsykiatri samt tandvård. Arbete med kapacitets- och produktionsstyrning har
intensifierats. Inom det ekonomiska perspektivet är det nämnden för folkhälsa och sjukvård
som inte når måluppfyllelse. Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet samt
nämnden för trafik, infrastruktur och miljö når målet.
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FOLKHÄLSA OCH SJUKVÅRD
Medborgare och kund
Strategiska mål: Jämlik hälsa och nöjda patienter/kunder
Framgångsfaktorer: Personcentrerad vård med hög tillgänglighet
Uppdrag/mål: Utveckla och sprida goda exempel utifrån personcentrerad vård
Aktiviteter

Analys

Fortsätta utveckla den personcentrerade vård och
inkludera patientföreningar och brukarråd i arbetet.

Dialogträffar med patientföreningar fortsätter samt
utveckling av hälso-café och levande bibliotek.

I större utsträckning arbeta med modellen för
patientberättelser vid utbildningstillfällen.

I introduktionsutbildningen för sjuksköterskor har
patientberättelser lyfts in som en naturlig del.
I Estherarbetet används patientberättelser i stor
utsträckning.
Vid olika typer av utvecklingsdagar och
förbättringsarbete medverkar i allt högre grad
personer med egen erfarenhet.

Närståendes betydelse ska förstärkas och
erfarenheter ska inhämtas från de projektregioner
som erhållit extramedel för detta ändamål

Medarbetare från Region Jönköpings län deltar i
nätverk kring personcentrerad vård för att lära av
andra.
Närståendeperspektivet är en självklar del i
personcentrerad vård.

Genomföra utbildning i personcentrerad vård
gemensamt för verksamhetsområde kirurgi, medicin
och psykiatri, rehabilitering och diagnostik

Utbildningar och andra aktiviteter pågår inom
verksamhetsområdena

Uppdrag/mål: Förbättra tillgängligheten
Mätetal
Kontakt med vårdcentralen
Väntetid till besök hos
allmänläkare inom 5 dagar

Målvärde

Resultat

Analys

100%

100%

Samtliga vårdcentraler använder teleQ och
besvarar alla dagens inkommande samtal i tid

90%

87%

Närmare hälften av vårdcentralerna hade
under perioden en tillgänglighet där 90
procent eller fler av de vårdsökande fick ett
nybesök till allmänläkare inom 5 dagar.
Inom Bra Liv pågår ett aktivt arbete med
läkarrekrytering, samt utbildning av
telefonrådgivningssköterskorna i triagering till
bäst lämpad yrkesgrupp för att nå en bättre
tillgänglighet. Noggrannhet i registrering är
viktigt, ex att ange patientvald väntan i de fall
där patienten erbjuds en tid inom
vårdgarantin men själv väljer ett senare
tillfälle.

Faktisk väntetid till första
besök i specialiserad vård

80%
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71%

Målet att 80 procent av de första besöken ska
genomföras inom 60 dagar uppnås inte inom
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys
verksamhetsområdena medicin samt kirurgi.
Inom verksamhetsområde kirurgi är det
ögonklinikerna, öron-näs- och halskliniken
samt kirurgkliniken som ligger längst från
måluppfyllelse. Inom verksamhetsområde
medicin är det främst inom området
hudsjukdomar som målet inte nås. Detta
beror på ett fortsatt ökat inflöde av remisser.
Inom verksamhetsområde psykiatri och
rehabilitering är tillgängligheten god.

90%

67%

Uppsatt mål nås inte men hittills under 2018
har 90 procent av patienterna fått tid till
första besök inom 60 dagar. Arbete med
registreringsrutiner samt resurshantering
pågår.

Faktisk väntetid för
utredning/behandling inom
barn- och ungdomspsykiatrin
samt habiliteringen

90%

31%

Nuvarande kösituation för utredning är 250
barn med en förväntad kötid på ca 1 år. Att
rekrytera och behålla psykologer är en
bidragande orsak till denna utmaning. Arbete
med upprättande av handlingsplan för
kortare köer pågår i hela länet. Patienter där
beslut tagits om utredning får andra insatser i
väntan på att ett utredningsteam kan starta
en utredning. När utredning startas görs den
ofta klar inom några veckor vilket ger en
högre kvalitet.

Väntetid till undersökning
inom radiologi och klinisk
fysiologi

90%

88%

Inom röntgen har väntetiderna endast ökat
marginellt och mindre inom exempelvis
konventionell röntgen (CR) än tidigare år.
Fortsatt högt remissinflöde inom klinisk
fysiologi. Utmaningarna ligger framförallt i att
klara målet för Värnamo och Eksjö vad gäller
UKG och arbetsprover.

Faktisk väntetid till
operation/undersökning inom
specialiserad vård

80%

74%

Varierande grad av måluppfyllelse inom
klinikerna beroende på ingrepp och totalt sett
uppnås inte uppsatta mål. Utprovning av
hörapparat är dock undantaget där nu mer än
90 procent erhåller tid inom 60 dagar.
Resultatet är i nivå med föregående år.

Fått hjälp och lämnat
akutmottagningen inom 4
timmar

90%

77%

Antal besök på länets akutmottagningar har
ökat under perioden januari till och med
augusti jämfört med samma period
föregående år men vistelsetiden är i det
närmaste oförändrad.
Inom verksamhetsområde psykiatri är det
bibehållet gott resultat totalt sett.

Genomförda återbesök
inom medicinskt måldatum

90%

68%

Fortsatt låga resultat när det gäller återbesök
inom medicinskt måldatum. Förändrade/
anpassade arbetsrutiner för att förbättra
resultatet pågår. Noggrannhet vid planering,
underhåll av väntelistor angeläget för att
kunna visa ett så korrekt resultat som möjligt.

Faktisk väntetid till besök
inom barn och
ungdomspsykiatrin
Andel första besök som genomförts
inom 30 dagar
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Aktiviteter

Analys

Tillgänglig vård

Arbete pågår. Några verksamheter har kommit långt
inom kapacitets- och produktionsstyrning och en bra
pilot med ett IT-stöd är slutförd.

En modell prövas att vårdcentralens ordinarie
öppettider är klockan 08.00-18.00 minst en gång i
veckan. Ett särskilt uppdrag ges för att öka
öppettiderna mellan klockan 07.00-08.00

Arbetet med vårdcentralernas öppettider ingår i
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
utifrån Budget och verksamhetsplan 2018. Modell
för öppettider finns i förslaget för ny regelbok i
primärvården för 2019.

Uppdrag/mål: Arbeta aktivt med etik och bemötande
Aktiviteter

Analys

Främja samtal och etisk reflektion i planering, beslut
och daglig verksamhet

Det pågår en omfattande utbildningsverksamhet.
Inom området publiceras det återkommande artiklar
i personaltidningen Pulsen. Etikombudsverksamhet
fortsätter med utbildning och kontinuerliga
nätverksträffar.

Ge vägledning och stöd kring etik och
förhållningssätt

Riktlinjer för hantering av krav på vård av viss
behandlare: stor efterfrågan på information och
vägledning i ämnet, ett flertal samlingar och
arbetsplatsbesök genomförda.
Riktlinjer och rutinbeskrivning för lämnande av svåra
besked inom hälso- och sjukvård håller på att
utarbetas i enlighet med uppdrag från Nämnd för
folkhälsa och sjukvård.

Uppdrag/mål: Jämlik rehabilitering - fortsatt utveckling
Aktiviteter

Analys

Rehabilitering - återgång i arbete

Samverkan pågår i samordningsförbund - RJL,
arbetsförmedling, försäkringskassan, kommuner.

Kulturunderstödd rehabilitering (KUR)

Kulturunderstödd rehabilitering KUR finns
upparbetat i 10 av länets 13 kommuner.

Grön rehabilitering

Grön rehabilitering i Klevarp utvecklar en ny
kompletterande inriktning där stöd kring psykisk
hälsa för Region Jönköpings läns chefer ingår.
Det finns framtaget förslag för Naturunderstödd
rehabilitering (NUR) i ett länsperspektiv.

Uppdrag/mål: Fortsatt arbete inom området smittskydd och vårdhygien
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av vaccinationstäckningen i länet

Fortsatt stabil, hög täckningsgrad inom
barnvaccinationsprogrammet.
Influensavaccinationen av riskgrupper har flera år
legat högst i landet, senast på 61 % av alla över 65
år.
Nyanlända erbjuds, och kommer, i hög utsträckning
på hälsokontroller där kompletterande vaccination
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Aktiviteter

Analys
erbjuds.

Införa ett samlat vaccinationspaket för länets 70åringar och äldre

Under våren har informationsmaterial tagits fram till
invånare och vårdpersonal. Pilotstudie planeras
under hösten, där en mindre grupp 70-åringar kallas
för vaccination via två vårdcentraler för att testa de
praktiska rutinerna. Därefter kan vaccinationspaketet introduceras brett via alla vårdcentraler.

Fortsatt arbete med sprututbytesprogrammet

Runt 100 patienter ingår i programmet. Bra
samarbete med beroendevården.

En subventionerad TBE-vaccination för barn och
unga utreds

Ett underlag med kostnadsberäkning för kostnadsfri
TBE-vaccination har tagits fram.

Framgångsfaktorer: Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
Arbetet med den övergripande strategin Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård
har under året fortsatt. Syftet med Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård är att
förflytta hälso- och sjukvården från sluten till öppen vård, från sjukhus till vårdcentral och
från vård till hälsofrämjande insatser tillsammans med andra samhällsaktörer och invånarna
själva. 23 olika förbättringsprojekt pågår med olika inriktning utifrån uppdragen i Budget och
verksamhetsplan 2018 samt riktade statsbidrag.
Uppdrag/mål: Primärvårdens nuvarande uppdrag inom psykisk ohälsa ska förstärkas för
att förbättra tillgängligheten. Modell tas fram under 2018.
Aktiviteter

Analys

Ingår i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik
vård

Arbetet med att ta fram en generell modell för
kroniska sjukdomar pågår.

Uppdrag/mål: Från akuten till vårdcentralen
Aktiviteter

Analys

Jourcentralen i Jönköping flyttas till Ryhov-området.

Flytt av jourcentralen till Ryhov planeras till 1
november. Samtidigt byter samtliga tre jourcentraler
i länet namn till Närakut.

Fortsätta arbetet genom att förtydliga
primärvårdens uppdrag för akuta patienter

Arbete fortsätter inom Tillsammans för bästa möjliga
hälsa och jämlik vård.

Uppdrag/mål: Trygg och säker vård och omsorg
Aktiviteter

Analys

Trygg och säker in- och utskrivning från sjukhuset

Arbetet har hittat sin form och fungerar väl.
Utskrivningsklara patienter har minskat stort i antal.
Arbetet fortsätter med att utvärdera och
vidareutveckla primärvårdens ansvar för samordnad
vårdplanering efter sjukhusvistelse.
Inom psykiatrin pågår arbete med att utveckla
rutiner och anpassning för att vara klart under
hösten då även uppgradering till Cosmic Link 2
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Aktiviteter

Analys
kommer ske.

Trygg och säker vård och omsorg i hemmet

Utvecklingsarbete pågår för att öka och
systematisera samverkan mellan vårdcentraler och
kommunal hemsjukvård. Fokus har hittills legat på
vårdplaneringen i samband med utskrivning från
sjukhusen.

Utveckling av hemrehabilitering

Arbete pågår t ex med tidigt understödd hemgång
men behöver utvecklas.

Uppdrag/mål: Kroniska sjukdomar
Aktiviteter

Analys

Utveckla processen för kroniska sjukdomar

Generell modell ska tas fram. Hittills har pilot
genomförts för hjärtsviktspatienter.

Uppdrag/mål: Hälsa för livet
Aktiviteter

Analys

Meny till invånare

Digital tobaksavvänjning i Stöd och behandling
pilotas och införs november. Hälsokommunikation
med nyanlända genomförs med särskild samverkan
med Nässjö kommun, Vetlanda kommun, Jönköpings
kommun och Gislaveds kommun.

Utveckling av fler mötesplatser och hälsocaféer likt
hjärtats hus i länet

En meny med målgruppsanpassade mötesplatser
och gruppstöd är framtagen och sprids till
primärvården, patientföreningar, kommuner m.fl.
Fortsatt spridningsarbetet av hälsocafé pågår.

Uppdrag/mål: Arbeta med asyl och flyktingfrågor
Aktiviteter

Analys

Hälsoundersökningar

Hälsoundersökningar genomförs i primärvård och
barnhälsovård.

Hälsoskolor

Hälsoskolor har genomförts av
hälsokommunikatörer alltsedan antalet nyanlända
steg. I dagsläget genomförs de inom bl.a. SFI,
familjecentraler, invandrarföreningar och
kommunala mötesplatser.

Anpassad kommunikation kring hälsa och svensk
sjukvård

Det finns nu finns fyra hälsokommunikatörer som
arbetar med fokus på att förbättra familjehälsan.

Fortsatt samverkan och samarbete tillsammans med
kommuner

Samverkansmodell med fokus på familjehälsa startar
september 2018. Nässjö kommun är projektledare
och hälsokommunikatörerna är nyckelfunktioner i
genomförandet.

Uppdrag/mål: Utveckling av palliativ vård i samverkan
Aktiviteter

Analys

Palliativa gästhem utvecklas i de tre länsdelarna i
samverkan med kommunerna.

En utredning av den palliativa vården är genomförd.
Denna fråga hanteras i den utredningen.
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Aktiviteter

Analys

Kontinuerlig kompetensutveckling kring palliativ
medicin

Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.

Uppdrag/mål: Alla ålderspensionärer i länet erbjuds kostnadsfria broddar som halkskydd.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en process för hur halkskydden ska
upphandlas och delas ut.

Upphandlingsprocess påbörjad. Kravspecifikation
framtagen i samverkan med Hjälpmedelscentral
efter omvärldsbevakning. Genomgång av inkomna
anbud samt test av produkter pågår.

Uppdrag/mål: Utvärdering kring konsekvenserna av gjorda vårdplatsneddragningar och
personalminskningar vad gäller patientsäkerhet, arbetsmiljö och ekonomi
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan och genomföra utvärderingen

Utredning av vårdplatsneddragningarna pågår.
Presenteras under hösten.

Uppdrag/mål: Region Jönköpings län ska arbeta för att utjämna skillnader i bemanning
och vårdkvalitet mellan de tre sjukhusen.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en plan för hur arbetet med att utjämna
skillnader i bemanning och vårdkvalitet ska
genomföras

Arbetet ännu inte påbörjat. Materialet för
utvärdering av sommaren kommer användas som
underlag i arbetet.

Framgångsfaktorer: Bästa plats att växa upp och åldras på
Uppdrag/mål: Fortsatt satsning på primärvården
Aktiviteter

Analys

Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård

Arbetet fortsätter i den övergripande strategin för
Tillsammans för bästa möjliga hälsa och jämlik vård.
Nytt förslag till regelbok i primärvården för 2019 är
framtagen.

Uppdrag/mål: Arbeta för en jämlik barnhälsovård.
Aktiviteter

Analys

Satsning på barnhälsovården utifrån uppdrag
kopplat till statsbidrag.

Arbete pågår med utveckling av barnhälsovården. I
arbetet ingår att göra en kartläggning. Utöver detta
pågår arbete inom fyra områden; ökning av
hembesök i utsatta områden, informera/
kommunicera om vaccinationer, förbättra
tandhälsan samt förebyggande insatser t ex kring
levandsvanor, tobak och alkohol.

Uppdrag/mål: Etablera Familjecentraler
Aktiviteter

Analys

Alla familjecentraler ska genomföra föräldrakurser

På familjecentralerna erbjuds föräldrakurser för
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Aktiviteter

Analys

samt särskilt erbjuda pappautbildning.

blivande föräldrar och är en mötesplats, inhämtande
av kunskap och få råd och stöd för föräldrar med
barn i åldern 0-6 år. Särskilda pappautbildningar
erbjuds kontinuerligt.

Tillgängligheten till kvinno- och barnhälsovården ska
öka utifrån föräldrars och barns olika behov.

Arbetet med utveckling av kvinno- och
barnhälsovården ingår i arbetet med uppdrag och
aktiviteter i Tillsammans för bästa möjliga hälsa och
jämlik vård utifrån Budget och verksamhetsplan
2018, samt riktade statsbidrag.

Kvinno- och barnhälsovården ska identifiera
ohälsosamma levnadsvanor och motivera till goda
levnadsvanor.

Arbetet med utveckling av kvinno- och
barnhälsovården ingår i Tillsammansarbetet

Uppdrag/mål: Ungdomsmottagningar
Aktiviteter

Analys

Ungdomsmottagningar ska vara öppna för unga upp
till 25 års ålder.

Arbetet med utveckling av ungdomsmottagningen
ingår i Tillsammansarbetet. Dialog förs på politisk
nivå med kommunerna angående utökat uppdrag för
unga upp till 25 år.

En översyn görs när det gäller personalbehov på
ungdomsmottagningarna.

Arbetet med utveckling av ungdomsmottagningen
on-line pågår och i detta även en översyn av
personalbehov.

Uppdrag/mål: Inrätta ett Barnskyddsteam i projektform
Aktiviteter

Analys

Inrätta ett barnskyddsteam

Arbetet pågår enligt plan.

Uppdrag/mål: En översyn görs omgående av nuvarande barn- och ungdomspsykiatrisk
organisation utifrån rätten till jämlik vård.
Aktiviteter

Analys

Bilda en länsövergripande barn- och
ungdomspsykiatrisk klinik

En länsklinik för barn och ungdomspsykiatrin är
bildad.

Uppdrag/mål: Barnhabiliteringens resurser ses över för att kunna erbjuda IBT till alla
barn med autism.
Aktiviteter

Analys

Utredning inom psykiatrisk vård

Arbete är genomfört för att belysa konsekvenser
samt beskriva alternativa arbetssätt. Slutrapporten
har lämnats till Regionledningskontoret.

Uppdrag/mål: Insatser för att underlätta övergången från barn- till vuxenhabiliteringen
ska intensifieras.
Aktiviteter

Analys

Utredning inom psykiatrisk vård

Förbättringsarbetet består av ett 10-tal övergripande
förbättringsområden. Flertalet av dessa är under
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Aktiviteter

Analys
implementering, ett par är pågående. Utvärderingar
har genomförts/pågår. Aktuellt är
fokusgruppsintervjuer med
ungdomar/vuxna/vårdnadshavare. Resultaten
beräknas vara klara senhösten 2018.

Process och produktion
Strategiska mål: Verka för en god folkhälsa för alla invånare. Bra folkhälsoarbete
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel 40-, 50-, 60- och 70åringar som genomgått
hälsosamtal.

30%

19,8%

Under januari - augusti är 2 408 hälsosamtal
genomförda. För resterande del av året
återstår 3 700 hälsosamtal för att nå årsmålet
på 50%.
Nytt arbetssätt med ett digitaliserat verktyg
för hälsosamtal är infört under året.

Andel förstagångsföräldrar
som genomgått hälsosamtal

30%

22%

Andelen förstagångsföräldrar som genomgått
hälsosamtal till och med andra tertialet 2018
uppgår till 22 procent. Målet för 2018 uppgår
till 50 procent (för helåret). Prognosen för
helåret uppgår till 40 procent.
Andelen genomförda hälsosamtal är något
högre jämfört med föregående år samma
period (föregående år 19 procent). Åtgärder
för att öka andelen hälsosamtal kommer att
genomföras under 2018. Upplevelsen är att
fler föräldrar tackar nej till erbjudandet
utifrån att många arbetsplatser erbjuder
detta inom sin företagshälsovård.

Aktiviteter

Analys

Hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande

Handlingsplan jämlik hälsa revideras. Tillsammans
för bästa möjliga hälsa och jämlik vård har
genomförts med fokus på Hälsa för livet. Insatser för
psykisk hälsa, kultur, integration,
funktionsnedsättning, våld i nära relationer etc. har
genomförts enligt plan.
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Strategiska mål: Kunskapsbaserad och ändamålsenlig vård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Kunskapsstyrning
Aktiviteter

Analys

Utveckla kunskapsstyrning utifrån nationell och
sjukvårdsregional modell

Arbete har startats för att utveckla och anpassa
Region Jönköpings läns system för kunskapsstyrning
enligt landstingens och regionernas
överenskommelse och regionsjukvårdsledningens
uppdrag till regionala medicinska programområden
och samverkansgrupper.

Uppdrag/mål: Läkemedelsanvändning
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbeta med kostnadseffektiv
läkemedelsanvändning och följsamhet till ordnat
införande.

Klinikerna och medicinska programgrupper har
regelbundna träffar med representanter från
läkemedelskommittén.

Följa medicinsk utveckling som nationella riktlinjer
och ordnat införande av läkemedel

Pågår löpande dialog med läkemedelskommittén.

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet med att gå från slutenvård till öppen vård
Aktiviteter

Analys

Arbeta med förflyttningen inom alla verksamheter.

Arbete pågår inom Tillsammansarbetets olika
delprojekt och inom de olika verksamhetsområdena.

Uppdrag/mål: Fortsätta arbetet med att gå från specialistsjukvård till primärvård
Aktiviteter

Analys

Arbetar med förflyttningen i samverkan mellan
primärvård och specialistsjukvård

Arbete pågår inom Tillsammansarbetets olika
delprojekt och inom de olika verksamhetsområdena
i samverkan med primärvården och kommunerna.

Uppdrag/mål: Fortsatt utveckling av samarbetet med primärvård och kommun
Aktiviteter

Analys

Arbeta med förflyttningen i samverkan mellan
primärvård och kommun

Arbete pågår i strategigrupper och i
Tillsammansarbetet, i samverkan mellan
primärvården och kommunerna.

Uppdrag/mål: Fortsatt samverkan inom riskbruk, missbruk och beroende
Aktiviteter

Analys

Mottagning för unga med beroende

Rapport under framtagande kring "Missbruksvård
för barn och unga i Region Jönköpings län".
Rapporten kommer att skickas på remiss till olika
intressenter.
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Aktiviteter

Analys

Enhet för omhändertagande av berusade personer
etableras (Tillnyktringsenhet TNE)

Enhet i tillfälliga lokaler beräknas starta under
hösten 2018.

Integrerad beroendemottagning

Punkten kommer att tas upp på nytt i strategigrupp
psykiatri missbruk.

Uppdrag/mål: Samverkan med kommunerna
Aktiviteter

Analys

Strategigrupp Barn och unga

Strategigrupp barn och unga arbetar enligt
framtagen handlingsplan tillsammans med
kommunerna. T ex samverkan med skolhälsovården,
ungdomsmottagningar, mini-maria.

Strategigrupp äldre

Strategi för 2018-2022 är framtagen i samverkan och
fastställd i Reko. Strategin innehåller två
huvudsakliga stora arbetsområden Hälsofrämjande
och förebyggande samt Trygg och säker vård och
omsorg. Övergripande mål är formulerade på lång
och kort sikt. Handlingsplaner för respektive
arbetsområde tas fram och aktiviteter genomförs i
samverkan med de arbetsgrupper som finns i länet.

Strategigrupp Psykiatri och missbruk

Arbetet enligt handlingsplan framtagen tillsammans
med kommunerna. Projekt planeras kring PEERsupport. Arbete planeras för revidering av
länsöverenskommelsen riskbruk, missbruk och
beroende.

e-Hälsoråd

Arbetet tillsammans med kommunerna för att
utveckla gemensamma e-hälsotjänster pågår. Fokus
bland annat på förberedelser inför Cosmic Link 2
uppgraderingen och videomöten för vårdplanering.

Uppdrag/mål: Välfungerande ambulanssjukvård
Aktiviteter

Analys

Uppföljning av lättvårdsambulans

Beläggningen på lättvårdsambulansen är idag cirka
60 procent vilket ligger i nivå med planeringen.

Ytterligare en fullvärdig dagambulans införskaffas
inom Jönköpingsområdet

Ingår i den fortsatta utvecklingen inom
ambulanssjukvården utifrån den utredning som
presenterades i maj.

Uppdrag/mål: Kartlägga och ta fram en plan för behovet av insatser och
resursförstärkningar inom PTSD
Aktiviteter

Analys

Planera för kartläggning

Ingår i arbetet med kunskapsstyrning och i det
programområdet som heter trauma. Förstärkning
genom att fler får basutbildning steg 1.
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Uppdrag/mål: Konsekvenserna av vårdvalsinförandet 2010 ska utredas när det gäller
socialmedicinska mottagningar och denna patientgrupp.
Aktiviteter

Analys

Genomföra utredningen

Planeringsarbetet för en beroendemottagning är
återupptaget tillsammans med kommunerna.

Uppdrag/mål: En avveckling av vårdvalet inom ögonsjukvården ska påbörjas.
Aktiviteter

Analys

Ett första steg är att ta fram en plan för arbetet
under första halvåret 2018 där även en utvärdering
av vårdval ögon ingår.

En plan för hur utvärderingen ska genomföras är
framtagen. Utredare har anlitats och påbörjat
arbetet med utvärderingen och förslag till
avveckling.

Uppdrag/mål: Insatser ska göras för att stärka förlossningsvården inom Region
Jönköpings län med bland annat fler barnmorskor.
Aktiviteter

Analys

Ta fram en handlingsplan utifrån riktlinjer kring
statsbidrag för att förstärka förlossningsvården och
kvinnors hälsa.

Arbete pågår utifrån riktade statsbidrag inom flera
områden; förbättra arbetsmiljö, förstärka
personaltäthet, utforma eftervård, utforma
vårdkedjan för att skapa en trygg och säker vård för
kvinnan i samband med graviditet, förlossning och
eftervård. Utveckla och/eller ta till sig de
kunskapsstöd som finns inom vårdområdenas
graviditet, förlossning och eftervård samt förbättra
neonatalvården.

Framgångsfaktorer: God cancervård
Uppdrag/mål: Arbeta utifrån RCC sydöst sex löften till invånarna.
Aktiviteter

Analys

Utveckling och uppföljning av löften för alla
patienter

Ingår i arbetet med standardiserade vårdförlopp,
samt i arbetet med det nationella, regionala och
lokala arbetet med kunskapsstyrning.

Uppdrag/mål: Standardiserade vårdförlopp cancer
Aktiviteter

Analys

Fortsatt utveckling och förvaltning av
standardiserade vårdförlopp

Arbetet fortgår enligt plan. Arbetet under hösten
kommer även handla om hur vi går in ett permanent
arbetssätt för SVF.

Uppdrag/mål: Förebyggande arbete inom cancersjukvården
Aktiviteter

Analys

Cancerpreventionsplan

Arbete pågår inom respektive klinik.
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Uppdrag/mål: Utreda möjligheten att utveckla ett samlat center för vård av
prostatacancer inom Region Jönköpings län eftersom vi ser en ökad volym av dem som
drabbats av prostatacancer.
Aktiviteter

Analys

Utredning vilka förutsättningar som finns och vad
det skulle innebära.

Arbetet pågår

Uppdrag/mål: Rehabiliteringskedjan ska stärkas efter cancersjukdom.
Aktiviteter

Analys

Genomgång och utveckling av cancerrehabilitering

Arbetet pågår

Strategiska mål: Säker hälso- och sjukvård
Framgångsfaktorer: Effektiva och ändamålsenliga processer
Uppdrag/mål: Säker vård alla gånger
Mätetal
Vårdprevention

Målvärde

Resultat

Analys

90 %

90 %

Andel riskpatienter som efter bedömning i
Senior Alert, erhållit förebyggande åtgärd
inom fall, nutrition och trycksår. 2 av 3
verksamhetsområden når målvärdet på 90 %.
Det område som inte når målvärdet är
kirurgisk vård, där de enheter som ej uppnått
målet ska analysera resultaten under hösten
och vidta åtgärder.

Aktiviteter

Analys

Säker vård alla gånger

Arbetet fortsätter bland annat genom att
chefsläkare deltar vid varje ledningsmöte. Arbete
sker fortlöpande med de områden i "Säker vård - alla
gånger" som är aktuella för respektive klinik. Under
hösten läggs särskilt fokus på basala hygienrutiner
och klädregler.
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Verksamhetsstatistik
Primärvård

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Antal besök läkare

578 766

431 758

147 008

varav länets invånare

301 949

298 391

3 558

varav distansbesök

7 315

238

7 077

276 817

133 367

143 450

267 713

123 373

144 340

Antal besök, annan personalkategori

535 996

506 461

29 535

varav länets invånare

509 377

498 770

10 607

varav distansbesök

1 075

51

1 024

26 619

7 691

18 928

19 599

431

19 168

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Antal besök läkare

275 016

268 767

6 249

varav länets invånare

261 880

256 970

4 910

13 136

11 797

1 339

Antal besök, annan personalkategori

223 242

216 814

6 428

varav länets invånare

215 948

210 272

5 676

7 294

6 542

752

Vårdtid i dagar

132 796

142 964

-10 168

varav länets invånare

129 123

138 732

-9 609

3 673

4 232

-559

Vårdtillfällen

36 410

35 514

896

varav länets invånare

34 880

33 930

950

1 530

1 584

-54

582

602

-20

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Antal besök läkare

17 672

17 856

-184

varav länets invånare

16 815

16 713

102

857

1 143

-286

Antal besök annan personalkategori

70 585

67 765

2 820

varav länets invånare

68 967

66 002

2 965

1 618

1 763

-145

Vårdtid i dagar

36 549

36 558

-9

varav länets invånare

34 987

35 514

-527

varav utomlänspatienter

1 562

1 044

518

Vårdtillfällen

3 041

3 027

14

varav länets invånare

2 821

2 781

40

varav utomlänspatienter

220

246

-26

Disponibla vårdplatser (egna)

129

136

-7

varav utomlänspatienter
varav distansbesök

varav utomlänspatienter
varav distansbesök
Specialiserad somatisk vård

varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter
Disponibla vårdplatser (egna)
Specialiserad psykiatrisk vård

varav utomlänspatienter

varav utomlänspatienter
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Primärvård
Länets invånare gör nästan 60 procent av öppenvårdsbesöken i primärvården. Av alla
läkarbesök är andelen som sker i primärvård 52 procent och av alla övriga besök är andelen
som sker i primärvård 64 procent.
Antalet producerade läkarbesök fortsätter att öka kraftigt (34 %) jämfört med perioden januari
till augusti 2017 och det är distansbesök av utomlänspatienter som förklarar nästan hela
ökningen. Länets invånare konsumerar cirka 3 500 (1 %) fler läkarbesök i år. Drygt 2 procent
av läkarbesöken av länets invånare är distansbesök.
Antalet producerade besök av annan personalkategori ökar också (5,8 %). Även för dessa
besök förklaras en stor del av att utomlänspatienter har haft fler distansbesök. Länets invånare
ökar besöken med 2 procent.
Specialiserad somatisk vård
Inom den specialiserade somatiska vården ökar antalet besök av länets invånare till både
läkare och annan personalkategori med 2-3 procent även besök av utomlänare ökar jämfört
med 2017.
Antalet vårdtillfällen ökar under året samtidigt som antalet vårddagar totalt sett minskar. Det
innebär att medelvårdtiden minskar vilket troligen är effekter av ”trygg och säker hemgång”
där antalet vårddagar med utskrivningsklara patienter minskar men även av att vårdprocesser
kontinuerligt effektiviseras, exempelvis Rapid Recovery inom ortopedi, och bidrar till kortare
vårdtider.
Disponibla vårdplatser minskar med 20 stycken jämfört med 2017 den största minskningen
finns inom kirurgisk vård (-13,4 vårdplatser).
Specialiserad psykiatrisk vård
Inom den psykiatriska vården är läkarbesöken i nivå med 2017. Besök till annan
personalkategori ökar med 4 procent och det är länets invånare som gör fler besök.
Inom slutenvården minskar länets invånare konsumtionen av antalet vårddagar med drygt 500
dagar medan motsvarande ökning finns av invånare från andra län.
Det omvända förhållandet finns när det gäller antalet vårdtillfällen där länets invånare ökar
antalet vårdtillfällen och utomlänspatienter minskar. Det innebär att medelvårdtiden minskar
för länets invånare men ökar för utomlänspatienter inom psykiatrin.
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Lärande och förnyelse
Strategiska mål: Professionell kunskap och förbättringskunskap
Framgångsfaktorer: Lärande i vardagen
Uppdrag/mål: Anpassa verksamheten till nationella riktlinjer
Aktiviteter

Analys

Utveckla arbetssätt för att följa nationella riktlinjer

De nationella riktlinjerna följs upp av respektive
verksamhet samt de medicinska programgrupperna.

Uppdrag/mål: Använda och utveckla kliniskt kunskapsstöd
Aktiviteter

Analys

Följer den nationella utveckling och genomför lokala
anpassningar vid behov

Arbete pågår med att ersätta Fakta och vårdriktlinjer
med det nationella kliniska kunskapsstödet. Ska ingå
i den nya vårdgivarwebben.

Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Ekonomi i balans nämnden
för Folkhälsa och sjukvård

0 tkr

-151 555 tkr Budgetavvikelsen för FS nämndens
ansvarsområden är minus 151,5 miljoner
kronor. Samtliga verksamhetsområden har
åtgärdsplaner för en ekonomi i balans.

Prognos nämnden Folkhälsa
och sjukvård

0 tkr

-190 900 tkr Efter ett par år av förhållandevis små
minusresultat sett till omslutning ser
prognosen för 2018 bekymmersam ut.

Verksamhetsområde inkl privata, mnkr

Analys

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Aug 2018

Prognos 2018

8,6

7,2

3,3

7,0

-7,7

-26,6

-40,6

-32,0

27 Folktandvården

5,2

7,7

-1,1

-5,5

30 Medicinsk vård

-46,7

-10,0

-4,0

-15,0

31 Kirurgisk vård

-78,0

-56,6

-58,4

-76,0

16,9

-15,0

-15,3

-21,0

-101,8

-93,3

-116,1

-142,5

63,6

42,0

-35,4

-48,4

-38,2

-51,3

-151,5

-190,9

20 Privata vårdgivare
21 Vårdcentralerna Bra Liv

32 Psykiatri, rehabilitering o diagnostik
Summa verksamhetsområde inkl privata
10 Regionens åtagande/centrala poster
Totalt FS nämnd
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Efter augusti månad är budgetavvikelsen minus 151,5 miljoner kronor för FS nämndens
områden. Under augusti har ekonomin utökats för ambulanssjukvården och statsbidrag,
sammantaget ger dessa en förstärkning med 72 miljoner kronor. Nettokostnaden ökar med 6
procent 2018 inklusive statsbidragen och exklusive statsbidragen är nettokostnadsökningen
hela 7 procent. Det är mer än vad som kompenserats i budget och bidrar till att
budgetavvikelsen växer jämfört med 2017.
Orsakerna till att nettokostnaden ökar finns på både intäktssidan och kostnadssidan och den
försämrade budgetavvikelsen syns både centralt och hos verksamhetsområdena. Intäkterna
minskar framförallt för asylsökande men även för utskrivningsklara patienter.
Budgetavvikelsen centralt/regionens åtagande beror främst på ökade kostnader för köpt vård
inom riks- och regionsjukvården (minus 62,5 miljoner kronor till och med augusti) samt
kostnader för centralt budgeterade läkemedel bland annat för blödarsjuka (minus 15 miljoner
kronor till och med augusti). I augusti har statsbidrag som avser vårdval primärvård bokats
centralt/regionens åtagande vilket tillfälligt förbättrar resultatet med 23 miljoner. Dessa
statsbidrag kommer att fördelas ut i september.
Verksamhetsområdenas budgetavvikelse försämras successivt även om en viss uppbromsning
har skett de senaste månaderna rensat för effekter av statsbidragen. Fler årsarbetare bidrar till
att lönekostnaderna ökar mer än vad som kompenserats i budget. Kostnaderna för inhyrd
personal (125,6 miljoner kronor) ligger strax över föregående år (123 miljoner kronor).
Prognosen för helåret är minus 191 miljoner kronor vilket är 140 miljoner kronor sämre än
2017. Prognosen är dock bättre än en rak framskrivning (-227 mnkr) och indikerar att
pågående handlingsplaner för en ekonomi i balans får viss effekt under året sista månader och
nettokostnadsökningen beräknas för 2018 minska från nuvarande 6 procent till 5.
Verksamhetsområdenas prognos innebär ett försämrat resultat på 50 miljoner kronor (från
minus 93 till minus 143 miljoner kronor) jämfört med bokslut 2017.
Regionens åtagande/centrala poster beräknas gå från ett överskott på 42 miljoner kronor 2017
till ett underskott på 48 miljoner kronor. Det innebär en försämring på 90 miljoner kronor.
Utöver ökade kostnader för köpt vård och läkemedel bidrarar även ny hantering av de riktade
statbidragen till att försämra resultatet.

Uppdrag/mål: Översyn med inriktning på att högst en patientavgift betalas inom 24
timmar ska göras, med plan för införande.
Aktiviteter

Analys

Ta fram ett förslag till modell för patientavgift.

Arbete pågår

Region Jönköpings län, Delårsrapport

21(49)

Uppdrag/mål: En översyn görs av ACG som ersättningsystem, där målsättningen är att en
sänkning av ACG görs från 50 till 30 procent.
Aktiviteter

Analys

Genomföra en översyn av ACG

En översyn är gjord och presenterad vid nämnden
för folkhälsa och sjukvård i september.

Läkemedel
Läkemedel är ett viktigt verktyg i sjukvården för att skapa hälsoekonomiska vinster och ge
patienter ökad livskvalitet. Det är också en stor kostnadspost där det är viktigt att ha en
kostnadseffektiv läkemedelsförskrivning.
Region Jönköpings län kommer under 2018 få tillbaka mer återbäring/rabatt än tidigare för
läkemedel mot hepatit C, vilket begränsar kostnadsutvecklingen mellan åren. Trots detta
förväntas den totala kostnadsutvecklingen bli 7,4 %. Detta förklaras bland annat av ökade
kostnader för blödarpreparat samt nya läkemedel inom onkologin. Prognosen är osäker
eftersom det handlar om kostnadskrävande läkemedel till få patienter. Kostnadsutveckling för
läkemedel är i nivå med riket.
Avvikelse
Tertial 2 2018 Tertial 2 2017 Förändring % Prognos 2018
Belopp i mnkr
mot budget
Läkemedel*
801,2
746,3
7,35%
1205
9,6
Beredningar/abonnemang eget
12,9
11,8
9,32%
19,9
0
sjukhusapotek
Summa
814,1
758,1
7,38%
1 224,9
9,6
* Externa kostnader för läkemedel inom och utanför förmån (recept och rekvisition), inklusive
rabatter/återbäringar

Tandvård
Medborgare och kund
Strategiska mål: Bra munhälsa, God tandvård
Framgångsfaktorer: God tillgänglighet och bemötande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel nya patienter som
fått tid till undersökning och
behandling inom 180 dagar.

90%

23%

Enbart ett fåtal allmäntandvårdskliniker kan
ta emot nya patienter.

Andel revisionspatienter
som fått tid till undersökning
och behandling inom 180 dagar
från måldatum

90%

Klinikerna i Gränna och Mullsjö har just nu
möjlighet att ta emot nya patienter. Övriga
kliniker har det inte.
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Tillgängligheten är en utmaning till följd av
hög efterfrågan samtidigt som
generationsskifte pågår inom folktandvårdens
samtliga yrkeskategorier. Utöver detta är
också vissa yrkesgrupper svårrekryterade.
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Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Specialisttandvården: Andel
akuta remisspatienter som
väntat mindre än 7 dagar

90%

100%

Mål uppnått.

Specialisttandvården: Antal
remisspatienter som väntat mer
än 60 dagar

0

941

Specialisttandvården uppvisar en delvis
splittrad bild avseende kösituation.
Radiologen och orofacialmedicin har ingen
kö. Käkkirurgen, pedodonti och
parodontologikliniken har kö på ca 6 månader
för oprioriterade patienter. Oral protetik,
endodonti samt ortodonti har en kö som är
ca ett år. Inom ortodontin är den något längre
i Värnamo och Nässjö. Den längsta kön
uppvisar bettfysiologi med 18 månader, men
man arbetar intensivt med att korta även
denna.

Aktiviteter

Analys

Fortsätta arbetet med att förbättra tillgängligheten

Arbete med rekrytering av samtliga yrkeskategorier
pågår. Förbättringsarbete pågår. Arbetsuppgifter ska
fördelas till rätt yrkeskategori. Friska patienter ska
kallas mer sällan.

Process och produktion
Verksamhetsmått
Tandvård

Tertial 2 2018

Antal patienter barn- och
ungdomstandvård*

Tertial 2 2017

Förändring antal

Förändring %

46 022

44 730

+1 292

+2,9 %

106 198

105 006

+1 192

+1,1 %

45 739

44 197

+1 542

+3,5 %

Antal patienter med rätt till
tandvårdstöd;
munhälsobedömning

3 174

3 281

-107

-3,3 %

Antal patienter med rätt till
tandvårdstöd; nödvändig
tandvård

2 493

2 507

-14

-0,6 %

Antal patienter
allmäntandvård
Antal patienter
specialisttandvård

* 2018 har 22-åringar tillkommit (finns ej med 2017)

Tabellen ovan avser färdiga behandlingar. Antalet behandlade barn och ungdomar har ökat
mellan 2017 och 2018 vilket förklaras av att ytterligare en årskull (22-åringar) tillkommit.
När gäller vuxna patienter till såväl allmän- som specialist-tandvård har antalet behandlade
ökat trots bortfall av 22-åringar. Samtidigt som antalet patienter ökar minkar intäkterna. Det
beror på att antal åtgärder minskar per patient samt att åtgärdsmixen kan ha förändrats.
Region Jönköpings län, Delårsrapport
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Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktorer: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i balans Tandvård

0 tkr

-1 136 tkr

Budgetavvikelsen är för Folktandvården är
minus 1,1 miljoner kronor

Prognos Tandvård

0 tkr

-5 500 tkr

Handlingsplan för ekonomi i balans är
framtagen av ledningsgruppen och kommer
att effektueras under senare delen av 2018
samt 2019. Handlingsplanen innebär ett
arbete med att få en större följsamhet att
debitera enligt taxan för de åtgärder som
utförs på patienter samt att se över hur
prioritering mellan barn och vuxna görs
mellan olika kliniker med hänsyn till
socioekonomiska faktorer.

100 %

94 %

Jämfört med tertial 2:2017 har intäkterna för
tertial 2:2018 minskat med 6 procent vilket
motsvarar 6,6 mnkr. Arbetade timmar har för
tertial 2:2018 minskat med 0,9 procent (-1
700 timmar) jämfört med samma period
2017.

Produktivitet mätt som
produktionspoäng i förhållande
till arbetade timmar inom
allmäntandvården
(Folktandvård)

Fler yngre och mindre erfarna tandläkare
samt att fler åtgärder som tandläkare tidigare
utförde utförs nu i högre grad av
tandhygienister innebär minskade intäkter.
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REGIONAL UTVECKLING
Det regionala utvecklingsuppdraget är brett och involverar verksamheter som drivs av Region
Jönköpings län såsom Jönköpings länstrafik, Smålands musik och teater, våra egna skolor och
verksamheter som Region Jönköpings län delfinansierar eller påverkar genom samverkan och
samproduktion.
Mellan maj och augusti 2018 har revideringen av den Regionala utvecklingsstrategin (RUS)
kommit in i slutfasen då planen är att ha en remissutgåva klar för beslut i september och som
fram till årsskiftet är ute på remiss. Beslut planeras i regionfullmäktige februari/mars 2019.
Samtidigt är uppföljning av den OECD-rapport som togs fram för Småland och Blekinge
2012 försenad och planerad vara klar i november. Samordningen kring bredbandsutveckling,
kompetensförsörjning och näringslivsutveckling är fortsatt prioriterade frågor.
Inom regional utveckling arbetar vi utifrån huvudområdena:





Arbetsmarknad och näringsliv
Kunskap och innovation
Livsmiljö
Samhällsplanering

Aktiviteter

Analys

Revidering av den regionala utvecklingsstrategin
(RUS)

RUS remissen planeras gå ut i oktober. Se ovan.

Förtydliga och ta fram kriterier, metoder och
mätningar avseende projektmedel och andra
stödformer

2019 kommer ett nytt handläggningssystem
NYPS2020 lanseras för de statliga 1:1-medlen och i
samband med det kommer vi i större utsträckning
övergå till digitalt ansökningsförfarande. Det innebär
också att uppföljning, kategorisering mm kommer
att byggas in i det nya systemet. Arbete pågår och
kommer att intensifieras under hösten.

Omvärldsbevakning och utbyte både i länet,
nationellt och internationellt sker kontinuerligt.

Omvärldsbevakningsarbetet fortgår enligt plan. De
demografiska utmaningarna kvarstår och 2017-2019
pågår ett nationellt projekt som heter Framsyn 2050
för att skapa kunskap och förberedelse för
framtiden. Projektet leds av Reglab och involverar
alla regioner i Sverige.

Arbetsmarknad och näringsliv
Inriktningsmål näringsliv och arbetsmarknad




En attraktiv arbetsmarknad och ett utbildningsutbud med hög kvalitet anpassat efter
befolkningens och arbetsmarknadens behov.
2025 är Region Jönköpings län en konkurrenskraftig industriregion och har ett breddat
näringsliv med betoning på kunskapsintensiva företag.
Länets välstånd byggs av ett dynamiskt och hållbart näringsliv med spetskompetens som
skapar produkter och tjänster av hög kvalitet och efterfrågan på en internationell marknad.
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Mätbara målvärden – årsmått där resultat redovisas i årsredovisning
•
•
•
•
•

Antal nystartade företag per 1 000 invånare i länet ska vara över riksgenomsnittet.
Nettoinflyttningen av högutbildade ska öka.
Andelen länsinvånare i arbetsför ålder utan arbete eller egen försörjning ska minska i
förhållande till föregående år.
Lönesummautvecklingen ska närma sig rikssnittet och gapet mellan kvinnors och mäns löner
minska.
Sysselsättningsgraden bland utlandsfödda ska öka.

Aktiviteter

Analys

Stötta länets näringsliv

Arbetet fortgår. Inom ramen för uppföljning av
länets handlingsplan för integrering av klimat- och
miljöperspektivet som ska ske fram till augusti, görs
en inventering av vad som skett i denna fråga i länet
senaste året.

Stärka digitaliseringsprocessen inom näringslivet

Genomförandearbetet med den förstudie som
beviljats av Tillväxtverket inom ramen för Smart
Industri är igång. Tema Digitaliseringskonferensen
arrangerades den 29/8 på Elmia.

Arbete med regional skogsstrategi

Den regionala skogsstrategin är klar. Nu påbörjas
arbetet med aktiviteterna i handlingsplanen och
arbetet kommer att samordnas med Träregion
Småland.

Fortsatt arbete inom Träregion Småland/Smart
Housing Småland

Rekrytering av en samordnare är i sin slutfas.

IT-spåret

Driftsavtal är påskrivet för verksamhet 2018-2022
mellan Kommunal utveckling, Eksjö kommun
Campus I12 och Samordningsförbundet Finnveden,
Södra Vätterbygden och Höglandet.

Traineejobb och feriepraktikplatser inrättas för unga
och arbetslösa i Jönköpings län.

Arbetet ute i kommunerna och med Ung Drive har
pågått under sommaren enligt plan.

När det gäller Smart Housing Småland (SHS) rullar
verksamheten på enligt den verksamhetsplan som är
antagen. Månatliga avstämningsmöten via Skype
sker mellan projektledaren för SHS och ansvariga
tjänstemän för satsningen i Regionerna resp.
Länsstyrelserna. En regional workshop mellan SHS
och Regionerna/länen kommer att äga rum i
november.

Kunskap och innovation
Inriktningsmål Innovation och kunskap
Alla människor har lika möjligheter att delta och bidra i ett tillgängligt, sammanhållande och
hälsofrämjande samhälle, som präglas av jämlikhet, jämställdhet och mångfald.
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Mätbara målvärden - årsmått där resultat redovisas i årsredovisning
•
•
•
•
•

Andelen länsinvånare som har högre utbildning än en treårig gymnasieutbildning ska närma
sig rikssnittet.
Andelen elever som väljer gymnasiala yrkesprogram ska öka i förhållande till föregående år.
Antalet platser på länets yrkeshögskoleutbildningar ska öka i förhållande till genomsnittet de
senaste tre åren.
Antalet studerande på Yrkeshögskola ska öka i förhållande till föregående år.
Region Jönköpings läns position i Reglabs innovationsindex ska förbättras jämfört med
föregående år.

Aktiviteter

Analys

Arbeta vidare med systemet BRP+
(bruttoregionprodukt)

Arbetet fortsätter inom BRP+ med Workshop nr 2
(Reglab).

Näringslivet erbjuds valideringscheckar för att stärka
och utveckla kompetensen.

Regional utveckling har haft dialog med
Arbetsförmedlingen, Skärteknikcentrum och IF
Metall. Målgruppen för valideringen är planerad att
gälla utrikesfödda kvinnor/kvinnor. Den juridiska
aspekten måste utredas innan vidare arbete kan
göras. Oklart om regionala medel får riktas direkt
mot företagen eftersom förordning saknas.

Ett regionalt tillväxt- och innovationsråd skapas

Avvaktar bildandet i väntan på att översyn över alla
råd har gjorts.

Verka för att inrätta ett Industriellt
utvecklingscentrum IUC

Ny VD är anställd på Träcentrum i Nässjö, som också
är ett IUC (det enda i vårt län).

Livsmiljö
Inriktningsmål Livsmiljö
Jönköpings län ska ha en stark identitet, goda livsvillkor samt en god och sund arbetsmiljö som är
attraktiv för alla som lever, verkar och bor i vårt län.

Mätbara målvärden - årsmått där resultat redovisas i årsredovisning
•

Länets negativa inrikes flyttnetto ska vändas till ett positivt flyttnetto.

Aktiviteter

Analys

Filmbyn Småland

Ny ansökan inkommen för beslut i ANA i september.

Hållbar turismutveckling och friluftsturism

Arbete pågår enligt plan. Lägesrapport är levererad
till regionen i juni.

I samråd med spelkulturens aktörer genom en
förstudie bilda ett spelkulturinstitut

Dialog med politiken ska genomföras innan fortsatt
planering,

Skapa förutsättningar för konstutövare

Arbete pågår.

Projekt Vandringsleder i Småland

Rapport om hur arbete fortgår inlämnad i juli från
Mullsjö kommun som är värd för projektet.
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Internationellt arbete
Vi lever i en global värld där omvärldens förändringar snabbt avspeglas i vår vardag. Det
internationella perspektivet är en viktig beståndsdel i det regionala utvecklingsarbetet.
Aktiviteter

Analys

Utländska direktinvesteringar

Arbete med våra fyra fokusområden fortlöper i olika
takt. E-handel och logistik har fått mycket fokus i och
med en pågående ansökning för ett ERUF projekt
som direkt gynnar området. Ett nytt fokusområde
har kunnat växa fram i länet genom etablering av ett
datacenter i Mariannelund. På sikt en betydande
finansiell investering som också kommer att
innebära ett fyrtiotal jobb på orten. Arbete pågår för
att säkra ytterligare en site till vårt län. Dessutom
pågår ansträngningar att få igång ett fokuserat
arbete mot tio befintliga utlandsägda bolag och
stötta dem i sina planer på eventuella expansioner
och att dessa verkligen hamnar i Sverige och inte på
en site i annat land.

Model EU

Model EU är ett rollspel med syfte att ge
gymnasieelever en större förståelse för hur arbetet i
EU går till och hur komplext det är. Det är initialt ett
samarbete mellan Europa Direkt Halland och Europa
Direkt Jönköping. Klasser från Jönköpings län samt
Halland träffades under rollspelet iklädda roller som
parlamentariker från olika länder och partigrupper.

Europaveckan

Europaveckan äger rum v. 19 i samverkan med
länets kommuner.

Be Global

Arbetet fortgår i projektet enligt plan. Likaså är
beslutsprocessen igång för Region Jönköpings läns
medfinansiering inför fortsättningsprojektet
"Beglobal 2.0" med start 2019-05-01. Ärendet
förväntas kommer för beslut i ANA.
Nära kopplat Beglobal finns också länets arbete inom
"Regional Exportsamverkan" RES. Arbetet fortgår
och ansökan om medel från Tillväxtverket för vårt
läns etablering av RES förväntas insändas under
september.
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Utbildning och kultur
Medborgare och kund
Strategiskt mål: Medborgarnas intresse och engagemang i samhällslivet. Alla
länsinvånare ska ha möjlighet att vara delaktiga i kulturlivet, till
kulturupplevelser och till eget skapande.
Framgångsfaktor: Genom egna insatser och stöd till föreningslivet skapa engagerade och
kulturintresserade medborgare och fler mötesplatser. Kulturverksamhet i alla
kommuner i Jönköpings län.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Publik Smålands Musik och
Teater - Kulturhuset Spira

41 000

41 481

Teaterföreställningen "Den sista Elden" skulle
ha spelats under april men har flyttats till
hösten.
Den säsongsplan som låg till grund för budget
och tertialmål har genomgått ett antal
förändringar på grund av det negativa
ekonomiska resultatet för Smålands Musik
och Teater 2017. Vissa föreställningar har
flyttats, andra har strukits. Prognosen för
helåret pekar dock på att verksamheten når
målet under förutsättning att försäljningen
fortsätter att hålla planen.

Publik Smålands Musik och
Teater - utanför kulturhuset
Spira

11 600

12 817

Målet uppfyllt.

Publik vid föreställningar för
barn och ungdom

15 000

15 098

Målet uppfyllt.

Andel kommuner inom
länet där det varit
föreställningar eller annan
kulturverksamhet

84%

100%

Kultur och utveckling samt Smålands Musik
och Teater har bedrivit verksamhet i alla
länets kommuner.

Process och produktion
Utbildning
Egna folkhögskolor - elevveckor

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Förändring

2017

14 700

16 087

-1 387

14 740

0

0

0

33 625

1 072

607

465

2 334

Summa

15 772

16 694

-922

50 699

Gymnasieutbildning naturbruk - elevveckor

14 720

13 966

754

13 990

Uppdragsutbildning naturbruk - elevveckor

2 431

2 697

-266

2 829

17 151

16 663

488

16 819

Övriga folkhögskolor - elevveckor (enbart år)
Uppdragsutbildning - folkhögskolor - elevveckor

Summa
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Det har varit en god tillströmning av elever vid folkhögskolorna och vid naturbruksgymnasierna.
Antalet deltagare i etableringskursen för nyanlända vid Värnamo folkhögskola har dock minskat
jämfört med föregående år.

Smålands Musik och Teater

Tertial 2 2018

Totalt antal publik

Tertial 2 2017

Förändring

2017

54 298

49 786

4 512

103 415

Totalt antal föreställningar

333

357

-24

644

Publik per föreställning

163

139

24

161

Publikantalet visar att Smålands Musik och Teaters utbud är attraktivt och tas emot på ett
positivt sätt. Trots att vissa föreställningar under den första delen av året har flyttats eller
strukits har det totala publikantalet ökat jämfört med föregående år.

Ekonomi
Strategiska mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i balans nämnden
för Arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet

0 tkr

13 163 tkr

Verksamhetområde Utbildning och kultur
+3,5 mnkr, Centrala anslag +9,6 mnkr

Prognos nämnden för
Arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

0 tkr

10 100 tkr

Verksamhetsområde Utbildning och kultur
+2,1 mnkr, Centrala anslag + 8,0 mnkr

Verksamhetsområde, mnkr

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Aug 2018

Prognos 2018

41 Utbildning och kultur

-0,7

-2,6

3,5

2,1

10 Regionens åtagande/centrala poster

13,1

1,5

9,6

8,0

Totalt ANA nämnd

12,3

-1,2

13,1

10,1

Efter augusti månad är budgetavvikelen plus 13,1 miljoner kronor för ANA nämndens
områden. Nettokostnaderna 2018 är i nivå med föregående år.
Verksamhetsområdet Utbildning och kulturs budgetavvikelse är plus 3,5 miljoner kronor. Den
största delen av överskottet kan hänföras till de egna folkhögskolorna. Smålands Musik och
Teater har ett mindre underskott (-0,2 mnkr). Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt
stabil.
För Centrala anslag redovisas:
- Bidrag och stöd till olika organisationer
- Projektmedel (regionala utvecklingsmedel)
- Nämndens egna kostnader
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- Statsbidrag (kulturbidrag) i form av intäkter
Centrala anslag visar på en positiv budgetavvikelse totalt 9,6 miljoner kronor. Överskottet t o
m augusti beror i huvudsak på låg förbrukning av projektmedel jämfört med budgeten som är
periodiserad i tolftedelar. Kostnaderna avseende projektmedel bokförs vid beslutstillfället och
kan därför variera under året. Mindre överskott finns på ett par av anslagen där hela
budgetanslaget inte är intecknat i form av fasta bidrag. För det nya anslaget avseende
valideringscheckar är ännu inget utbetalt, vilket innebär ett överskott på 0,5 miljoner kronor.
Även kostnaderna för sommarpraktikanter har hittills varit små jämfört med budgetanslaget
på 0,6 miljoner kronor. Nämndens egna kostnader ligger i nivå med budget. Erhållna
statsbidrag uppgår till budgeterad nivå.
Prognosen helår för ANA nämnden är plus 10,1 miljoner kronor, vilket är 11,2 miljoner
kronor bättre än 2017 års utfall.
Helårsprognosen för verksamhetsområdet Utbildning och kultur är plus på 2,1 miljoner
kronor. För egna folkhögskolor prognostiseras en budgetavvikelse på plus 2 miljoner kronor.
Avvikelsen förklaras till största delen av att etableringskursen för nyanlända har gett ett
intäktsöverskott. Etableringskursens omfattning ser ut att minska under resten av året. I
prognosen är intäkterna beräknade på hittills tilldelad nivå. Årsprognosen för Smålands Musik
och Teater är minus 0,8 miljoner kronor, vilket förklaras av att konferensverksamheten inte
når intäktskravet samt att hyresintäkterna är något lägre än beräknat.
Prognosen för övrig kulturverksamhet visar en positiv budgetavvikelse på 0,9 miljoner
kronor, vilket främst förklaras av ökade statsbidrag till regionbiblioteksverksamheten.
Naturbruksgymnasiernas ekonomi är fortsatt stabil. Förskjutningar av planerade byggnationer,
och därmed inte några förhöjda hyresnivåer, gör att prognosen även för innevarande år
kommer att vara positiv. Höstens antagning visar att ett ökat antal elever valt
naturbruksgymnasierna i vårt län. Prognosen kommer att presenteras för utvecklingsrådet i
oktober.
Prognosen för centrala anslag plus 8 miljoner kronor, där överskott förväntas för ett par av
anslagen för verksamhetsstöd och bidrag eftersom dessa inte fullt ut är intecknade i form av
fasta bidrag. Det nya anslaget för valideringscheckar på 0,8 mnkr kommer inte att kunna
utnyttjas då det är oklart om regionala medel får riktas direkt mot företagen eftersom
förordning saknas.
För helåret 2018 förväntas ett mindre överskott för de delar som avser bidrag och
sommarpraktikanter. Helårsprognosen för utnyttjande av projektmedel innehåller en del
osäkerhet, men i nuläget görs bedömningen att ett överskott i storleksordningen 6 mnkr
kommer att finnas på detta anslag (som uppgår till 14 mnkr). När det gäller projektmedel
prioriteras användningen av de statliga 1:1-medlen och redovisningen av dessa ingår inte i
regionens räkenskaper. Tillgängliga 24 mnkr för 1:1-medel förväntas förbrukas under året.
Nämndens egna kostnader förväntas även fortsatt vara i budgetbalans. Statsbidragen förväntas
uppgå till budgeterad nivå.
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Samhällsplanering
Samhällsplanering handlar om att skapa och utforma det framtida samhället. Området involverar
många olika delar såsom infrastruktur, kommunikationer, bostadsplanering och attraktiva miljöer.
Aktiviteter

Analys

Fortsatt arbete inom vår regionala
projektorganisation som arbetar med
Sverigeförhandlingen

Projektet avslutades formellt vid halvårsskiftet 2018.
Slutrapport och ekonomisk sammanställning håller
på att färdigställas.

Nordic Infra Center

Projektet löper på och arbetet med att projektet ska
upparbeta sina kostnader samt uppnå sina mål har
fullt fokus. Projektet planerar att lämna in en
ansökan till Tillväxtverket för en fortsättning.

Framtagande av en länsplan för regional
transportinfrastruktur

Regeringen har fastställt de ekonomiska ramarna för
de regionala transportplanerna och innehållet i
planen för Jönköpings län kommer har fastställts av
Regionfullmäktige.

Ta fram och genomföra en regional handlingsplan
för att integrera och stärka klimat- och
miljöperspektiven i det regionala tillväxtarbetet för
perioden 2017-2020.

Under augusti uppdateras planen för att under
september skickas in till Tillväxtverket.

Alla länsinvånare har rätt till ett snabbt fungerande
bredband från ett robust nät. Ta fram en regional
bredbandsstrategi med tillhörande bredbandsmål

Arbete med en bredbands- samt en
digitaliseringsstrategi har påbörjats vid ett möte på
konferensen Tema Digitalisering. Klar under hösten
2018.

Den digitala agendans insatsområden

Se ovan.

Utredning av investeringskostnader för hushåll och
företag

Förstudien var klar i slutet av januari 2018.

Kollektivtrafik
Medborgare och kund
Strategiskt mål: Ökad andel kollektiva resor samt behovsanpassade serviceresor för hållbar utveckling
Framgångsfaktor: Konkurrenskraftiga restider och hög turtäthet.
Mätetal
Prisvärdhet

Målvärde

Resultat

Analys

50%

45%

Enkäten som resultatet bygger på är
omarbetad till 2018 vilket är en orsak till att
resultatet har sjunkit. Förslag till nya
målvärden finns framtagna till nästa års
budget. Resultatet har dock förbättrats något
jämfört med föregående tertial.
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Framgångsfaktor: Nöjda kunder
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel nöjda kvinnor och
män index NKI - allmän trafik alla länsbor

60%

52%

Enkäten som resultatet bygger på är
omarbetad till 2018 vilket är en orsak till att
resultatet har sjunkit. Förslag till nya
målvärden finns framtagna till nästa års
budget. Resultatet är på samma nivå jämfört
med föregående tertial.

Andel nöjda kvinnor och
män index NKI - allmän trafik resenärer

73%

63%

Enkäten som resultatet bygger på är
omarbetad till 2018 vilket är en orsak till att
resultatet har sjunkit. Förslag till nya
målvärden finns framtagna till nästa års
budget. Resultatet har dock förbättrats något
jämfört med föregående tertial.

Andel nöjda kvinnor och
män index NKI - serviceresor

85%

81%

Resultatet är förbättrat jämfört med tertial 1.

Process och produktion
Strategiska mål: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv trafik
Framgångsfaktor: Andelen som reser med kollektivtrafik ska öka. Trafikutbud med högt
resande
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Antal påstigande/mil

9

9

Målet nås även om resultatet är lägre än
första tertialet. Under sommaren är det färre
resenärer.

Antal resor

Ökning
med 2%

1,2%

Resandet totalt har ökat med 1,2%. Ökningen
har kommit under sommaren och hela
ökningen beror på resandet med
sommarlovskortet. Utan det hade det varit en
minskning med ca 0,5%.
Nettoökningen av resorna med
sommarlovskortet är ca 20% under
sommarmånaderna.
Statistiken för resandet inom Västtågen har
justerats med siffrorna från
kundräkningssystemet som finns ombord. Här
återfinns en stor ökning av resandet.
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Länstrafik (tusental)

Tertial 2 2018

Tertial 2 2017

Förändring

Antal resor - buss och
tågtrafik

14 534

14 387

1,0%

Andel regelbundna
resenärer (% av länets
inv)

24%

23%

1%

Serviceresor (tusental)

449

442

1,6%

Färdtjänstresor

358

334

7,2%

91

108

-15,7%

Sjukresor

Antalet resor i tabellen avser alla resor inklusive skolkortsresor. I tabellen syns en viss
överflyttning av sjukresor till färdtjänstresor pga. regeländringen om färdtjänst till vården

Ekonomi
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Ekonomi i balans nämnden
för Trafik infrastruktur och miljö

0 tkr

5 001 tkr

Verksamhetsområde Länstrafiken: + 4 588 tkr,
Centrala anslag: + 413 tkr.

Prognos nämnden för Trafik
infrastruktur och miljö

0 tkr

1 800 tkr

Verksamhetsområde Länstrafiken: + 1 000 tkr,
Centrala anslag: + 800 tkr.

Verksamhetsområde, mnkr
60 Länstrafiken
10 Regionens åtagande/centrala poster
Totalt TIM nämnd

Bokslut 2016

Bokslut 2017

Aug 2018

Prognos 2018

-44,1

-34,6

4,6

1,0

3,4

1,4

0,4

0,8

-40,7

-33,2

5,0

1,8

Efter augusti månad är budgetavvikelen plus 5 miljoner kronor för TIM nämnden.
Nettokostnaderna i nivå med föregående år. Exklusive intäkter för viten har nettokostnaderna
ökat med 1 % 2018.
Verksamhetsområdet Länstrafikens budgetavvikelse efter augusti månad är plus 4,6 miljoner
kronor. Länstrafikens trafikkostnader övertiger budget med ca 7,5 miljoner kronor på grund
av höga indexutfall, framförallt på bränsle. Kostnaderna för ersättningsbussar är 14 miljoner
kronor tom augusti, vilket förklaras av inställda Krösatåg samt inhyrda förare på grund av
förarbrist. Det positiva överskottet förklaras främst av höga intäkter för stora kvalitetsviten
från entreprenörer samt fortsatt stora kvalitetsviten inom Serviceresor. Biljettintäkterna har
minskat under sommaren som följd av fritt resande med sommarlovskortet. Intäktsbortfallet
har kompenserats med statsbidrag, vilket sammantaget genererat ett överskott. Inom
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Serviceresor är egenavgifterna något lägre än budgeterat. Kostnaderna för färdtjänst har ökat
samtidigt som det finns ett överskott på sjukresor, vilket tyder på att regeländringen om
färdtjänst till vården fått större effekt än budgeterat.
I centrala anslag redovisas bidrag till Jönköpings flygplats (6 mnkr i helårsbudget),
projektmedel och avgift för deltagande i nätverk (3 mnkr) samt nämndens egna kostnader (1,3
mnkr). Centrala anslags budgetavvikelse efter augusti månad är plus 0,4 miljoner kronor.
Små överskott finns för nämndens egna kostnader och för projektmedel.
Prognosen helår för TIM nämnden är plus 1,8 miljoner kronor
Helårsprognosen för verksamhetsområde Länstrafiken är plus 1 miljon kronor.
Bedömningen är att Länstrafiken som helhet har en budget i balans även om det finns poster
som dras med underskott. Trafikkostnaderna inom allmän trafik prognostiseras göra ett
underskott på grund av fortsatt hög indexutveckling samt kostnader för ersättningsbussar
inom Krösatågen. Dessutom blir utfallet för Västtågen högre än budgeterat. Dessa underskott
vägs upp av intäkter från viten och från statsbidrag för sommarlovskortet. Serviceresor
prognostiseras hålla budget och ge ett överskott främst som följd av vitesintäkter.
Centrala anslags helårsprognos plus 0,8 miljoner kronor.
För helåret 2018 förväntas ett visst överskott för projektmedel. För nämndens egna kostnader
förväntas budgetbalans för helåret.
Framgångsfaktor: Högt resandeunderlag
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Skattesubventionsgrad allmän trafik

60 %

63%

Lägre intäkter i förhållande till kostnader
under sommarmånaderna gör att
skattesubventionsgraden ökar något per
augusti. Som följd av prishöjningar på
biljetter/kort och åtgärdsprogram på
kostnadssidan har dock
skattesubventionsgraden minskat något
jämfört med föregående år och närmat sig
målvärdet.

Kostnad per resenär - km
(serviceresor)

Inte öka
mer än
index
16,25
kr/km

16,57
kr/km

Kostnaden per resenärkilometer exkl index
har ökat jämfört med föregående år. Fler
fordon har tillkommit vilket ökar
kilometerkostnaden. Kvalitetsavvikelser gör
att samplaneringen försämras.
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MEDARBETARE
Strategiskt mål: Delaktiga, kompetenta och friska medarbetare
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Medarbetarsamtal

90%

84%

Målet är delvis uppnått för regionen som
helhet. Arbete pågår i verksamheterna för att
nå måluppfyllese för 2018.

Kompetensutvecklingsplan

90%

79%

Målet är delvis uppnått för regionen som
helhet. Arbete pågår i verksamheterna för att
nå måluppfyllese för 2018.

Personalhälsa - sjukfrånvaro

4,9%

5,0%

Sjukfrånvaron är högre i jämförelse med
samma period (jan-aug) föregående år. De
flesta verksamhetsområden har en högre
sjukfrånvaro och uppnår inte målet. Sett till
personalgrupp har totalt 10 grupper, bl a
sjuksköterskor. läkare och psykologer en lägre
sjukfrånvaro medan övriga 10 grupper bl a
vårdadministratörer, biomedicinska
analytiker, undersköterskor/skötare och kök
och service har en högre sjukfrånvaro jämfört
med föregående år. Sjukfrånvaron i
procent sett till enbart det andra
tertialet 2018 är på samma nivå som samma
period föregående år, vilket kan indikera att
ökningen under årets fyra första månader
delvis berodde på den relativt omfattande
influensaperioden. Arbete pågår i
verksamheterna för att minska sjukfrånvaron
genom bland annat upprättande av
handlingsplaner, åtgärder, aktiviteter och
utbildningsinsatser

Framgångsfaktor: Kompetensförsörjning
Aktiviteter

Analys

En strategisk kompetensförsörjningsstrategi tas fram
under 2018

Kompetensförsörjningsplan är framtagen och
verkställs i verksamheten under hösten.

Införa en regiongemensam rekryteringsenhet för
samordning av rekrytering av viss hälso- och
sjukvårdspersonal.

Enheten under uppbyggnad och påbörjar sitt arbete
under oktober.

Tillsammans med JU arbeta för att en
tandläkarutbildning och tandsköterskeutbildning
startas

Planering för tandläkarutbildning pågår enligt plan
och samarbete med JU om ansökan ska vara klar
senast 2019.

Utökning av AT-tjänster med 10 stycken under 2018.

Utökning är genomförd.

Utreda förutsättningar för och införa en karriärtjänst
för erfarna och yrkesskickliga sjuksköterskor i kliniskt
arbete

Förutsättningarna för karriärsjuksköterskorna är
framtagna och tillsättningen av de första 50 pågår i
berörda verksamhetsområden.

Förnya former för verksamhetsförlagd utbildning
tillsammans med Hälsohögskolan och Linköpings

Samverkansgruppen HHJ-RJL om VFU håller på att
omformas och utvidgas med förankring i högsta
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Aktiviteter

Analys

Universitet

ledningar. Nära samverkan sker även med Li U.

Fortsätta samarbete med kommunerna kring lokala
vård- och omsorgscollege i hela länet.

Samarbete sker kontinuerligt. Gemensam
organisation för vård- och omsorgscollege i länet
från och med hösten.

Justering av rekryteringstillägget för nattjänstgöring

Genomfört från och med januari.

20 extratjänster finansieras genom anställningsstöd
via arbetsförmedlingen.

Pågår och i nuläget finns totalt 14 pågående
placeringar.

Framgångsfaktorer: Hälsa och arbetsmiljö, Chef- och ledarskap
Aktiviteter

Analys

Ta tillvara arbetssätt från pågående
projekt förbättrat rehabiliteringsarbete genom bland
annat tidig och aktiv samverkan med hälso- och
sjukvården och övriga aktörer i rehabilitering.

Pågår enligt plan

Följa pågående projekt (ESF) som syftar till att chefer
och medarbetare står bättre rustade för ett friskt
hållbart arbetsliv genom ökad kompetens och
förstärkt förmåga att arbeta förebyggande med
psykisk ohälsa.

Pågår enligt plan

Använda minienkäter för att följa upp insatser i
handlingsplanen från Medarbetar- och
säkerhetsundersökningen

Enkät finns framtagen. De enheter som valt att
genomföra enkäten gör det under hösten.

Tydliggöra aktiva åtgärder på APT. Ta särskilt upp
riktlinjer och rutiner för att förebygga och hantera
diskriminering och trakasserier.

Regionens och verksamhetsområdenas
ledningsgrupper har tagit upp frågan. Frågan ska tas
upp på arbetsplatsträffar i verksamheterna under
hösten.

Nätverk för engagerat ledarskap

Pågår enligt plan. Alla chefer deltar i den
regiongemensamma satsningen nätverk för
engagerat ledarskap.

Framgångsfaktor: Lönebildning och anställningsvillkor
Aktiviteter

Analys

Inrätta ett pilotprojekt tillsammans med en eller
flera arbetsplatser där olika arbetstidsmodeller
prövas

Sker via förberedelser för pilot av arbetstidsmodell
80-10-10 vid några verksamheter inom medicinsk
vård och kirurgisk vård.

Se över arbetsvillkor för de som arbetar vidare efter
65 års ålder

Översyn pågår.

Utbildning och genomgång inför löneöversyn.
Utbildning för chefer tillsammans med HR för
nylönesättning.

Genomförs årligen.

Utreda förutsättningar för hur resursenheter
liknande den i Värnamo kan införas i Eksjö och
Jönköping

Verksamhetsområde medicin utreder/utvärderar
resursenhet i Värnamo och utifrån detta kommer
förutsättningar till fortsatt utveckling av
resursenheter i länet att analyseras.
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Aktiviteter

Analys

Arbeta med att kunna erbjuda heltid

Arbetet med Heltid som norm pågår enligt plan. De
önskemål som inkommer hanteras enligt den
framtagna rutinen.

Region Jönköpings län mäter antal anställda uttryckt i faktiska årsarbetare. Det visar hur
många årsarbetare som varit i tjänst i genomsnitt under perioden. Hänsyn tas till både
tjänstgöringsgrad och frånvaro.
I genomsnitt har regionen totalt ökat 179 faktiska årsarbetare under jan - aug 2018 jämfört
med samma period 2017. Förändringen kan förklaras enligt nedanstående uppställning.
Ökningen av anställda årsarbetare är 251 men eftersom frånvaron också har ökat med totalt 71
årsarbetare blir ökningen i faktiska årsarbetare lägre.
Tabell: Förändring av antalet årsarbetare, genomsnittsvärden för januari till augusti 2018-2017
Årsarbetare
Ökning av tillsvidareanställda

212

Ökning av visstidsanställda

55

Minskning av timavlönade

-16

Summa förändring årsarbetare

251

Ökad sjukfrånvaro

-29

Ökad FL/VAB

-20

Ökad övrig frånvaro

-22

Summa ökning av frånvaro (färre i arbete)

-71

Ökning av faktiska årsarbetare

179

Nästan alla verksamhetsområden har ökat i faktiska årsarbetare i förhållande till samma
period föregående år. Det har förekommit en del omorganisering/omkodningar som påverkar
den interna fördelningen av personal mellan verksamhetsområdena och personalgrupperna.
Ökningen jämfört med samma period föregående år beror även på den ökning som skedde
under slutet av 2017 och som verksamheterna burit med sig i ingången av 2018.
Uppdelat på personalgrupp så är det framförallt en minskning av vårdadministratörer medan
minskningen i gruppen kurator m fl beror på omkodningar där färdtjänsthandläggare och
biståndsbedömare som tidigare kodats i den gruppen har flyttats till gruppen handläggare och
administratörer. Störst ökning är det inom grupperna ST-läkare, sjuksköterskor samt
handläggare och administratörer.
Nedan finns en uppställning som visar förändringen uppdelat på personalgrupp. Tabellens
första kolumn visar genomsnittligt antal faktiska årsarbetare för perioden jan-aug 2018
uppdelat per personalgrupp. Den andra kolumnen visar förändringen av årsarbetare – det
påverkas av nya medarbetare eller en ökad sysselsättningsgrad. Den tredje kolumnen visar
förändringar i frånvaro (sjukfrånvaro, föräldraledighet, utbildning och övrigt) – en ökad
frånvaro innebär färre i arbete och en minskad frånvaro innebär fler i arbete. Den fjärde
kolumnen visar förändringen i faktiska årsarbetare (det vill säga förändringen av årsarbetare
och frånvaro tillsammans)
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Personalgrupp

Administration vård

554

Förändring
frånvaro
årsarb jämfört
samma period
2017
-3
4

AT-läkare och underläkare ej leg

149

17

-1

18,4

Biomedicinska analytiker m fl

241

5

4

1,4

Handläggare och administratörer

703

53

6

47,8

Kurator m fl

136

-9

0

-8,4

Kök och service

392

4

4

-0,4

Ledningsarbete

412

14

0

13,4

97

7

6

0,4

306

0

0

-0,3

2250

46

19

26,7

Specialistkompetent läkare

584

-7

-9

2,3

ST-läkare och underläkare leg

297

38

-2

39,5

78

-3

-2

-1,1

Tandläkare

151

5

6

-1,1

Tandsköterskor m fl

300

15

4

10,8

Teknisk personal och hantv

376

15

1

13,8

1375

25

18

7,6

Utb fritid och kultur

252

23

13

9,7

Övrig rehab och förebygg arb

122

7

2

4,9

Psykologer
Fysioterapeut/ arbetsterapeut
Sjuksköterskor

Tandhygienist

Undersköterska/Skötare m fl

Övrig vård- och omsorgsarbete
Summa

Faktiska årsarb Förändring
genomsnitt
årsarb jämfört
jan-aug 2018
samma period
2017

Förändring
faktiska årsarb
jämfört samma
period 2017
-7,4

74,5

0

-1

1,4

8 848

251

71

179

Kostnaden för inhyrda läkare och sjuksköterskor uppgår efter andra tertialet 2018 till ca 125,6
miljoner kronor, vilket är ca 2,6 miljoner kronor högre än motsvarande period 2017.
Kostnaden har ökat inom primärvården och den somatiska vården medan den har minskat
inom psykiatri och röntgen. Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan, är till och
med andra tertialet ca 2,2 miljoner kronor, vilket är något lägre än förra året vid samma tid.
Kostnaden för inhyrd personal hittills under 2018 motsvarar 3,9 procent av
personalkostnaderna. Det är högre än den nationella indikatorn för oberoende av hyrpersonal
för 2019, som ligger på 2 procent men en förbättring jämfört med helår 2017, där andelen låg
på 4,3 procent. Arbetet med att nå oberoende i verksamheterna sker genom bland annat
handlingsplaner, delmål och utökning av antalet AT-läkare och ST-läkare vilket väntas ge
positiva resultat. Ett trendbrott är att sett till enbart tertial 2 så är det en minskning av
hyrkostnaderna jämfört med motsvarande tertial 2017.
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MILJÖ, STÖD OCH SERVICE
Strategsikt mål: Kostnadseffektiv upphandling
Framgångsfaktor: Rätt beteende - avtal
Mätetal
Avtalstrohet inköp

Målvärde

Resultat

Analys

90%

94%

Fortsatt god måluppfyllelse

Hållbarutveckling 2017-2020
Region Jönköpings läns program för hållbar utveckling (2017-2020) följs upp genom
programmets inriktningsmål, som brutits ned till årsmål för programperioden. 13 av 27
mål/mätetal följs för närvarande upp tertialvis. Resultatet per augusti 2018 visar att fyra av
målen uppnås, fyra av målen delvis uppnås och att fem av målen inte nås.
Energi: inom energiområdet sker minskning av Region Jönköpings län värmeförbrukning,
med prognos att årsmålet på max 86,5 kWh/m2 uppnås. Genomförda
energioptimeringsprojekt har tillsammans med gynnsamt väder bidragit till minskningen.
Samtidigt har den varma sommaren inneburit extra stort behov av kyla i våra fastigheter,
vilket höjt prognosen för elförbrukningen över målnivån för 2018.
Tjänsteresor: användning av privatbil i tjänsten ökar totalt sett och inom fem
verksamhetsområden av tio. Även användningen av bilpoolsbilar ökar under perioden. En
fortsatt viktig åtgärd är att de nya riktlinjerna för möten och resor aktivt kommuniceras ut
inom respektive verksamhetsområde.
Andelen miljöbilar (miljöbilsdefinition 2013) inom regionen är relativt oförändrade på ca 75
procent. Fr.o.m. 1 juli 2018 trädde nytt bonus-malus system i kraft, med nya definitioner av
vad som vad som betraktas som miljöbil (bonus). Inför nästkommande år behöver målet
justeras så att det speglar ny definition liksom prioriteringarna i av Region Jönköpings län
drivmedelsstrategi (el- och biogasfordon).
Byggmaterial: målsättningen att öka andel byggmaterial med hög miljöklassning (A+B enligt
Sunda Hus) på 80 procent är högt ställd. Handlingsplan för att öka andelen pågår.
Livsmedel: flera av årsmålen inom livsmedelsområdet uppnås, bland annat när det gäller ökad
andel svenskodlad frukt och grönsaker och ökad andel fisk och skaldjur som svarar upp på
kriterier för hållbart fiske. Arbete pågår för att ytterligare prioritera inköpen av svenskt kött,
vilket också avspeglas i att vi närmar oss målsättningen på 90 procent svenskproducerat
oberett kött, mjölk och ägg. Resultatet har också förbättrats när det gäller andel ekologiska
livsmedel, bland annat genom fokus på omställning av icke-ekologiska produkter med de
största inköpsvolymerna.
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Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse när det gäller andelen vegetariska portioner i
restaurangerna. Denna måluppfyllelse hänger samtidigt på restauranggästernas aktiva val av
de vegetariska alternativen.
Framgångsfaktor: Vi är klimatsmarta
Uppdrag/mål: Energieffektiviteten ökar i vår verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Levererad energi
värmeförbrukning

86,5
kWh/m2

80,2
kWh/m2

Positiv utveckling till följd av gynnsamt väder i
kombination med utförda
energioptimeringsprojekt.

Levererad energi
elförbrukning

78,5
kWh/m2

82,4
kWh/m2

Elförbrukning hittills i år är högre än senaste
åren p.g.a. den extremt varma sommaren
som inneburit stort behov av kyla i våra
fastigheter.

Aktiviteter

Analys

Nya byggnader, med utförd förstudie och
kostnadsberäkning från 2017, ska vara nära-nollenergihus för levererad energi.

Tas med vid projektering av byggnader.

Energironder ska genomföras regelbundet enligt
fastställd plan i samtliga verksamheter i
organisationen.

Tidsplan är satt. Checklista och rutin är under
framtagande. Arbetet ska presenteras på tre
miljöombudsträffar i oktober. Planen är att allt ska
vara klart och igångsatt innan jul.

Olika status beroende på ny- eller
ombyggnadsprojekt.

Uppdrag/mål: Klimatpåverkan från våra egna transporter minskar
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Tjänsteresor, antal km egen
bil (privatbil)

-10 %

4%

Ökad användning av privatbil i tjänsten.
Fortsatta åtgärder genom bl a förstärkt
information kring nya riktlinjer för möten och
resor.

Tjänsteresor, antal km
poolbil (korttid)

-10 %

1,6 %

Bilpoolsanvändningen ökar något totalt sett,
ökningar motiveras i flera fall av utvidgade
uppdrag, t ex primärvårdens
samordningsansvar som medför fler resor.

Andel miljöbilar inom
regionen

80 %

74,4 %

Relativt oförändrad andel miljöbilar
(MB2013). Fr.o.m. 1 juli 2018 trädde nytt
bonus-malus system i kraft, med nya
definitioner av vad som vad som betraktas
som miljöbil (bonus). Behov av att justera mål
(och mätetal) inför kommande år.

Aktiviteter

Analys

Fordon ska köpas in i enlighet med
drivmedelsstrategin och tankning ska i första hand
ske av det drivmedel som är prioriterat i denna

Upphandling av fordon sker i enlighet med fastställd
drivmedelsstrategi.
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Aktiviteter

Analys

strategi.
Laddstolpar till elbilar för besökande och personal
ska i samarbete med el-nätägaren byggas ut vid våra
fastigheter. År 2018 bör huvuddelen av våra
motorvärmare vara bortplockade efter en
behovsanalys och dess ledningar frigjorda till förmån
för elbilar.

Förslag på utbyggnad av laddstolpar håller på att tas
fram. En genomgång med nätägare för att lokalisera
möjliga nätanslutningar har gjorts för våra
anläggningar i Region Jönköpings län. Behovet av
antal laddningspunkter för elfordon har kartlagts
tillsammans med länstransporter och miljö. Ett
förslag på uppbyggnad av hela Regionens
elbilsladdning finns framme att presentera till
månadsskiftet oktober/november.

Framgångsfaktor: Vi bidrar till en sund livsmiljö
Uppdrag/mål: Vi arbetar strukturerat med att minska negativ påverkan från kemikalier i
produkter och varor utifrån en tydlig kemikaliestrategi.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel A- och B-klassade
byggmaterial vid om- och
nybyggnation.

80 %

65,3 %

Handlingsplan för att öka andelen A och Bklassade byggmaterial pågår.

Uppdrag/mål: Vi väljer i första hand ekologiska livsmedel som uppfyller svenska krav
avseende djurhållning och övriga livsmedelskrav. I andra hand väljer vi livsmedel som
uppfyller svenska krav avseende djurhållning och övrig livsmedelskrav. I tredje hand väljer
vi ekologiska livsmedel.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel svenskproducerat
oberett kött, mjölk och ägg

90 %

87,7 %

Ökad andel med ca två procentenheter sedan
föregående uppföljning. Ytterligare ökning
väntas efter särskild prioritering av inköp av
svenskt kött under sommaren och framöver.
Arbetsgrupp med deltagare från alla tre
köken jobbar med inköpsfrågan.

Andel svenskodlad frukt och
grönt

16 %

31,5 %

Mål uppnås med råge.

Andel MSC-märkt fisk och
skaldjur

66 %

83,5 %

Mål uppnås.

50 %

41,6 %

Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse.

90 %

91,2 %

Mål uppnås.

Andel ekologiska livsmedel
Andel kaffe, te och kakao
med sociala och etiska krav

Aktiviteter
Inköpen av livsmedel bör anpassas efter säsong
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Uppdrag/mål: Genom krav i upphandling och andra åtgärder erbjuder vi hälsosamma val i
våra restauranger och caféer.
Mätetal

Målvärde

Resultat

Analys

Andel hälsofrämjande
fikautbud för möten/konferens

20 %

19 %

Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse.

Andel vegetariska portioner
i regionens restauranger

18 %

16,8 %

Arbete fortskrider för ökad måluppfyllelse.
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EKONOMI, Region Jönköpings län
Strategiskt mål: God hushållning av resurser på såväl kort som lång sikt
Framgångsfaktor: Kostnadseffektiv verksamhet
Mätetal

Målvärde

Resultat

Ekonomi i balans

0 tkr

63 919 tkr

Prognos

0 tkr

230 000 tkr

Tertialresultatet bättre än budget
Efter andra tertialet är resultatet ett överskott på 340 miljoner kronor, vilket är 64 miljoner
kronor bättre än periodbudget. Det förklaras främst av att verksamhetens nettokostnad är 52
miljoner kronor lägre än periodbudget. Till och med augusti har totalt 147 miljoner kronor för
nya riktade statsbidrag erhållits. Skatter och generella statsbidrag visar 3 miljoner kronor
sämre än budget. Finansnettot för tillgångar visar 8 miljoner kronor bättre än periodbudget,
främst beroende på högre utdelning. Finansnettot för skulder (värdesäkring pensioner) visar 7
miljon kronor bättre än periodbudget. Resultatet till och med augusti är 65 miljoner kronor
sämre än förra året vid samma tid trots att 2018 innehåller en reavinst för försäljning av
fastighet med 27 miljoner kronor. Resultatet före finansnetto (Verksamhetens resultat) är 48
miljoner kronor sämre än augusti 2017.

Årsprognosen i nivå med budget
Det prognostiserade årsresultatet visar ett överskott på 230 miljoner kronor vilket är 15
miljoner kronor högre än den reviderade budgeten på 215 miljoner kronor. Däremot är det en
resultatförsämring mot 2017 med 136 miljoner kronor. I prognosen ingår riktade statsbidrag
med 225 miljoner kronor för nya överenskommelser inom hälso- och sjukvård, vilket är cirka
20 miljoner kronor högre än budget eftersom det tillkommit ytterligare ett bidrag under 2018.
Verksamhetens nettokostnad beräknas till 10 415 miljoner kronor vilket är 60 miljoner kronor
lägre än budget. Skatter och generella statsbidrag beräknas till 10 682 miljoner kronor som är
2 miljoner kronor lägre än budget. Resultatet före finansnetto (Verksamhetens resultat)
beräknas därmed till 267 miljoner kronor, vilket är 58 miljoner kronor bättre än budget.
Finansnettot för tillgångar beräknas bli positivt med 192 miljoner kronor, vilket är 54 miljoner
kronor sämre än budget. Kostnaden för värdesäkring av pensioner beräknas till 229 miljoner
kronor vilket är 11 miljoner kronor bättre än budget.
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Prognostiserat resultat motsvarar 2,2 procent av skatter och generella statsbidrag.
Egenfinansieringsmålet beräknas inte kunna nås, då de prognosticerade nettoinvesteringarna
(inklusive försäljning av fastigheter med mera) överstiger resultatet exklusive avskrivningar
med 200 miljoner kronor. Egenfinansieringsgraden blir 75 procent, vilket är något bättre än
budgeten på 69 procent. Totalt för åren 2015-2018 beräknas investeringar ha finansierats med
egna medel med 240 miljoner kronors marginal.
Tabell: Resultaträkning (mnkr)
Utfall
Tertial
2:2017

Bokslut

2 474

1 442

2 236

-8 194

-12 512

-7 686

-11 854

-249

-377

-260

-398

-6 805

-10 414

60

-6 503

-10 016

Skatteintäkter

5 604

8 405

-50

5 413

8 154

Generella statsbidrag/kommunal
utjämning

1 515

2 276

48

1 453

2 175

Verksamhetens resultat

314

268

58

362

313

Finansnetto tillgångar

179

192

-54

168

218

-153

-229

11

-125

-165

340

230

15

405

366

Intäkter
Kostnader
Avskrivning
Verksamhetens nettokostnad

Finansnetto skulder/pensioner
Årets resultat

Utfall
Tertial
2:2018

Prognos
2018

1 638

Avvikelse
årsbudget

2017

Prognosen för verksamhetens nettokostnad förutsätter åtgärder i vissa
verksamheter
Nettokostnaden beräknas bli 10,4 miljarder kronor, vilket är 60 miljoner kronor lägre än
budget. Nettokostnadsökningen blir 4,0 procent att jämföra med den budgeterade ökningen på
4,6 procent. För att nettokostnaden ska hamna på denna nivå krävs att planerade åtgärder i
hälso- och sjukvården får effekt vilket också förutsätter att de riktade statsbidragens insatser
inte innebär ytterligare ökade kostnader.
Intäktsökningen för skatteintäkter, statsbidrag och utjämning utgör 3,4 procent.
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Tabell: Nämndsavvikelser (mnkr)
Nämnd

Periodavvikelse
-151
-119
-32

Prognosavvikelse
-191
-150
-41

Kostnadsomslutning
-11 287
-9 476
-1 811

Avvikelse
i procent
-1,7
-1,6
-2,3

ANA
varav verksamhetsområde
varav centralt

13
3
10

10
2
8

-495
-442
-53

2,0
0,5
14,8

TIM
varav verksamhetsområde
varav centralt

5
5
0

2
1
1

-1 291
-1 281
-10

0,1
0,1
9,7

RS
varav verksamhetsområden
varav centralt

59
15
44

55
11
44

-2 711
-2 477
-234

2,0
0,5
18,8

123
69
36
18

182
103
55
24

-234
-196
15
-53

77,6
52,1
379,5
46,0

3
52

2
60

-16
-16 033

14,7
0,4

FS
varav verksamhetsområden
varav centralt

RSÖ
varav riktade statsbidrag
varav internränta/avskrivning mm
varav pensioner mm
RF
Totalt

Nämndernas budgetavvikelse per augusti samt prognos för helåret kommenteras ovan i
avsnitten Folkhälsa och sjukvård samt Regional utveckling.
Regionstyrelsens ansvarsområde redovisas ekonomiskt i två delar, en som avser styrelsens
ansvar för verksamhetsanslag (RS i tabellen ovan) och en del som avser styrelsens
övergripande ansvar för finansiering (RSÖ i tabellen ovan).
Det överskott mot budget som prognostiseras för RS avser till största del reavinst på
försäljning av fastighet i början av 2018. Prognosen avseende RSÖ är en budgetavvikelse på
182 miljoner kronor för 2018. En del av avvikelsen beror på att Länssjukhuset Ryhov är
färdigavskrivet, den budgeten ligger centralt i väntan på att pågående byggnationers
avskrivningskostnader ska täckas av det budgetutrymmet. Den största delen, 103 miljoner
kronor, avser riktade statsbidrag som ligger kvar centralt. 25 miljoner kronor avser statsbidrag
och överenskommelser som pågått under flera år och 78 miljoner kronor avser nya
statsbidrag/överenskommelser som kom inför 2018. Detta överskott kompenserar den
negativa budgetavvikelsen för nämnden för folkhälsa och sjukvård och gör att prognosen för
verksamhetens nettokostnader totalt är en positiv budgetavvikelse på 60 miljoner kronor.

Personalkostnader ökar mycket mer än avtalsökning
Personalkostnaderna, beräknas öka med 4,1 procent. Avtalsökningen inklusive helårseffekt
från 2017 utgör 3,0 procent. Den prognosticerade kostnadsökningen är cirka 47 miljoner
kronor högre än avtalsökningen. Kostnaden för inhyrd personal uppgår efter andra tertialet till
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126 miljoner kronor, vilket är 3 miljoner kronor högre än samma period 2017. Om man ser
enbart till andra tertialet ligger det på samma nivå som 2017, så ökningstakten verkar ha
stannat av. 2017 blev totalkostnaden 203 miljoner kronor. Kostnaden har ökat inom
primärvården och inom den somatiska vården medan en minskning har skett inom psykiatrin
och medicinsk service, främst radiologin. Kostnaden för hyrsjuksköterskor, vilken ingår ovan,
är till och med andra tertialet 2,2 miljoner kronor, vilket är en liten minskning mot förra årets
2,3 miljoner kronor vid samma tid.

Skatteintäkterna når inte budget
Skatteintäkterna beräknas uppgå till 8 406 miljoner kronor 2018 vilket är 49 miljoner kronor
lägre än budget. Prognosen bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) bedömning
i augusti, vilken var 9 miljoner kronor lägre än i aprilprognosen.

Generella statsbidrag och utjämning bättre än väntat
Tabell: Statsbidrag och utjämning
Belopp i mnkr

Tertial 2
2018

Prognos
2018

Avvikelse
årsbudget

Tertial 2
2017

Bokslut
2017

Inkomstutjämning

1 122

1 683

-3

1 099

1 648

Kostnadsutjämning

-217

-325

-6

-195

-292

Regleringsbidrag/avgift

-72

-108

61

-93

-140

Läkemedelsbidrag

633

953

-7

601

898

44

65

0

41

61

Livmoderhalsscreening

3

5

0

0

0

Långtidsarbetslösa

1

2

2

0

0

1 515

2 276

48

1 453

2 175

Välfärdsmiljard flyktingar

Summa

Avtalet avseende bidrag till läkemedelsförmånen för 2018 ger regionen nästan 976 miljoner
kronor brutto. I avtalet ingår att 40 procent av erhållna läkemedelsrabatter inom förmånen
kommer återbetalas till staten. Bedömningen är att återbetalningen motsvarar cirka 27
miljoner kronor. Regionen beräknas även få del av vinst/förlustmodellen för Hepatit-C med
knappt 4 miljoner kronor. Totala läkemedelsbidraget 2018 beräknas därmed till knappt 953
miljoner, vilket är 7 miljoner kronor lägre än budget.
Bidragen och avgifterna inom utjämningssystemet visar 52 miljoner kronor bättre än budget
på årsbasis, där den största avvikelsen avser regleringsavgiften vilken blir 61 miljoner kronor
bättre än budget.
Välfärdsmedlen 2018 är på totalt 2 300 miljoner kronor till landstingen. De består av 900
miljoner kronor i generellt invånarbaserat stöd, vilket ger Region Jönköpings län 32 miljoner
kronor inom regleringsbidraget/avgiften. Välfärdsmedlen innehåller även 1 400 miljoner
kronor avseende flyktingbaserat stöd. Regionen får cirka 65 miljoner kronor av dessa vilket
särredovisats i tabellen ovan.
Som en del i överenskommelsen om förbättrad förlossningsvård och insatser för kvinnors
hälsa får landstingen 141 miljoner kronor som kompensation för uteblivna patientavgifter vid
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fri livmoderhalsscreening. Detta ger knappt 5 miljoner kronor, vilka hanteras som ett generellt
bidrag då det 2019 kommer ingå i regleringsbidraget/avgiften.
Regeringen avsatte i budgetpropositionen för 2018 500 miljoner kronor till kommuner och
landsting som tar ett särskilt ansvar för att anställa personer som står långt från
arbetsmarknaden. Fördelningen är i huvudsak kopplad till antalet extratjänster. Av medlen till
landstingen/regionerna på 75 miljoner kronor fick regionen 2,2 miljoner kronor.

Finansnettot sämre än budget
Till och med andra tertialet redovisas ett positivt finansnetto för tillgångar på 180 miljoner
kronor, vilket är 8 miljoner kronor bättre än budget. På helår beräknas finansnettot uppgå till
192 miljoner kronor. Det är 54 miljoner kronor lägre än budget, där 70 miljoner kronor avser
högre kostnader för realisationsförluster och nedskrivningar och 16 miljoner kronor avser
högre intäkter för realisationsvinster, ränteintäkter, utdelningar och återlikvider. Det största
skälet till budgetavvikelse består i risk för nedskrivning av obligationer med längre löptid.
Utöver det redovisade finansnettot finns per 2018-08-31 orealiserade värdeökningar i
aktieportföljen på 725 miljoner kronor.
Avkastning på finansiella tillgångar tillsammans med orealiserade värdestegringar uppgår för
åtta månader till 5,7 procent. Den prognostiserade årsavkastningen utgör 6,5 procent.
Finanskostnaderna för skulder, det vill säga värdesäkring av pensioner, visar till och med
andra tertialet en kostnad på 153 miljoner kronor. På helår beräknas kostnaden bli 229
miljoner kronor. Det är 7 miljoner kronor lägre kostnad än i aprilprognosen och motsvarar 11
miljoner kronor lägre kostnad än budget.

Egenfinansiering av investeringar
Årets prognostiserade resultat på 230 miljoner kronor jämte avskrivningsmedel på 377
miljoner kronor ger ett utrymme för egenfinansiering av investeringar på 607 miljoner kronor.
Då nettoinvesteringarna beräknas uppgå till 807 miljoner kronor innebär det att resultatet är
200 miljoner kronor för lågt för att årets investeringar ska finansieras med egna medel.
Egenfinansieringsgraden beräknas bli 75 procent. I normalfallet och över tid är målet
egenfinansiering till 100 procent. På grund av de höga investeringsplanerna var budgeten inte
egenfinansierad utan investeringsbudgeten översteg budgetresultatet exklusive avskrivningar
med 281 miljoner kronor, vilket motsvarar 69 procent. Totalt för åren 2015-2018 beräknas
investeringar ha finansierats med egna medel med 240 miljoner kronors marginal.
Bruttoinvesteringarna på 845 miljoner kronor är 65 miljoner kronor lägre än budgeterat. Av
de beräknade investeringarna utgörs 6 miljoner kronor av immateriella tillgångar i form av
programvaror, 660 miljoner kronor av byggnader samt 179 miljoner kronor av övriga
materiella tillgångar som IT-utrustning, medicinteknik, byggnadsinventarier och bilar. Utöver
bruttoinvesteringarna så har försäljning av anläggningstillgångar skett, främst en fastighet,
med 36 miljoner kronor samt en återbetalning på 2 miljoner kronor av föregående års
bussdepåinvestering.
Under årets två första tertial har bruttoinvesteringar genomförts för cirka 455 miljoner kronor.
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Tabell: Beräknade större utbetalningar för fastighetsinvesteringar
Byggprojekt

Utbetalning 2018,
miljoner kronor

Hus D1 Ryhov

277

Hus 37 Eksjö

190

Op-IVA Värnamo

52

Komponentbyten

46

Råslätt VC

10

Onkolog etapp 2

24

MR-kamera Värnamo

13

Ekonomisk ställning – fortfarande positiv soliditet
Det egna kapitalet beräknas öka under året motsvarande överskottet på 230 miljoner kronor.
Det innebär att soliditeten som blev positiv för första gången någonsin 2016 kommer vara
positiv även 2018 och ligga på 5,6 procent.
Tabell: Nyckeltal

Soliditet %
Likviditet (omsättningstillgångar/kortfristiga skulder)

Prognos
2018

Bokslut
2017

+5,6

+3,8

3,2

3,2

Balanskravsutredning
Region Jönköpings län redovisar pensionskostnader enligt så kallad fullfonderad modell. Då
delårsrapporten främst bidrar till den interna styrningen och uppföljningen, redovisas
detaljerade jämförande resultat och ställning enligt blandmodell endast i årsredovisningen.
Det prognosticerade balanskravsresultatet enligt blandmodellen beräknas bli +83 miljoner
kronor. Då Region Jönköpings län inte har några balanskravsunderskott kvar sedan tidigare år
finns inget underskott att återställa.

Redovisningsprinciper
Redovisningen påverkas mellan åren mycket ryckigt av basbeloppsförändringar och eventuell
så kallad bromseffekt på pensionerna. För att utjämna detta redovisas pensionernas finansiella
kostnader som ett rullande genomsnitt för tre år, i enlighet med beslut i budget. För 2018 har
detta medfört en minskad avsättning med 28 miljoner kronor och ackumulerat en ökad
avsättning med 79 miljoner kronor jämfört med om genomsnittsmodell inte hade använts.
I övrigt inga förändringar av redovisningsprinciper sedan årsredovisningen 2017.
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Uppgiftslämnare

Förvaltning/resultatområde
Regionen totalt

BALANSRÄKNING (mnkr, en decimal)

Tertialbokslut

Prognos

Bokslut

per 2018-08-31

2018

2017

Tillgångar
A. Anläggningstillgångar
I. Immateriella anläggningstillgångar

10xx

57,5

56,1

70,6

11xx

3 372,7

3 617,6

3 135,7
784,0

II. Materiella anläggningstillgångar
1. Mark och byggnader
2. Maskiner och inventarier
III. Finansiella anläggningstillgångar

12xx

757,5

776,9

13xx

170,4

170,3

172,9

4 358,0

4 620,8

4 163,2

Summa Anläggningstillgångar
B. Omsättningstillgångar
I. Förråd

14xx

II. Fordringar

15xx-17xx

50,2

48,4

48,6

797,6

757,9

739,6
5 831,3

III. Kortfristiga placeringar

18xx

5 876,1

5 852,6

IV. Kassa och bank

19xx

477,5

515,9

527,2

7 201,4

7 174,9

7 146,7

11 559,4

11 795,7

11 309,9

Summa Omsättningstillgångar
Summa Tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
A. Eget kapital
I. Landstingskapital
III. Årets resultat

3xxx-8xxx

Summa Eget kapital

429,0

429,0

63,3

340,3

230,0

365,7

769,2

659,0

429,0

8 728,7

8 792,2

8 565,9

16,1

16,1

16,1

8 744,8

8 808,3

8 582,0

B. Avsättningar
I. Avsättningar för pensioner

221x-222x

II. Övriga avsättningar

223x

Summa Avsättningar
C. Skulder
I. Långfristiga skulder

23xx

II. Kortfristiga skulder

24xx-29xx

Summa Skulder

71,5

70,4

74,2

1 973,8

2 258,0

2 224,8

2 045,3

2 328,4

2 299,0

11 559,4

11 795,7

11 309,9

Pensionsåtagande inklusive löneskatt

0,0

0,0

Pensionsåtagandeförändring

0,0

0,0

71,9

71,9

Summa Eget kapital, avsättningar och skulder

Ansvarsförbindelse:

Borgensåtagande (motorvagnar m.m.)

Tertialutfall Prognosutfall Diff mot Tertialutfall Utfall
Resultaträkning

Verksamhetens intäkter

2018T2

2018

budget

2017

2017T2

1 637,7

2 474,0

1 442,1

2 235,9

-8 194,3

-12 511,7

-7 685,9

-11 854,1

-249,0

-376,7

-259,6

-398,2

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNAD

-6 805,5

-10 414,5

60,4

-6 503,4

-10 016,3

Skatteintäkter

5 604,3

8 406,5

-49,5

5 412,9

8 153,7

Generella statsbidrag o utjämningssystem

1 514,9

2 275,6

47,7

1 452,7

2 175,1

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar

Res före finansnetto (Verksamhetens resultat)

313,7

267,6

58,6

362,2

312,5

Finansiella intäkter tillgångar

205,4

270,0

16,0

202,4

272,6

Finansiella kostnader tillgångar

-25,9

-78,3

-70,3

-34,4

-55,0

-152,9

-229,3

10,7

-125,1

-164,5

340,3

230,0

15,0

405,0

365,7

Finansiella kostnader skulder (värdesäkring pensioner)
RES FÖRE EXTRAORDINÄRA POSTER

Extraordinära poster
ÅRETS RESULTAT

Finansiella nyckeltal
Likviditet
Soliditet fullfondering

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

340,3

230,0

15,0

405,0

365,7

Tertialutfall Prognosutfall

Tertialutfall Utfall

2018T2

2017T2

3,65
6,7%

Soliditet blandmodell
Nettokostnad/skatt o bidrag

2018

3,18

3,88

5,6%

4,3%

46,4%

2017

3,21
3,8%
47,2%

95,6%

97,5%

94,7%

97,0%

Resultat före extraord./skatter o statsbidrag

4,8%

2,2%

5,9%

3,5%

Nettkostnadsökning mot föregående år

4,6%

4,0%

4,0%

Nettkostnadsökning mot föregående år jämförbar

5,1%

4,1%

4,7%

Skatte-och statsbidragsökning mot fgår

3,7%

Egenfinansieringsgrad investeringar
Rörelsekapital

Definitioner:
Likviditet: Visar landstingets betalningsförmåga på kort sikt. Omsättningstillgångar / Kortfristiga skulder
Soliditet: Visar landstingets betalningsförmåga på lång sikt. Eget kapital / Totala tillgångar
Egenfinansieringsgrad investeringar: Resultat före extraord.poster exkl avskrivningar / nettoinvestering
Rörelsekapital: Avspeglar landstingets finansiella styrka. Omsättningstillgångar - Kortfristiga skulder

5 228 mkr

3,4%

4,9%

75,2%

91,3%

4 917 mkr

5 127 mkr 4 922 mkr

DRIFTREDOVISNING (mnkr)

Utfall

Prognos

Budget

Avvikelse

Bokslut

Nettokostnads-

T2 2018

2018

2018

mot budget

2017

förändring

Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)

05 Utbildning
06 Kultur
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet

30,0

45,7

47,6

1,9

45,1

1%

98,7

149,7

149,8

0,1

154,3

-3%

23,8

42,2

50,2

8,0

45,1

-7%

0,9

1,4

1,3

-0,1

1,3

10%

153,4

238,9

248,9

10,0

245,7

-3%

00 Primärvård
01 Specialiserad somatisk vård
02 Specialiserad psykiatrisk vård
03 Tandvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
91 Politisk verksamhet
94 Medicinsk service

1 187,9

1 816,9

1 827,7

10,7

1 798,2

1%

3 798,5

5 745,9

5 562,5

-183,3

5 405,9

6%

559,6

848,3

829,3

-18,9

811,2

5%

170,1

264,9

262,6

-2,4

243,9

9%

260,6

413,8

424,5

10,6

399,8

4%

0,6

0,9

0,9

0,0

0,8

10%

14,9

28,7

21,1

-7,6

24,5

17%

Summa

5 992,2

9 119,4

8 928,5

-190,9

8 684,4

5%

Summa
Nämnden för folkhälsa och sjukvård (NFS)

Nämnden för trafik, infrastruktur och miljö (TIM)

04 Övrig hälso- och sjukvård
07 Trafik och infrastruktur
91 Politisk verksamhet

43,8

67,2

69,2

2,0

69,7

-4%

536,3

800,1

799,5

-0,6

788,3

1%

0,8

1,1

1,3

0,2

1,0

7%

Summa

580,8

868,4

870,1

1,7

859,0

1%

-3%

Regionstyrelsen (RS)

00 Primärvård
04 Övrig hälso- och sjukvård
08 Allmän regional utveckling
91 Politisk verksamhet
96 Allmän service
98 Fastighetsförvaltning
Summa

14,8

21,6

24,2

2,6

22,3

107,2

176,4

174,1

-2,3

171,8

3%

1,9

3,7

4,0

0,3

2,1

77%

26,0

40,2

38,5

-1,7

36,9

9%

144,1

269,4

321,9

52,5

234,4

15%

-58,1

-92,4

-88,5

3,9

-55,6

66%

236,0

418,8

474,2

55,4

411,9

2%

-45,9

-69,8

-73,4

-3,6

-64,7

8%

18,2

27,2

52,6

25,4

-31,9

-185%

-0,8

-245%

Regionstyrelsen övergripande (RSÖ)

Internränta
Pensioner mm
Inkassoåterbäring mm
Avskrivningsbudget mm
Statsbidrag hälso- och sjukvård

1,2

0,0

-1,2

-0,8

0,0

0,0

58,9

58,9

0,0

-137,5

-204,7

-102,3

102,4

-102,1

100%

Summa

-166,0

-246,1

-64,3

181,9

-199,5

23%

Patientnämnden (Politisk verksamhet)
Parlamentariska nämnden (Politisk verksamhet)
Regionfullmäktige och revision

0,6

1,0

1,9

0,9

1,1

-12%

0,1

0,2

0,2

-0,1

0,2

2%

8,3

13,8

15,4

1,6

13,5

3%

Summa

9,1

15,1

17,5

2,4

14,9

1%

6 805,5

10 414,5

10 474,9

60,4

10 016,3

4,0%

RF och övrigt utanför nämnder

Verksamhetens nettokostnad

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 113-129
Tid:

2018-10-04 kl:09.00-11.30

Plats:

Regionens hus, sal B

§119

Kultur- och arbetsstipendium 2018
Diarienummer: RJL 2018/898
Beslut
Presidiet föreslår nämnden bevilja
1. Kulturstipendiet 2018 på 50 000 kronor
2. Arbetsstipendiet 2018 på 50 000 kronor
Sammanfattning
Region Jönköpings län vill med kultur- och arbetsstipendierna
stödja och uppmuntra framstående verksamhet inom
konstområdena: litteratur, folkbildning, dans, film och rörlig bild,
musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-14
 Kriterier Kultur- och arbetsstipendier
 Samtliga ansökningar arbetsstipendier 2018
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-14
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RJL 2018/898

Utbildning och kultur
Jörgen Lindvall
Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och
attraktivitet

Kultur och arbetsstipendium 2018
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet beviljar
 Kulturstipendiet 2018 på 50 000 kronor
 Arbetsstipendiet 2018 på 50 000 kronor

Sammanfattning
Region Jönköpings län vill med kultur- och arbetsstipendierna stödja och
uppmuntra framstående verksamhet inom konstområdena: litteratur, folkbildning,
dans, film och rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och
kulturarv.

Information i ärendet
Region Jönköpings län delar årligen ut totalt 100 000 kronor i form av kultur- och
arbetsstipendier. Stipendierna delas ut till personer som är bosatta i Jönköpings
län eller på annat sätt har anknytning till länet.
Kulturstipendiet är avsett att stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom
konstområdena. Kulturstipendiet delas ut på grundval av förslag.
Arbetsstipendiet är avsett för att ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under viss
tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och uppslag
samt stimulera till experiment inom det kulturella området.
Arbetsstipendiet delas ut efter ansökan.
I år fick Region Jönköpings län in ansökningar från 42 personer, som söker
arbetsstipendium. Störst antal ansökningar finns inom konstområdet bild och
form samt litteratur och film. 13 nomineringar inkom till kulturstipendiet.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-14
Kriterier Kultur- och arbetsstipendier
Samtliga ansökningar arbetsstipendier 2018

BESLUT
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RJL 2018/898

Beslut skickas till
Utbildning och kultur
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Tf Direktör Utbildning och kultur

Inskickad - datum
2018-06-26
2018-04-02
2018-06-20
2018-04-18
2018-04-09
2018-06-28
2018-05-28
2018-07-01
2018-05-16
2018-06-29
2018-07-01
2018-07-01
2018-05-16
2018-05-06
2018-05-24
2018-05-08
2018-06-21
2018-05-16
2018-05-17
2018-06-21
2018-06-05
2018-07-01
2018-05-09
2018-05-30
2018-06-15
2018-06-14
2018-04-19
2018-05-30
2018-07-01
2018-07-01
2018-06-16
2018-06-30
2018-05-09
2018-06-30
2018-06-30
2018-06-28
2018-04-20
2018-06-28
2018-06-30
2018-06-14
2018-06-30
2018-04-02

Användare
Annika Holmer
Camilla Dahlson
Carl Martin Södergren
Christer Nyqvist
cyntiabotello
imagomagia
Eleonore
emelieaspenberg
ericaelfstrom
Eva Edevik
helenabostrom
hlifösp
ord och konst
JohannaSE
sanchezco
karingranstrand
Karolina Brobeck
dansterapeut
Lars Göran Larsson
Maria Wallinder Elg
Marie Albertsson
Odmma47
Martin Rojas
martinahlberg
martinmoller
mats olsson
ullebomagic
ullebomagic
Petra Hultman
piajonsson
Sabina Henriksson
Sam Siwe
silvanajart
Sofiaheinonen
susanne skårstedt
Tanja.S.
Teresia Björk
Tina Hultsborn
ulla50
vimaroca
Victor
Åsa1964

Namn
Annika Holmér
Camilla Dahlson
Carl Martin Södergren
Christer Nyqvist
Cyntia Botello
Danilo Giannini
Eleonore Johansson
Emelie Aspenberg
Erica Elfström
Eva Edevik
Helena Boström
Hlif Torisdottir
Ingeli Aalto
Johanna Willenfelt
Johnny Andersson
Karin Granstrand
Karolina Brobeck
Katarzyna Filipowicz
Lars Göran Larsson
Maria Wallinder Elg
Marie Albertsson
Marie Ödman
Mario Rojas
Martin Ahlberg
Martin Sven Möller
Mats Olsson
Peter Torell
Peter Torell (2)
Petra Hultman
Pia Jonsson
Sabina Henriksson
Sam Siwe
Silvana Jankovic
Sofia Heinonen
Susanne Skårstedt
Tatiana "Tanja" Carlefyr Serova
Teresia Björk
Tina Hultsborn
Ulla Hultberg
Victor Rojas
Victor Säf
Åsa Storck

Mailadress
holmerannika@gmail.com
camilla.dahlson@telia.com
carl.martin.hansson@gmail.com
christernyqvist@outlook.com
info@cyntiabotello.com
photos@imagomagia.se
eleonore.formabudskap@gmail.com
emelie@emelieaspenberg.com
ericaelfstrom@gmail.com
teaterkoncept@gmail.com
helenabostrom@icloud.com
hlif_thorisdottir@yahoo.se
ingeli.aalto@gmail.com
jwillenfelt@gmail.com
sanchezmusic@outlook.com
hello@karingranstrand.com
karolinabrobeck@gmail.com
mirta79@gmail.com
smide.lars.goran.larsson@hotmail.com
wallinderscenochmusik@gmail.com
mariealbertsson@hotmail.com
marie.odman@icloud.com
mariorojas_@hotmail.com
ahlbergo@gmail.com
martin@libertandpictures.com
matsolsson2001@yahoo.com
torellpeter@gmail.com
torellpeter@gmail.com
info@petrahultman.se
pi3komma14@hotmail.com
info@sabinahenriksson.se
samsiwe@yahoo.se
silvanajankovic@hotmail.com
info@sofiaheinonen.se
susanne.skarstedt@outlook.com
tatianaserova@hotmail.com
info@teresiabjork.com
tina.hultsborn@gmail.com
ulla@ullahultberg.com
tector@hotmail.com
victor.saf@hotmail.com
asa.storck@hotmail.com

Konst/bildningsområde
Bild och form
Litteratur
Litteratur
Bild och form, Film/rörlig bild
Dans, Film/rörlig bild
Bild och form
Bild och form
Bild och form
Film/rörlig bild
Teater
Bild och form
Bild och form
Bild och form, Litteratur
Bild och form, Litteratur
Musik
Bild och form, Hemslöjd
Bild och form, Hemslöjd
Bild och form, Dans, Musik
Bild och form, Hemslöjd
Musik
Litteratur
Litteratur
Bild och form
Film/rörlig bild, Teater
Film/rörlig bild
Musik
Film/rörlig bild, Museum/kulturarv
Bildning, Film/rörlig bild, Museum/kulturarv
Bild och form
Bild och form, Litteratur
Litteratur, Museum/kulturarv, Musik
Bild och form
Bild och form
Bild och form
Dans, Litteratur
Litteratur
Bild och form, Dans, Film/rörlig bild, Musik, Teater
Bild och form
Bild och form
Litteratur
Film/rörlig bild
Litteratur
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Arbetsstipendier inom kultur

Kultur Litteratur Bild och form Arkiv Dans Film Museum Musik Teater Bibliotek Hemslöjd

Region Jönköpings län delar varje år ut totalt 100 000 kronor i form av kulturoch arbetsstipendier för stöd och uppmuntran inom litteratur, folkbildning,
dans, film och rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och
kulturarv.

Syfte
Arbetsstipendiet ska ge aktiva kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig åt
kulturarbete utan avbrott eller för att ta tillvara idéer och uppslag samt stimulera till
experiment inom det kulturella området.

Vem kan söka?
Du som är aktiv kulturarbetare kan söka arbetsstipendiet för att få tid och möjlighet
att ägna dig åt ditt konstutövande.

Hur mycket kan man söka?
Den totala summan för stipendier är totalt 100 000 kronor och fördelas mellan
kultur- och arbetsstipendier. Hur summan fördelas bestäms av nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Ansökningsperioder
Du kan ansöka årligen mellan 1 april och 1 juli.

Villkor
␣

␣

␣

␣

␣

␣

␣

␣

Region Jönköpings läns kulturstipendier ska stödja och uppmuntra förtjänstfull
verksamhet inom konstnärliga områden som dans, musik, teater, hemslöjd, bild
och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.
Arbetsstipendier till kulturarbetare ges antingen för att ge en aktiv
kulturarbetare möjlighet att under viss tid ägna sig åt kulturarbete utan avbrott,
för att tillvarata idéer och uppslag eller stimulera till experiment inom det
kulturella området.
Anslagets storlek fastställs årligen av Region Jönköpings län efter förslag från
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA). Det är nämnden
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet som bestämmer hur stipendierna
ska fördelas mellan kulturstipendiater och arbetsstipendiater.
Stipendier ges till en eller flera kulturarbetare i samverkan. Utdelning till samma
person eller personer kan ske högst två år i följd.
Stipendier delas ut efter ansökan. I ansökan anger du hur du ska använda
stipendiet. Som stipendiat ska du sedan rapportera till nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA) om hur du använder
stipendiet.
Ansökan eller förslag ska vara Region Jönköpings län tillhanda senast den 1 juli.
Det åligger nämnden att minst en månad före ansökningstidens utgång genom
annons eller och på annat lämpligt sätt annonsera stipendierna. Ansökan
inkommen efter ansökningstidens utgång ska inte behandlas. Nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet äger rätt att fram till
beslutssammanträdet lägga fram förslag på stipendiater.
Stipendier delas ut till personer som är bosatta i Jönköpings län eller på annat
sätt har anknytning till länet. Nämnden kan adjungera en expert inom
respektive områden för att på bästa sätt kunna behandla fråga.
Stipendierna delas ut av ANA. Utdelning sker i samband med
Regionfullmäktiges höstmöte.

https://utveckling.rjl.se/bidrag-och-finansiering/arbetsstipendier/
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handling.
Ansök om arbetsstipendium, Kulturdatabasen

När får man besked?
Region Jönköpings län nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)
beslutar vilka som får de olika stipendierna. Beslutet publiceras på Region Jönköpings
läns webbplats inom en vecka efter sammanträdet.
Utdelning sker i samband med regionfullmäktiges höstmöte.

Redovisning, kontroll
Arbetsstipendiater ombes inkomma med en redovisning om hur du har använt dig av
arbetsstipendiet senast ett år efter utdelning. Redovisning gör du till
utbildning.kultur@rjl.se.

Tidigare stipendiater

https://utveckling.rjl.se/bidrag-och-finansiering/arbetsstipendier/

2018-09-25
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Kulturstipendier

Kultur Litteratur Bild och form Arkiv Dans Film Museum Musik Teater Bibliotek Hemslöjd

Region Jönköpings län delar varje år ut kultur- och arbetsstipendier för stöd
och uppmuntran inom konstområdena litteratur, folkbildning, dans, film och
rörlig bild, musik, bild och form, hemslöjd, teater, museum och kulturarv.

Syfte
Kulturstipendiet ska stödja och uppmuntra förtjänstfull verksamhet inom
konstområdena.

Vem kan söka?
Du kan inte söka kulturstipendiet, men du kan ge förslag genom att nominera.

Hur mycket kan man söka?
Den totala summan för stipendier är totalt 100 000 kronor och fördelas mellan
kultur- och arbetsstipendier. Hur summan fördelas bestäms av nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.

Ansökningsperioder
Du kan nominera årligen mellan 1 april och 1 juli.

Villkor
␣

␣

␣

␣

␣

Region Jönköpings läns kulturstipendier ska stödja och uppmuntra förtjänstfull
verksamhet inom konstnärliga områden som dans, musik, teater, hemslöjd, bild
och form, film och rörlig bild, bildning, litteratur samt museum och kulturarv.
Anslagets storlek fastställs årligen av Region Jönköpings län efter förslag från
nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA). Det är nämnden
för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet som bestämmer hur stipendierna
ska fördelas mellan kulturstipendiater och arbetsstipendiater.
Ansökan eller förslag ska vara Region Jönköpings län tillhanda senast den 1 juli.
Det åligger nämnden att minst en månad före ansökningstidens utgång genom
annons eller och på annat lämpligt sätt annonsera stipendierna. Nominering
inkommen efter ansökningstidens utgång ska inte behandlas. Nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet äger rätt att fram till
beslutssammanträdet lägga fram förslag på stipendiater.
Stipendier delas ut till personer som är bosatta i Jönköpings län eller på annat
sätt har anknytning till länet. Nämnden kan adjungera en expert inom
respektive områden för att på bästa sätt kunna behandla fråga.
Stipendierna delas ut av ANA. Utdelning sker i samband med
Regionfullmäktiges höstmöte.

Hur söker man?
För att ge förslag eller nominera någon till kulturstipendium, maila till
utbildning.kultur@rjl.se. Nomineringen ska innehålla: namn och kontaktuppgifter på
den som nominerar, motivering och kontaktuppgifter till den som
nomineras. Nomineringen är en offentlig handling.

https://utveckling.rjl.se/bidrag-och-finansiering/kulturstipendier/

2018-09-25
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Region Jönköpings län nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet (ANA)
beslutar vilka som får stipendier. Beslutet publiceras på Region Jönköpings läns
webbplats inom en vecka efter sammanträdet. Utdelning sker i samband med
regionfullmäktiges höstmöte.

Redovisning, kontroll
Kulturstipendiater behöver inte redovisa.

Tidigare stipendiater

https://utveckling.rjl.se/bidrag-och-finansiering/kulturstipendier/

2018-09-25

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 113-129
Tid:

2018-10-04 kl:09.00-11.30

Plats:

Regionens hus, sal B

§120

Nationell biblioteksstrategi
Diarienummer: RJL 2018/2366
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Godkänna föreliggande yttrande över utkast Nationell
biblioteksstrategi som svar till sekretariatet för nationell
biblioteksstrategi.
Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över utkast
“Från ord till handling - På väg mot en nationell
biblioteksstrategi”.
Beslutsunderlag
 Missiv daterat 2018-09-24
 Förslag till yttrande 2018-10-17
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

MISSIV
2018-09-24
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RJL 2018/2366

Nämnden för arbetsmarknad näringsliv och
attraktivitet

Utkast “Från ord till handling - På väg
mot en nationell biblioteksstrategi”
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Godkänner föreliggande yttrande över utkast Nationell biblioteksstrategi
som svar till sekretariatet för nationell biblioteksstrategi.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över utkast “Från ord till
handling - På väg mot en nationell biblioteksstrategi”.

Information i ärendet
Kungliga biblioteket fick 2015 i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell
biblioteksstrategi. Ett utkast till förslag har nu tagits fram av sekretariatet för
nationell biblioteksstrategi. Mellan maj och oktober 2018 tar sekretariatet emot
synpunkter i ett öppet förfarande där det står fritt för alla att yttra sig över delar av
eller hela utkastet. Region Jönköpings län har valt att fokuserar främst på de
skrivningar i utkastet till strategin som berör den regionala
biblioteksverksamheten utifrån uppdraget i bibliotekslagen; samverkan,
verksamhetsutveckling och höjd kvalitet, samt de problembeskrivningar och
förslag som berör den nationella nivån.

Beslutsunderlag



Missiv daterat 2018-09-24
Förslag till yttrande 2018-10-17

Beslut skickas till
Utbildning och kultur stab
Regionbibliotek
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Tf. Direktör Utbildning och kultur

YTTRANDE
2018-10-17
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Sekretariatet för nationell biblioteksstrategi

Yttrande över utkast “Från ord till
handling - På väg mot en nationell
biblioteksstrategi”
Region Jönköpings län har getts möjlighet att yttra sig över rubricerade Yttrande
över utkast “Från ord till handling - På väg mot en nationell biblioteksstrategi”

Sammanfattning
Region Jönköpings län ställer sig positiv till en nationell biblioteksstrategi och till
de ansatser som förslaget/utkastet har.
Region Jönköpings län saknar dock en vision och en tydlig gemensam målbild. En
tydlig gemensam målbild som alla kan ställa sig bakom, genomföra och arbeta för
att nå utifrån sina förutsättningar. Det demokratiska uppdraget är det övergripande
målet, biblioteken skall bidra med kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning.
Förslaget/utkastet till en nationell biblioteksstrategi behöver befinna sig på en mer
övergripande strategisk nivå och lämna val av metoder och genomförande till
verksamheter och myndigheter.
Strategin ska utifrån ett helhetsperspektiv peka ut vilka utmaningarna är och
föreslå på vilken nivå de ska lösas. Strategin ska också på ett tydligare sätt
kopplas till bibliotekslagen och beskriva hur en nationell strategi kan stärka de
prioriterade områdena.
Region Jönköpings län avstyrker förslag om starkare statlig styrning.

Bakgrund
Region Jönköpings län har valt att fokuserar främst på de skrivningar i utkastet till
strategin som berör den regionala biblioteksverksamheten utifrån uppdraget i
bibliotekslagen; samverkan, verksamhetsutveckling och höjd kvalitet, samt de
problembeskrivningar och förslag som berör den nationella nivån. Yttrandet har
beretts gemensamt av Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.
Regionsamverkan Sydsverige är ett samarbetsorgan för Sveriges sex sydligaste
regioner. Vi arbetar för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige genom
strategiskt kunskapsutbyte och främjande av interregionala och interkommunala
samarbeten.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057

YTTRANDE
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Synpunkter på förslaget
Region Jönköpings län ställer sig positiv till en nationell biblioteksstrategi och till
de ansatser som förslaget har.
Region Jönköpings län saknar en vision och en tydlig gemensam målbild. En
tydlig gemensam målbild som alla kan ställa sig bakom, genomföra och arbeta för
att nå utifrån sina förutsättningar. Det demokratiska uppdraget är det övergripande
målet, biblioteken skall bidra med kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning –
verksamheter som läsfrämjande, ökad digital delaktighet med mera är medel för
att uppnå demokrati.
Region Jönköpings län menar att förslaget till en nationell biblioteksstrategi
behöver befinna sig på en mer övergripande strategisk nivå och lämna val av
metoder och genomförande till verksamheter och myndigheter.
Strategin ska utifrån ett helhetsperspektiv peka ut vilka utmaningarna är och
föreslå på vilken nivå de ska lösas. Strategin ska också på ett tydligare sätt
kopplas till bibliotekslagen och beskriva hur en nationell strategi kan stärka de
prioriterade områdena.
Region Jönköpings län avstyrker förslag om starkare statlig styrning. Statligt
ansvar är inte det samma som nationellt ansvar. De regionala
biblioteksverksamheterna har också nationella uppdrag och arbetar utifrån såväl
lagen som nationella mål och har statlig finansiering inom ramen för
kultursamverkansmodellen. De kommunala biblioteken uppfyller de statliga
kulturpolitiska målen när de till exempel får projektmedel. Alla bildar tillsammans
den nationella nivån.
Flera statliga uppgifter är inte lösta, till exempel nationell katalog, e-boksfrågan,
digital inlåsning av material såväl vetenskapligt som digitaliserade dagstidningar.
Här brådskar det om en jämlik biblioteksservice ska kunna erbjudas i hela landet.

Nationella biblioteksfunktioner och ny nationell
biblioteksmyndighet
Region Jönköpings län instämmer i utkastets problembeskrivning av
nationalbibliotekets otydliga roll och ser positivt på flera av de nationella
biblioteksfunktioner som föreslås. I utkastet används formuleringen
nationalbiblioteket men enligt vår mening är inte nationalbiblioteket och en
biblioteksmyndighet nödvändigtvis samma sak. Bibliotekslagen: 18 § Den
myndighet som regeringen bestämmer ska ha en nationell överblick över och
främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.
För att hantera dessa nationella funktioner ser Region Jönköpings län framför sig
en ny nationell biblioteksmyndighet med tillräckliga resurser, ett tydligt uppdrag
och en väl utvecklad kommunikation med bibliotekssektorn.
Myndigheten bör bland annat ges ansvar att bygga upp en nationell
bibliotekswebb med ingångar till nationellt finansierade digitala tjänster till
exempel katalog och e-bokbestånd, på ett liknande sätt som har gjorts i flera andra
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länder, bland annat Danmark. En nationell digital struktur med nationellt
finansierat innehåll, skulle frigöra tid och resurser för kommunbiblioteken vars
verksamheter ofta är underfinansierade. Den skulle också kunna skapa bättre
förutsättningar för en likvärdig tillgång för alla till digitala resurser samt verka för
att öka kunskapen om hur informationsteknik kan användas. Vi ser framför oss en
nationell digital infrastruktur för information och läsfrämjande där
biblioteksmyndigheten står för den tekniska och samordnande delen medan
innehållet kommer från de delar av biblioteksvärlden som är mest kompetenta
inom de enskilda områden, till exempel olika arbetsgrupper/referensgrupper från
folkbibliotek och andra bibliotekstyper.
Den nationella biblioteksmyndigheten bör ha ett tätt samarbete med övriga
myndigheter och organisationer med nationella biblioteksuppdrag, till exempel
KB, IB, MTM och Kulturrådet för att kunna analysera och agera samfällt kring
utvecklingsbehov och för att kunna ge de råd och den information som
bibliotekspersonalen behöver för att kunna utföra sina uppdrag med hög kvalitet.
En nationell biblioteksmyndighet ska också kunna bidra till att sprida forskning
och stimulera till att pröva nya metoder inom biblioteksfältet. Myndigheten ska
också vara en rådgivande instans när det gäller till exempel biblioteksjuridik och
IT-säkerhet. Den nya biblioteksmyndigheten ska också få i uppdrag att samordna
analyser av biblioteken och deras funktion i samhället.
En fungerande nationell biblioteksmyndighet skapar också förutsättningar för en
väl utvecklad dialog med den regionala biblioteksverksamheten i landet.

Stärkt nationell och regional samverkan
Under många år har den regionala nivån kompenserat för bristande statlig
samordning och brist på fungerande nationella biblioteksfunktioner. Exempel på
vad de regionala biblioteksverksamheterna tagit ansvar för är projekt med
nationell bäring som ingen har kunnat upprätthålla, så som Bokcirklar.se, Barnens
bibliotek och Polarbibblo, samt ett konsortium för upphandling av databaser för
folkbibliotek och finansiering av samordningen av Digidel.
Anledningen till att de regionala biblioteksverksamheterna successivt har ställt om
från kompletterande medieförsörjning till det som lagen idag föreskriver om den
regionala biblioteksverksamheten är att omvärlden, behoven och förutsättningarna
har förändrats.
Region Jönköpings län välkomnar en stärkt nationell och regional samverkan där
nationella utvecklingslinjer med utgångspunkt i bibliotekens kapacitet att uppfylla
bibliotekslagen, tas fram gemensamt och där rollfördelningen tydliggörs i dialog. I
en sådan dialog bör samtliga relevanta myndigheter/organisationer med nationella
biblioteksfunktioner delta. De regionala biblioteksverksamheterna kan i en sådan
dialog förmedla behov hos kommunbiblioteken i respektive region. Utifrån
behoven kan sedan forskningsunderlag och annan information tas fram och
kompetensutveckling planeras.
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Regionala biblioteksuppgifter
Region Jönköpings län avstår från att lämna synpunkter på de delar som rör nya
uppgifter för de regionala biblioteksverksamheterna såsom kompletterande
medieförsörjning och ansvar för skolbiblioteken då utkastet inte föreslår ändringar
i Bibliotekslagen §11, där syftet för de regionala biblioteksverksamheterna tydligt
är formulerade;
“...att främja samarbete, verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de
folkbibliotek som är verksamma i länet.”
Sedan lång tid tillbaka samverkar de regionala biblioteksverksamheterna mycket
med varandra på olika sätt. Det handlar om kompetensutveckling, att initiera
gemensam forskning, nätverk kring aktuella teman och gemensamma satsningar i
olika frågor. Det finns en nära dialog och ett utbyte mellan chefer och
medarbetare som ofta leder till praktiska handlingar som till exempel projekt och
konferenser.
De regionala biblioteksverksamheterna har en unik ställning gentemot
kommunbiblioteken genom bibliotekslagen och kultursamverkansmodellen för att
vara ett stöd, driva och stimulera till utveckling och förnyelse. Inte minst till nya
arbetssätt.
I kultursamverkansmodellen har rollen för de regionala biblioteksverksamheterna
successivt vuxit fram. Bibliotekens samarbeten med andra kulturinstitutioner och
samhällsfunktioner har gynnats av den bredare kontakt- och samarbetsyta
kultursamverkansmodellen erbjuder. Detta riskerar att slås sönder om den
regionala biblioteksverksamheten inordnas i en statlig sammanhållen organisation
eller annan geografisk indelning än den nuvarande.
I Ds 2017:8 ”Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop - Framtida
inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen” berörs
avvägningen mellan decentraliserad medelsfördelning, som
kultursamverkansmodellen är ett exempel på, och behovet av nationell samverkan
och samordning. Kulturdepartementet hänvisar till det pågående arbetet med en
nationell biblioteksstrategi som ett underlag som möjliggör en framtida
bedömning av konsekvenserna för den regionala biblioteksverksamhetens roll
inom kultursamverkansmodellen.
Region Jönköpings län avstyrker samtliga förslag om förändrat huvudmannaskap
och förändrad geografisk indelning på de grunder som strategin i sin nuvarande
version redovisar.

Kompetensutveckling, kunskapsdelning och
gemensamt lärande
De regionala biblioteksverksamheterna har under många år tillsammans med
kommunerna tagit fram relevanta kompetensutvecklingsinsatser och utvecklat
metoder för dessa i samverkan med målgruppen. De regionala
biblioteksverksamheterna har i det kompetensutvecklande uppdraget inhämtat
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forskningskompetens från många olika forskningsområden och discipliner som
till exempel logopedi, sociologi, psykologi, litteraturvetenskap och pedagogik
(lärarutbildningen). För tillfället förbereder de regionala biblioteksverksamheterna
en samordnad kompetensutveckling inom det digitala området.
De regionala biblioteksverksamheterna erfar att bibliotekens kompetensutveckling
och kunskapsdelning bedrivs bäst lokalt på arbetsplatserna. Då säkerställs att
kompetensutvecklingen utgår från ett reellt och upplevt behov i verksamheten och
att de nya kunskaperna används. Inom vissa områden kan det dock finnas vinster
med att anordna gemensamma utbildningar regionalt och/eller att samordna
kompetensutvecklingen nationellt. Det kan också handla om att erbjuda
gemensamma nationella lär resurser som kan anpassas och användas lokalt. Med
stöd av den nya tekniken ges en mängd möjligheter att arbeta på nya sätt.
Slutligen önskar Region Jönköpings län kommentera avsnittet om
“projektträsket”. Projektträsk är en mycket olycklig formulering. De regionala
biblioteksverksamheterna ser positivt på de möjligheter projektmedel ger då
projekt stimulerar till prövande av nya metoder och arbetssätt. Lokal
biblioteksutveckling har varit möjlig bland annat tack vare projektmedel. Likaså
har många projekt med nationell eller regional bäring haft stor betydelse för de
lokala bibliotekens utveckling.
Det är viktigt att det finns former att ta vara på resultaten, oavsett om projektet
varit lokalt, regionalt eller nationellt. En förutsättning för att projektformen ska
kunna fungera är att verksamheten i grunden är adekvat finansierad. Externa
projektmedel får inte innebära att kommunerna drar ner sin ordinarie finansiering
till folkbiblioteken.
Med detta som bakgrund kan det vara aktuellt att se över formerna för ansökan,
redovisning, uppföljning och spridning av projekt, samt stärka kompetensen att
omvärldsbevaka, göra behovsanalyser och arbeta utforskande - vilket man ofta
gör i en projektarbetsform. En förutsättning för att ett projektbidrag bidrar till
långsiktig verksamhetsutveckling är att projektidén utgår från ett relevant och
upplevt behov hos biblioteken.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Olsson
Ordförande i nämnden för
arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Kristina Athlei
Tf. Direktör Utbildning och kultur

Från ord
till handling

På väg mot en
nationell biblioteksstrategi

KUNGLIGA BIBLIOTEKET | NATIONELL BIBLIOTEKSSTRATEGI

Förord

FRÅN ORD TILL HANDLING – eller vi kanske

skulle kunna skriva för ord till handling i ett förord.
Bibliotekens förhållanden är mer än väl kartlagda.
Inom ramen för denna utredning har vi dessutom
bidragit med ett antal utredningar och rapporter, filmer,
seminarier och depescher. Vi vet väldigt mycket, det
samlade biblioteksväsendet vet mer än väl vad som är
problem och vad som behöver göras. Vi behöver inte
utreda så mycket mer. Det är dags att gå från ord till
handling. Handling för orden.

E
Innehåll
1
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15
25
35
41
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63

Förord
Demokrati
Tillgänglighet
Utbildning
Läsning
Digitalisering
Infrastruktur
Avslutning

n nationell strategi antas och
beslutas av regeringen, men den
konstitutionella betydelsen är
inte glasklar. Vi följer upplägget i flera
tidigare nationella strategier, framför
allt med mönster från den nationella
säkerhetsstrategin. Vi definierar grund
läggande värderingar, formulerar ett
antal mål och analyserar vilka hinder
som finns för att nå dessa mål. Utifrån
detta pekar vi ut olika möjliga åtgärder,
vem som är eller bör vara ansvarig och
om åtgärderna kräver ny finansiering.
För att en nationell strategi ska fung
era krävs kontinuerlig konkretion,
uppföljning och revidering. Även om
strategin varken är lag, förordning eller
regleringsbrev blir det en inriktning och
prioritering att förhålla sig till för den
berörda samhällssektorn.
Säkerhetsstrategin använder med
självk larhet begreppet hot för att analy
sera vad som behöver mötas eller åtgär
das. Man kan i andra sammanhang tala
om hinder att nå dit man vill. Men det

rör sig också om utmaningar som även
innefattar möjligheter, även om de också
bör benämnas som problem.

Det finns inget bra ord
på svenska som beskriver
något som sammantaget
utgör hot och hinder,
utmaningar, möjligheter
och problem. Vi föreslår
därför en akronym för att
fånga det som behöver
åtgärdas. En HUMP.
Hot/Hinder
Utmaning
Möjlighet
Problem

Det viktiga med de humpar vi definierar
är att de behöver åtgärdas. Värderingar
Sidan 1

na, målen, humparna och de möjliga åt
gärderna är det som utgör hörnstenarna
i denna nationella biblioteksstrategi.
Hump betyder puckel på engelska. En
puckel bör jämnas ut. I tonårskulturen
har ordet hump också en annan inne
börd, men det lämnar vi därhän i detta
sammanhang.

HOT Det finns förändringar som hotar
biblioteken. Demokratin är hotad och di
gitaliseringen hotar att göra biblioteken
irrelevanta om de inte kan svara mot
användarnas sökande efter kunskap
och läsupplevelser på nätet. Ekonomi,
demografiska förändringar, migration
och språkliga förändringar kan också
utgöra hot.
HINDER kan vara sådant som brist på
samordning och samverkan, digital
inlåsning, upphovsrätt och monopol
bildning.

UTMANINGAR är till exempel sådant
som skillnader i storlek mellan kommu
nerna, brist på resurser, en förlegad bild
av biblioteken samt krav på kompetens
utveckling av både medborgare och
bibliotekarier.

Men allt detta inrymmer också
MÖJLIGHETER, incitament till föränd
ring. Digitaliseringen är till exempel
inte bara ett hot utan också en möjlighet
för biblioteken att öka sin relevans.

Samtidigt har ordet utmaning ibland
kommit att användas för att förminska
eller dölja att det faktiskt kan handla om
PROBLEM. Det är ett problem att det är
oordning på biblioteken, eller att verk
samheten begränsas eller minskar. Det
är ett problem att skolorna inte lever
upp till kraven i lagen på skolbiblio
teksverksamhet, det är ett problem
Från ord till handling
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att biblioteken inte når fram till alla
potentiella användare och att en stor
grupp människor över huvud taget inte
kommer till biblioteken.

SVERIGE OCH VÄRLDEN
Vi har i uppgift att skriva en nationell
biblioteksstrategi. Redan detta är
problematiskt. I en internationaliserad
omvärld är humparna gränslösa. De
upphovsrättsliga regelverken är globala.
Böcker, filmer, vetenskapliga artiklar
tar inte hänsyn till nationella gränser.
Hela digitaliseringen är internationell.
Att bevara twitterinlägg och flöden på
sociala medier är en världsomspän
nande fråga när plattformarna ägs av
multinationella jätteföretag.
Frågan om öppen tillgång (Open
Acces, OA) är global till sin karaktär.
Att den vetenskapliga publiceringen
domineras av ett internationellt oligopol
är en världshump som bara kan mötas
i ett globalt samarbete i vetenskapssam
fundet. Det kräver andra affärsmodeller
för vetenskaplig publicering, men också
en förändrad syn och praktik vad gäller
vetenskaplig meritering.
Detta löses inte nationellt. Vi kan vara
nationellt medvetna om humparna, och
försöka påverka vår omgivning, men
inte lösa allt. Detta som en liten proble
matisering av begreppet nationell i en
strategi. Men en strategi kan ge vägled
ning för vad vi kan göra på hemmaplan,
och en riktningsangivelse om vart vi är
på väg.

Vi söker förändring.
Biblioteksväsendet behöver
utvecklas, förnyas och
förstärkas.

Därför formulerar vi målen som aktiva
förändringar, något pågående, en
rörelse, förändringar att sträva mot. Av
det skälet väljer vi ord som stimulera,
eftersträva, utveckla, stärka, satsa, göra
och bygga i våra målformuleringar.
Målområden

Den nationella biblioteksstrategin har
utformats utifrån sex huvudbegrepp
eller målområden: Demok rati, Digitalise
ring, Tillgänglighet, Läsning, Utbildning
och Infrastruktur. Dessa begrepp är
valda för den representativitet och tyngd
de har i bibliotekssammanhang. Demo
krati är det överordnade målet, och det
följer också av bibliotekslagens ända
målsparagraf. Därefter identifierar vi
fem ytterligare målområden, och under
varje område listar vi ett antal humpar.
Vi är väl medvetna om att begreppen kan
rangordnas och beskrivas som förhål
landen till varandra. Inplaceringen av
humpar och åtgärder under varje målom
råde kan diskuteras. Begreppen passar
in under flera olika rubriker.
För att kunna skapa en struktur i den
nationella biblioteksstrategin har vi valt
en vad vi tycker logisk plats för respek
tive begrepp. Detta betyder inte att en
annan plats hade kunnat vara lika lämp
lig. Det viktiga är förstås att de väsentli
ga begreppen finns med i strategin.
Varje hump följs av en eller flera
möjliga åtgärder, och vi försöker vara
tydliga med vilken organisation och/
eller förvaltningsnivå som bör ha an
svaret för att genomföra de nödvändiga
reformer eller åtgärder som föreslås. Vi
är också tydliga med om de föreslagna
möjliga åtgärderna kräver utökad finan
siering. Ansvarsnivå och finansiering
anges med särskilda grafiska symboler
i text och tankekartor.
Vi talar på detta stadium om möjliga
åtgärder, MÅ, men pekar också ut några

mer akut nödvändiga åtgärder, NÅ. I ett
slutligt förslag kan vi återkomma till
rekommenderade åtgärder, RÅ.
Centrala strategiska insatser kan
rätt använda ge stor utdelning i hela
biblioteksväsendet. Regeringen har
i budgeten för 2018 anslagit 250 miljoner
kronor årligen under tre år för projekt
bland folkbiblioteken, utan koppling
till våra strategiska överväganden.
Detta är en vällovlig ambitionshöjning,
men reformmedel bör på sikt användas
strategiskt och inte till kortsiktiga kom
munala projekt. Vi är, med stöd i bland
annat Riksrevisionsverket, kritiska
till tillfälliga projekt som arbetsmetod
och vill istället se permanenta åtgärder
och nivåhöjande anslag med strategisk
inriktning.
Vi bedömer att en permanent nivå
höjning med 250 mkr centralt till biblio
tekssektorn på strategisk nationell nivå
kan finansiera flera av de åtgärder som
skisseras i våra förslag. Jämfört med de
närmare 10 miljarder som biblioteks
sektorn kostar totalt, eller jämfört med
fasta investeringar som hus, där bara
renoveringen av ett stadsbibliotek kan
kosta flera hundra miljoner kronor för
en kommun, talar vi om en mycket för
siktig reformansats. En hel del refomer
kan finansieras genom besparingar och
rationaliseringar som följer på de åtgär
der vi föreslår.
Vad behöver och vad gör
användarna?

Vi har försökt anlägga ett användar
perspektiv i våra utgångspunkter.
Vad behöver och vad gör biblioteks
användaren? Vad kräver det av biblio
teksväsendet på alla nivåer? Vi lever i en
dramatisk tid med stora förändringar.
Det är visserligen traditionellt och
förutsägbart att hänvisa till digitalise
ringen, men det som händer på detta

område är dramatiskt till sin karaktär
också inom biblioteken, vad vi än väljer
att kalla det.
Den som vill veta något, söka kunskap
i vilken form det vara månde googlar
idag. Det gör minsta skolbarn, varje
bibliotekarie och den avancerade fors
karen. Är man inte på Google så är man
på någon annan av nätets sökmotorer.
Vad får man reda på?
Problemet, hotet mot demok ratin är
att det man får fram kanske inte alltid
är sant, det är ofullständigt och kanske
inklämt i en filterbubbla skapad av kom
mersiella algoritmer eller någon som
försöker sprida propaganda. Framför
allt får den som söker inte fram annat
än bråkdelar av den kunskap och det
genomarbetade källgranskade material
som finns inom biblioteksväsendet.
Mänsklighetens samlade kunskap finns
där nångonstans – men oftast är den
inlåst.
Vi vill att den som söker kunskap
ska få tillgång till det bästa och mesta
av det mänskligheten har. Biblioteks
väsendet kan ha en stor uppgift i att
erbjuda detta. Men det kräver något
mer och annat än enbart lokaler, böcker
och tidningar.
Det kräver ett systematiskt arbete
med att tillgängliggöra litteratur, tid
skrifter, tidningar, radio- och tv-pro
gram och mänsklighetens samlade
kulturarv i nya former, förutom de
gamla som ska försvaras och bevaras.
Det kräver systematisk digitalisering
och vård av kulturarvet, ett vidgat
textbegrepp, det kräver nya upphovs
rättsliga lösningar och affärsmodeller,
förhandlingar, katalogisering, depåer,
kompetensutveckling, samordning och
finansiering. Det kräver en förstärkt
nationalbiblioteksf unktion, det kräver
en förnyad regional organisation, det
kräver lagändringar och stärkta anslag.

Biblioteken har sitt
kärnuppdrag i att visa
på vägar till litteratur
och kunskap i alla former.
Allt som görs måste ses
i förhållande till detta
kärnuppdrag som ytterst
syftar till att bidra till
en fungerande demokrati.
För att behålla sin relevans
och försvara sitt uppdrag
måste biblioteken förmå
att ställa om till detta
nya, samtidigt som man är
förankrad i sin tradition.
Tidsplan och förankring
Detta är ett första utkast till en nationell
biblioteksstrategi som ska fastställas
av regeringen. Det är väsentligt att så
många aspekter av biblioteksverksam
heten som möjligt speglas i strategin.
Ett stort antal skrivelser, depescher och
muntliga synpunkter har samlats in
under arbetet med att utforma detta för
slag. Underlag, inspel och överväganden
publiceras särskilt i sin helhet digitalt på
vår blogg. Vårt utkast till strategi skick
as nu i föreliggande form ut för dialog
i hela det allmänna biblioteksväsendet
och hos andra intressenter för att ett
slutligt förslag till regeringen i mars
2019 ska vara ordentligt genomarbetat
med full transparens. Vi är medvetna
om att mycket i detta utkast kommer
att behöva justeras eller formuleras om
innan det går vidare.
Samordning och samverkan är be
tydelsefulla ledord i strategin. För att
Sidan 3

Samverkan för mervärde
och effektivitet

tekens samlingar (alla medietyper
inklusive digitala medie- och informa
tionsformer) är en bas och äger i de
Den nationella biblioteksstrategin
flesta fall inget egenvärde. Detta ska
riktar sig till de allmänna bibliotekens
inte sammanblandas med de litterära
huvudmän, och är inte i första hand ett
texternas egenvärde, som ska värnas.
dokument som enbart ska läsas internt
Samlingarna är till för att användas.
av bibliotekschefer och personal. Ut
gångspunkten är bibliotekslagen och det Ett medvetet urval skapar samlingen.
Urval består enkelt uttryckt av förvärv,
är ytterst huvudmännen som ska tillse
bevarande och gallring. Samlingarna
att lagens syfte uppnås.
ska se olika ut på olika bibliotek och
Biblioteken har olika uppdrag
bibliotekst yper. Samverkan om inne
beroende på vilka målgrupper de är
satta att stödja. Ett utbildningsbibliotek hållet i samlingarna sker i detta tänkta
sambibliotek. Transparenta gemen
är en del i en moderorganisation (ett
Vi vill med kraft
samma och standardiserade system
universitet, högskola eller skola) där
påtala att det finns
med samordnad kunskapsorganisation
moderorganisationens mål och lagrum
skapar tillgång och återvinningsbarhet.
är övergripande. Ett folkbibliotek är en
en stor och generell
egen organisation i lokal förvaltning och
problematik som gäller
står mer fri. Denna skillnad är väsent
Tillgängliggörande är
människors ojämlika
lig och måste beaktas. Skillnaderna
uppdraget som skapar
mellan dessa olika biblioteksuppdrag
tillgång till biblioteksblir väl synliga i denna strategi. Ett
samhällsnytta och
verksamhet.
utbildningsbiblioteks verk samhet ligger
legitimitet. Detta innebär
oftast närmare strategier inom utbild
att det i biblioteken finns
ningsväsendet, medan folkbiblioteken
Detta gäller oavsett vilken biblioteks
arbetar utifrån lokala biblioteksplaner.
typ man väljer att använda eller vilka
professionell personal som
Biblioteken i det allmänna biblioteks
medieresurser man har behov av. Det
verkar för att knyta ihop
väsendet kompletterar varandra och
allmänna biblioteksväsendet i Sverige
samverkar i det som fångas av begreppet användare/läsare med
har en gemensam bibliotekslag som
sambiblioteket. Detta kan ses som ett
alla ska följa. Bibliotekslagen förordar
information/text.
samarbete inom biblioteksväsendet, och samspel där biblioteken har olika roller.
de svenska biblioteken har också en lång De olika bibliotekst yperna kompletterar
tradit ion av samarbete inom sig. För att varandra, men ska inte kompensera för
Professionen garanterar kvalitet utifrån
brister inom andra bibliotek. Samverkan ett användarperspektiv och skapar
samarbetet ska löpa på effektivt finns
mellan biblioteken har ofta kallats för
en strukturell ordning mellan biblio
mervärden. En livaktig biblioteksverk
sambiblioteket. Sambiblioteket är en term samhet som klarar av att behålla gamla
tek inom olika förvaltningsområden.
som återkommer i förslaget till natio
Förändringar i människors informa
användare och inbjuda nya kräver att
nell biblioteksstrategin. Samverkan ger
tionsbehov och mediebehov förstärkta
nya arbetssätt ständigt prövas och att
mervärde och effektivitet. Begreppet
av förändringar i omvärlden genom
metodutveckling sker. Förutsättningen
digitaliseringen, kräver nu reformer och sambiblioteket ska inte blandas samman för verksamhetskvalitet är kunskap
med de samlokaliserade biblioteks
utveckling av verksamhetens struktur
som bottnar i forskning.
typerna i Almedalens sambibliotek.
och innehåll. Genom förtydligade och
Användarnas egen delaktighet skapar
För att nå framgång bör bibliotek
stärka uppdrag till biblioteken på olika
frigörelse och utveckling. Tillsammans
organiseras och arbeta utifrån använ
förvaltningsnivåer kan människor i
med bibliotekspersonal söker man,
darens perspektiv, vilket också varit
Sverige ges tillgång till biblioteksverk
värderar och delar informat ion och
utgångspunkten i vårt arbete. Biblio
samhet på ett mer jämlikt vis.
läsupplevelser.

landets invånare ska kunna få tillgång
till en jämlik och likvärdig biblioteks
verksamhet måste alla biblioteks resur
ser kunna samutnyttjas och samspela.
Lika insatser ska inte behöva utföras
eller utvecklas överallt, men de bör ge
nytta och skapa användningsmöjlig
heter överallt. Ett effektivt resurs- och
medelsutnyttjande måste ske utifrån
frågeställningen: vad kan och bör göras
centralt (på ett ställe) och vad kan och
bör göras lokalt (på flera ställen).
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Bibliotek är alltså ingen statisk
byggnad utan en verksamhet som ge
nom olika metoder stödjer människors
informat ionssökning och behov av
läsupplevelser. Häri ligger bibliotekens
identitet, vilket får till följd att bibliotek
inte enbart handlar om utlåning och att
utlåningsstatistik inte kan vara det enda
måttet på framgång. Biblioteksverksam
het kan finnas inom olika sammanhang
och inte enbart i ett fysiskt rum med
fysiska mediesamlingar. Bibliotekens
innehåll och tjänster ska utvecklas med
utgångspunkt i människors behov av
medier, litteratur och informat ion men
någon djupgående förändring av biblio
tekens identitet behövs inte.
Biblioteken är i jämförelse med andra
verksamheter mycket välbesökta och
används av många olika människor med
olika bakgrund och i olika generationer.
Vi menar att det är positivt både för
samhällsutvecklingen och enskilda indi
viders egen livskvalitet och bildning om
användningen av biblioteks verk sam
heterna ökar. Detta kräver att biblio
teksverksamheterna är lättillgängliga,
inbjudande och tillåtande. Idag sker
till exempel lärande i samtal och ofta
i grupp. Denna utveckling bidrar till att
bibliotek inte längre kan vara helt tysta,
men de kan ändå präglas av lugn och
ro. Det är också av största vikt att barn
tidigt välkomnas till biblioteksverk
samheterna, vilket naturligt medför ljud
och livlighet i lokalen. Biblioteken är en
gemensam samhällsresurs och respekt
för allas olikheter och behov ska råda.
Verksamheten mitt i byn

Bibliotek bör vara tillgängliga både
fysiskt och digitalt när människor har
möjlighet att använda dem. Öppna tillå
tande platser bemannade med personal
som drivs av en professionell kunskap
att lösa problem för andra, inbjuder

självk lart till att alla frågor som rör
samhället, praktiska vardagsproblem
och all annan informat ion ställs. Att
invånarna söker sig till biblioteken med
alla slags frågeställningar är i grunden
positivt och visar att biblioteken har
mött behovet som samhällets öppna
rum. Andra, för människor, viktiga
institutioner som till exempel banker
och offentliga myndigheter drar ner på
sin tillgänglighet. Självk lart vänder sig
invånarna då till den öppna verksam
het som finns mitt i byn: biblioteket. Det
är dock inte lika självk lart att biblio
teket ska svara på alla frågor som ställs,
hur legitima dessa frågor än är, till
exempel bankärenden och tolkning av
myndighetsbeslut av olika slag. Detta
perspektiv är viktigt inte minst om
kommersiella aktörer som drar ner på
sin service medvetet överlåter arbetet
på biblioteken.
Samverkan kan och bör ske med adek
vata organisationer och verksamheter
i samhället inklusive civilsamhället, inte
minst folkbildningen och författarna.
Det är det lokala sammanhanget och
människors behov i lokalsamhället som
är avgörande för hur olika samarbeten
kan se ut. Biblioteket kan samordnas
med andra verksamheter om det förenk
lar för människor. Ett exempel på detta
är när bibliotek samlokaliseras med
medborgarkontor, eller när folkbibliotek
samlokaliseras (snarare än integreras)
med skolbibliotek. Vi anser dock att det
finns gränser för vad som kan betraktas
ingå i bibliotekens identitet. Om andra
verksamheter samlokaliseras i en lokal
med bibliotek måste det för använda
ren tydligt framgå den gränsdragning
i ansvar, mandat och syfte som finns för
olika verksamheter.
Vi menar att bibliotekens verksamhet
måste vara kopplad till samlingarna,
digitala eller fysiska, och uppdraget

att förmedla kunskap, litteratur och
bildning. Utlån av verktyg, sportutrust
ning, fritidgårdsverksamhet eller tvätt
är inte biblioteksverksamhet, även om
en kommun kan välja att samlokalisera
verksamheter med biblioteken.
Vi menar att personal som arbe
tar med biblioteksverksamhet är en
förutsättning för verksamheten. Vi
benämner ibland dessa personer för
bibliotekarier. Vi är väl medvetna om
att en bibliotekarie oftast är en per
son med utbildning i biblioteks- och
informat ionsvetenskap, men vi är också
medvetna om att det arbetar en mängd
andra yrkeskategorier inom biblioteken.
Likaså är vi medvetna om att biblio
tekariekompetens finns i andra verk
samheter än enbart bibliotek.
Vår ambition har varit att hålla
förslaget till strategi så kortfattat som
möjlighet, i enlighet med andra natio
nella strategier. Detta utkast till förslag
innehåller med nödvändighet en del
bakgrund, förklaringar och resonemang
som gör det något längre än vad ett
slutligt förslag bör vara. Under arbetets
gång har vi fått in mycket underlag och
material, större utredningar, depescher
och skrivelser som utgör en viktig bak
grund till vårt förslag. Vi publicerar allt
detta löpande på vår blogg. ♦
Erik Fichtelius
Nationell samordnare
Christina Persson
Eva Enarson
Utredare
Nationell biblioteksstrategi
Kungliga biblioteket
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Demokrati

MÅL Utveckla och stärk invånarnas rätt

till fri åsiktsbildning genom kunskap, litteratur
och bibliotek.

”Målet är att värna
förmågan att upprätthålla
grundläggande värden som
demokrati, rättssäkerhet
och mänskliga frioch rättigheter … .
Vi ska försvara och främja
vår demokrati och vår
rättsstat och vidmakthålla
respekt för varje invånares
fri- och rättigheter,
mot alla inre och yttre
aktörer som kan vilja
undergräva dem.
Dessa värden har ett
oförytterligt egenvärde.
De utgör en grundval
för vårt samhälles välstånd
och motståndskraft.”

C

itatet är ur det inledande
värderingsavsnittet i den na
tionella säkerhetsstrategi som
regeringen antog i januari 2017. Det är
demok ratin som ska försvaras, om så
behövs med vapen i hand. Säkerhets
strategins upplägg med värderingar,
hot/utmaningar, mål och möjliga åtgär
der är utgångspunkt och inspiration
också för denna strategi.
När det kommer till de grundläg
gande värderingarna behöver vi inte
krångla till det. De är redan väl formule
rade, och gäller oavsett om vi använder
gevär eller böcker för att försvara dem.
Värderingsmässigt har den nationella
biblioteksstrategin samma utgångs
punkt som säkerhetsstrategin. Det är
inte så konstigt, eftersom dessa gemen
samma värderingar för det svenska
samhället är formulerade redan i Reger
ingsformens inledande paragrafer. Det
är demok ratin som är gemensam, som
förenar oss som nation:
1 § All offentlig makt i Sverige utgår
från folket.

Den svenska folkstyrelsen bygger på fri
åsiktsbildning och på allmän och lika
rösträtt. Den förverkligas genom ett
representativt och parlamentariskt stats
skick och genom kommunal självstyrelse.
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Den offentliga makten utövas under
lagarna.
2 § Den offentliga makten ska utövas med
respekt för alla människors lika värde och
för den enskilda människans frihet och
värdighet.
Den enskildes personliga, ekonomiska och
kulturella välfärd ska vara grundläggande
mål för den offentliga verksamheten. ...

understryker betydelsen av att de intar
en neutral hållning i förhållande till den
information som tillhandahålls och även
i övrig verksamhet understödjer ett fritt
meningsutbyte. Bestämmelsen innebär
att biblioteksverksamheten ska präglas
av öppenhet för olika perspektiv och stå
fri från censur eller andra hindrande
åtgärder. Yttrandefriheten är den grund
som den fria åsiktsbildningen vilar på.”

Grundlagens formulering om den fria
åsiktsbildningen är alltså tydligt kopp
Dessa formuleringar har direkt, prak
lad till bibliotekens uppdrag. Invånarna
tisk innebörd för biblioteksväsendet.
ska fritt kunna bilda sig en uppfattning,
Detta demok ratiska uppdrag har också
och biblioteken förser dem med under
varit utgångspunkten i den nationella
lag för denna bildning. Andra stats
biblioteksstrategins omvärldsanalys,
som presenterades i september 2017 som makter försvarar andra delar i detta
statsbygge.
ett underlag till en nationell strategi.
Tankegången återkommer i Biblio
Vi valde att kalla rapporten Den femte
statsmakten just för att lyfta fram biblio tekslagens ändamålsparagraf (§2):
tekens konstitutionella och institutio
nella roll. Förre hovrättspresidenten
”Biblioteken i det allmänna biblioteks
Johan Hirschfeldt sammanfattar i rap
väsendet ska verka för det demokratiska
porten Den femte statsmakten:
samhällets utveckling genom att bidra

”Grunden för det allmännas stöd till
biblioteksväsendet står att finna i över
tygelsen om att bibliotekens verksam
het bidrar till en önskvärd samhälls
utveckling i stort och att demokratin
fördjupas genom att välinformerade
individer får bättre möjligheter till insyn,
inflytande och deltagande i den demo
kratiska processen. Demokratin befästs
och fördjupas genom att individer får
ökad kunskap och goda förutsättningar
för ett fritt åsiktsutbyte och diskussioner
om gemensamma angelägenheter. Att
biblioteken ska verka för det demo
kratiska samhällets utveckling uttrycker
en målsättning om allas delaktighet
i samhällslivet som främjas genom de
medel som nämns, det vill säga kunskaps
förmedling och fri åsiktsbildning. Att
biblioteken ska bidra till fri åsiktsbildning
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till kunskapsförmedling och fri åsikts
bildning.”

”Biblioteken i det allmänna biblioteks
väsendet ska främja litteraturens
ställning och intresset för bildning,
upplysning, utbildning och forskning
samt kulturell verksamhet i övrigt.
Biblioteksverksamhet ska finnas
tillgänglig för alla.”
Vi ska inte omformulera Regerings
formen eller Bibliotekslagen för att
skriva en nationell biblioteksstrategi.
Målet är givet. Men strategin ska visa
vägen, peka ut möjligheterna, definiera
utmaningar och förändringsbehov för
att nå målet. ♦

FEM DEMOKRATIHUMPAR
OCH TRET TON MÖJLIGA
ÅTGÄRDER

LÖGNER OCH PROPAGANDA
Hela samhället utsätts idag för en stört
flod av falska nyheter, propaganda,
lögner och alternativa fakta som utgör
ett allvarligt hot mot demok ratin och
det offentliga samtalet. Kommersiella
algor itmer och filterbubblor gör det
svårt för människor att orientera sig
i sin omvärld.
Biblioteken har uppdrag och kompe
tens att stödja invånarna i detta, men
kännedomen om bibliotekens möjlig
heter är otillräckliga. Både invånare
och bibliotekspersonal saknar delvis
erforderlig medie- och informat ions
kompetens (MIK) på olika nivåer.
De biblioteks- och informat ions
vetenskapliga utbildningarna saknar
tillräckliga resurser för att fullt ut
kunna stödja och försörja biblioteken
med relevant kompetens. Den fort
bildning som sker inom den regionala
biblioteksverksamheten är splittrad och
otillräcklig.
Vid en kris- och krigssituation är
risken stor att rykten, falska nyheter
och propaganda sprids och skapar kaos
i befolkningen. Bibliotekens roll för
en säker och trovärdig informat ions
förmedling kan vara stor, men idag
saknas en tydlig roll för biblioteken
i totalförsvaret.

= H.U.M.P. = Hot/Hinder | Utmaning | Möjlighet | Problem
= Möjlig åtgärd
= Ansvarig för möjlig åtgärd
= Åtgärden kräver ökade anslag

Inköp och gallring
Digitalt först
Den satsning som redan inletts på digi
tal kompetensutveckling för folkbiblio
teken genom regionbiblioteks verk sam
heten bör fortsätta och permanentas.
Befolkning och bibliotekarier behöver
stärkta sök- och källkritikiska kun
skaper. Stöd av och samarbete med
högskolor och folkbildning är av största
vikt.
Regering, KB, regioner

Biblioteken ska ingå i totalförsvaret
Biblioteken bör ha en viktig roll och
ansvar som en unik, öppen samhällelig
arena och garant för en säker lina till
korrekt informat ion vid kris och krig.
Biblioteken ska tydligt ingå i total
försvarsplaneringen, i samverkan med
sina respektive huvudmän och organi
sationer. Hänsyn skall tas till de olika
bibliotekst yperna, som kan behöva age
ra olika utifrån sina specifika uppdrag.
Ett forsknings- och specialbibliotek
kan behöva stänga för att säkerställa
rikets kulturarv. Ett folk-, sjukhus- och
högskolebibliotek kan däremot behöva
utöka sin tillgänglighet för att kunna
agera mötesplats och erbjuda plats till
en säkerställd informat ionsinhämtning.
Bibliotek kan vara en säker och själv
klar plats och resurs för förmedling av
korrekt informat ion och tillhandahålla
uppkopplingar via säkra it-system,
i samarbete med nyhetsmedier och de
samhällsa ktörer som har ett uttalat
uppdrag i totalförsvaret att stå för
informat ionsförmedling.

MSB, Försvarsmakten,
bibliotekshuvudmännen, Totalförsvaret

OVÄLD OCH NEUTRALITET
Människor har rätt till fri tillgång till
litteratur och andra medier. Flera olika
paragrafer i bibliotekslagen garanterar
detta uttryckt som människors rätt att
bilda sig en åsikt. Biblioteket ska därför
tillhandahålla medier som kan stödja
den fria åsiktbildningen. Detta innebär
både bredd och djup i bibliotekens ut
bud. Lagen slår också fast att folkbiblio
tekens utbud av medier och tjänster
ska präglas av allsidighet och kvalitet.
Likaså garanterar lagen främjandet av
läsning och tillgång till litteratur.
Det är väsentligt för människors fria
tillgång till olika medier hur biblioteken
hanterar urval, inköp och gallring av
medier. Det uppstår ibland problem
vid medieurval då lagstiftning och
värderingar ställs mot varandra. Här
ställs professionaliteten hos inköpare
på prov. Det är lätt att subjektivitet och
lokala värderingar kommer i konflikt
med neutralitet och lagens mening om
allsidighet. Lokal inköpspolicy och
lokala värdegrundsdokument kan inte
åberopas vid inköp om de inte följer
regeringsformens och bibliotekslagens
intentioner om fri åsiktsbildning och
neutralitet. De som ansvarar för inköp
av litteratur kan komma att utsättas
för hot och otillbörliga påtryckningar
från de som inte anser att biblioteken
agerar professionellt vid inköp av
medier. Hoten och påtryckningarna kan
förekomma oavsett om biblioteken har
valt att köpa in medier med ett kontro
versiellt innehåll eller om man har
avstått från att köpa in.

Vissa medier kan vara ytterst svåra
att köpa in trots att efterfrågan finns.
Lagen om offentlig upphandling kan
komma i konflikt med den medborger
liga rätten att få tillgång till medier på
olika språk och inom vissa ämnen. Det
är svårt att formulera specifika krav
specifikationer som medieleverantörer
kan leva upp till.
Inget bibliotek kan innehålla allt. Som
en garanti för att människor ändå kan få
den bok de behöver ingår alla bibliotek
utifrån sina olika roller i sambiblioteket,
där ett fjärrlån kan kompensera att
boken inte finns i ett lokalt biblioteks
samling.
Alla bibliotek måste dessutom gallra
i sina samlingar, men det är viktigt
att gallring inte sker så att omistliga
medier helt förintas eller försvinner. Då
det saknas samordning av den gallr ing
som sker på biblioteken är det möjligt
att gallring som inte borde genom
föras ändå sker. Specialbibliotekens
samlingar är de som kanske mest löper
risk för att gallras på ett vis som inte är
hållbart. För högskole- och universitets
biblioteken finns inte någon nationell
bevarandeplan.
Lokalen som mötesplats

En annan aspekt inom temat Oväld och
neutralitet är bibliotekslokalen som
mötesplats. Biblioteket är en mötesplats
i lokalsamhället med uthyrningar som
en del i verksamheten. Ibland kan det
då uppstå likabehandlingsproblem
gentemot inhyrare. Enligt regerings
formen och kommunallagen gäller
likabehandlingsprincipen. Förenings
friheten är en del i den svenska demo
kratimodellen och föreningar i Sverige
bör därför beredas plats att träffas
och hålla sammankomster. Här måste
biblioteken behandla alla föreningar
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och andra organisationer lika. Så länge
organisationens arrangemang och dess
innehåll faller inom lagliga ramar måste
de offentliga biblioteken bejaka inhyr
ningen oavsett vad bibliotekets lokala
policyer säger.
Samlad juridisk kompetens som ett
stöd i yttrandef rihetsf rågor och andra
juridiska frågor som rör biblioteks
området finns inte. Detta leder till att
bibliotek som inhämtar juridiska råd
från olika juridiska instanser agerar
olika, även om frågeställningen är lika.
Följden blir otrygghet, olika behandling
och försvårade möjligheter till kollek
tivt lärande.
Biblioteksjuridisk kompetens
Biblioteksväsendet måste tydligt leva
upp till lagarnas krav på neutralitet
och oväld. Som ett stöd för detta bör
nationalbiblioteket ha en biblioteks
juridisk funktion dit alla bibliotek
oavsett bibliotekst yp kan vända sig med
svåra avväganden vad gäller tolkning
av lagar och regeringsform, till exempel
likabehandling, yttrandef rihet, inköp
och upphandling.
KB

förmedling av digitaliserade medier är
de praktiska verkt ygen för allas rätt till
de medier som de behöver. Ytterst är
det nationalbiblioteket som ska tillse
att fjärrlånesystem och förmedling av
digitala medier fungerar.
KB

Regioner

Nationell samordning vid gallring
När det gäller mer kritiska samlingar
måste samordning ske vid gallring.
Ett syfte med en sådan samordning är
att skapa förtroende för att de medier
som forskare, studerande, elever och
allmänhet kommer att ha behov av finns
bevarade. Det bör finnas en nationell be
varandeplan som ett stöd i gallringsar
betet. Bevarandet kan ske i en depå eller
på flera olika bibliotek i samverkan.
Nationalbiblioteket bör ha ansvar
för framtagande av en nationell be
varandeplan för mer kritiska sam
lingar. Nationalbiblioteket bör också
ha samordningsansvar i gallrings
frågan och ansvara för ett nationellt
depåbibliotek. Depåbiblioteket kan
vara en lånecentral som finns idag eller
arrangeras i annan form.
KB, Bibliotekshuvudmän

Fjärrlån
I princip ska det inte vara möjligt att en
angelägen medietitel inte finns tillgäng
lig inom sambiblioteket för den person
som har behov av denna titel. Detta gäller
oavsett var personen bor, vem den är
eller vilken bakgrund den har. Ytterst
är detta en trovärdighetsf råga där
tilliten till biblioteken som demok ratiska
kunskapsorganisat ioner i samhällets
tjänst inte får ifrågasättas. Fjärrlån och
Från ord till handling
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ningspolicys kan underlätta och stödja
beslut. Eftersom detta arbete ibland
innefattar svåra beslut om avgränsning
ar så kan stöd och dialog i frågan behö
vas. Ett sådant generellt stöd bör den
regionala biblioteks verk samheten bidra
med inom sin fortbildnings- och nätver
kande verksamhet inom sin verksamhet
för fortbildning och nätverkande.

Kompetensutveckling
Att göra urval, inköp och utföra gallring
av medier på ett professionellt vis är en
del i bibliotekariens kompetens. Ytterst
är det alltså de bibliotekarier som ar
betar med dessa frågor som är garan
ten för att frågorna hanteras utifrån
lagliga, etiska och i övrigt professionella
bedömningar. Lokala dokument som in
köpspolicys, biblioteksplaner och uthyr

INTEGRITET OCH SEKRETESS
Digitaliseringen riskerar att urholka
bibliotekssekretessen. Användarna
kan idag inte vara säkra på att den
informat ion eller de texter de använ
der via biblioteken behandlas med
fullständig sekretess. Biblioteken äger
inte själva alla de data om användarna
som e-resurss ystemen samlar in. Det är
istället leverantörerna av systemen som
äger dessa data och kan använda dem
i egna syften. Biblioteken har därför inte
full kontroll på de data om användarna
som samlas in och förmedlas vidare av
tredje part. Den kunskap om använ
darna som samlas in av kommersiella
sökmotorer är mycket långtgående.
Leverantörer av e-böcker kan i detalj
kartlägga en läsares beteende, vad man
läser, hur fort och hur länge.
Det får inte finnas minsta misstan
ke om att staten eller kommersiella
intressen kan kartlägga biblioteks
användarnas politiska eller personliga
preferenser. Biblioteken ska vara en fre
dad plats, men den tekniska utveckling
en utgör här ett hot. De rent tekniska
säkerhetslösningarna på biblioteken är
generellt för svaga och inte tillgängliga
för alla.GDPR som träder i kraft 2018
försvårar bibliotekens hantering av
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personuppgifter. Biblioteken måste ha
egen kontroll över de persondata som
rör biblioteksanvändning. Här finns ett
etiskt krav på biblioteksväsendet glo
balt som kan sträcka sig över juridiken,
samtidigt som bibliotekens kunskaper
om de juridiska integritetsfrågorna inte
är tillräckliga.

Att tänka samverkan och
nätverksbyggande

INTEGRATION OCH INKLUDERING

De stora flyktingströmmarna till
Sverige på senare år har medfört på
frestningar på hela samhället. Biblio
teken har visat en snabb anpassnings
förmåga och har varit en central aktör
för att underlätta integration och inklu
dering av nyanlända i lokalsamhället.
Säkra datasystem
Åren 2015–2017 beviljades 395,000
Alla bibliotek behöver se över teknik och personer uppehållstillstånd i Sverige.
Snart kommer dessa personer att sluta
leverantörsavtal för att garantera den
vara nyanlända och sälla sig till de cirka
tekniska säkerheten och integriteten.
2,3 miljoner invånare födda utanför
Biblioteken bör själva äga sina använ
Sverige som redan bor i landet. Ett
dardata. Sekretessen måste omfatta
stort antal av dem har eller kommer att
alla personliga data om biblioteks
bosätta sig i landets miljonprogramom
användarna som biblioteken hanterar.
råden. Samtidigt kämpar många mindre
Bibliotekshuvudmännen
kommuner med att få asylsökande att
stanna på den placeringsort de anvisats
av Migrat ionsverket, eftersom detta kan
bryta decennier av negativ befolknings
Stark biblioteksetik
utveckling.
På biblioteken kan människor orien
Bibliotekarierna själva har ett eget
tera sig utan att möta myndighetsperso
och personligt ansvar för att skydda
ner vars beslut har avgörande betydelse
låntagare och användares informa
för deras liv och ekonomi. I ett samhälle
tinsanvändning, och detta ansvar är av
där låg inkomst är direkt kopplad till
både juridisk och etisk art. Detta måste
trångboddhet blir biblioteken en uppe
finnas med i utbildningar och fortbild
hållsplats och en studieplats, inte minst
ning, och biblioteken behöver tillgång
för unga människor.
till självständig biblioteksjuridisk råd
Allt detta har satt hela biblioteks
givning. Stat eller kommersiella företag
ska inte ha tillgång till uppgifter om vad systemet under viss press. Efterfrågan
på mångspråkig personal växer, liksom
användarna lånar eller hur de läser.
på en mer effektiv medieförsörjning.
Professionen, bibliotekarie
Med minskande utlån och stigande
utbildningen, fackliga organisationer
besök blir utformningen av både biblio
och intresseföreträdare
teksr ummet som programverk sam
heten allt viktigare, vilket också
kräver investeringar.

På ort efter ort, i myndighet efter myn
dighet framstår bristen på samverkan
och helhetstänkande, bristen på insikt
om den egna verksamhetens roll i ett
större sammanhang, som en avgörande
bromskloss på vägen mot ett jämlikare
och rättvisare samhälle. Biblioteken
hamnar ofta långt ner i den kommunala
hierarkin och tenderar ibland att hålla
sig på sin kant.
Biblioteksväsendet ska enligt biblio
tekslagen 5 § ägna särskild uppmärksamhet åt personer som har annat modersmål
än svenska. Den nya situationen ställer
helt nya krav på medieförsörjning på
olika språk, material på lättläst svenska,
medborgar- och samhällsinforma
tion och en anpassad verksamhet. De
prioriterade grupperna är mångfacet
terade och har inbördes olika behov.
Alla bibliotek kan inte innehålla allt och
det behövs en fungerande samverkan
mellan olika bibliotekst yper med ett
centralt stöd.
IB:s roll

IB, Internationella bibliotekets roll är
oklar som en av två nationella låne
centraler. IB:s fysiska placering inom
Stockholms stadsbibliotek medför
oklarheter om verk samhetens nationel
la ansvar och mandat. Uppdraget idag
gäller främst medieförsörjning, vilket
många bibliotek uppfattar som otill
räckligt. IB äger idag för små resurser
för att möta efterfrågan från biblioteken
vad gäller kompetens, medier och annat
stöd som rör det mångspråkiga om
rådet.
IB:s främsta kommunikationsk anal
interbib.se, som vänder sig till slut
användare och bibliotek, är i behov av
teknisk och språklig utveckling. Verk
samheten omfattar idag inte littera
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turstöd och läsfrämjande insatser för
utbildningsbiblioteken och tjänsterna
används i olika grad. Ett exempel på
detta är fängelsebiblioteken med krimi
nalvården som huvudman.
Lagen om offentlig upphandling för
svårar inköp av relevant mångspråkig
litteratur och andra medier. Litteratur
leverantörerna kan inte förmedla
tillräckligt många och varierade titlar.
LOU är inte anpassat till en marknad
med få och ibland små medieleveran
törer. Bibliot eken kan ha svårt att
formulera tillräckligt specifika krav
vid upphandling. Mycket administrativ
tid läggs på att försöka hitta lämpliga
sätt att upphandla litteratur på många
språk på ett effektivt och lagligt vis.
Konsekvensen blir att det ofta är
samma titlar som köps in till alla, vilket
försvårar utbyte och lån av litteratur
mellan bibliot eken.
Katalogisering, upphandling, inköp
och gallring av mångspråkig litteratur
kräver specifik kompetens som är när
mast omöjlig att ha inom mindre biblio
teksorganisat ioner. Den mångspråkiga
biblioteks verk samheten behöver cen
tralt stöd för att inte vara ojämlik.
Lånecentral för mångspråk
Det behövs en nationell samordning
av medieförsörjningen för en språklig
mångfald. För att uppnå bästa effek
tivitet krävs en statligt finansierad
mångspråkig medieförsörjning, med
ett tydligt uppdrag som förstärks och
utvidgas jämfört med dagens centrala
stöd inom området. Ansvar för denna
verk samhet bör nationalbiblioteket ha
i sin helhet.
Enligt 13 § i bibliotekslagen ska det fin
nas en eller flera lånecentraler i Sverige.
Lånecentralernas uppdrag är att till
Från ord till handling
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handahålla en kompletterande informa
tions- och medieförsörjning till biblio
teken. Det är av vikt att detta uppdrag
för lånecentralerna upprätthålls inom
det mångspråkiga området. Tjänsterna
kan utvidgas till att stödja upphand
ling, inköp och katalogisering för andra
biblioteksräkning. Katalogisering sker
i den nationella katalogen Libris.
Folkbiblioteken uttalar tydligt ett
behov av ett nationellt stöd vad gäller
tjänster och medieförsörjning inom det
mångspråkiga området. Andra biblio
tekst ypers användning av ett nationellt
stöd inom området kan öka.
En mångspråkig nationell lånecentral
kan hämta eget stöd från de special
bibliotek som finns inom de olika språk
områdena. Regionbiblioteken kan bidra
med utvecklingsstöd och kompetens.
Den webbplats som finns idag och
som är kommunikationsvägen för
biblioteken att nå IB:s tjänster måste
uppgraderas och utvecklas, vilket kom
mer att kräva en resursförstärkning.
Regeringen, KB

Inkludering
Förstärk bibliotekens möjlighet att
anställa personal med mångspråkig
kompetens.
Tydliggör integritets- och inklu
deringsarbete i de lokala biblioteks
planerna.
Etablera forum för förstärkt sam
verkan mellan biblioteken och andra
aktörer som folkbildning och författare
på nationell, regional och lokal nivå.
Bibliotekshuvudmännen

NATIONELLA MINORITETER
I bibliotekslagen 5 § framhålls lagens
prioriterade grupper. Dit hör de natio
nella minoriteterna och deras språk.
Biblioteken brister ibland i följsamhet
till de lagar och förordningar som finns
på området. Att på ett naturligt vis
implementera lagarnas intentioner i den
löpande biblioteks verk samheten och
göra lagarnas intentioner mer långsik
tigt hållbara är inte helt enkelt. Detta
medför att biblioteks verk samheten för
och om de nationella minoriteterna och
språken inte är likvärdig.
Biblioteks verk samhet för, om, av och
med de nationella minoritetsg rupperna
har minst två utgångspunkter. Dels
handlar det om medier på minoritets
språken och dels om majoritetens
kunskap om minoriteterna. Det kräver
uppmärksamhet i arrangemangsverk
samhet och andra aktiviteter.

Bristande kunskap om
minoriteterna kan leda
till bristande förståelse
vilket ibland kan ställa
minoritetsgrupperna mot
andra målgrupper.

Bristande kunskap kan också leda till
passivitet, så att frågan inte får den
uppmärksamhet den bör ha. Samråd
och annan dialog med grupperna sker
inte alltid i tillräcklig omfattning. De na
tionella minoriteterna upplever därför
ibland att biblioteken inte tar frågan på
allvar.
Biblioteken saknar ett samlat ansvar
från en central instans som kan stödja
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i medieförsörjning, kompetensutveck
ling och andra ärenden som gäller
uppmärksamhet kring minoritets
gruppernas frågor. Trots att utgivnings
stöd finns för litteratur på minoritets
språken är utgivningen alltför liten.
Samverkan
Minoritetsf rågan är mycket specifik och
full kompetens kan inte finnas på alla
bibliotek. Inte heller kan varje bibliotek
ensamt möta efterfrågan på alla medier
på minoritetsspråken. Samverkan bör
därför ske vad gäller medieförsörjning
och arrangemang. Samråd ska ske med
minoritetsg rupperna på nationell, regi
onal och lokal nivå. Ansvar för att sam
råd kommer till stånd ligger på respekti
ve förvaltningsnivå. Nationalbiblioteket
ska svara för att en lånecentral/depå
ger stöd till inköp, katalogisering och
medieförsörjning via fjärrlån.

De bör verka främst konsultativt
 irekt med ansvarig lånecentral, men
d
kan också bidra på andra sätt. Upp
dragen som utförs beställs och finan
sieras genom utökade anslag från
nationalbiblioteket. Minoritetsspråkens
bibliotek bör få nationell biblioteks
status och ha bibliotekarieresurser.
Regeringen, KB, minoritets
biblioteken

Alltid redo. Landets offentliga bibliotek i kris
och krig. Nationell biblioteksstrategi, Kungliga
biblioteket, dnr. 6.7-2015-1181, 2018.
Bibliotekslag. SFS 2013:801.
Biblioteken och de nationella minoritetsspråken.
En lägesbeskrivning. Kungliga biblioteket,
dnr. 6.6-2017-376, 2018.
Byström, Max, Hirschfeldt: ”Inte lätt att vara

Synliggör och prioritera

Alla som tillhör de nationella minori
tetsg rupperna ska ha rätt till en lik
värdig biblioteksverksamhet oavsett
var man bor i landet. Biblioteken ska
arbeta för undvikande av strukturell
diskriminering, för att öka inflytande
och delaktighet och stärka och skydda
språken och de kulturella identiteterna.
Biblioteken ska följa de lagar och förord
ningar som finns på området.
KB, regioner, lokala bibliotek
Biblioteken bör informera och öka
kunskapen och förståelsen om de na
tionella minoriteterna i majoritetssam
hället genom att synliggöra de nationel
Resursbibliotek
la minoriteterna och minoritetspråken.
Biblioteken är underutnyttjade
Flera av de nationella minoriteterans
i
genom
förandet av grundskyddet och
bibliotek har pekat på möjligheten att
de kan påta sig ett ansvar som särskilda borde ha möjlighet att främja revitali
sering av språk och kultur. Detta uppnås
resurs- eller ansvarsbibliotek för sin
främst genom samråd och verksam
språkgrupp. Vi stödjer denna tanke.
het riktad mot barn och unga. Det
Lånecentralen kan tillsammans med
finns många skäl att prioritera de
särskilt utpekade resursbibliotek för
unga. Ett exempel är att generationer
olika nationella minoriteter erbjuda
konsultativa insatser och andra kompe i minoritetsgrupperna har förlorat sitt
tensstödjande åtgärder om de nationella språk. Minoritetsspråken måste revita
liseras och statusen höjas.
minoriteterna. Samernas bibliotek,
Judiska biblioteket, Finlandsinstitutets
Lokala bibliotek
bibliotek, Nordkalottbiblioteket och
biblioteket vid Romska kulturcentret
i Malmö är inriktade mot minoritets
språken.
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Tillgäng
lighet
MÅL Gör mänsklighetens

samlade kunskap tillgänglig
för alla utifrån vars och ens
förutsättningar och behov så
att alla kan verka i samhället
på egna villkor.

A

tt alla människor har självk lar
tillgång till bibliotek är väsentligt.
Tillgängligheten till biblioteks
verksamheternas innehåll och tjänster ska
vara god och jämlik. Begreppet Tillgänglighet är centralt och biblioteksverksam
heternas legitimitet grundar sig i detta
begrepp. Tillgänglighet ska här förstås
i vid bemärkelse. Bästa tillgänglighet ur
alla aspekter ska gälla biblioteksverksam
heternas innehåll, tjänster och lokaler.
Alla människor har rätt till att få ta del
av den biblioteksverksamhet de har behov
av vid just den tidpunkt då behovet finns.
Vi ser idag att biblioteksverksamheterna
är mycket olika och potentialen är stor för
att genom samarbete och metodutveck
ling kunna anpassa utbud och tjänster i en
mer jämlik riktning. Det är nödvändigt att
biblioteken utvecklar metoder för att nå de
som idag inte känner till vad biblioteken
kan erbjuda och som har en föråldrad syn
på biblioteksverksamhet eller är förhindra
de av praktiska skäl att använda bibliotek.
Ökad digitalisering av tjänster och utbud
är också en väg mot ökad tillgänglighet.
Bibliotekens innehåll ska vara varierat så
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det passar alla och man ska kunna få
tillgång till olika typer av media. Biblio
tekspersonalens kompetens är ofta
avgörande för alla ska få lika möjligheter
att använda bibliotekens innehåll och
tjänster. ♦

FEM TILLGÄNGLIGHETSHUMPAR VARAV EN MED
UND ERRUBRIKER,
EN NÖDVÄNDIG ÅTGÄ RD OCH
TIO MÖJLIGA ÅTGÄRDER

BILDEN AV BIBLIOTEKET
Den allmänna bilden av biblioteket
är ofta välmenande, snäll och nostal
gisk. En sådan bild hindrar tilltron till
bibliotekets förmåga att vara en aktiv
aktör inom viktiga samhällsfrågor som
demok rati och utbildning. Denna bild
av biblioteken har en stark genomslags
kraft.

Den traditionella bilden
av biblioteket tar liten
hänsyn till bibliotekens
uppdrag att nå nya
målgrupper och bortser
från biblioteksverksam
heternas komplexitet.

En annan bild av bibliotek som sprids
är att biblioteken är stökiga platser där
både ungdomsgäng och missbrukare
tillåts ta över. Utan att förminska det
faktum att detta sker och alltid har skett
i de öppna och lättillgängliga platser
som biblioteken utgör, måste man sam
tidigt konstatera att bibliotek huvdsak
Från ord till handling
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ligen är lugna och trevliga mötesplatser.
Oordning och bråk måste motverkas
lokalt genom olika säkerhetsåtgärder.
Att värna behovet av öppna, fria, inbju
dande, lättillgängliga och generat ions
överskridande mötesplatser i samhället
är av stor vikt för att biblioteken ska
kunna bidra till ett inkluderande sam
hälle.
En bild av folkbiblioteken som
återkommer är att biblioteksf ilialer
läggs ned i stor omfattning. Denna bild
sätter en förlorarstämpel på biblio
teken. Det är sant att biblioteksf ilialer
stängs. En del stängningar kan vara helt
obefogade ur användarperspektiv eller
samhällsrelevans och ofta förorsakade
av kortsiktiga ekonomiska skäl. Andra
stängningar av filialer är genomtänkta
och ingår i professionella bedömningar
hur biblioteksverksamheten bäst orga
niseras eller förändras i en kommun.
Det finns en bild av bibliotekarien
som en som lånar ut böcker. Biblio
tekariens kunskap att tillgängliggöra en
mediesamling, att handleda i informa
tionsmängderna och knyta ihop fråga
med svar är mindre känd än kunskapen
att knyta samman läsare med bok och
inspirera till läsning. Dessa kompe
tenser ställs ibland emot varandra och
konkurrerar inbördes i stället för att
komplettera varandra. Detta bidrar till
att skapa en onödigt diffus bild av vad
ett bibliotek och en bibliotekarie kan
bidra med.
Det är allvarligt att de förhärskande
nostalgiska bilderna av bibliotek förhin
drar nödvändig biblioteksutveckling.
Människor och samhället har behov av
bibliotekens erbjudande.

För att nå ännu fler och
nya användare är det
nödvändigt att biblio
teken anpassar sig efter
människors behov och
inte ofrivilligt fastnar i en
dikterad och stagnerad bild
av biblioteken.

Ny berättelse om biblioteken
När den alltför traditionella bilden av
biblioteken sprids är det viktigt att det
finns beskrivningar av bibliotek som är
angelägna för människor idag. Biblio
tekens nya berättelse behöver skapas.
En sådan bild kan vara gemensam, men
med variationer, och kan vara förmed
lad i olika medieformer som t ex i film
eller genom sociala medier. Det samlade
biblioteksväsendet har ett gemensamt
ansvar för den nya bilden av biblioteket.
Professionen har ett ansvar att kliva
fram och visa upp den kunskap som man
bidrar med. Här behövs belysande ex
empel om hur avgörande professionens
insats kan vara. Vi ser här en roll för
professionsföreningar i samverkan och
dialog med utbildningarna i biblioteksoch informat ionsvetenskap, liksom för
Svensk biblioteksförening och national
biblioteket.
Samlat biblioteks väsende
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BIBLIOTEK FÖR ALLA
Nästan tre fjärdedelar av befolkningen
har inte lånat medier på ett folkbiblio
tek under det senaste året. Förhållandet
har varit detsamma under lång tid. Slår
man ihop utlåningsstatistik från flera
olika bibliotekst yper blir utlåningstalet
högre. Högskolebibliotek finns dock inte
på alla orter och skolbiblioteken finns
alltför ofta inte alls.
En stor andel av de som besöker
folkbibliotek lånar inte hem media
och betraktas därför inte som aktiva
användare i den nationella statistiken.
Dessa personer ägnar sig t ex åt att
läsa tidningar och tidskrifter eller åt
att studera eller läsa på plats. Biblio
tek är kravlösa mötesplatser. De fyller
även en social funktion som mötesplats
där det går att vistas bland andra även
om man är ensam. De fysiska besöken
i folkbiblioteken minskar emellertid
vilket kan bero på att biblioteksenheter
och öppettider också minskar.

Knappt en fjärdedel av
alla barn under 18 år har
använt sitt lånekort för
att låna från folkbiblio
teket. Att barn i så liten
omfattning är aktiva
lånare på bibliotek är
anmärkningsvärt.

Vilka målgrupper lockas då att använ
da bibliotekens utbud av medier och
andra tjänster? Kvinnor använder sitt
bibliotekskort mer än män. 2016 var
62 procent av de aktiva användarna på
folkbiblioteken kvinnor. Utlåningen av

litteratur för barn är större än utlåning
en av litteratur för vuxna. Barn använ
der dock sällan egna bibliotekskort.
En särskild metod för att nå nya
grupper är uppsökande verksamheter
från folkbiblioteken. Uppsökande verk
samhet är relativt tung och kostsam att
genomföra och det är inte alltid själv
klart hur man ska prioritera mellan
uppsökande verksamhet och den
kontinuerliga verksamheten på plats
i bibliotekslokalen.
Lokalen

Biblioteken är ofta det lokala sam
hällets eller utbildningsinstitutionens
mötesplats. En öppen plats som inte
kräver så mycket av sina användare,
men som oftast har ett innehåll som är
betydelsefullt och en personlig närvaro
som skapar trygghet. I en utbildnings
miljö är biblioteket en plats för studier
och informat ionssökning i grupp eller
individuellt.
Det finns inte något digitalt bibliotek
som kan ersätta eller i tillräcklig grad
komplettera den fysiska biblioteks
lokalen.
Bibliotekens centrala roll och plats
i den lokala miljön bidrar till att man
ibland väljer att samlokalisera biblio
teket med andra verksamheter. I en
kommun kan det t ex vara ett medbor
garkontor. Det kan uppstå vissa problem
med avgränsningar och otydlighet om
vilka ärenden man kan uträtta på biblio
teket vid sådan samordning.
Biblioteket mitt i byn anordnar ofta
arrangemang, författarbesök och före
läsningar för att inspirera till använd
ning av bibliotekets utbud. Biblioteken
är öppna lokaler som inbjuder alla att
komma. Det innebär att även grupper
och individer som av olika anledningar
har svårt att respektera övriga biblio
teksbesökares integritet och rätt till

lugn och ro kommer till biblioteken.
Bibliotekspersonalen kan ibland upple
va sig vara hotad.
Biblioteken är inte alltid öppna när
människor som har behov och vilja att
använda dem har tid att gå dit. Den som
arbetar inom handeln har generellt liten
möjlighet att besöka ett bibliotek, då
biblioteken oftast har samma men som
regel färre öppettimmar än en affär.
Biblioteken är inte öppna så länge på
helger eller kvällar.
Det är stor skillnad i öppethållande
mellan olika biblioteksenheter och
mellan olika bibliotekst yper. Öppet
hållandet på biblioteken har totalt
sett minskat. Folkbiblioteken minskar
ofta öppettiderna på sommaren och
storhelgerna när många har tid att läsa
och barnen har skollov. Sverige är idag
ett sekulariserat samhälle där många
inte firar de kristna storhelgerna. Det
hör dock fortfarande till undantagen att
bibliotek är öppna för de som till exem
pel inte firar julafton.
Varje kommun har sitt eget biblio
tekskort och sina egna regler, vilket
förs vårar och förvirrar för användarna
även om det finns vissa gemensamma
regionala lösningar. Det saknas ett
nationellt identifikationssystem för
biblioteksanvändare.
Uppsökande verk samhet
För att nå nya användare ska uppsö
kande och utåtriktade aktiviteter ges
förutsättningar att utvecklas.
En särskild metod för att nå nya
grupper är uppsökande verksamhet som
har en gammal tradition. Tidiga exempel
var arbetsplatsbibliotek och utveck
lingen av Boken-Kommer-verk samhet.
Nyare exempel är pop-up-bibliotek och
badstrandsbibliotek. Läsfrämjande ar
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bete i form av externt förlagda boksam
tal, sagostunder och annat familjestöd
för läsning är också uppsökande verk
samhet, liksom författarframträdanden
på biblioteken.

Arbetsplatsbibliotek
ingår inte i det allmänna
biblioteksväsendet och
omfattas inte av biblioteks
lagen.

De drivs som regel av fackliga organisa
tioner/företag eller i samarbete med ett
lokalt bibliotek, och kan då ses som en
uppsökande verksamhet. Det kan vara
angeläget att utvärdera och stödja de
arbetsplatsbibliotek som finns.
För att den lokala uppsökande biblio
teksverksamheten ska hålla hög kvalitet
och vara hållbar krävs en kontinuerlig
metodutveckling , finansiering och
fortbildning. Generella statliga eko
nomiska bidrag samt fortbildning bör
stödja utvecklingen av den uppsökande
verk samheten.
De uppsökande verk samheterna
kräver nya och likformade sätt för
utvärdering. Nationalbiblioteket bör
ta fram relevanta mätmetoder för att
utvärdera om den uppsökande verksam
heten når nya biblioteksanvändare/lä
sare/informat ionssökare. Alla som läser
lånar inte litteratur på bibliotek, och
bibliotekens inspirationsuppgift kan
därför inte enbart mätas i hemlån.
Ett nationellt digitalt bibliotek med
lokalt inflytande har potential att nå
ända hem till användaren.
Lokala huvudmannen, KB
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Ordning

Nationellt bibliotekskort

Bibliotekens huvudmän måste ansva
ra för att arbetsmiljön och miljön för
besökande präglas av trygghet och lugn.
Hot och hot om våld får inte förekomma.
Det är de lokala huvudmännen som ska
se till att erforderliga säkerhetssystem
finns.

Frågan om gemensamt bibliotekskort
eller identifikation vid användning av
olika bibliotek bör lösas tillsammans
med Digitaliseringsrådet som just nu
tittar på en nationell e-legitimation. En
sådan bör innebära tillgång till biblio
teken också, med särskild hänsyn till de
integritetskrav som bör ställas.

Lokala huvudmannen

Digitaliseringsrådet

Öppettider
För att öka användningen av biblio
teken måste en satsning på utökade
och anpassade öppettider ske, men när
och hur mycket måste beslutas lokalt.
Biblioteken är positiva och gemensam
hetsskapande platser i samhället och
det bör ligga i samhällets intresse att de
också är praktiskt möjliga att komma
till, för alla.
Ett sätt att utöka öppethållandet på
biblioteket kan vara att införa meröppet. Meröppna bibliotek (med varianter
på detta) innebär att biblioteken är
tillgängliga med en lägre servicenivå än
när personal finns på plats. Meröppet
ska inte vara en besparingsåtgärd utan
en offensiv satsning. Det lokala sam
manhanget avgör oftast om meröppet är
möjligt att införa.
De flesta bibliotek erbjuder biblio
tekst jänster, inspiration till läsning
och visst utbud av medieinnehåll via
sina webbplatser. Dessa kan till en del
kompensera att biblioteken inte har
tillräckliga öppettider.
Lokala huvudmannen

Samlokalisering
Biblioteken kan, om det passar lokalt,
integreras eller samlokaliseras
med andra verksamheter. Beslutet
att göra detta ligger på den lokala
huvudmannen. För att undvika
otydlighet för användaren om ansvar
är det viktigt att ansvarsfördelningen
är klar. Det är också viktigt att de
övergripande mål som finns för olika
verksamheter följs och att inte den ena
verksamheten värderas som viktigare
än den andra. Skolbiblioteksdelen
i ett integrerat skol- och folkbiblio
tek måste tydligt leva upp till de
utbildningspolitiska målen.
Den lokala huvudmannen
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UPPHOVSRÄTT

FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Biblioteken ska tillhandahålla litteratur,
kunskap och informat ion utan kostnad
för användarna. Samtidigt har upp
hovsmännen legitima intressen av att få
betalt för sitt arbete.

MTM, Myndigheten för tillgängliga
mediers uppdrag är att arbeta för att
alla ska ha tillgång till litteratur och
samhällsinformat ion utifrån vars och
ens förutsättningar, oavsett läsförmåga
eller funktionsnedsättning. Den teknis
ka utvecklingen och digitaliseringen
innebär nya möjligheter för denna
grupp. Kommersiella lösningar kan allt
oftare användas av alla oavsett funk
tionsförmåga. I en tid när en växande
andel av all textbaserad informat ion
som kommer ut på marknaden i Sverige
ges ut i digitala format som är tillgäng
liga från början, minskar behovet bland
många med läsnedsättning av de sär
lösningar som MTM i nuläget tillhanda
håller. Utvecklingen ställer nya krav där
MTM behöver arbeta för att litteratur,
samhällsinformat ion och nyheter är
tillgängliga, i enlighet med principen om
universell utformning. Det kräver att
MTM i större utsträckning samverkar
med kommersiella aktörer, bibliotek och
andra i arbetet att nå fram till använ
darna. Principen om universell utform
ning kräver också en universell design
av e-böcker, ljudböcker och talböcker.

Förlag, författare,
översättare och
illustratörer kan inte
skänka bort sina verk.
Denna motsättning har
alltid funnits, men den
sätts på sin spets i och
med digitaliseringen.

Biblioteken har svårt att hantera och
balansera motsättningen mellan upp
hovsrätt och fri tillgång. Detta är ändå
hanterat och löst när det gäller fysiska
medier med inköp och statlig författar
ersättning. Men när det kommer till
digital tillgång är dagens problem stora.
Problem och åtgärder återkommer
under målområde digitalisering.
Biblioteken saknar gemensamt stöd
vid avtalslicensavtal. Användarna har
inte fri tillgång till vissa verk därför
att det inte finns avtal om detta med
upphovsmännen.
Se målområde digitalisering

Enligt MTM:s
målgruppsdefinition
har 600 000 svenskar
rätt att fritt använda
tillgängliga medier enligt
upphovsrättslagens
undantagsparagraf.

Men i verkligheten fanns 2017 bara
75 000 aktiva Legimus-användare, alltså

12,5 procent av alla berättigade använde
denna tjänst. Det borde finnas en stor
potential att nå ut till fler användare
av tillgängliga medier. 20 procent av
befolkningen beräknas ha någon form
av läsnedsättning eller läsovana.
Samtidigt är målgruppen personer
med läsnedsättning en heterogen grupp
vars förutsättningar att använda de
digitala medietjänster som finns på
marknaden varierar kraftigt. Till ex
empel har många äldre med synskador
och personer med multipla funktions
nedsättningar betydligt svårare än be
folkningen i övrigt att använda smarta
telefoner, surfplattor och datorer. Detta
innebär att MTM:s service riktad till
personer med behov av specialanpas
sade lösningar kan behöva finnas kvar
även på längre sikt.
MTM saknar idag ett regerings
uppdrag att främja tillgänglighet på
marknaden och på sikt öppnar sig
möjligheter att minska omfattningen av
de anpassade tjänster som myndigheten
tillhandahåller.
Omvärlden ställer också ökade krav
på MTM när det gäller att bidra med
produkter och tjänster och att kom
municera tillgänglig läsning för nya
målgrupper. Allt fler personer med neu
ropsykiatriska funktionsnedsättningar
behöver stöd, liksom stora grupper ny
anlända med svenska som andra språk,
vilket ökar behovet av lättläst material.
Den översyn av tillgängliga läromedel
och kurslitteratur som gjorts under 2017
av MTM och SPSM, Specialpedagogiska
skolmyndigheten, visar att tillgången på
tillgängliga läromedel varierar mycket
mellan olika skolformer. Inom skol
väsendet upp till gymnasiet finns en
god tillgång till inlästa läromedel, men
i övrigt är utbudet bristfälligt.
Strömmande ljudböcker utgör
numera en mycket stor del av bokläsan
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det i Sverige inom allmänlitteratur. De
utgör cirka en fjärdeldel av bokförsälj
ningen i antal sålda exemplar räknat.
Folkbibliotekens utbud av streamade
ljudböcker är betydligt mindre än det
kommersiella utbudet och utlåningen
utgör någon enstaka procent av hel
heten.
Kunskapscentrum

än idag kunna ladda hem böcker och
annat informat ionsmaterial själva och
biblioteken ska bidra till att koppla ihop
användaren med samlingarna. Mark
nadsföringsinsatserna för tillgängliga
medier bör öka.
Folk- och skolbibliotekens tjäns
ter kring digitala böcker och annan
informat ionsförsörjning behöver
vidareutvecklas snabbare och med
mer kraft än vad som är möjligt med
nuvarande decentraliserade kommun-/
regionbaserade organisation av detta
framtidsk ritiska arbete.

MTM har till uppgift att vara ett natio
nellt kunskapscentrum för tillgängliga
medier. Denna uppgift behöver tydliggö
ras, utvecklas och stärkas för att bättre
Biblioteken har
möta målgruppernas behov utifrån den
förändrade omvärlden. MTM bör därför en viktig roll att i takt
ges i uppdrag att som kunskapscentrum, med digitaliseringen
på vetenskaplig grund och genom att
motverka sprickbildningar
tillvarata digitaliseringens möjligheter,
i samhället där stora
verka för en universell utformning av
litteratur, samhällsinformat ion och ny
grupper riskerar att
heter. I detta uppdrag ska användarnas
hamna i ett b-lag
behov och den demok ratiska rätten till
läsning vara i fokus. Riktlinjer och stan med betydligt sämre
darder för tillgängliga medier vara ut
tillgång till litteratur
gångspunkten. Som ett stärkt kunskaps
och läsning än andra.
centrum kan MTM stödja arbetet med
att skapa ett nationellt digitalt bibliotek
som är tillgängligt för alla.
Många folkbibliotek är redan mycket
aktiva i att hjälpa it-ovana användare
Regeringen, MTM
med att komma igång med e-böcker,
tidningsprenumerationer och liknan
de. Detta arbete behöver fortsätta och
genomföras med stor medvetenhet om
Tillgänglighet från början
tillgänglighetsaspekten med till exem
pel de stora möjligheter för kommuni
MTM bör ha fortsatt ansvar för utgiv
kation och digital tillgång många äldre
ning och teknisk utveckling. Här kan
myndigheten bidra till att producenter med synskada kan få.
na arbetar in tillgänglighet i produktio
MTM
nen redan från början och att talboks
formatet konvergerar med ljudböcker.
Även kommersiellt utgivna ljudböck
er ska kunna finnas tillgängliga enligt
paragraf 17 §. Användarna ska lättare
Från ord till handling
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TILLGÅNG TILL AV-MEDIER
Radio och tv
Pliktexemplarslagen täcker inte längre
radio- och tv-sändningar
Sedan 1979 har radio och tv samlats
in utifrån lagen om pliktexemplar. Av
praktiska och ekonomiska skäl utforma
des pliktlagen för radio och tv så att den
avsåg insamling av programbolagens så
kallade referensinspelningar. Program
bolagen är skyldiga att framställa dessa
referensinspelningar utifrån bestäm
melser i yttrandef rihetslagen (YGL).
Referensinspelningarna utgjordes
init ialt av video- och ljudband, och
senare av fysiska digitala medier som
cd-r och cd-rom-skivor. Idag framstäl
ler programbolagen referensinspel
ningarna som filer lagrade på servrar.

Eftersom dagens plikt
exemplarslag endast
omfattar fysiska föremål
täcks inte dessa filer
av lagstiftningen. Kraven
på pliktexemplar är där
med i praktiken oreglerad.

De svenska radio- och tv-bolagen leve
rerar dock fortfarande, på friv illig basis,
programmen som datafiler.
Pliktexemplarslagen för radio och tv
säger inget om i vilken teknisk kvalitet
som referensinspelningarna ska göras
på. Det är upp till programbolagen att
bestämma. Den tekniska ljud- och bild
kvaliteten på leveranserna har också
varit ojämn och generellt låg. Detta
gäller såväl när pliktexemplaren inkom
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på fysiska bärare som dagens leveranser
av filer. Den låga kvaliteten är något som
i vissa fall försvårar forskning men som
också omöjliggör återanvändning av det
bevarade materialet, till exempel för
offentlig visning på större bildskärm,
eller som underlag till nya mediepro
duk t ioner.
Pliktleveranser av undertexter
och metadata skulle drastiskt öka
användbarheten

I stort sett alla tv-program som sänds
har undertext för att möjliggöra för per
soner med hörselnedsättning att ta del
av programmen. Men programf ilerna
som levereras till KB innehåller inte
dessa undertexter, eftersom det inte
finns något krav på detta i pliktlagen.
Programbolagen har inte heller alltid
rätt att överlåta texterna till tredje part
eftersom de kan vara upphovsrättsligt
skyddade. Om undertexter omfattades
av pliktexemplarslagen skulle detta
öppna för möjlighet till fritextsökning
vilket väsentligt skulle förbättra förut
sättningarna för forskning och studier.
Pliktexemplarslagen omfattar idag
inte heller programbolagens katalog
informat ion om programinnehåll.
Stora mängder metadata med denna
informat ion köps istället in av privata
aktörer till höga kostnader. Om pliktex
emplarslagen skulle omfatta program
bolagens programbeskrivningar skulle
sökbarheten förbättras och kostnader
na för inköp av metadata hållas nere.
Radio- och tv-materialet är endast
tillgängligt i Stockholm

De bevarade radio- och tv-programmen
är bara direkt tillgängliga i KB:s lokaler
i Stockholm för forskningsändamål. En
omfattande insamling och bevarande
av väldiga mängder material är därför
i praktiken endast direkt tillgängligt

för ett mycket begränsat antal indivi
der. Rent tekniskt skulle programmen
kunna vara tillgängliga inom hela
biblioteks väsendet, men upphovsrätt
eller pliktlagens formuleringar hindrar
en bredare användning. Detta är ytterst
problematiskt ur ett demok ratiskt
perspektiv.
Tillgången till det äldre public-service
materialet är begränsat

Insamling av radio- och tv-program
som pliktexemplar inleddes 1979. Äldre
material där programbolagen äger rät
tigheterna har dock ofta bevarats och
digitaliserats av programbolagen själva.
Forskningens och det övriga samhällets
tillgång till det äldre materialet är dock
mycket begränsat. Till exempel har Sve
riges Radio digitaliserat hela sitt pro
gram-arkiv, vilket bara är tillgängligt
inom programbolaget. Även tillgången
till stora delar av SVT:s och UR:s digita
liserade programarkiv är omgärdat med
restriktioner. Med stora administrativa
svårigheter går det dock att få tillgång
till materialet genom KB:s forskarexpe
dition. Forskarna har inte heller tillgång
till public service-arkivens kataloger
med utförliga programbeskrivningar.
Ändrad pliktlag
Pliktlagen måste göras teknikneutral
och framtidssäker för pliktleverans
av radio- och tv-program. Plikten bör
innefatta undertexter, liksom fullstän
dig tablåinformat ion och metadata om
programmen i elektronisk form.
Programmen bör levereras i bästa för
tillfället tillgängliga kvalitet.
Fjärraccess bör medges inom hela
biblioteksväsendet.
Regeringen

Avtal KB – PS-bolagen
Biblioteksväsendet bör genom ett avtal
med public service-bolagen, eller genom
reglering i public service-bolagens sänd
ningstillstånd få tillgång till åtmins
tonde det egenproducerade historiska
programmaterialet, med metadata och
kataloguppgifter. Detta bör göras till
gängligt via fjärracess inom hela biblio
tekss ystemet.
Frågan kan möjligen också hanteras
i pliktlagen.
Regeringen, KB, PS-bolagen

Ändrad pliktlag
Regeringen

INTERAKTIVA MEDIER
Elektroniska spel och e-utbildning
ar omfattas av pliktexemplarslagen
endast om de ges ut som fysiska objekt.
E-distruberade spel omfattas inte av
plikten. Detta gör det omöjligt för fram
tiden att forska på eller studera denna
del av vår samtid. Dagens datorspel har
mycket stor påverkan på samtiden, och
på utvecklingen av andra medietyper
som till exempel film.
Ändrad pliktlag
Plikten bör omfatta datorspel och
digitalt undervisningsmaterial. Detta
kräver också insatser för långtidsbeva
rande och tillgängliggörande.
Regeringen, KB
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BIOGRAFFILM
Plitexemplarslagen för film är utformad
med syftet att all offentligt visad film
ska samlas in för forskning och studier.
Pliktexemplarslagen täcker dock endast
film i form av fysiska bärare (filmrul
lar). I och med att biograferna digita
liserats har därför pliktleveranserna
av biografvisad film upphört sedan ett
antal år tillbaka. Svenska filminstitutet
kan endast kräva in den film som de ger
stöd till.
Ingen institution har därför det legala
stödet eller tillgång till andra påtryck
ningsmedel för att samla in och tillgäng
liggöra hela utbudet av biografvisad
film.

FONOGRAM OCH INTERAKTIVA
MEDIER
Enligt dagens pliktlagstiftning ska
fysiska fonogram och interaktiva medier
lämnas till KB av utgivaren förutsatt att
objektet pressats i Sverige. Numera pres
sas det mesta av detta material utom
lands och då är det istället distributören
som är ansvarig för pliktleveranserna.
Detta fungerar idag inte i praktiken, med
uteblivna leveranser som följd. Lagstift
ningen uppfattas som oklar kring vad
som är att betrakta som ett importerat
fonogram eller interaktivt medium och
vad som är att betrakta som ett tillverk
ningsled i utgivarens produktion.
Ändrad pliktlag

Ändrad pliktlag
Pliktexemplarslagen behöver uppdate
ras för att åter täcka den biografvisade
filmen, och leveranserna till KB bör ske
i högupplöst format.
Samverkan bör ske mellan KB och
Svenska filminstitutet för att undvika
dubbelarbete, så att samlingarna kan
användas av bägge institutioner utifrån
deras respekt ive uppdrag.
Regeringen, KB, SFI,
Filmbranschen

Pliktlagen behöver ändras så att det
är utgivarna av svenska fonogram och
interaktiva medier som ska omfattas av
leveransplikt, oavsett om publikationen
pressats i Sverige eller utomlands.
Regeringen

DIGITALISERAT AUDIOVISUELLT
KULTURARV
1900-talets audiovisuella kulturarv
behöver digitaliseras.
De analoga audiovisuella samling
arna som idag ligger spridda i arkiv,
museer och bibliotek speglar ur olika
aspekter Sveriges utveckling från slutet
av 1800- till slutet av 1900-talet. I ett
demok ratiskt perspektiv är stora delar
av de audiovisuella samlingarna särskilt
värdefulla då de speglar vad som fak
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tiskt har hänt och vad som sagts. Sam
lingarna innehåller utöver dokumente
rande material också konst och fiktion
som belyser skilda tidsperioder. För att
rädda 1900-talets audiovisuella kultur
arv krävs att kulturarvsinstitutioner
nas bevarandeuppdrag tydliggörs.

Många inspelningar
går snart förlorade
om inget görs.
För en del informations
bärare, till exempel
magnetband, finns ett
begränsat tidsspann
för överföring av
informationsinnehållet
eftersom bärare
och uppspelnings
utrustning har en
begränsad livslängd.

Då videokassetter och ljudband bryts
ned går informat ionen för alltid förlo
rad. Det enda kända sättet att långsik
tigt bevara och tillgängliggöra samling
ar som hotas av nedbrytning är att de
digitaliseras.
Ett enda dramatiskt exempel kan
belysa utmaningen: Inom rättsväsendet
finns stora mängder inspelade för
hör och rättegångar. Här finns starka
integr itetsskäl för sekretss, men för
forskningen finns här ett ovärderligt
material som snart riskerar att gå till
spillo. Inspelade förhör finns sparade
inom polis- och åklagarväsendet, och
i efterhand kan de säga oerhört mycket
om samhället. Bara i fallet Kevin* – som
granskades av SVT med stöd i de video
inspelade förhören – var inspelningarna
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en grund för att kräva ny prövning
av åklagare vilket ledde till ett klar
görande om de anklagade pojkarnas
oskuld. Tänk om 1600-talets häx
processer spelats in och sparats ...

Idag saknas ett uttalat
övergripande och
samordnande ansvar
för digitalisering av
audiovisuellt material.

Uppdragen för större audiovisuella
arkiv som KB, Svenska filminstitutet,
Musikverket, Riksarkivet och public
service-bolagen behöver därför för
tydligas.
Samverkan kring AV-materialet
I regleringsbrevet för 2018 har KB fått
i uppdrag att tillsammans med SFI utre
da och lämna förslag på hur ökad sam
verkan kan effektivisera digitalisering
av audiovisuellt material. Uppdraget
ska genomföras efter inhämtande av
synpunkter från samordningssekreta
riatet Digisam och Sveriges Television
AB. Utredningen ska ge förslag på:

samarbetet inom ABM-området
• Hur
generellt kan förbättras för att
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för att förbättra tillgången
• Åtgärder
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Det är viktigt att ovanstående områden
klargörs för att säkra bevarandet och
tillgången till ett viktigt kulturarvs
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* Fallet Kevin är ett svenskt dödsfall
med efterföljande rättsutredningar, som
började 16 augusti 1998 då den fyraårige
pojken Kevin Hjalmarsson hittades död i
Arvika.
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mellan KB och
• Ansvarsfördelning
SFI för digitalisering av audiovisuella
samlingar.

KB:s och SFI digitaliserings
• Hur
verksamheter kan utvecklas
som nationella resurser och
kompetenscentra.

där andra aktörer, som till
• Områden
exempel public service-bolagen och
Musikverket, kan ges ett tydligare
ansvar.
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Utbildning

MÅL Skapa en stark och sammanhållen kedja

av utbildningsbibliotek från förskola till högskola.

U

tbildningsbibliotek följer en röd
tråd, en kedja, för formell utbild
ning som startar redan i försko
lan, fortsätter med sexårsverksamheten
och löper vidare genom grundskoleåren
till gymnasiet och sedan vidare till
högskolestudier. De studerande stöds
på vägen av olika typer av pedagogiska
bibliotek anpassade efter respektive ut
bildningsnivå och utbildningsinnehåll.
Bland de pedagogiska biblioteken finns
också vuxenutbildningens bibliotek
inom folkhögskolor, SFI och kommunal
vuxenutbildning.
Samtliga bibliotek som är direkt kopp
lade till olika utbildningsinstitutioner
inom den formella utbildningssektorn
kan därför med ett gemensamt namn
lämpligen benämnas utbildningsbiblio
tek. Denna benämning var tämligen
allmän i slutet av 1900-talet och det finns
all anledning att återuppliva begreppet,
för att markera att dessa bibliotek utgör
en pedagogisk resurs. Även folkbiblio
teken arbetar med utbildning och bild
ning, men är inte en del av det formella
utbildningsväsendet. Benämningen
utbildningsbibliotek förminskar inte
högskolebibliotekens del i en veten
skaplig infrastruktur, som inte minst
för de större universiteten är av central
betydelse.
Utbildningsbibliotekens uppdrag
regleras inte bara i bibliotekslagen,
utan också i lagar och styrdokument för
utbildningsväsendet. ♦

FEM UTBILDNINGSHUMPAR
OCH TOLV MÖJLIGA ÅTGÄRDER

FÖRSKOLA
En god start för små barn är att de tidigt
kommer i kontakt med bildberättelser,
sagor, språklekar, ramsor och högläs
ning. Även om inte förskolan är en del av
den obligatoriska skolan så befinner sig
de flesta barn i förskolan och där finns
en läroplan. Små barns nyfikenhet är en
god grund för ett lärande som bygger på
lust, lekfullhet och frivillighet.

Lika självklart som det
är med barns lekar och
tillgång till leksaker, lika
självklart borde det vara
med tillgång till berättelser
i olika medieformer, böcker
och högläsning.
När det lilla barnet själv börjar läsa,
skriva eller berätta måste inspirationen
finnas nära till hands.
Samarbetet mellan förskolepedago
ger och barnbibliotekarier kan utveck
las. Samarbetet kan bestå av gemensam
kompetensutveckling, gemensamma
medieinköp till förskolorna och för
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skolebarnens delaktighet i barnbiblio
teksverksamheten på det närliggande
folkbiblioteket. Metoder för lässtimu
lans och läsupplevelse kan utvecklas
i gemensamma projekt med utgångs
punkt i barnlitteratur.
Ett sätt att inspirera och underlätta
för stressade småbarnsföräldrar att
låna hem barnböcker är att inrätta
kapprumsbibliotek i förskolorna. Små
boksamlingar tenderar dock att stagne
ra över tid och minska i attraktion.
Förskolebibliotek

inte ska bli stående måste de aktiveras
genom olika metoder. Inspiration och
erfarenhetsutbyte kring metodutveck
ling måste därför ske kontinuerligt.
Medel för gemensamma läsprojekt
inom förskolan bör kunna sökas inom
ramen för statliga generella bidrag för
biblioteksutveckling.
Folkbibliotekens barnavdelningar
kompletterar förskolornas egen läs
främjande verksamhet och att barn ges
tidig möjlighet att också besöka biblio
tek bör ha prioritet. Barnbibliotekarier
bör arbeta uppsökande i förskolan samt
på biblioteket med föräldrastöd i form
av boksamtal och annan inspiration till
högläsning.

Barnbibliotekarier bör ha en nära
samverkan med förskolepedagoger.
Regeringen, Lokala biblioteksFör att ett samarbete ska kunna hållas
och
förskolehuvud
män
levande krävs engagemang från bägge
yrkeskategorierna med kompetensut
byte och ett gemensamt lärande. Detta
bör kunna genomföras inom ramen för
den nationella struktur för kompetens
SKOLBIBLIOTEK
utveckling som vi föreslår. En central
del i kompetensutvecklingen bör vara
Sammantaget kan
metodutveckling. De regionala biblio
teksverksamheterna kan medverka till
konstateras att ungdoms
kompetensutveckling, erfarenhetsutby
skolan idag har en
te och inspiration kring olika metoder
som väcker små barns intresse för
otillräckligt utbyggd,
läsning och medieanvändning.
finansierad och med skolan
Alla barn bör i sin vardagliga miljö ha
rik tillgång till medier och alla barn har integrerad skolbiblioteks
rätt att få svar på de frågor de ställer.
verksamhet. Behovet
Barnbibliotekarier och förskolepedago
ger bör samarbeta för att skapa en lokalt av åtgärder är närmast
anpassad mediesamling i förskolan. De
akut, inte minst mot
olika professionella kunskaperna kom
bakgrunden av de starka
pletterar varandra vid urval av medier
empiriska belägg som visar
och vid inköp. Mediesamlingarna bör
stimulera till tidig informat ionssökning att eleverna presterar
och till läsupplevelser. Att det finns en
bättre med välfungerande
hylla med fina barnböcker på plats i en
skolbibliotek.
förskola är inte en garanti för att böck
erna kommer att läsas. För att böckerna
Från ord till handling
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Ett skolbibliotek är inte främst en
samling böcker, utan en del i en peda
gogisk verksamhet, med bibliotekarien
som nyckelperson. Det bästa skolbiblio
teket behöver inte vara välfyllt, men det
ska vara välfungerande. Skolbiblioteks
verksamhet är obligatorisk enligt skol
lagen, men denna ramlags icke-tving
ande form har inte lett till en rimlig
omfattning av verksamheten.
Enligt KB:s biblioteksstatistik finns
idag cirka 850 skolbibliotek med minst
halvtidsbemanning samt 445 integ re
rade folk- och skolbibliotek. 45 procent
av dessa saknar en särskild verksam
hetsplan och hälften ingår inte i den
överg ripande kommunala biblioteks
planen. Det är bara ungefär hälften
av landets 1,3 miljoner elever som
har tillgång till ett skolbibliotek med
ungef är halvtidsbemanning. Endast en
femtedel har fastställt mål för elevernas
informat ionsfärdigheter. Vart fjärde
enskilt skolbibliotek saknar samarbete
med skolledningen.
2015 beslöt regeringen att göra
insatser för personalförstärkning
i skolbiblioteken genom ett riktat stats
bidrag i form av projektmedel fördelat
via Skolverket under läsåren 2016–2018,
vilket därefter förlängts till 2018/19.
Många skolor har sökt bidragen, vilket
visar på ett stort bemanningsbehov.
För att söka bidraget behövde huvud
männen ha en långsiktig biblioteksplan.
Detta rör sig alltså om tillfälliga pro
jektmedel, som i sig bär med sig en stor
problematik – se avsnitt projektträsket.
Resultat har hittills visat på att
bidraget har fungerat bäst i skolor där
skolbiblioteket redan varit en integre
rad del av den pedagogiska verksam
heten. Personalens kompetens och
utbildning spelar stor roll.
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Bygg ut skolbiblioteksverksamheten
digitialt och analogt
Skolbiblioteken måste förstärkas som
pedagogisk resurs i hela utbildnings
väsendet. Detta är ett ansvar för
rektorer, skolhuvudmän och skol
myndigheter. Skolverket bör ha central
rådgivning och stöd till skolledare och
pedagoger i biblioteksf rågor.
Det behövs tydligare mätbara mål
för verksamheten som kan förbättra
och fördjupa skolbiblioteksstatistiken.
Exempel på vad som kan vara menings
fullt att mäta är hur stor andel av
eleverna som har tillgång till eller
har fått hjälp av en skolbibliotekarie.
Statistiken bör också mäta relationen
antal timmar skolbibliotekarie/antal
elever.
Digitala skolbibliotekst jänster är av
stor vikt för mindre skolor. Gemensam
upphandling av nationella licenser för
databaser och e-medier för skolbiblio
tek behövs. Samtidigt med en ökad
användning av digitala resurser
i skolbibliotek krävs ökade resurser för
elevernas digitala kompetensutveckling
och tillgodogörande av både innehåll
och teknik. Skolbiblioteken bör kunna
samverka mer med de kommunala AVmediecentralerna.
Se i övrigt nationellt digitalt bibliotek.
Regeringen, Skolhuvudmännen,
skolmyndigheterna

Skolverkets förslag
Skolverket har haft ett särskilt reger
ingsuppdrag att se över i vilken mån
skolbibliotekets funktion och skolbiblio
tekariernas kompetens idag används på
bästa sätt för att stärka utbildningens
kvalitet. I mars 2018 lämnade Skolver
ket med utgångspunkt i det aktuella
kunskapsläget och väl i samklang med
våra överväganden förslag till ett antal
tänkbara åtgärder, som vi ansluter oss
till.
Regeringen, Skolverket

Lärmodulerna ska visa
på metoder och arbetssätt
som bland annat främjar
ungas läsengagemang och
utveckling av MIK
liksom högläsningsteknik,
textsamtal och multimodal
läsning.
Ett mer detaljerat förslag till lärmodul
har utarbetats av Bibliotekshögskolan
vid Högskolan i Borås, BHS våren 2018.
Skolverket, KB,
B&I-utbildningarna

Lärmodul för skolbibliotek
Enligt modell från andra lärmoduler
hos Skolverket för fortbildning bör en
lärmodul för skolbibliotek utvecklas.
Denna bör vara en hållbar modell för
kompetensutveckling som bygger på att
deltagarna (bibliotekarier och lärare
tillsammans), tillägnar sig kunskaper
och färdigheter i den dagliga praktiken
som kommer barn och ungdomar till
gagn. Målgruppen är bibliotekarier
som arbetar på skolbibliotek, integre
rade folk- och skolbibliotek eller på
folkbibliotek som tar emot skolelever
samt lärare på skolor som har tillgång
till ett skolbibliotek såsom det definie
ras av skolinspektionen.
Modellen, som bör ingå i Skolverkets
Lärportal, bygger på kollegialt lärande
där deltagarna granskar och utvecklar
former för samverkan, lässtimuleran
de arbete, medie- och informat ions
kunnighet (MIK) med mera. Det ska
finnas stöd för gemensam planering och
uppföljning.

HÖGSKOLEBIBLIOTEK
Högskolebiblioteken har stått inför
väldiga omställningar de senaste åren.
Biblioteken är nu en del av högskolorna
och ligger organisatoriskt på de flesta
håll direkt under rektor. Högskole
bibliotekens resurser är numera till
90 procent tillgängliga enbart digitalt.
Biblioteken ägnar sig också i stigande
grad åt publiceringsstöd till forskning
och är en del av forskningsmiljön.
Högskolebiblioteken integreras
i varierande grad i lärosäternas under
visning och forskning. Många mindre
högskolor har varit framgångsrika
i stödet till undervisningen och dis
tansstudenter. Biblioteken behöver
förflytta sig från samlingsorientering
till användarorientering och många uni
versitets- och forskningsbibliotek ligger
här i framkant.
Samverkan mellan högskolebiblio
teken är av central betydelse. Långt
gående nationell styrning skulle dock
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kunna minska den lokala relevansen
för högskolebiblioteken. Det finns idag
intressemotsättningar mellan KB och
lärosätenas bibliotek med otydlig roll
fördelning och splittring som följd. Det
finns också en del intressemotsättning
ar mellan större och mindre högskole
bibliotek. Samarbete och samverkan
förekommer i allt för liten utsträckning.
Mindre högskolebibliotek som är tunga
inom grundutbildning men med svaga
forskningsmiljöer har begränsade
ekonomiska möjligheter att skaffa om
fattande digitala mediepaket och andra
digitala media.
Högskolebibliotekens frågor åter
kommer under alla målområden.
Öppen tillgång

En av de centrala frågorna för
forskningsbiblioteken är tillgången till
forskningsresultat och forskningsun
derlag.
Fram till 1990-talet förmedlades
forskningsresultat i huvudsak genom
prenumerationsbaserade papperstid
skrifter eller tryckta böcker. Via digita
liseringen genomgår den vetenskapliga
kommunikationen stora förändringar.
Kanalerna för att sprida forskningsre
sultat har mångfaldigats och nya möj
ligheter att såväl producera som söka
och ordna vetenskaplig informat ion via
internet har uppkommit.
En första förändring som digitalise
ringen innebar för forskning och högre
utbildning var övergången från tryckta
böcker och tidskrifter till e-resurser.
Omställningen från ett prenumerations
baserat publiceringssystem, där tid
skrifterna enbart är tillgängliga för de
med tillgång till lärosätesbibliotekens
e-resurser, till ett öppet tillgängligt pu
bliceringssystem kan sägas vara nästa
steg i de utmaningar och möjligheter
som digitaliseringen medför.
Från ord till handling
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Omställningen till ett öppet, till
gängligt publiceringssystem är global
och både stöds och drivs av såväl stora
internationella och mellanstatliga orga
nisationer som mindre lokala och natio
nella aktörer inom forskningssystemet.
Dessa betonar betydelsen av den öppna
tillgången till vetenskapliga resultat,
inte minst för att lösa de stora sam
hällsutmaningarna. Unesco betonar att
öppen tillgång till vetenskapliga publi
kationer är av grundläggande betydelse
för att uppnå FN:s hållbarhetsmål.
Öppen tillgång till vetenskapliga
artiklar är tillsammans med öppen
tillgång till forskningsdata två funda
mentala element i ett öppet vetenskaps
system, där även medborgarforskning,
öppen källkod och öppna lärresurser
ingår. Grundtanken med ett öppet
vetenskapssystem är att stärka den
ömsesidiga relationen mellan forskning
en och det omgivande samhället. När
forskningsresultat är öppet tillgängliga
och inte längre inlåsta bakom betalväg
gar ökar möjligheterna för alla grupper
i samhället att ta del av och använda
forskningen i sin verksamhet. På så sätt
går det att fatta beslut på vetenskaplig
grund, till exempel inom sjukvård, indu
stri, näringsliv och skola.

Regeringens målbild är
att alla de vetenskapliga
publikationer som är
resultat av offentligt
finansierad forskning
bör bli omedelbart öppet
tillgängliga direkt då de
publiceras.

I forskningspropositionen Kunskap i
samverkan konstaterar regeringen att

öppen tillgång till forskningsresultat
bidrar till att upprätthålla och främja en
hög forskningskvalitet. Forskningsre
sultat som är öppet tillgängliga för hela
samhället lägger en grund för framtida
forskning och möjliggör för medborg
arna att ta del av vetenskaplig informa
tion.

Vetenskapssamfundet
måste återta
kontrollen över
sina egna resultat.

Behovet av att få kontroll över och be
gränsa de totala kostnaderna för veten
skaplig publicering är stort. Den veten
skapliga publiceringen domineras av ett
oligopol med de fyra största vetenskap
liga förlagen. Med snabbhet, skicklighet
och förslagenhet har de anpassat sig
till nya villkor, och de har extremt goda
och höga vinster. Deras framgångsrika
lobbyverksamhet sträcker sig in i de
nationella parlamentens utskott, EU
och biblioteksväsendet. Detta oligopol
förmår att ta betalt mångfaldigt för sina
tjänster.
Forskningen är offentligt organiserad
och finansierad, men förlagen betalar
inte författarna och tar i vissa fall betalt
för att trycka texterna. Vetenskapssam
funden står för peer review, med kvalifi
cerade och tidskrävande bedömningar,
som förlagen tillgodogör sig utan ersätt
ning. Därefter får forskarna betala för
läsning av tidskrifter som licensieras av
lärosätena och som i Sverige förhandlas
via Bibsamkonsortiet och administreras
av KB. 2017 betalade Bibsam 353 miljo
ner SEK för tidskriftsprenumerationer
till forskningsbiblioteken. Utöver detta
tar förlagen betalt för att göra artiklar
na omedelbart öppet tillgängliga via
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publiceringsavgifter, som bekostas av
bidrag från forskningsfinansiärer, med
fakultetsmedel eller av den enskilde
forskaren själv.
Sammanfattningsvis, ur oligopolets
perspektiv:
1. Forskning finansierad av andra.
2. Gratis peer review.

3. Betalt för publicering.

4. Betalt för prenumerationer och
licenser.
5. Extra betalt för open access.

Detta kan inte lösas genom att stater
och universitet häller ännu mer offentli
ga medel över förlagen.

Professionell förlagsverksamhet behövs
och tillför något viktigt,
men dagens villkor är
orimliga.

Långsiktigt kan detta hanteras med ett
starkt och gemensamt internationellt
arbete för öppen tillgång, men det kan
också krävas mer kortsiktiga åtgärder.
För lärosätesbiblioteken har det
senaste decenniets övergång till digitala
medier inneburit en stark ökning av
forskningsbibliotekens totala för värvs
kostnader, trots att inköpen av tryckta
medier samtidigt minskat radikalt. De
elektroniska resurserna är dyrare att
förvärva än de tryckta. Det är uppenbart
att när det kommer till digitala enheter
i forskningsbibliotekens mediebestånd
så varierar antalet kraftigt mellan olika
lärosäten. En sådan snedfördelning kan
innebära stora skillnader i tillgång till
informat ionsförsörjning, där små hög
skolebibliotek kan ha tillgång till några

tusen enheter medan stora universitet
kan ha tillgång till flera hundra tusen
enheter. Allra tydligast blir denna
skillnad i tillgång till e-resurser när
jämförelsen även görs mellan stora
lärosätesbibliotek och mindre myndig
hets- och sjukhusbibliotek.
Behovet av likvärdig tillgång till
vetenskapliga resultat är särskilt stor
inom hälso- och sjukvården.

Tillgången till medicinsk
evidensbaserad informa
tion är en grundläggande
förutsättning för att
bedriva säker vård. Den
likvärdiga tillgången
handlar i förlängningen
om patientsäkerhet och
därför behöver särskilda
insatser göras.

På lång sikt.
Stöd öppen tillgång
Digitaliseringen av det vetenskapliga
systemet leder till att vetenskapliga
resultat i allt högre grad förväntas
vara öppet tillgängliga på internet. När
forskningsresultat finns öppet tillgäng
liga kan dessa återanvändas för nya
ändamål. På så vis används forsknings
medlen mer effektivt och ger en högre
utväxling för samhället. Eftersom forsk
ning och utveckling inte enbart bedrivs
på lärosäten utan även i hög grad inom
industri, företag och offentlig sektor
möjliggör öppen spridning och tillgång
till forskningsresultat att även dessa
aktörer vid behov kan ta del av forsk
ningen. I ett öppet vetenskapssystem

närmar sig forskningen det omgivande
samhället och möjliggör att medborgar
na blir mer delaktiga i forskningen.
Öppen tillgång till vetenskapliga
resultat främjar både kunskapst illväxt,
innovation och konkurrenskraft samt
medborgarnas delaktighet, engage
mang och intresse för forskning och
kunskapsproduktion. Den öppna
tillgången till vetenskapliga publika
tioner stärker också högre utbildning
genom att studenter och lärare får del av
öppen tillgång till relevanta och aktuella
forskningsresultat, oavsett geografiskt
läge. Även politiker och beslutsfattare
gynnas av den öppna tillgången till
forskningsresultat och har därmed ökad
möjlighet att stärka och bredda om
världsbevakning och kunskapsunderlag.
Anställda inom offentlig sektor, inte
minst läkare och övrig sjukvårds
personal men även lärare, journalister,
analytiker och handläggare gynnas
i såväl yrkesutövning som i kompetens
utveckling av att forskningsresultat
finns öppet tillgängliga. Till detta
kommer att patienter samt brukar- och
intresseorganisationer kan ha stor
nytta av öppen tillgång till forsknings
resultat.
När licensbaserat material omvandlas
till öppet tillgängligt är människor som
deltar i såväl formell som icke formell
utbildning inte längre begränsade till
att ta del av informat ion och kunskap
via de fysiska lärosätenas databaser. Ge
nom ett öppet vetenskapssystem, i kom
bination av vetenskaplig kunnighet, kan
det skapas medborgerliga redskap som
motmakt till kunskapsresistens och
filterbubblor.
Folkbibliotekens roll och betydelse
för just vuxnas lärande berörs i stor
utsträckning av omställningen till ett
öppet vetenskapssystem.
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Förutom att forskningsresultat i olika
former kommer finnas fritt och öppet
tillgängligt skapar tillgången till öppna
lärresurser också behov hos många att
söka sig till folkbiblioteken.
SUHF, Sveriges universitets- och
högskoleförbund har anslutit sig till
de 100-tal forskningsorganisationer
över hela världen som ställer sig bakom
initiativet OA2020. Genom detta stödjer
SUHF omställningen från ett låst
prenumerationssystem till ett öppet
publiceringssystem. Uppropet är öppet
för alla institutioner och organisationer
att underteckna. I Sverige har, förutom
SUHF, även Vetenskapsrådet, Riksban
kens jubileumsfond, Stockholms univer
sitet och KB undertecknat uppropet och
arbetar därmed gemensamt för att:

majoritet av dagens vetenskapliga
• entidskrifter
ska omvandlas från låsta

•

prenumerationsbaserade till öppet
tillgängliga med hänsyn till de
vetenskapliga ämnesdisciplinernas
olika villkor.
främja omställningen genom
att använda resurser för
tidskriftsprenumerationer till att
stödja hållbara affärsmodeller för
open access-publicering.

med alla intressenter
• samarbeta
inom vetenskaplig publicering –

särskilt mellan lärosäten, forsknings
institut, finansiärer, bibliotek och
förlag – för en snabb och effektiv
övergång.

Regering, Riksdag, forsknings
finansiärer, högskolor, biblioteksväsendet

Fortsatt utredning
Regeringen har tilldelat nationella
samordningsuppdrag kopplade till
öppen vetenskap till KB och Vetenskaps
rådet. KB har fått i uppdrag att sam
ordna öppen tillgång till vetenskapliga
publikationer medan Vetenskapsrådet
har fått motsvarande uppdrag gällande
öppna forskningsdata. Inom ramen för
sitt uppdrag initierar och samordnar KB
ett antal utredningar som ska ta fram
rekommendationer för hur hinder för
att nå regeringens målbild ska kunna
undanröjas. Förutom att undersöka hur
befintliga meriterings- och tjänstetill
sättningssystem inom akademin förhål
ler sig till incitament för att publicera
forskningsresultat med öppen tillgång,
behöver det även utredas hur Sverige
ska finansiera omställningen från ett
prenumerationsbaserat till ett öppet
tillgängligt publiceringssystem. Även
frågor som rör böcker och nationella
tidskrifter kopplat till öppen tillgång,
samt uppföljning av nationella krav och
rekommendationer på öppet tillgänglig
publicering kommer att utredas. Ut
redningarna kommer i huvudsak pågå
under 2018 och rekommendationerna
kommer att överlämnas till regeringen
2019.
KB, VR

På kort sikt.
Möt förlagsoligopolet med tuffhet
Olika länder och stora universitet har
det senaste decenniet försökt möta
förlagsoligopolet utan tillräcklig fram
gång.
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På senare tid har
parollen ”less money
or no money” rests av
forskningsföreträdare
i bland annat Tyskland
och Nederländerna
i en ambition att sänka
universitetens och
bibliotekens
kostnader.
En hårdare förhandlingsattityd från
ett samverkande universitetsväsende
är nödvändig. Detta kräver även bättre
förhandlingsstyrka i KB.

Forskningsfinansiärer, högskolor, KB

Undervisning i sökmetoder
Lärosätesbiblioteken har stor betydelse
för att möjliggöra människors livslånga
lärande. Om fler ska kunna säkra sin
kompetensutveckling genom kurser och
utbildningar vid universitet och hög
skolor är det avgörande att lärosätena
kan tillhandahålla stöd för att stärka
studenternas medie- och informat ions
kunnighet, tillsammans med en fullgod
vetenskaplig kunnighet. Bolognaproces
sens fokus på det som kallas studenter
nas generiska kompetenser, vilket bland
annat innebär att söka och värdera
informat ion, ledde till att lärandemål
kring olika aspekter av medie- och
informat ionsk unnighet har skrivits in
i kurser och program.
Studenter och forskare världen över
delar idag inlåsta forskningsrapporter
med varandra över nätet. Ett självstän
digt universitet kan självk lart undervisa
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sina studenter och doktorander i meto
der som ger tillgång till vetenskapliga
resultat, utan att för den skull upp
muntra piratkopiering.
Högskolorna

Lös alumniproblemet
Öppen tillgång är den enda hållbara och
långsiktiga lösningen på tillgång till
forskningsresultat också för dem som
lämnat sina universitet och högskolor,
liksom på problemet med olika tillgång
beroende på lärosätets storlek. Men
innan detta slagit igenom fullt ut kvar
står problemen för sjukvårdspersonal,
pedagoger, arkitekter, ingenjörer och
andra alumner som i sin profession och
i ett livslångt lärande behöver aktuell
empirisk kunskap. Universitet och hög
skolor bör själva arbeta med lösningar
för detta med stöd av olika huvudmän
och forskningsfinansiärer. Möjligen
skulle även de som examinerats kunna
vara fortsatt inskrivna vid lärosätets
bibliotek, eller att de framförhandlade
licenserna också skulle kunna ge till
gång för alumner, förutsatt att högsko
lorna inte tvingas betala mer. Bättre
villkor för walk in use – alltså tillgång till
databaserna från lärosätenas termina
ler, skulle också kunna vara en väg att
gå. Samverkan mellan små och stora
högskolor skulle kunna bidra till en mer
jämlik tillgång till informat ion.
KB, Bibsam, Högskolorna

VUXENUTBILDNING
Vuxenutbildningen har en allt större
betydelse för alla som behöver en andra
eller tredje chans. Detta gäller framfö
rallt för nyanlända och personer med
olika typer av funktionsnedsättningar.

Folkhögskolorna har
tagit ett stort ansvar
för personer med
neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar,
vilket ställer helt nya
krav på pedagogik och
bibliotek.

Satsning på bibliotek inom
vuxenutbildningen

Biblioteken inom
vuxenutbildningen bör få
en generell och permanent
kraftig upprustning som
pedagogisk resurs för både
lärare och studenter.
Lärare inom vuxenutbildningen, kom
munalt, inom SFI och folkhögskolorna
efterfrågar kompetensutveckling inom
områden som specialpedagogik, svens
ka som andraspråk och vuxenpedago
gik. De behöver redskap att hantera en
diversifierad grupp elever.
Eleverna behöver tillgång till relevant
litteratur. Åtgärderna kan vara sam
arbete mellan olika utbildningsanord
nare och bibliotek och bättre tillgång
till litteratur i elektroniskt format,
till exempel via ett nationellt digitalt
skolbibliotek. Samtidigt behöver elev
erna tillgång till målgruppsanpassad
litteratur. Det handlar inte bara om att
det finns böcker utan också medier som
är tillgängliga för elever och deltagare
med olika behov. Det kan gälla litteratur
på olika språk, olika svårighetsgrad,
ljudformat med mera. Vuxenstuderande
som behöver tillgång till talböcker och
tillgängliga medier från MTM kan bara
få detta genom ett bibliotek, och det
understryker dessa gruppers behov av
nära bibliotekst jänster.

Få enheter inom folkhögskolorna,
Svenska för invandrare eller annan
kommunal vuxenutbildning har tillgång
till egna utbildningsbibliotek eller till
högskolebibliotekens digitala resur
ser. Behovet är dubbelt. Pedagogerna
skulle behöva tillgång till litteratur och
forskning för att kunna genomföra ut
bildningen på empirisk grund. Eleverna
behöver tillgång till samma resurs som
utbildningsbibliotek är tänkta att vara
i andra skolformer.
När den kommunala vuxenutbild
ningen upphandlar utbildningsanord
nare har dessa oftast ingen möjlighet att
inkludera bibliotekst jänster, bla till följd
av korta upphandlingsperioder.
Bibliotek inom vuxenutbildning
nämns inte specifikt i bibliotekslagen,
men däremot i andra lagar och förord
Regeringen, Studieförbunden,
ningar. Utbildningsanordnare inom
denna sektor saknar lagstadgat krav på kommunala huvudmän, Komvux,
att tillhandahålla biblioteksverksamhet. Skolverket
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Skriv in i lagen

Integrerade folk- och skolbibliotek

Vi föreslår inte någon omgående revide
ring av bibliotekslagen, men långsiktigt
bör också vuxenutbildningens bibliotek
finnas med i lagen.

Det finns inget som hindrar att folk
bibliotek integreras med skolbibliotek,
eller att folkbibliotek avtalar att också
fungera som en skolbiblioteks verk sam
het för elever och lärare i en närliggande
skola. Det är då av största vikt att de
olika uppdragen för folkbibliotek res
pektive skolbibliotek kan upprätthållas.
Skolbiblioteken faller under skollagen,
ska vara en pedagogisk resurs i skolan
och arbeta för att eleverna ska kunna
nå sina mål. Den ena bibliotekst ypens
verksamhet kan inte underordnas den
andra. De lokala huvudmännen bör
därför skriva avtal där det framgår
hur uppdragen ser ut och hur resurser
fördelas. Rektors ansvar för skolbiblio
teksverksamheten ska framgå.

Regeringen

FOLK BIBLIOTEK
Folkbiblioteken är primärt inte en
del av det formella lärandet, eller
utbildningsbibliotek. Men de spelar
ändå en stor roll i det informella läran
det och utgör också ofta ett stöd i det
formella lärandet. De bör även vara vara
en viktig samarbetspartner för lokala
studieförbund.
Sett ur biblioteksanvändares per
spektiv är det tämligen ointressant vem
som är huvudman för de olika biblio
tekst yperna. Oftast väljer användarna
det bibliotek som är närmast till hands.
De flesta biblioteksenheter är folkbiblio
tek. Det är därför inte konstigt att även
de människor som befinner sig i en
formell utbildning väljer att använda
folkbibliotek som stöd i utbildningen.
I vissa fall finns det inget högskole
bibliotek på orten där man bor och för
distansstuderande blir folkbiblioteket
en självk lar studieplats. Folkbiblioteken
är kompletterande till utbildningsbiblio
teken, men blir ibland utan att ha resur
serna direkt kompenserande för bristen
på utbildningsbibliotek. Folkbiblioteken
förväntas kunna tillhandahålla kurs
litteratur och fjärrlån för högre studier.
Folkbibliotek återkommer i målom
råde: Infrastruktur, under rubriken:
biblioteksstruktur.
Från ord till handling
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Lokala huvudmän
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Läsning

MÅL Utveckla allas läsförståelse och inspirera

till läsupplevelser

A

tt kunna läsa och förstå det
man läser är en demok ratisk
fråga. Oavsett om läsningen
sker på en datorskärm eller i en tryckt
bok är läskunnighet och läsförståelse
nödvändigt för att förstå och hantera
omvärlden.

Läsning och de
språkfärdigheter och
insikter som följer
av läsning skapar
förutsättningar
för ett aktivt deltagande
i det demokratiska
samhället.

Enligt bibliotekslagens ändamåls
paragraf ska biblioteken främja
litteraturens ställning och intresset för
bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet
i övrigt. Folkbiblioteken ska särskilt
främja läsning och tillgång till litte
ratur. Det innebär en aktiv handling
från bibliotekekens sida, vilket gör att
biblioteken måste utarbeta metoder att
främja läsning. Det sker genom med
vetna litteraturinköp, samverkan med
författare, genom att biblioteken riktar
uppmärksamheten mot litteratur av oli
ka slag och aktivt inspirerar till läsning
i vid bemärkelse.

Det vidgade textbegreppet är natur
ligt i bibliotekens verksamhet och till de
medier man förvärvar och tillgängliggör.
Det är mediernas innehåll, inte forma
ten, som är centralt. Det är inte finare att
läsa en bok med ögonen än med öronen,
eller att uppleva en berättelse genom
en film än i en bok. Bibliotekens utbud
bör finnas i olika format och uppvisa
variationer. Bibliotekens arbete för ökad
medie- och informat ionskompetens har
en nära koppling till läsning.
Det är skolans och lärarnas uppdrag
att eleverna lär sig läsa. Bibliotekens ar
bete med läsning riktar sig till både barn
och vuxna och handlar i första hand om
att motivera till läsning, skapa läslust
och läsupplevelser samt förbättrad
läsförståelse, liksom distribution av till
gängliga medier. Skolbiblioteken är även
inom läsområdet en pedagogisk resurs
och skolbibliotekarierna bör samarbeta
aktivt med lärarna. ♦

Folkbiblioteken
kompletterar
utbildningssektorn inom
läskunnighetsområdet,
men kompenserar inte
för eventuella brister.
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FYRA L ÄSHUMPAR OCH NIO
MÖJLIGA ÅTGÄRDER

TEXTFÖRSTÅELSE OCH
LÄSFÄRDIGHET
Bibliotek är generellt och av tradition
bra på att arbeta kring frågor som rör
läsning. För att kunna upprätthålla och
utveckla detta goda arbete krävs att
biblioteken äger rätt och aktuell kompe
tens. Litteraturens konstnärliga värde
och möjligheten till upplevelse och
inlevelse kan framhållas mer. Eftersom
bibliotekens läsfrämjande arbete riktas
mot många olika målgrupper måste
kompetensen vara både djup och bred.
Detta kan medföra svårigheter i mindre
biblioteksenheter där man inte kan för
dela specialistuppgifterna på ett flertal
personer.
Flera undersökningar pekar på en
negativ utveckling vad gäller läsför
ståelse, läsvanor och läsintresse. Det
finns växande klyftor beroende på kön,
ålder, bostadsort, språk och sociala för
hållanden. Förutsättningarna för barn
till ickeläsande föräldrar kan betraktas
som en klassfråga. Biblioteken kan spela
en stor roll för positiv förändring, men
det läsfrämjande uppdraget har också
blivit mer komplext.
Skillnaderna i människors läs
vanor, läsförmåga och läsförståelse
ställer stora krav på bibliot ekariernas
läsfrämjande metoder, men också
på texter i olika medieformat som
görs tillgängliga via bibliot eken. På
folkbibliot eken ska mediebestånden
enligt bibliot ekslagen uppvisa all
sidighet och därmed erbjuda både
kvalificerade och mer lättillgängliga
texter. Det kan dock förekomma att
människor känner sig likgiltiga och till
Från ord till handling
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och med förminskade inför en stor och
för dem okänd samling av litteratur.
Det kan därför vara viktigt att biblio
teksa nvändarna enkelt kan få boktips
och låna litteratur via olika digitala
tjänster eller genom bibliot ekens upp
sökande verk samhet.
Det läsfrämjande uppdraget är väl
känt och upplevs som självk lart för de
flesta människor, både uppdragsgivare
och andra intressenter. Det är dock inte
alltid lika känt och självk lart utanför
biblioteken att bibliotek också arbetar
med att öka kunskapen inom informa
tionssökning, kritiskt förhållningssätt
och källanalys. En stor och viktig fråga
är därför hur biblioteken kan visa hur
både de läsfrämjande metoderna och
de pedagogiska metoderna inom MIK
(medie-och informat ionskompetens)området, ger användarna förutsättning
ar att fungera och bidra som demo
kratiska individer i samhället.
Biblioteken har en lång och gedigen
erfarenhet av att mäta resultat i an
tal utlånade medier och antal besök.
Antalet utlån från biblioteken säger
dock endast en liten del om människors
faktiska läsning och frågan om hur man
redovisar läsning och läsningens effekt
är fortfarande olöst.
Fortbildning
Regionbiblioteksverksamheterna har
i samverkan utvecklat olika kompe
tensutvecklingsmodeller för biblioteks
personal. Det är därför lämpligt att de
regionala biblioteksverksamheterna
fortsätter att driva kompetensutveck
ling inom området läsning. Kompe
tensutvecklingsinsatserna bör gälla
utveckling av läsfrämjande metoder för
både barn och vuxna. Det är angeläget
att just de perspektiv på litteratur och

läsning som biblioteken står för accentu
eras i utbildningsutbudet. Perspektivet
bör därför inte enbart vara textanaly
tiskt. Samarbete med de biblioteks- och
informat ionsvetenskapliga utbildning
arna bör ske, så att den vetenskapliga
grunden säkras. Skönlitteraturens
positiva effekt för människors hälsa,
biblioterapi, bör finnas med. Samver
kan bör vara mycket bred också med
BVC, logopedin, hjärnforskningen och
språkvetenskapen. I vår rapport Profession, utbildning och forskning nämns
forskning om läsning, kulturpolitik och
e-böcker som ett starkt forskningsom
råde inom biblioteks- och informat ions
vetenskapen i Sverige. Vi förordar en
samlad nationell struk tur för kontinuer
lig kompetensutveckling inom biblio
teksområdet. Kompetensutveckling
inom området läsning bör vara åter
kommande inslag i denna struktur.

KB, regioner, Barnboksinstitutet

Utvärdering
Biblioteken är inte längre enbart
utlåningsbibliotek. Det aktiva arbetet
med olika läsfrämjande metoder leder
till att det blir allt viktigare att mäta läs
ning och inte enbart utlån. Att läsa högt
för och med små barn och barns egen
läsning kan leda till positiv utveckling
i barns livsvillkor. Det är därför viktigt
att finna indikatorer som kan visa på
effekt av läsning. Nationalbiblioteket
bör i samverkan med forskare utveckla
indikatorer på detta område.
KB
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Läsfrämjande
Bibliotek arbetar sedan länge med olika
läsfrämjande metoder. Exempel på
dessa kan vara bokprat och boksamtal,
läsecirklar, sagostunder och författar
besök, men också boktips i sociala
medier. Bibliotekariernas kunskaper
i att stimulera till läsning är centralt
i folkbibliotekens uppdrag. Att driva
läsfrämjande verksamhet är en viktiga
re uppgift än ren utlåning.
De regionala biblioteks verk sam
heterna bör vara stödjande och pådri
vande i läsfrämjande verksamheter som
kan effektiviseras genom samordning,
exempelvis litterära arrangemang med
författarbesök. Nära samverkan med
och deltagande från författarna är av
stort värde, liksom med med studieför
bunden.
De läsfrämjande verksamheterna bör
vara del av den uppsökande verksam
heten, i syfte att nå de som inte läser. De
goda resultaten från det uppsökande
arbetet med projektet Bokstart bör spri
das. Digitala plattformar för läsning bör
säkras nationellt så att de kan användas
lokalt.
Det läsfrämjande arbetet ska stimu
lera till läsning och väcka intresse för
den litteratur användaren inte själv
klart hittar själv. Detta förutsätter att
biblioteken har ett intressant, brett
och angeläget litteraturinnehåll. Enligt
bibliotekslagen ska medieinnehållet
präglas av allsidighet och kvalitet. La
gen preciserar inte ordet kvalitet, men
vi menar att det är fruktbart i bibliotek
sammanhang att ansluta sig till Littera
turutredningens begrepp kvalificerade
texter. För att på allvar kunna inspirera
till läsning måste det finnas texter i oli
ka format som gör att de som behöver
lätt-lästa texter och tal- och ljudböcker

finner dessa på eller via biblioteken. En
samverkan med AV-mediecentraler eller
motsvarande kan här vara av värde.
Det är de lokala bibliotekens ansvar
att se till att det biblioteket innehåller
en allsidig mediesamling. För att medie
samlingen ska upplevas som adekvat
och angelägen bör användarna vara
delaktiga i denna process.

Regioner, Lokala bibliotek,
Författarna

MIK
Till medie- och informat ionsk unnighet
bör läggas vetenskaplig kunnighet, vil
ket innebär att människors kunskap och
förståelse för vetenskapliga begrepp
och processer är viktigt för likvärdig
delaktighet i samhällsutvecklingen.
Vetenskaplig kunnighet anses vara en
förutsättning för att alla ska kunna
fatta faktabaserade beslut och vara
kunskapsorienterade medborgare.
Att ha vetenskaplig kunnighet innebär
både att alla invånare i ett samhälle har
förmåga till kritiskt tänkande och att de
har möjlighet att ta tillvara den veten
skapliga kunskap som finns.
Hela biblioteksväsendet har ett
gemensamt uppdrag och ansvar att bi
dra till medie- och informat ionsk unnig
het i befolkningen.

Biblioteksväsendet,
Regionerna, B&I-utbildningarna

BARN OCH LÄSNING
Enligt bibliotekslagen ska folkbiblio
teken ägna särskild uppmärksamhet
åt barn och ungdomar för att främja
språkutveckling och stimulera till
läsning genom att erbjuda litteratur och
verksamhet utifrån vars och ens behov
och förutsättningar.
Vid bibliotekslagens revision 2013
förtydligades folkbibliotekens läsfräm
jande uppdrag. Även om det primära
ansvaret för läsinlärning ligger på det
allmänna skolväsendet, hänger läsför
mågan mycket nära samman med lusten
att läsa och den faktiska läsvanan, där
biblioteken spelar en central roll.
Vid landets folkbibliot ek har barn
och ungdomar av tradition alltid haft
och har fortfarande en central plats, of
tast med egna avdelningar bemannade
av särskilda barn- och ungdomsbiblio
tekarier, och ett varierat utbud av
läsfrämjande verksamheter som oftast
inriktas mot läsförståelse, läsupplevel
se och barnl itteraturens konstnärliga
värde.

Barnen är flitiga
läsare och besökare,
och statistiskt sett
toppar barn- och
ungdomslitteraturen
bibliotekens utlåning.

Men barns tillgång till bibliotek, littera
tur och kultur hör samman med föräld
rarnas utbildning och deras resurser.
Bibliotekslagens prioritering av barn
och ungdomar får inte alltid genomslag
i de kommunala prioriteringarna och
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bibliotekens digitalisering omfattar
bara i begränsad utsträckning barnen.
Bibliotekens roll för barn med språk
liga svårigheter och läsproblem borde
uppmärksammas mer, liksom biblio
tekens roll för barn med funktionsned
sättning. Det är problematiskt att alltför
få barn och unga med läsnedsättningar
använder de tillgängliga medier som
erbjuds genom MTM och biblioteken.
Barnens delaktighet i biblioteksverk
samhetens utformning skulle kunna
utvecklas. Biblioteket som demok ratiskt
rum för barn förutsätter en klargöran
de diskussion om vad som menas med
begreppet delaktighet. Införlivandet
av FN:s barnkonvention i svensk lag
behöver genomsyra och konkretiseras
i bibliotekens arbete. KB kan stärka sitt
arbete för barn och barnlitteratur.
Lyft barnens perspektiv
Barnperspektiv innebär att vuxenvärl
den strävar efter att ta tillvara barns
intressen, medan barns perspektiv
svarar mot individuella barns synsätt,
önskningar och behov. Ett givet mål är
att lyssna och höra vad barn säger och
uttrycker. Barn är lika litet som vuxna
en homogen grupp, men biblioteket ska
vara en välkomnande, trygg och inspi
rerande plats där alla barn bemöts med
respekt och där deras frågor och förslag
beaktas. Kunskapsspridning från pro
jekt som drivs tillsammans med barn
kan bidra till reflexion och djupgående
förändring.
Barnens perspektiv måste tydlig
göras i de kommunala och regionala
biblioteksplanerna. Barn och ungdomar
är den största gruppen användare av
biblioteken och detta borde få utslag
i budgetprioriteringar, och kostnader
na för barn- och ungdomsverksam
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heten bör i de årliga redovisningarna
ställas i relation till kostnaderna för
vuxenverk samheten. Den nationella
statstiken kring barns biblioteks
användning bör utvecklas.
Biblioteksutveckling utifrån dessa
perspektiv kräver fördelning av
resurser i vid mening, såsom lokalers
utformning, medieanslag, bemanning
och barnbibliotekets förankring i biblio
teksstrukturen samt på den politiska
nivån. Ett gränssnitt anpassat för barn
bör utvecklas i en nationell biblioteks
katalog. Att på allvar arbeta utifrån
barns perspektiv och barnperspektiv
innefattar all personal, deras förhåll
ningssätt och bemötande. Biblioteks
utveckling för barn kan stödjas av ett
generellt statligt bidrag.
I en struktur för kontinuerlig kompe
tensutveckling bör barnbiblioteks verk
samhet ha en tydlig plats. Se målområde
Infrastruktur.
Bibliotekshuvudmännen,
utbildningarna i B&I, KB

Permanent finansiering och drift av
digitala lästjänster för barn
En väsentlig digital biblioteksresurs för
barn är Barnens bibliotek, som drivs av
Kultur i Väst (Regionbibliotek Västra
Götaland). Den har ett brett innehåll
inriktat på lästips och lästeman, förfat
tarintervjuer, tävlingar, skrivuppgifter
och mycket annat. Den har ingen fast
finansiering utan får bidrag ett år i taget.
Polarbibblo vid Regionbibliotek Norr
botten vänder sig främst till barn i den
egna regionen. En viktig resurs är också
Bibblix, en app med e-böcker för barn,
utvecklad av stadsbiblioteken i Stock
holm, Malmö och Katrineholm och till
gänglig för barn med lånekort på dessa

bibliotek. Det finns stort intresse från
övriga Sverige att få tillgång till Bibblix.
Flera digitala bibliotekst jänster och
plattformar för barn har med olika
nationella projektstöd alltså utvecklats
lokalt de senaste åren. Dessa tjäns
ter är nationella till sin karaktär och
framgångsr ika lokalt. De behöver nu
utvecklas tillsammans som en samlad
nationell tjänst. Det är helt orimligt att
detta utbud inte kan göras tillgängligt
för landets alla barn på lika villkor.
KB bör få i uppdrag att snarast
utvärdera och utveckla gemensamma
digitala tjänster för barn med nationell
finansiering och drift. Tjänsterna kan
med fördel driftas av de bibliotek som
utvecklat dem.
Regering, KB, samverkande
folkbibliotek

Läsdelegationen
Läsdelegationens förslag kan komma
att ha betydelse i en biblioteksstrategi,
men förslagen är ännu inte lämnade till
regeringen.

VIDGAT TEXTBEGREPP
Det vidgade textbegreppet är ett uttryck
som, förutom det skrivna och talade
ordet, också innefattar bild, film och
ljud. Begreppet började användas
i svenskämnets kursplaner inom skol
området. Det skrevs för första gången
ut i klartext 1994 med argumentet att
skolan bör gå hand i hand med det
omgivande och föränderliga samhället
där generell mediekompetens blir allt
viktigare. Det räcker inte att enbart
behärska skriftspråket.
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Biblioteken har sedan länge förmedlat
andra konst- och kulturuttryck än de
som finns i tryckt text. Till exempel har
det varit självk lart att tillgängliggöra
musik och film. Även datorspel finns
i bibliotekens utbud. Att tillhandahålla
AV-medier i forskningssyfte är också
en biblioteksuppgift. Ofta utgår man
dock i bibliotekens omvärld från det
tryckta ordet när man talar om biblio
tekens uppgift, vilket kan skapa onödiga
missförstånd om bibliotekens uppdrag
som tillgängliggörare av medier utifrån
människors olika behov.
Skolbiblioteken skulle i högre grad än
idag kunna samverka med kommuner
nas AV-mediacentraler.
Förbättrad tillgång till AV-medier
De kommunala AV-mediecentralerna
kan ha stor betydelse i samverkan med
skol- och folkbibliotek. Se avsnitt om
tillgänglighet.
Lokala biblioteken, AVmediecentraler, KB

STÖDFORMER
Det är primärt den läsfrämjande verk
samheten som bedrivs på biblioteken
som bidrar till ökad läsning. En förut
sättning för det läsfrämjande arbetet är
att det finns tillgång till medier av olika
slag och innehåll. Bibliotekariernas
specifika kompetens i att göra urval av
vilka medier som bör köpas in skapar
grunden för ett medieinnehåll som
möter behov och skapar intresse. Ett
biblioteksvarierade och anpassade
mediesamlingar byggs inte utifrån gå
vor. En specialsamling byggs upp utifrån

ett ämne. Andra mediesamlingar byggs
utifrån begreppet allsidighet.
De litteraturtitlar som årligen beviljas
utgivningsstöd distribueras till samtliga
kommunbibliotek i Sverige. En del av
dessa titlar är av den karaktären att det
inte finns ett självklart behov eller efter
frågan av dem på varje enskilt bibliotek.
Att alla bibliotek i Sverige har samtliga
utgivna böcker med utgivningsstöd i hyl
lorna, ökar inte automatiskt läsningen
av dessa böcker. När 700 böcker distribu
eras till samtliga kommunbibliotek ut
nyttjas inte sambibliotekets fördelar och
hantering och lagring av dessa böcker
kostar mer och mer för varje år om inte
gallring sker.

Författarförbundet har
ifrågasatt och kritiserat
hur distributionsstödet
fungerar i praktiken.
Vissa folkbibliotek arbetar
aktivt med böckerna,
medan andra kommuner
slänger eller skänker bort
det som ibland kallas
Kulturrådsböcker.

Utvärdering av stödformerna
Medlen för distributionsstöd kan
möjligen användas mer effektivt och
ändamålsenligt. Vi rekommenderar en
översyn med reformförslag, antingen
av Kulturrådet, Riksrevisionen, Myn
digheten för kulturanalys eller annan
oberoende granskning.

Myndigheten för kulturanalys,
Riksrevisionen, KUR

Referenser LÄSNING
Barn- och ungdomsperspektivet i den kommande
nationella biblioteksstrategin. Synpunkter från
Nätverket barn och unga, LIM med flera regionala
biblioteksverksamheter. Kungliga biblioteket,
dnr. 6.7-2015-1181, 2018.
Behöver biblioteken barnen eller är det barnen
som behöver bibliotek? Helena Danielsson och
Agneta Sommansson. Kungliga biblioteket,
dnr. 1.1.5-2017-952, 2018.
Biblioteken fortsatt välanvända med höga betyg.
SOM-institutets rapport, Göteborgs universitet,
2017.
Litteratur och läsfrämjande i den nationella
biblioteksstrategin. Synpunkter från Kultur i Väst.
Kungliga biblioteket, dnr. 6.7-2015-1181, 2018.
Läsandet kultur – slutbetänkande av
Litteraturutredningen. SOU 2012:65.
Läsfrämjande i den nationella biblioteksstrategin.
Synpunkter till nationell biblioteksstrategi från
Kulturrådet. Kungliga biblioteket,
dnr. 6.7-2015-1181, 2017.
Med läsning som mål. Om metoder och forskning
på det läsfrämjande området. Kulturrådets
skriftserie, 2015:3.
Profession, Utbildning, Forskning. Biblioteks- och
Informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarie
profession. Kungliga biblioteket,
dnr. 1.1.5-2017-257, 2018.
Professionellt samtal kring barn och bibliotek
inom ramen för arbetet med den nationella
biblioteksstrategin. Kungliga biblioteket,
dnr. 1.1.5-2017-952, 2018.
Sveriges Författarförbunds synpunkter och
resonemang vad avser nationell biblioteksstrategi
och rapporten Den femte statsmakten. Kungliga
biblioteket, dnr. 6.7-2015-118, 2018.
Synpunkter över litteratur- och läsfrämjande i
den nationella biblioteksstrategin. Skrivelse från
Region Halland. Kungliga biblioteket,
dnr. 6.7-2015-1181, 2018.
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Digitalisering

MÅL Underlätta för den som söker litteratur och

information på nätet att snabbt och enkelt hitta och
få tag på bibliotekens samlade resurser inklusive ett
digitaliserat kulturarv.

I

begreppet digitalisering ligger nyck
eln till förändring och utveckling av
bibliotekens uppgift och roll i sam
hället. Den som vill ta reda på något idag
googlar, i betydelsen använder någon av
nätets kommersiella sökmotorer. Google
är störst, men det finns ju fler sökmo
torer.
Lärare, elever, forskare, journalister,
bibliotekarier, alla som söker informa
tion idag börjar på nätet. Den som förut
gick till biblioteket, slog i ett uppslags
verk eller ringde sin lokala tidning fing
rar numera på sin mobil. Nu är det som
det är, och detta är vad vi måste förhålla
oss till, på gott och ont. Det är de stora
söktjänsterna som styr, med allt vad det
innebär av integritetsintrång, kommer
sialism, politisk styrning, manipulation,
filterbubblor och hemliga algoritmer.
Bibliotekens kunskapsresurser hamnar
i skuggan.
Ska biblioteken behålla och öka sin
relevans hos användarna är det här den
kanske mest centrala frågan. Hur göra
bibliotekens resurser tillgängliga för
användarna utifrån det sätt de söker
kunskap idag? Söka enkelt, hitta snabbt
och få tag på själva dokumentet digitalt
eller analogt.
Vi har i vår lägesrapport lanserat be
greppet – bibbla istället för googla! Det
är dock lättare sagt än gjort. Biblioteken

ska självk lart fortsätta att utveckla
söktjänster för att tillgängliggöra sina
samlingar, men dessa måste också bli
lättare nåbara och synliga i de stora
söktjänsterna. En klok strategi måste
bygga på vad som redan finns och hur
användarna redan gör.
Biblioteken kan bli den centrala sam
hällsinstans som leder denna del av för
flyttningen till ett nytt slags kunskaps
samhälle. Den som medverkar till att
mänsklighetens samlade kunskaps- och
kulturarv digitaliseras, tillgänglig
görs och bevaras. Detta är en resa som
knappt är påbörjad. ♦

FEM DIGITAL A HUMPAR
OCH TIO MÖJLIGA ÅTGÄRDER

NATIONELLT DIGITALT BIBLIOTEK
Sverige saknar en nationell digital
bibliotekst jänst.
Lokala bibliotek har inte resurser och
oftast inte kompetens för att utveckla
och drifta digitala system, plattformar
och digitalisering av innehåll. Det är in
effektivt och inte meningsfullt att upp
repa detta arbete inom en mängd olika
bibliotek. Man behöver inte uppfinna
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heter. Det sker därmed inte heller någon
gemensam prioritering av vad som ska
digitaliseras och i vilken ordning. Ska
HISTORISKA SAMLINGAR
man börja med att digitalisera det som
är på väg att förstöras, eller ska man
KB har samlat allt som tryckts i Sverige
inleda med svensk efterkrigslitteratur?
sedan 1600-talet. Bara en bråkdel av
detta finns digitaliserat. Forskarvärlden Vilka tidningar ska man början med?
DN, SvD, Aftonbladet och Expressen är
och allmänheten har därmed i prakti
digitaliserade i sin helhet. Men vad ska
ken begränsad tillgång till detta stora
komma härnäst?
kulturarv.
Vikten av att digitalisera litteraturen
Det finns ingen tillräcklig finansie
så att forskningen kan omvärdera vår
ring av en systematisk och omfattande
historieskrivning är internationellt
digitalisering av de historiska samling
erkänd.
arna. Detta gäller allt tryckt material:
böcker, tidningar, reklamtryck osv. En
del privata donationer och extern finan
Ett föredöme kan vara
siering har möjliggjort digitalisering av
det norska Nasjonaldagstidningar, men detta utgör ingen
stabil och långsiktig lösning.
bibliotekets Bokhylla.no,
Det pågår projekt som kan få stor
där alla böcker på norska
betydelse. Våren 2018 öppnade utlys
ningen av Projektbidrag för digitalisering utgivna före år 2000, över
Bygg nationella digitala biblioteks
och tillgängliggörande av kulturarvsen halv miljon utgåvor,
tjänster
samlingar. Forskare inom alla ämnes
finns tillgängliga för alla.
områden är välkomna att söka. Syftet
Många av de nationella digitala biblio
tekst jänster som byggts eller byggs runt med satsningen är att främja datadriven
om i världen är otillräckliga. I många fall forskning med inriktning på tillgänglig På sikt kommer alla länder att ha digita
är det mest en katalog på nätet, där man görande av kulturarvssamlingar, d.v.s.
liserat sin skönlitteratur, övriga böcker
samlingar av materiella och immate
alltså inte kommer åt själv dokumentet
och tidningar. Det kommer att ge ett helt
riella uttryck för mänsklig påverkan.
utan bara uppgifter om verket och var
nytt källmaterial för snart sagt alla hu
Satsningen är bred och riktar sig till
det finns att låna. I andra fall är styr
manistiska och samhällsvetenskapliga
ningen oklar och finansieringen osäker. forskare verksamma inom alla humandiscipliner. Det enda vi kan förlora något
och samhällsvetenskapliga ämnen,
Vi har gjort bedömningen att här
på är att vara för långsamma i den pro
behövs en fördjupad förstudie för att ett men även inom andra vetenskapliga
cessen, för i omvärlden går utvecklingen
nytt svenskt digitalt bibliotek ska kunna områden. Satsningen på digitalisering
blixtsnabbt.
och tillgängliggörande av kulturarvet
byggas rätt från början, i samverkan
Litteraturbanken har i samverkan
grundar sig på ett regeringsuppdrag och med andra låtit digitalisera en del av
mellan de olika biblioteksslagen och
med deltagande och medinflytande från programmet är ett samarbete mellan
den svenska litteraturen från tiden
hela biblioteksväsendet. Inom ramen för Vetenskapsrådet, Riksbankens jubi
kring förra sekelskiftet och arbetar för
leumsfond och Kungliga Vitterhetsaka
det fortsatta arbetet med att formulera
fri tillgänglighet. Man konkurrerar inte
demien och kommer att koordineras av
en nationell biblioteksstrategi har KB
med förlagen, utan är inriktad på den
därför inlett en sådan förstudie som ska en gemensam samordnare.
äldre litteraturen, främst den där förfat
Det saknas dock en övergripande na tarrättigheterna är utlöpta.
vara klar till årsskiftet 2018/19.
tionell samordning av den digitalisering
Litteraturbankens uppbyggnadsfas
KB
som pågår på olika håll vilket riskerar
är avslutad, vilket innebär att arbetet
att leda till dubbelarbete och oklar
med digitalisering skulle kunna ökas.
hjulet 290 gånger. Dagens huvudmanna
skap och organisation försvårar biblio
tekens möjlighet att skapa en gemensam
digital bibliotekst jänst. För användaren
är det obegripligt att man inte via en
sökning kan finna digitalt eller ana
logt material och källhänvisningar till
den frågeställning man vill ha belyst.
Användarens upplevelse av biblioteks
tjänsterna ska minst kunna möta det
mediemarknaden idag kan erbjuda.
I många andra länder, även i Norden
har man kommit längre. I Norge är så
gott som alla böcker och tidningar på
norska digitalt tillgängliga genom den
nationella digitala bibliotekst jänsten.
Det är dock stora organisatoriska,
ekonomiska och upphovsrättsliga frågor
som måste lösas för att målet ska nås.

Från ord till handling
Sidan 42

= H.U.M.P. = Hot/Hinder | Utmaning | Möjlighet | Problem
= Möjlig åtgärd
= Ansvarig för möjlig åtgärd
= Åtgärden kräver ökade anslag

Samtidigt måste Litteraturbanken
också fortsättningsvis upprätthålla
den del av verksamheten som stödjer
allmänhetens, skolans och bibliotekens
möjligheter att ta del av det svenska
litterära kulturarvet. De digitala sam
lingarna behöver kontextualiseras och
synliggöras.
Två akademier har beviljat stöd till
och med 2019. Vitterhetsakademien har
klargjort att dess verksamhetsformer
inte tillåter ytterligare stöd, Svenska
Akademien har hela tiden stöttat verk
samheten under förutsättningen att den
i längden bör finansieras med offentliga
medel. Utan ny statlig finansiering av
verksamheten är risken stor att den
måste upphöra. Litteraturbanken har
redan tvingats vidta förberedelser för
detta, och det föreligger ett reellt hot
mot Litteraturbankens verksamhet.
Digitalisera kulturarvet
Hela det litterära och informat ions
mässiga kulturarvet behöver digitalise
ras på lång sikt. Det betyder alla böcker
som kommit ut på svenska, tidningar,
tidskrifter, vardagstryck – allt.

Särskilt intressant är
1900-tals-litterattur
som fortfarande är
upphovsrättsskyddad, out
of print, icke digitaliserad
och därmed otillgänglig
idag.

Den humanistiska forskningen har
behov av digitaliserad litteratur inte
bara från Sverige utan även utländskt
material från 18- och 1900-talen, något

ett nationabibliotek kunde samordna
med de större forskningsbiblioteken.
Digitaliseringen måste vara forsknings
driven, och det finns stora behov av att
tillgängliggöra äldre katalogposter i
Libris.
Även andra delar av kulturarvet –
bilder, brev, dokumentation, filmer med
mera som är av allmänt intresse bör
bevaras och tillgängliggöras digitalt.
Detta kräver klargjort ansvar,
samordning och finansiering. Upphovs
rättsliga frågor behöver lösas liksom
prioriteringar, delegering, besluts
ordning, framtidssäkring, formatval,
metadata, söksystem osv. Detta är en
mycket stor uppgift, där bibiloteken kan
vara drivande och samordnande, men
den förutsätter samverkan mellan KB,
Riksarkivet och alla ABM- myndigheter
(arkiv, bibliotek och museer). Det behövs
omfattande tekniska digitaliseringsin
satser som kan utföras av många och på
flera platser, men det kräver standar
disering och samordning. I detta ligger
också ett ansvar för förvaltning och
migrering av digitala samlingar.
Frågan kräver fortsatt beredning,
först inom ramen för KB:s förstudie
kring nationella digitala biblioteks
tjänster.

Regeringen, KB, ABM,
Vetenskapsrådet, Riksbankens
jubileumsfond, Riksarkivet och Kungliga
Vitterhetsakademien

Permanenta stödet till
Litteraturbanken
Litteraturbankens vision sammanfaller
med behov som blir alltmer uppenbara
för hela biblioteksväsendet. Allmänhet
en, lärare, skolelever, universitetsstu
denter och forskare ska kunna komma

åt svårtillgängliga böcker och ta del
av vår gemensamma litteraturskatt.
Litteraturbanken ser som sitt främsta
uppdrag att tillgängliggöra den äldre lit
teraturen, som ofta saknas i handeln och
är svår att finna. Primärt fokus ligger
alltså på litteraturen och kulturen fram
till det tidiga 1900-talet.
Alla böcker kan inte förädlas till
nerladdningsbara e-böcker, men de kan
göras läsbara på webben och sökbara
på sätt som är revolutionerande dels
genom deras mängd, dels genom de
teknologiska framsteg som har gjorts
på det digitala området. För att svensk
forskning ska kunna hävda sig inter
nationellt behöver all svensk skönlit
teratur digitaliseras, i andra hand alla
litterära översättningar från och till
svenska. Många länder har vid det här
laget digitaliserat vidsträckta mängder
litteratur och de har kommit långt i att
bygga metoder för att utnyttja dem. Nor
ge har redan avslutat digitaliseringen av
de flesta böcker som någonsin tryckts
i Norge och på norska. I Sverige är situa
tionen sämre i brist på offentliga medel
för sådan digitalisering.

Skönlitteraturen är en
unik källa till vår historia,
inte bara för litteratur- och
språkforskare, utan också
för historiker, sociologer,
antropologer, idéhistoriker,
ja, en lång rad av de
humanistiska och
samhällsvetenskapliga
forskningsinriktningarna.
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Eller, rättare: den kan bli det, om den
digitaliseras och görs tillgänglig för
forskning.
Digitaliseringen är också en fråga om
demok rati: alla ska ha möjlighet att när
ma sig vittnesbörden om vår historia,
söka fram det som har skrivits om deras
hembygd eller stad, i vissa fall släk
tingar, och kunna kringgå den litterära
kanon för att se vad som har glömts bort
eller förtigits i vår historia.
Den långsiktiga finansieringen
av Litteraturbanken behöver säkras
genom nya permanenta statliga anslag.
Digitaliseringarbetet kräver delaktighet
och medansvar från hela forskarsam
hället, men behöver koordieneras och
standardiseras.

Regeringen, Litteraturbanken,
KB , Högskolorna

E-BÖCKER
Skillnaderna mellan bibliotekst ypernas
förutsättningar inom det digitala
medieområdet är mycket stora. Högsko
lornas bibliotek har kommit långt vad
gäller både användning av och tillgång
till e-resurser. Dessa biblioteksproble
matik kring digitaliseringsfrågan med
möjliga lösningar belyses därför i egen
ordning under andra områden.
Folkbiblioteken däremot upplever
problematik kring de e-böcker som
man förmedlar eller önskar förmedla.
E-böcker och annat digitalt material
används inte alls i samma omfattning
via folkbiblioteken som på högsko
lorna. 5 procent av bokutlåningen på
folkbibliotekn utgörs idag av e-böcker.
Folkbiblioteken är starkt beroende av
en enda e-boksleverantör som tillhanda
håller innehållet, marknadsplatsen och
Från ord till handling
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infrastrukturen. Här finns en monopol
situation som motverkar bibliotekens
möjlighet att upphandla e-bokstjänster
och bredda utbudet. Dagens situation
skapar en svårartad låsning. Samord
ning av upphandling av e-böcker saknas
för folkbiblioteken och skolbiblioteken.
Biblioteken har svårt att beräkna
kostnaden för e-boksanvändningen. Den
prissättningsmodell som gäller bygger
på att ersättningen från bibliotek till
förlag och e-boksleverantör baseras på
faktiskt användning. Användningen
av olika titlar är i princip omöjlig att
förutse för biblioteken. Däremot kan
biblioteken själva välja bort och till
titlar i e-bokserbjudandet, t ex utifrån
pris. I praktiken kan förlagen med sin
prissättning förhindra tillgång till en
e-bok genom biblioteken.

De cirka tusen
bästsäljande böckerna
finns inte tillgängliga
som e-böcker på de flesta
bibliotek. Motsvarande
situation för pappersböcker skulle aldrig
accepteras.

När kommersiella tjänster för för
medling av e-böcker tas i anspråk av
biblioteken hotas användarens integri
tet. Biblioteken har ingen kontroll över
de användardata som leverantörer av
tjänster har tillgång till och som kan
användas för riktad marknadsföring.
Den stränga sekretess som gäller för
biblioteken att inte uppge vilken littera
tur som lånas av enskilda personer blir
verkningslös.
Biblioteken kan vid sidan om det
kommersiella utbudet av e-böcker välja

att tillgängliggöra fria e-böcker t ex
från Litteraturbanken via den lokala
biblioteksk atalogen. Detta kräver dock
en viss arbetsinsats som måste utföras
i alla enskilda bibliotekskatalogsystem.
Utbudet är också ännu relativt litet och
innehållsmässigt motsvarar det inte
alla läsares behov av t ex nyutkommen
litteratur.
Samordning och förhandling
Nationalbiblioteket bör ansvara för,
samordna och genomföra förhandlingar
med e-resursleverantörer för folkbiblio
tekens räkning. Förhandlingen bör inne
fatta frågan om integritet och användar
data. Nationalbiblioteket bör ha juridisk
kompetens som stödjer denna uppgift.
KB

Synliga e-resurser
Nationalbiblioteket bör utreda hur
e-resurser kan tillgängligöras som
katalogposter och länkad data, samt att
bibliotekens e-resurser blir synliga via
ofta använda sökmotorer.
KB

Den norska modellen
Invånare i Norge har idag digital tillgång
till den norska litteraturen via national
biblioteket och Bokhylla.no. finansierat
genom nationalbibliotekets budget. Den
norska modellen kan utgöra en inspira
tionskälla också i Sverige.
KB
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är tillgängliga för forskningsändamål
i KB:s lokaler i Stockholm.
Dagens möjligheter till vidaresprid
DIGITAL INLÅSNING
ning består av fysiska fjärrlån mellan
bibliotek, vilket är en omständig han
I dag finns ett medielandskap som ser
tering. Fjärrlånen utgör ett nationellt
väsentligt annorlunda ut än när upp
system där olika bibliotekst yper ingår.
hovsrättslagen tillkom 1960 (lag om
Motsvarande möjligheter saknas helt
upphovsrätt till litterära och konstnär
vad gäller bibliotekens e-material. I takt
liga verk 1960:729). Nästan all informa
med att e-materialet ökar på biblio
tion som skapas i dag är digitalt född,
teken minskar bibliotekens möjligheter
såväl böcker som tidskrifter, tidningar
och vardagst ryck. Där det tidigare fanns att fjärrlåna den typen av material.
Internationella fjärrlån av e-böcker är
en lagstiftning och en etablerad praxis
förknippat med mycket stora svårighe
som möjliggjorde spridning i form av
ter och inlåsning.
till exempel fjärrlån och reproduktion
En annan inlåsningseffekt gäller olika
i form av mikrofilm, är dessa i dag
ytterst begränsade. Samt idigt är det fler lokala intressenter, det kan vara litte
användare (och användargrupper) som rära sällskap eller hembygdsföreningar
och bibliotek som har digitaliserat olika
förväntar sig bättre tillgång till alltmer
samlingar. Men dessa är inte kopplade
material som traditionellt hanteras av
biblioteken. Tekniken finns – men juridi till gemensamma system eller standar
diserade metadata, och blir därför till
ken eller avtalen släpar efter.
isolerade digitala öar.
Några exempel:
Det har tidigare funnits ett undantag
som gett pliktbiblioteken fri tillgång till
landets alla dagstidningar på mikrofilm.
Det har också funnits möjlighet att låna
dessa mikrofilmer mellan bibliotek. Med
teknikbytet blir plötsligt inget av detta
möjligt. Bara genom att återdigitalisera
redan digitalt material, eller genom
att teckna speciella avtalslicenser kan
mindre delar av detta material nu bli
tillgängligt på ett fåtal terminaler vid
några av forskningsbiblioteken.
Möjligen kan utökade avtal göra det
möjligt att tillgängliggöra digitaliserade
dagstidningar också på folkbiblioteken.
Detta kräver förhandlingsstyrka och
organisation på bibliotekssidan, liksom
ny nationell finansiering. Idag kan man
tala om digital inlåsning, inte bara av
tidningar och tidskrifter, utan också av
radio- och tv-program som enbart

Öppna upp arkiven
Bibliotekens resurser och arkiv bör
komma till användning. Digitaliserade
samlingar bör därför i största möjliga
utsträckning vara fritt tillgängliga för
användarna genom biblioteken.
En del inlåsningsproblem skulle
kunna lösas med utökade undantag
i upphovsrättslagstiftning och pliktlag.
Detta gäller t ex svenska radio- och
tv-program. I de allra flesta fall är
troligtvis förhandlingar och avtalslös
ningar den smidigaste vägen att gå. Då
krävs en stark och central förhandlings
organisation med ny finansiering på
bibliotekssidan.

En stark central kraft
för att bygga nationella
digitala bibliotekstjänster
skulle också
ha i uppdrag att bygga
broar mellan alla
de digitala öarna.
Det finns idag rationella och fungerande
lösningar för att distribuera även äldre
(icke-upphovsrättsskyddat) tryckt
material. Inom den europeiska tjänsten
ebooks on demand (EOD), där flera stör
re svenska bibliotek är med, ersätts fy
siska leveranser med digitala kopior. En
liknande lösning för en nationell depå,
som även innefattar modernare tryck,
skulle möjliggöra en stor rationalisering
på nationell nivå. Även här krävs det en
uppdatering av upphovsrättslagen.
Nya sätt att använda sig av informa
tion ställer också helt andra tekniska
krav, t. ex. data-mining, där stora
datamängder bearbetas. Det är därför
viktigt att en modern lagstiftning inte är
fastlåst till specifika medietyper.

Regeringen, KB, biblioteks
huvudmännen

SÖK OCH FINN
Ett rimligt krav är att de som använder
bibliotekens tjänster ska kunna söka
och hitta material lika lätt som den
som använder nätets sökmotorer. Så
fungerar det inte idag. Den som söker
med hjälp av biblioteken måste använ
da sig av många olika, ickekompatibla
databaser.
Ofta får den som söker inte tag på
annat än en katalogpost, alltså uppgifter
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om var en viss bok eller visst dokument
finns, som då kan beställas eller fjärrlå
nas. Den snabbhet och omedelbara till
gång som digital tillgång rent tekniskt
skulle kunna innebära kommer inte fullt
ut biblioteksanvändarna till del.
Användarna hittar via de kommersi
ella sökmotorerna sällan vad som finns
inom biblioteken.
Samverkan bibliotek – Wikipedia
Andra eller tredje sökträff på Google
brukar bli Wikipedia. Här fanns 2016 1,2
miljarder fritt licensierade verk samt
strukturerade data och i stigande grad
länkar till informat ionsresurser och
dokument.

Än mer effektivt skulle detta kunna
bli med automatiskt överförda och upp
daterade biblioteksposter på Wikipedia,
med direkta referenser till de bibliotek
i närheten som har resurserna, och med
möjlighet att beställa via Wikipedia eller
allra helst genom att omedelbart kunna
ladda hem det eftersökta materialet.
En nationalbiblioteksuppgift skulle
kunna vara att systematiskt utveckla en
teknisk och kampanjmässig samverkan
med Wikipedia för att öka tillgänglighe
ten till bibliotekens resurser.
KB, Wikipedia

Länkad data

Användaren har behov av en nationell
och gemensam katalogtjänst där man
Vi behöver inte uppfinna
snabbt och enkelt via en sökmotor kan
hjulet på nytt, och
få tag på till exempel en bok eller film
biblioteksväsendet resurser och inte enbart en katalogpost. Via en
gemensam katalog ska man direkt kun
kan göras mer synliga på
na finna information och digitaliserad
Wikipedia.
media via länkad data. Utvecklingen av
en sådan tjänst kan ses som en utveck
ling och förbättring av Libris-tanken,
Det finns redan en rörelse bland biblio
vilket kan skapa förtroende för bibliote
tek och högskolor i Sverige och världen
kens förmåga att agera som en modern
för att tillgängliggöra bibliotekens ma
terial bättre genom Wikipedia. #1Lib1Ref medieförsörjare. Biblioteken bör själva
äga sina metadata och katalogposter via
(One librarian one reference) är en årlig
öppen data.
internationell kampanj i januari månad
riktad mot bibliotekariers informat ions
KB
kompetens. Den bygger på det man kan
kalla mikrobidrag, att varje biblio
tekarie uppmanas bidra till Wikipedia
med en källhänvisning där sådan saknas
eller är felaktig. Insatsen bidrar till att
stärka kvaliteten i Wikipedias innehåll
och kopplar samtidigt samman biblio
tekets samlingar till den kontext där
allmänheten finns. Det arbetet skulle
kunna uppmärksammas mer, stödjas
och utvecklas.
Från ord till handling
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Libris
KB har i flera år, med förseningar, arbe
tat med att utveckla en helt ny version
av katalogsystemet Libris, byggt på ett
modernt fundament baserat på länkade
data. Att använda ett dataformat som
beskriver bibliografisk data innebär ett
paradigmskifte för användarna då det
ger goda förutsättningar för Google och
andra sökmotorer att förstå och tolka
den nationella databasen så att biblio
tekens samlade resurser blir synliga i
sök motorerna.
Detta gäller även Litteraturbanken
och liknande litteraturtjänster.
KB
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Det digitala folkbiblioteket behöver nationell
samordning. Rapport från folkbiblioteksgruppen
inom AGDIS. Kungliga biblioteket,
dnr. 6.7-2015-1181, 2017.
Klein, Jesper, Folkbiblioteken vs den digitala
bokmarknaden, i: Den femte statsmakten.
Kungliga biblioteket, 2017, s. 171–220.
Konstenius, Göran, Plikten under lupp! En
studie av pliktlagstiftningens roll, utformning
och relevans i förhållande till medielandskapets
utveckling. Kungliga biblioteket,
dnr. 1.1.5-2017-112, 2017.
Nationell biblioteksstrategis genomlysning av
pliktlagstiftningen och den norska modellen.
Kungliga biblioteket, dnr. 6.7-2015-1181, 2018.
16 punkter för ett nodbaserat svenskt digitalt
bibliotek. Rapport från forskningsbiblioteks
gruppen inom AGDIS. Kungliga biblioteket,
dnr. 6.7-2015-1181, 2017.
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Infra
struktur
MÅL Eftersträva ett

effektivt och samverkande
biblioteksväsende med
tydlig ansvarsfördelning
och kraftfulla nationella
och regionala funktioner.

E

nligt bibliotekslagen ska bib
lioteken inom det allmänna
biblioteksväsendet samverka.
Det finns dock ingen aktör utsedd som
ska samordna denna samverkan. Det
gör att till exempel en gemensam digital
utveckling i praktiken förhindras. Den
digitala utvecklingen är tung och kost
sam om den inte sker gemensamt. Små
biblioteksenheter kan inte utveckla på
egen hand och det är inte meningsfullt
eller effektivt att utveckla digitala
bibliotekslösningar på enstaka biblio
tek, hur stora de än är. Samma digitala
lösning borde rimligen kunna användas
av många bibliotek och användaren
förväntar sig att bibliotek kommunice
rar med varandra och erbjuder liknande
tjänster.
Olika bibliotekst yper har olika upp
drag. Samverkan är nödvändig för att
användare av bibliotekens tjänster ska
få tillgång till de medier de har behov
av. Alla biblioteksmediebestånd ställs
till användarnas förfogande via fjärrlån
och digitala system och utgör det vi kan
kalla ett gemensamt sambibliotek. En
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fungerande, grundläggande infrastruk
tur för det svenska biblioteksväsendet
skulle vara garanten för allas lika till
gång till de medier man har behov av,
oavsett vem man är eller var man bor.
Utöver medieförsörjning kan en god
biblioteksinfrastruktur bestå av det
som är gemensamt för biblioteken och
som är meningslöst att utveckla lokalt,
som till exempel högre utbildning,
kompetensutveckling eller gemensam
ma tekniska system. Den nationella
infrastrukturen bör också ha en stark
regional koppling.
Den svenska biblioteksstrukturen
följer av bibliotekslagen och förvalt
ningsindelningen. Det innebär att de
kommunala myndigheterna ansva
rar för de kommunala biblioteken,
folk- och skolbibliotek. De regionala
myndigheterna ansvarar för de regio
nala biblioteksverksamheterna och de
statliga myndigheterna ansvarar för
de statliga biblioteken med KB som en
samverkande biblioteksmyndighet för
alla bibliotekst yper. De olika biblio
tekens huvudmän ansvarar för att
lagarna efterföljs och de kan tilldela sina
bibliotek egna uppdrag. Samordning och
samverkan ska leda till ökad effektivitet
och jämlikhet, men inte frånta huvud
mannen ansvar eller beslutsmandat.
Sett ur användarens perspektiv spelar
dock administrativa gränser mellan
bibliotekst yper ingen roll. ♦

Från ord till handling
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FEM INFRASTRUKTURHUMPAR
MED ELVA MÖJLIGA OCH EN
NÖDVÄNDIG ÅTGÄRD

PLIKTEN
Nuvarande pliktlagstiftning är obsolet,
gallringen är oacceptabel och sociala
medier sparas inte. Plikten ger idag inte
det stöd och de verktyg som behövs för
att dokumentera samtiden. Det som
förekommer på sociala medier sparas
inte i dagsläget, och mycket av dagens
samtidsdebatt går därmed förlorad.
Hela #Metoo uppropet kommer till
exempel att vara borta för den som
i framt iden vill veta vad som hände. Det
som kommer att finnas kvar är det som
återspeglats i traditionella medier, men
det är ju bara en bråkdel av debatten.
Inlägg på Facebook, Linkedin, Twitter,
Instag ram, Snapchat med mera är idag
inte föremål för pliktleveranser.
Enligt den svenska pliktlagen
levererar tryckerierna, eller i vissa fall
utgivaren, idag pliktexemplar till sju
pliktbibliotek: KB samt universitets
biblioteken i Lund, Stockholm, Uppsala,
Linköping, Göteborg och Umeå. KB och
Lund är skyldiga att för all framt id spara
samtliga pliktexemplar medan de övriga
själva får göra ett urval.
Från alla håll har vi under utredning
en uppmärksammats på att pliktlagen
inte är tidsenlig. KB-rapporten Plikten
under lupp, hösten 2017, pekar på att
lagen har stora brister. Det är dessut
om principiella skillnader mellan lag
1993:1392 för tryckta dokument och lag
2012:492 för e-plikten. Lagstiftningen
i sin helhet ligger i otakt med samhällets
medieutveckling. Detta har resulterat
i ologiska och haltande samlingar, där
olika publikationstyper inte kan samlas

in och elektroniskt material är inlåst
på olika sätt.
Stockholms universitetsbibliotek
slänger varje år bort tiotusentals nya
obrutna böcker redan vid ankomsten,
över 90 procent av alla leveranser. Öv
riga pliktbibliotek kasserar i många fall
mer än hälften, med bedömningen att
materialet inte behövs. Över 90 procent
av universitetsbibliotekens resurser
finns idag enbart i digital form.
Hanteringen är dyr och besvärlig
både för tryckerier och mottagare. Bara
Scanbook i Falun levererar varje år
35 000 böcker som pliktexemplar och
hanteringen kräver nästan en heltids
tjänst, när böckerna ska packas och
postas till pliktbiblioteken, som i sin tur
packar upp och slänger.

Detta är en hantering
som gått överstyr
och som borde ändras så
snart som möjligt. Men
leveranserna sker enligt
pliktlagen, och för att få
stopp på den nuvarande
hanteringen krävs en
lagändring.

Dagstidningar, tidskrifter och böck
er pliktlevereras bara analogt, alltså
i tryckt form. Men varje tryckt skrift har
en elektronisk förlaga som skulle vara
möjlig att leverera och bevara. I dagslä
get levereras alla tidningar i pappers
form till KB, som digitaliserar till stora
kostnader. Det innebär att KB återdigi
taliserar de papperstidningar som fötts
digitalt. Utöver den onödiga kostnaden
blir kvaliteten betydligt sämre. Hela
hanteringen är irrationell och kostsam.
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Inte heller böcker levereras i tryckpdf vilket innebär att om de ska tillgäng
liggöras digitalt måste de scannas in på
samma sätt som dagstidningarna. I Nor MEDIEFÖRSÖRJNING
ge sker pliktleveranser både av tryckta
Alla biblioteksanvändare har rätt att
exemplar och digitala förlagor.
få hjälp med att få tag på de medier de
behöver, oavsett om det gäller forsk
ning, studier eller informell bildning
och allmän läsning. Men alla böcker och
Modernisera pliktlagen
medier kan inte finnas överallt, vilket
gör att biblioteken behöver samverka.
Det behövs så snart som möjligt en
Enligt 15 § i bibliotekslagen ska biblio
offentlig utredning med uppdrag att
teken avgiftsfritt ställa litteratur ur de
utarbeta och föreslå en revidering av
egna samlingarna till varandras förfo
pliktlagstiftningen. Lagstiftaren bör
gande. Men denna skyldighet gäller inte
uppdatera och sammanföra dagens två
längre för folk- eller skolbiblioteken.
pliktlagar så de matchar verkligheten
Dessa bibliotekst yper är dock, enligt 16
och uppfyller medborgarnas rätt till
§, inte förhindrade att avgiftsfritt ställa
informat ion. Utgångspunkt för en revi
dering måste vara att det som samlas in litteratur till förfogande för bibliotek
utanför kommungränsen. Det finns allt
ska vara format- och medieoberoende
så inga lagliga hinder för att människor
samt att tillgängligheten till materialet
oavsett var de bor ska kunna få tillgång
förbättras.
till vad som finns i andra bibliotek, men
Nya avgränsningar och metoder för
insamling av e-material behöver formu i praktiken upplever många användare
att hanteringen av fjärrlån är omständig
leras. Förordningen om tillgängliggö
rande av det robotinsamlade materialet och ojämlik.
KB har utfärdat praktiska rekommen
är också i behov av en översyn. Antalet
dationer för fjärrlån som ger frihet för
pliktexemplar skulle kunna begränsas
till 4 eller 5, med bevarandeexemplar till det lokala biblioteket att avgöra vilka
media som ska lånas ut. Rekommenda
KB och Lund, samt 2–3 exemplar till en
gemensam nationell depå. Sociala medi tionerna är inte bindande och följs inte
alltid, vilket skapar irritation biblio
er med inlägg från svenska IP-adresser
tek emellan och mellan användare och
bör omfattas av plikten, så att KB kan
bibliotek.
samla in och bevara åtminstone ett ur
Det är bara de statliga biblioteken
val. Detta kräver internationellt samar
bete och avtal. Böcker, tidningar och tid som är skyldiga att avgiftsfritt ställa
sina samlingar till varandras förfogan
skrifter bör levereras både digitalt och
de. Högskolebiblioteken får ersättning
som tryckta exemplar. Pliktinsamling
för dessa fjärrlån genom KB, men da
och tillgängliggörande av AV-medier
bör också ingå i en lagöversyn, och finns gens ersättning täcker inte kostnaderna
för personal, teknik och transporter.
närmare beskrivna under målområde
Något liknande ersättningssystem finns
Tillgänglighet.
inte för folkbiblioteken som istället har
Regeringen, KB
lånecentraler och det är idag högskole
biblioteken som får stå för alltfler av
fjärrlånen.

De regionala biblioteks verk sam
heterna betalade tidigare de största
biblioteken i respektive region för
uppdraget som värdbibliotek i fjärrlåne
systemet. Detta regionala uppdrag för
kompletterande medieförsörjning har
med omarbetningen av bibliotekslagen
efter 2013 omtolkats till att bli frivilligt,
och har fortsatt på vissa håll utan kost
nadsersättning. KB finansierar idag en
lånecentral i anslutning till Umeå stads
bibliotek som till del fungerar som en
nationell depå. Samlingen har byggts av
utgallrat material från andra bibliotek,
och är i praktiken en adhoc-samling som
används mest av folkbiblioteken. Verk
samheten är inte byggd eller organise
rad för att fylla moderna logistiska krav.

Ett infrastrukturellt
problem är därmed att
ingen tar ansvar för den
gemensamma nationella
medieförsörjningen.
Det saknas en säkrad
jämlik tillgång till fysiska
medier inom hela biblio
teksväsendet. Fjärrlåne
frågan har blivit en
evighetsfråga med ständigt
nya utredningar, medan
problemet kvarstår.
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Bristande tilltro
Effektiviserad fjärrlåneverksamhet
och depåbibliotek
Fjärrlåneverksamheten i Sverige måste
effektiviseras. Någon ny fjärrlåne
utredning behöver inte genomföras
utan det är nu dags att gå från ord till
handling. KB måste ansvara för att säk
ra tillgången till fysiska medier ur ett
användarperspektiv.
Fjärrlånen behöver bli mer användar
styrda och effektueras snabbare med
möjligheter till direkta hemleveranser.
Det den moderna e-handeln klarar idag
borde biblioteksväsendet också kunna
lösa. En kund kan köpa snart sagt vilken
vara som helst på nätet och få den
levererad inom några dagar. En rimlig
målsättning är att ett fjärrlån från ett
bibliotek kan genomföras med samma
servicegrad.
I en specialstudie för den nationella
biblioteksstrategin beskrivs hur en
logistiskt modern biblioteksdepå skulle
kunna fungera för fjärrlån. I en särskild
bilaga redovisas också den norska
lösningen med ett modernt nationellt
depåbibliotek som förser hela det
norska biblioteksväsendet med medier.
En nationell biblioteksdepå skulle också
kunna vara mottagare och distributör
av de pliktexemplar som inte bevaras
som nationalexemplar. Den skulle även
kunna härbärgera viktiga samlingar
från till exempel specialbibliotek.
En depå behöver inte bestå bara av
fysiska medier utan kan också vara en
samling digitaliserade verk. Beroende
på avtal och rättigheter skulle dessa
kunna tillgängliggöras digitalt, men
också i fysisk form genom print on
demand.
Regeringen, KB

Från ord till handling
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BIBLIOTEKSSTRUKTUR
Nationalbibliotek
KB nämns inte i bibliotekslagen, vilket
skapar otydlighet om detta biblioteks
uppgift. Denna oklara roll för national
biblioteket leder till bristande tilltro
och tillit från biblioteksväsendet i sin
helhet, liksom brist på förståelse för
uppdrag och möjligheter. Det forum för
samverkan som KB har haft ambitio
nen att skapa har istället bidragit till
ökad frustration. KB har inte fullt ut
förmått anpassa sig till de olika biblio
tekst ypernas krav och önskemål och
de traditioner som präglar dem. Detta
har skapat onödig misstro och ibland
konflikter.
Det är förvirrande för olika intres
senter hur Kulturrådet och KB fördelar
uppdragen sig emellan.

Tunga aktörer inom
bibliotekssfären uttrycker
frustration över den
ibland oklara statliga
fördelningen av mandat
och uppdrag för dessa
två statliga myndigheter
som agerar på biblioteks
området.

Att det dessutom är två olika departe
ment som är ansvariga för biblioteks
väsendet bidrar till svårigheterna.
Biblioteksområdet skulle ibland gagnas
av att ses som ett politikområde i egen
kraft.

För att samverkan och samordning ska
kunna ske på det mest effektiva sättet
måste det finnas tillit mellan de olika
biblioteken. Den instans som utses till
samordnare och som bör ha mandat att
fatta beslut om på vilket sätt gemensam
biblioteksutveckling bäst ska kunna
ske, måste kunna stödja sig på ett gott
förtroende i det allmänna biblioteks
väsendet. Så är idag inte alltid fallet.
En grund för bristande tilltro till
nationalbiblioteket är uppfattningen
att KB också ska utföra all beslutad
gemensam biblioteksutveckling. Men en
sådan roll skulle kunna innebära att den
potential som finns inom andra biblio
tek inte får möjlighet att utvecklas. En
annan brist på tillit handlar om uppfatt
ningen att KB brister i effektivitet och
att frågor drivs i långbänk så att resultat
uteblir. Det finns en oro över att KB:s
egenutvecklade system Libris inte ska
fungera. Det finns också en uppfattning
att KB saknar rätt kompetens inom flera
viktiga biblioteksområden, till exempel
kring barns biblioteksanvändning och
barns medievärldar.
Relationen mellan KB och
lärosätesbiblioteken behöver klargöras
kring frågor om vem som bestämmer
och ansvarar för vad. Lärosätena skulle
också behöva arbeta närmare varandra
kring digitaliseringen, med noder och
arbetsfördelning.
En svårighet för ökad tillit är att
biblioteksvärlden är stor och finns inom
olika förvaltningsområden. Frågan om
representativitet i olika inflytande
grupper är nästan omöjlig att lösa på
ett smidigt och trovärdigt vis. Områden
där problem uppstår kan handla om
språkbruk, oklarhet i mandat och roller,
oklarheter i uppdrag, och misstro kring
möjlighet till inflytande och kommuni
kation.
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KB har begränsade resurser för att
klara sina många uppdrag som sam
lingsbevarande, med ansvar för det
audiovisuella kulturarvet, e-plikten och
stöd till folkbiblioteken, med mera. KB
har inget samordningsuppdrag enligt
bibliotekslagen, som ju använder be
greppet samverkan, inte samordning.
Stärkt nationalbiblioteksf unktion
KB är Sveriges nationalbibliotek men
har i praktiken inte det mandat, hela
uppdrag eller de resurser som ligger
i begreppet. En bärande och återkom
mande tanke i förslaget till nationell
biblioteksstrategi är att national
biblioteksfunktionen ska stärkas. Det
betyder ett förtydligat och utvidgat
uppdrag med stärkta resurser inom en
rad områden. Men det betyder inte med
nödvändighet att uppdragen behöver
utföras i Stockholm, utan dessa uppgif
ter kan med fördel utföras delegerat till
andra delar av biblioteksväsendet. I vår
text skriver vi både KB och national
biblioteket, men avser alltså samma
myndighet. Vi talar om nationalbiblio
teksuppgifter som ibland sammanfalla
med vad KB gör eller borde göra redan
idag, men i de flesta fall rör det sig om
nya preciserade uppgifter.
För att utjämna de skillnader som
finns i människors tillgång till bibliotek
krävs inte bara samverkan utan också
samordning och stödjande insatser. Ett
uttalat ansvar för nationalbiblioteket att
vara samordnare för hela det allmänna
biblioteksväsendet skulle vara en viktig
markering att biblioteksverksamheten
i Sverige hänger samman och ska sam
verka i bibliotekslagens anda.
Det är väsentligt att nationalbiblio
teket uppbär ett gott förtroende från
övriga bibliotek. KB bör göra en analys

av vilka förtroende- och förståelsepro
blem som finns. Problemen kan vara
mer eller mindre verkliga, men är ändå
av betydelse. Analysen kan lägga grund
till en strategisk kommunikationsplan
för tillit mellan bibliotekst yperna. Sär
skild tyngd måste läggas hur inflytande,
delaktighet och dialog ska ske. Inflytan
det från de högskole- och folkbibliotek
KB samverkar med måste förbättras.
Det är viktigt att KB utvecklar arbets
sätt där andra bibliotek, men också
kommersiella aktörer kan involveras
i arbetet med utveckling av bibliotekens
gemensamma tjänster.
I en komplex biblioteksvärld kan inte
alla bibliotek inneha kompetens på alla
områden. Nationalbiblioteket liksom
andra bibliotek måste tillfälligt eller
beständigt knyta kompetens till sig för
att möta förväntan och nya uppdrag.
När ny kompetens rekryteras till eller
används av nationalbiblioteket måste
detta synliggöras för övriga bibliotek.
Regeringen, KB

Nationalbiblioteksuppgifter

KB är Sveriges
nationalbibliotek. Rollen
som nationell biblioteks
myndighet bör stärkas
och tydliggöras, vilket
inte hindrar att andra
mydigheter har biblioteks
uppdrag.
Att samla allt nationellt biblioteks
ansvar hos en myndighet förenklar och
förtydligar det nationella kommunika

tions- och samordningaanvaret i biblio
teksf rågor. Biblioteksmyndigheten ska
samverka med andra relevanta myn
digheter och organisationer. National
bibliotekets närvaro i landet kan ske
genom en egen regional organisation
enligt Indelningskommitténs gemen
samma statliga geografi, eller genom
samverkan med regionbiblioteken
i andra former.
Detta är en sammanfattning av
möjliga nationalbiblioteksuppgifter:
Anslagsförmedlande
Anslag för drift och utveckling av
gemensamma bibliotekst jänster bör
fördelas av nationalbiblioteket. KB kan
till exempel ge uppdrag till ett eller flera
kommunala bibliotek att förvalta en
nationell digital tjänst för barn.
KB fördelar och följer upp medel
för biblioteksutveckling. I de nordiska
länderna ligger dessa utvecklingsmedel
på mellan 20 och 50 mkr årligen.
Huvudansvaret för fördelning av ut
vecklingsmedel till biblioteksväsendet
bör ligga på KB, inte Kulturrådet, som
dock bör ha fortsatt ansvar för läsfräm
jande åtgärder som också inkluderar
biblioteken.
Gemensamma digitala bibliotekst jänster

Ett nationellt digitalt bibliotek bör vara
nationalbibliotekets ansvar. Frågan är
komplex och KB har därför inom ramen
för utredningen om en nationell biblio
teksstrategi inlett en förstudie kring ge
mensamma digitala bibliotekst jänster.
Frågan om styrning, delegering och
utförande behöver utredas ytterligare.
Arbetet ska vara slutfört till årsskiftet
2018/19.
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Förhandling och upphandling

Barnbokens ställning

Biblioteken saknar kompetens och
juridiskt stöd för att genomföra upp
handling av digitala resurser. Att säkra
tillgång till analog och digital informa
tion kräver stora ekonomiska resurser,
medel som de flesta bibliotek inte har.
Med mandat från kommunerna skulle
KB kunna förhandla rättigheter till da
tabaser, e-böcker och streamingtjänster
för alla biblioteksanvändare, motsva
rande det stöd till samverkan KB ger
idag vid förhandlingar för tillgång till
vetenskaplig publicering i Bibsamkonsortiet.

Barnlitteratur är ett svenskt profil
område. KB kan bidra till att stärka
barnbokens ställning. En samordning
av verksamheten vid Svenska barn
boksinsitutet och nationalbiblioteket
kan övervägas. Idag dubbleras delvis
uppgifterna, som istället skulle kunna
renodlas och stärkas. Institutets sam
lingar finns redan i nationalbibliog rafin
och Libris-katalogisering görs idag av
KB. Det är möjligen inte effektivt med en
särskild, egen stiftelse för en viss sorts
böcker, barnböcker. Svenska barnboks
institutets verksamhet riktar sig inte till
barn, utan är ett stöd för forskning.

Biblioteksjuridik

Biblioteksjuridisk rådgivning och stöd
till hela biblioteksväsendet behövs och
kan ske genom KB.
Nationell biblioteksdepå

KB bör fördjupa den förstudie kring en
nationell biblioteksdepå/lånecentral
som gjorts inom ramen för utredning
en av en nationell biblioteksstrategi.
Behoven behöver kartläggas ytterliga
re, liksom kostnader, lokalisering och
möjligheter till omfördelning av medel.
En modern depå skulle kunna under
lätta fjärrlån, och vara en resurs för
utbildningsbiblioteken.
Syftet är att skifta från fjärrlån till
fjärraccess och dagens kostnader för
fjärrlåneersättning och viss lagring
skulle kunna användas till en ny depå.
Detta är också kopplat till frågan om
digitalisering och digital samlings
byggnad.
En nationell biblioteksdepå bör också
vara ett stöd för medier på de nationella
minoritetsspråken liksom för nationell
försörjning med mångspråkslitteratur.
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Fortbildning

Nationalbiblioteket ska samordna och
stödja de regionala biblioteks verk sam
heternas fortbildning i syfte att optime
ra utbudet, inom ramen för en nationell
struktur för kompetensutveckling.

grundar sig på kunskap om befolknings
sammansättning och olika gruppers
behov. De regionala biblioteks verk sam
heterna bör stödja de lokala.
Nationalbiblioteket bör återkomman
de ansvara för en översiktlig omvärlds
analys för att beskriva utvecklingen
nationellt och internationellt i hela
biblioteksväsendet. Denna analys bör
också innefatta en redogörelse för han
teringen av den nationella biblioteks
strategin, och vad som hänt och gjorts
under perioden. Strategin utgör också
en handlingsplan, med definierade
ansvarsområden som behöver följas upp
och återkopplas.
Denna analys lämnas återkommande
till regeringen som uppdaterar strategin
utifrån KB:s beredning och förslag.
Regeringen, KB

Repositoriet

När allt mer digitaliseras blir det viktigt
med ansvar och resurser för långsiktigt
bevarande över tid. Det är ett verkligt
hot att VHS, DVD, 5 tums floppydiskar
och andra databärare blir föråldrade.
Detta gäller det samlande biblioteks
väsendets mediebestånd, och är till sin
natur en global utmaning. Mycket av
dagens tillgängliga kulturarv riskerar
att gå förlorat när gamla mediebärare
försvinner, och den utmaningen blir
bara större för varje år. Ansvaret för
biblitekens digitala samlingsvården är
naturlig för KB. Detta kräver också sam
ordning med hela ABM-sektorn.
Uppföljning och utvärdering

KB bör utveckla indikatorer och annan
utvärdering som behövs för biblio
teksutveckling och användning. Det är
viktigt att det lokala utvecklingsarbetet

FOLK BIBLIOTEK
De flesta bibliotek i Sverige är folkbiblio
tek. Enligt den offentliga statistiken
utgör de hälften av landets totalt cirka
2 230 offentligt finansierade bibliotek.
Kommunernas kostnad för folkbiblio
teken är drygt 4 miljarder. Folkbiblio
teken är den största, mest besökta och
mest spridda kommunala kulturin
stitutionen och bidrar därmed till ett
levande och attraktivt samhälle. Många
folkbibliotek har ställning som lokalt
kulturhus. Kommunerna är huvudmän
och det finns folkbibliotek i alla kom
muner. Folkbiblioteken ligger i topp
i förtroende som samhällsinstitution,
enligt SOM-institutets undersökning
ar. Olikheterna är stora mellan olika
folkbibliotek, men eftersom verksam
heten ska präglas av lokal identitet och
behov är dessa olikheter positiva. Men
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olikheterna leder också till ojämlik
biblioteks verk samhet. Olikheterna
tenderar dessutom att öka i och med den
demografiska utveckling som pågår och
kan förutsägas.
Att vara attraktiva är ett mål som
de flesta kommuner strävar efter.
Hela Sverige ska leva är ett gammalt
uttryck med relevans. Mindre och små
kommuner med sviktande skatteun
derlag kommer i framtiden ha svårt att
uppbåda resurser för att erbjuda en god
biblioteks verk samhet. En grupp som
kan bli lidande av denna utveckling är
de alltfler äldre.

Folkbiblioteken är ofta
kostnadseffektiva och
erbjuder generationsöverskridande
mötesplatser i lokalsamhället. Människor
i glesbygd och storstads
regioner kommer ändå
att möta växande
klyftor i biblioteksverksamheten.

Små biblioteksenheter blir allt mer
beroende av samverkan och en ökad
digitalisering för att kunna tillhanda
hålla ett likvärdigt utbud av medier och
tjänster. Det är varken meningsfullt el
ler ens möjligt för varje enskilt bibliotek
att utveckla egna digitala tjänster.
Redan idag bor cirka cirka hälften av
befolkningen i de tre storstadsregioner
na och andelen bedöms öka. Orsaken
är främst högre födelsetal och högre
invandring till storstadsområdena. För
de växande kommunerna handlar det

om att skala upp sin verksamhet, för de
krympande kommunerna att skala ner.
I storstadsregionerna kan efterfrå
gan på bibliotekens tjänster öka och
bostadsbristen kan driva fram behov
av studiemiljöer. För de människor som
blir sin glesbygdskommun trogna är
risken stor att de inte får tillgång till en
jämlik biblioteksservice, trots digitali
seringens möjligheter.
Samverkan, samordning, stöd
För att överbrygga klyftan mellan små
och stora kommuner är samordning
och samverkan nödvändig. Avgörande
är att följande fråga alltid ställs: Vad
kan och bör göras centralt och vad
kan och bör göras lokalt? De mindre
kommunerna kan få ett avgörande
stöd av ett stärkt nationalbibliotek och
stärkt regionbiblioteks veksamhet.
Regionbiblioteks verk samheten ska vara
ett stöd för folkbiblioteken.
För att biblioteksutveckling ska
kunna ske i alla kommuner bör det
finnas ett generellt statligt biblioteks
utvecklingsstöd, som alla kommuner
kan få ta del av. Det kommunala själv
styret också över folkbiblioteken är vik
tigt för verksamhetens förankring. Gör
olika för att det ska bli lika. Vi försvarar
finansieringsprincipen som innebär att
om nya verksamheter tillförs ska det ske
mot bakgrund av en konsekvensanalys
och statlig finansiering. De små kommu
nerna är i särskilt behov av biblioteks
juridisk rådgivning, nu senast när det
gäller införande av ny lagstiftning för
datalagring av personuppgifter, GPDR.
KB, regioner, kommunala
huvudmän

UTBILDNINGSBIBLIOTEK
Behandlas i sin helhet under målområde
Utbildning.

REGIONAL BIBLIOTEKSVERKSAMHET
En stark och kraftsamlande regio
nal biblioteksverksamhet kan ha en
avgörande roll och betydelse för ett
infrastrukturellt stöd till folkbibliotek,
skolbibliotek och viss annan biblioteks
verk samhet.
Dagens regionala biblioteks verk sam
het är uppdelad på 21 regioner och län
och uppvisar stora skillnader. Visser
ligen kan uppgifter variera utifrån
lokala behov och förutsättningar, men
verksamheten idag stärker inte fullt ut
likvärdigheten inom folkbibliotekens
arbete.

Regionalt biblioteksarbete
har en stor potential
att bidra till en jämlik
biblioteksverksamhet för
alla. Inom vissa län har
regionbiblioteket starkt
bidragit till biblioteks
utvecklingen, medan den
fått gå på sparlåga på
andra håll.

Den regionala biblioteks verk samhetens
koppling till gemensamma nationella
uppgifter liksom till nationalbiblioteket
skulle kunna stärkas. På vissa håll har
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den regionala biblioteks verk samheten
inledningsvis fått minskat inflytande
och minskade resurser inom kultur
samverkansmodellen. Biblioteken har
ibland haft svårt att konkurrera om
resurser och uppmärksamhet med hög
profilerad konst, dans- och teaterverk
samhet. Bibliotekens anslag riskerar
att försvinna till andra konstutryck och
kulturverk samheter. Nationell biblio
teksstrategis utredning om styrning
av biblioteken visade tydligt på brister
och olikheter inom regionbibiloteks
verskamheten, och ett missnöje från
cheferna inom sektorn.
Indelningskommittén (SOU 2018:10)
har uppmärksammat att få statliga myn
digheter har sin verksamhet uppdelad
på verksamheter med indelning i de 21
länen. En indelning i 21 regioner anses
ofta för splittrad för att verksamheten
på ett effektivt sätt ska kunna fullgöra
sina uppgifter. Även om regionbiblio
teken inte är någon statlig verksamhet
har resonemanget om en myndighets
gemensam regional indelning i princip
bäring på regionbibliotekens arbete.
Indelningskommitténs slutsats är att en
indelning i sex regioner är det mest opti
mala när det gäller till exempel statliga
myndigheters utvecklingsverk samhet
och kontakter myndigheter emellan
samt för samverkan med landsting och
kommuner.
För att få styrka och nationell sam
ordning i uppdraget att bistå och stärka
folkbiblioteken förefaller en organi
sering eller samordning i sex regioner
med tydlig nationell koppling vara mer
ändamålsenlig. Det skulle kunna bidra
till bättre utnyttjad specialistkompe
tens och minskat dubbelarbete.
Biblioteken kan och bör få en starkare
roll i totalförsvaret. För att det ska kun
na ske behöver verksamheten en region
indelning som överenstämmer med
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andra viktiga samhällsfunktioner. Detta
gäller också på skolområdet där det
pågår en särskild statlig utredning (Dir
2017:37) som berör statliga skolmyn
digheters regionala förankring. Enligt
upppdraget ska man medverka till att
skapa en mer ändamålsenlig myndig
hetsstruktur som på ett effektivare sätt
än i dag kan bidra till en bättre skola. En
del av uppdraget är att utreda behovet
av en ökad statlig regional närvaro för
en mer jämlik skola.
Stärkta regionala biblioteks
uppgifter
Regionbiblioteken ska ha en stark och
central roll för utveckling och stöd till
folkbiblioteken, men också skolbibliotek
och folkhögskolebibliotek. Regionbiblio
teken kan säkerställa en jämlik ut
veckling av biblioteks verk samheten
i hela landet, så att alla bibliotek kan
utvecklas utifrån sina förutsättning
ar, men med gemensamma nationella
målsättningar, utgångspunkter och in
frastrukturellt stöd. Regionbiblioteken
ska bidra med kompetensutveckling,
fortbildning, samordning, samverkan,
kompletterande medieförsörjning,
informat ionsspridning, digital utveck
ling, integration, inkludering, upp
sökande verk samhet, specialprojekt
och medelsfördelning. Fortbildningsin
satser grundade i forskning via regional
biblioteksverk samhet och de akademis
ka utbildningarna måste förstärkas,
ges hållbarhet över tid samt förbättras
kvalitetsmässigt.
Regionbiblioteken kan och bör också
ha en viktig uppgift i civilförsvar och
totalförsvarsplanering.

Sammantaget kan
regionbiblioteken bidra
till en stärkt infrastruktur
inom biblioteksväsendet
samt utgöra en viktig
förbindelselänk mellan den
nationella och lokala nivån.
Regionbiblioteks verk samheten behöver
stärkas och utvecklas. Regionala noder
kan utgöra en mycket stark kraft för en
lokalt och regionalt förankrad biblio
teksutveckling. Men det kräver att
uppdraget är tydligt och likartat över
hela landet, att det finns en stark sam
ordning och en nationell koppling.
Regionbiblioteken kan också spela
en roll vid fördelning av nationella
utvecklingsmedel till folkbiblioteken.
De regionala biblioteks verk samheterna
arbetar idag konsultativt och stödjande.
I lämpliga situationer skulle en starkare
samordning samt mer konkret verksam
hetsstöd vara påkallat.
Oavsett huvudmannaskap bör det
regionala arbetet i någon form anpassas
till den indelning staten väljer för sin
myndighetsgemensamma geografi. En
ligt Indelningskommittens huvudförslag
är det sex regioner som i stort samman
faller med dagens sjukvårdsregioner.
Här finns flera alternativ för bibli
oteken. Huvudmannaskapet kan vara
antingen landstingskommunalt eller
statligt. Alltså antingen sex samverkan
de regioner med regional huvudman
naskap eller också sex regioner som en
del av en nationell, statlig biblioteks
organisation. Ett stärkt nationalbiblio
tek skulle också kunna verka med en
egen regional organisation och indel
ning, även om man behåller nuvarande
länsindelning för regionbiblioteken.
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Vi förordar här ingen
speciell lösning, men pekar
på behovet av bättre
regional samordning,
som kan lösas på flera
olika sätt.
Fyra möjliga alternativ
Nationalbibliotek med ny regional
organisation
Nuvarande regionbiblioteks
organisation med 21 huvudmän bibe
hålls, men ett stärkt nationalbibliotek
inrättar sex regioner, enligt Indelnings
kommitténs huvudförslag, för att stödja
och samordna regionbiblioteks verk
samheten samt hela det allmänna biblio
teksväsendet.
Regionalbiblioteken inordnade
i nationell myndighet

Statligt huvudmannaskap genom in
placering av regionbiblioteksverk sam
heten i en nationell biblioteksmyndighet
med regional indelning i kongurens med
andra regionalt organiserade statliga
myndigheter enligt Indelningskom
mittens förslag, genom ett förstärkt
uppdrag till nationalbiblioteket. Detta
kräver ytterligare utredning och konse
kvensanalys avseende finansiering med
tanke på kultursamverkansmodellen.

Regionalt huvudmannaskap
Fortsatt landstingskommunalt hu
vudmannaskap men på regional nivå
genom landsting i samverkan enligt
särskild förordning, som knyter an till
Indelningskommittens förslag till regi
onindelning. Ett sådant landstingskom
munalt huvudmannaskap skulle kunna
utformas genom att en gemensam
organisaton bildas för ingående lands
ting eller en liknande organissation för
vad som gäller regionsjukvård, där vissa
landsting har huvdmannaskap men ge
nom olika överenskommelser svarar för
det gemensamma regionuppdraget.
Regionalt huvudmannaskap
i samverkan

Dagens huvudmannaskap i 21 lands
ting bibehålls men med ett uppdrag
till regionbiblioteken att organisera
samverkan i sex regionala kluster för
att uppnå större styrka i gemensamma
uppgifter. Detta kombineras med tydli
ga nationella uppgifter och uppdrag, och
en organisationstruktur inom national
biblioteket för att stödja och samordna
regionbiblioteks verk samheten.
Regeringen, KB, Regioner,
kommuner

ÖVRIGA BIBLIOTEK
Special-, sjukhus- musik- och
fängelsebibliotek med flera.
Bibliotekslagen gäller folkbibliotek,
skolbibliotek, de regionala biblioteks
verk samheterna, högskolebibliotek,
lånecentraler och det som med en sam
lingsbeteckning i lagen benämns som
övrig offentlig finansierad biblioteksverk
samhet. Dessa övriga specialbibliotek
är en stor och viktig del av biblioteks
väsendet.
Bland övrig offentligt finansierad
biblioteksverksamhet finns bibliotek
vid myndigheter. Det som kännetecknar
flera av dessa bibliotek är att de oftast
vänder sig både inåt myndigheten och
utåt mot generella användare. Biblio
teken är både en informat ionsresurs
för tjänstemän vid myndigheten och en
generell biblioteksresurs för externa
användare. Någon riktigt klar definition
av begreppet specialbibliotek finns inte.

Flera specialbiblioteks
verksamhet och samlingar
riskerar idag att försvinna.
Huvudmännen har inget
ansvar för samlingarnas
existens i det nationella
sambiblioteket.

Värdefulla samlingar försvinner och
forskningen förlorar unikt källmaterial.
En nationell bevarandeplan för förvärv,
gallring och bevarande saknas, vilket
medför att uppsättningar av vissa
vetenskapliga tidskrifts- och bokserier
inte bevaras någonstans.
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Specialbiblioteken ses inte självk lart
som en resurs i det livslånga lärandet
eller som noder i ett samlat nationellt
bibliotekssammanhang. Verksamheten
är ofta inte reglerad i myndighetens in
struktioner eller regleringsbrev. Många
specialbibliotek har sämre tillgång till
digitala resurser än högskolebiblio
teken.
Några exempel:
Fängelsebibliotek

Fängelsebibliotek är bibliotek inom kri
minalvården, för både interner och per
sonal, men fängelsebibliotek nämns inte
i bibliotekslagen. Kriminalvården är
enda huvudman för fängelsebiblioteken
men behandlar dessa olika. Interner
på skilda fängelser har ingen likvärdig
tillgång till bibliotek, och personalen
har inte samma tillgång till vetenskapli
ga publikationer inom sitt område som
högskolorna.
Musikbibliotek

Det finns flera specialbibliotek inom
musikområdet. Dessa kan vara
institutionsbibliotek inom en högskola
eller folkhögskola med musikinriktning.
De flesta folkbibliotek hanterar efter
frågan på musikinspelningar och noter.
Det är inte effektivt eller meningsfullt
för alla folkbibliotek att ha egna större
samlingar av noter och musiktryck som
kan möta det lokala musiklivets behov.

Om inte fjärrlånen av
noter och musiktryck
sker effektivt förhindras
människor att få tillgång
till denna mycket
efterfrågade
medieform.
Från ord till handling
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Det finns en oklar ansvarsfördelning
mellan KB och Musik- och teaterbiblio
teket.
Utlåningen av musik som bärs av
fysiska artefakter som musik på Cd
minskar kraftigt efter att ha varit
ett mycket populär utlåningsformat.
Detta får till konsekvens att den totala
utlåningen från folkbiblioteken mins
kar. Alltfler människor väljer att lyssna
på musik från kommersiella tjänster,
vilket helt förklarligt minskat behovet
av biblioteksutlåning. De bibliotek som
tillhandahåller musik i bred bemärkelse
är beroende av kommersiella databasoch nedladdningstjänster. Att upphand
la dessa är svårt då det råder monopol.
Detta bidrar till en hög kostnad och bris
tande tillgänglighet då avtalen enbart
gäller en begränsad användarkrets.
Musik är en kulturform som många
människor utövar eller vill utöva.
Biblioteksanvändarnas delaktighet och
egenutövande är en del i bibliotekens
framgång. Det biblioteken kan erbjuda
i dag är kompetens om musik, noter
och arrangemang snarare än utlån av
cd-skivor.
Sjukhusbibliotek

Sjukhusbiblioteken har dubbla uppdrag.
Dels att förse patienter med allmänlitte
ratur och med informat ion om de egna
diagnoserna, dels att förse vårdperso
nalen med de bästa och senaste av de
vetenskapliga publikationerna för att
patienterna ska få en vård baserad på
empiriska kunskaper. Här är den ojäm
lika tillgången till kunskap oacceptabelt
och farligt stor. Idag tillhandahålls
kunskapsstöd i mycket varierande
omfattning och dagens gemensamma
licenser täcker inte in tillräckligt många
användare. Den kommunala hälso- och
sjukvården har inte resurser att delta
i detta samarbete. Sjukvårdspersonalen

använder istället i stor utsträckning
frisökning på internet som stöd för
kliniska beslut.

Den likvärdiga tillgången
handlar i förlängningen
om patientsäkerhet och
därför behöver särskilda
insatser göras skyndsamt,
men frågan har hamnat
i en alltför segdragen
utredningskvarn.
SBU, Statens beredning för medicinsk
och social utvärdering, genomförde
2013 på uppdrag av regeringen en för
studie om förutsättningarna för att
skapa ett nationellt hälsobibliotek som
skulle erbjuda vårdens professioner
en möjlighet att snabbt kunna hitta
evidensbaserat, kliniskt kunskaps
underlag. Underlaget skulle vara enkelt
tillgängligt, överblickbart och samlat
sökbart på ett enda ställe. Förslaget blev
liggande och kom tillbaka i utredningen
Effektiv vård (SOU 2016:2) som föreslog
att ett hälsobibliotek skulle utvecklas
och erbjudas huvudmännen enligt den
modell som SBU föreslagit tidigare. Re
missinstanserna var generellt positiva
till förslaget. En av grundtankarna med
hälsobiblioteket var att informat ionen
skulle vara tillgänglig för alla invånare.
Förslaget blev liggande och kom
tillbaka i utredningen Kunskapsbaserad
och jämlik vård (SOU 2017:48) som ansåg
det viktigt att slå vakt om grundtanken
om en nationell kunskapst jänst inom
vården. Frågan bereds i april 2018 fort
farande inom regeringskansliet.

= H.U.M.P. = Hot/Hinder | Utmaning | Möjlighet | Problem
= Möjlig åtgärd
= Ansvarig för möjlig åtgärd
= Åtgärden kräver ökade anslag

Klargjort ansvar
KB:s och specialbibliotekens samarbete
måste klargöras och fördelningen av
uppgifterna tydliggöras. Det behövs en
definition på vad som karakteriserar
ett allmänt specialbibliotek. KB har ett
övergripande ansvar för katalogisering
och bevarande. KB kan ansvara för
upphandling av gemensamma digitala
tjänster till specialbiblioteken, utveck
ling av gemensamma digitala tjänster
och digitalisering av innehåll, samt
bibliotekspecifik juridisk rådgivning.
Det behövs en strategisk plan för
gallring och bevarande av specialbiblio
tekens resurser.
Myndigheter med bibliotek bör ha ett
formulerat uppdrag för sina bibliotek
inskrivna i myndighetens instruktion.
Regeringen, KB, Respektive
myndighet

Genomför förslaget om nationellt
hälsobibliotek
Det är hög tid att gå från ord till hand
ling när det gäller ett hälsobibliotek för
vårdpersonals och patienters jämli
ka tillgång till medicinskt relevant
informat ion.
Utredningen för kunskapsbaserad
och jämlik vård skriver:
”Även om myndigheters kunskaps
stöd, vetenskapliga artiklar osv. i sig
inte är framtagna för invånarna som
huvudsaklig målgrupp, är det enligt
utredningen viktigt ur ett jämlikhets
perspektiv att informationen ändå är
tillgänglig för de patienter, brukare
och närstående som önskar ta del av
den. I den föreslagna tjänsten bör även

avgiftsfria prenumerationer på relevanta
vetenskapliga artiklar ingå. Detta bedöms
vara särskilt viktigt för vårdpersonal inom
kommunal vård.”

För att bedriva forskning och forska
rutbildning krävs det, förutom formella
rättigheter och akademiska tjänster,
finansiering. Utöver den ganska snålt
tilltagna basresurs för forskning som
ligger i en akademisk tjänst, så krävs ex
Vi rekommenderar regeringen att
skyndsamt lösa frågan om ett nationellt tern finansiering. Det finns få tydliga ex
terna finansiärer av B&I-forskning, och
hälsobibliotek enligt de förslag som
forskning med tydligt fokus på biblio
redan ligger.
tekens verk samheter, bibliotekariers
Regeringen
kompetens och professionalitet hamnar
nästan helt utanför de externa finansi
ärernas intresse. Forskningsfokus på
bibliotek återfinns oftast som uppdrags
forskning. Uppdragsforskningen är dock
BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONS ganska liten och beställningarna gäller
VETENSKAP
ofta utvärderingar av olika biblioteks
praktiker. Det finns ett stort behov av
Grunden för bibliotekarieyrkets kom
att förstärka biblioteksforskningen
petens formuleras inom ramen för den
i
Sverige.
akademiska disciplinen biblioteks- och
Fortbildning och kompetensutveck
informat ionsvetenskap. Detta gäller
ling med biblioteksspecifik inriktning
också internationellt och med avseende
både på grundutbildning och kontinuer har bedrivits endast i liten omfattning
lig kompetensutveckling. En strukturellt vid högskolorna. De regionala biblio
teksverksamheterna har ensamma
välutvecklad och innehållsligt relevant
bedrivit den största delen av den
utbildning i biblioteks- och informa
biblioteksspecifika fortbildningen för
tionsvetenskap är en central förutsätt
bibliotekarier på folkbibliotek. Någon
ning för bibliotekarieyrkets förutsätt
kontinuerlig samverkansstuktur vad
ningar att uppfylla bibliotekslagen.
Utbildning och forskning i ämnet sker gäller kompetensutveckling mellan
för närvarande vid fem lärosäten för hö högskolor och de regionala biblioteks
gre utbildning. Utbildningarna har högt verksamheternas har inte funnits. På se
nare år har utbildningsinstitutionerna
söktryck, men utbildningsplatserna är
drivit en högre grad av samverkan med
för få. I snitt går det över två sökande
profession och bibliotek.
per utbildningsplats. Detta samtidigt
De fem utbildningarna har samverkat
som det är brist på bibliotekarier i Sve
med att ta fram ett gemensamt underlag
rige, och många bibliotek har svårt att
till denna strategi och rapporten i sin
rekrytera till de tjänster som utlyses.
helhet publicerades i april 2018.
Det finns också en potential för fler
disputerade i biblioteks- och informa
tions vetenskap inom bibliotekssektorn.
Det är lärosätena själva som bestämmer
omfattningen av B&I-utbildningarna.
Biblioteken behöver också kompetens
från andra områden som it, kommunika
tion och utbildning.
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Grundutbildning

Biblioteksforskning

Kompetensförsörjningen till biblioteken
är en kritisk och brådskande fråga som
måste få sin lösning. Det behövs därför
en ökning av antalet studieplatser på
kandidat- och masternivå. Möjlighe
ter för en ökad kulturell och språklig
mångfald i studentgrupperna måste bli
bättre.

För att stärka den biblioteks- och
informat ions vetenskapliga forskningen
med inriktning mot bibliotek föreslår vi
tre åtgärder:

Regeringen, högskolorna

Kompetensutveckling
Det behövs en stärkt samordning av
kompetensutveckling med inriktning
bl.a. mot specialistkompetens och
biblioteksledarskap. Detta som komple
ment till de professionsförberedande
programmen inom grundutbildning
en. En samlad nationell struktur för
kontinuerlig kompetensutveckling bör
därför etableras. Regionbiblioteken
kan förstärka fortbildning inom till
exempel områdena skönlitteratur och
barnbiblioteks verk samhet.
Det finns behov av en webbplats som
samlar forskning, uppsatser, rapporter
och utvärderingar relevanta för biblio
tekens verk samhet.
Aktörer för kompetensutveckling
för bibliotekarier bör vara de biblio
teks- och informat ionsvetenskapliga
utbildningarna och de regionala
biblioteks verk samheterna. Ansvar för
samordning har KB.
KB, Regionerna, bibliotekarie
utbildningen
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1. Utöka finansieringen av biblioteks
forskningen. Målet bör vara att
forskningsfinansiärer i betydligt
högre grad än i dag bejakar och
finansierar forskning av biblioteks
relaterade frågeställningar. KB bör
i samverkan med bibliotekssektorns
centrala aktörer driva frågan om
stärkt och riktad finansiering till
biblioteksforskning.

2. Etablera en nationell forskarskola
för biblioteksforskning. Doktorander
i forskarskolan bör finnas vid
varje lärosäte med utbildning och
forskning i biblioteksoch informa
tionsvetenskap. Lärosätena bör
samverka kring forskarskolan.
Bibliotekssektorns centrala aktörer
tillsammans med Vetenskapsrådet
bör samverka för att finna vägar till
hur en forskarskola kan realiseras.
3. Inrätta en externfinansierad
professur med fokus på biblioteks
forskning. En professur med
inriktning mot biblioteksforskning
kan utgöra en brygga mellan den
biblioteks- och informat ions
vetenskaplig forskningen och
bibliotekssektorn samt samordna
den svenska biblioteksforskningen.
Regeringen, högskolorna,
Forskningsfinansiärerna

PROJEKTTRÄSKET

Kortsiktig projekt
finansiering är ett generellt
samhällsproblem som
blir extra synligt inom
bibliotekssektorn. Många
verksamheter fastnar
i det som kan kallas ett
projektträsk.
Biblioteksutveckling med stöd av exter
na och kortsiktiga projektmedel är inte
hållbart på sikt. Metodutveckling och
resultat i projekt riskerar att försvinna
då projektmedlen är slut. Det är svårt
och oftast omöjligt att växla in projekt
resultat i löpande reguljär verksamhet.
Bibliotekens möjligheter att ta del av
projektmedel för kompetensförstärk
ningar (anställningar) motverkas av
projekttidens omfattning. Bibliotek med
svaga egna resurser har liten möjlighet
att låta projektanställningar övergå
i fasta tjänster. Vissa projekt förutsät
ter motprestationer som är svåra att
förverkliga. En del projekt innebär mer
resurser till de som redan har medan
andra hamnar helt utanför, vilket går ut
över slutanvändarna och jämlikheten.
Vi är kritiska till att biblioteks
utveckling i så stor omfattning sker
genom tillfälliga projektstöd. De riktade
projektmedel som idag fördelas via
Kulturrådet bör omformas till ett gene
rellt bidrag till biblioteken för hållbar
biblioteks- och metodutveckling.
Riksrevisonens granskningsrapport:
Riktade statsbidrag till skolan – RIR
2017:30 belyser frågan om hur projektbi
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drag fungerar. Riksrevisionen framhål
ler att riktade statsbidrag står i konflikt
med det kommunala självstyret. I analy
sen framkommer att skolhuvudmännen
anser att det ekonomiska tillskott som
statsbidragen ger är viktigt och att de
är beroende av statsbidragen för att
överhuvudtaget kunna bedriva skolut
veckling i tillräcklig omfattning. Mindre
huvudmän har ofta mindre resurser och
har därmed fullt upp med att förval
ta och behålla den verksamhet som
bedrivs, med mindre tid och resurser till
ett aktivt och medvetet kvalitetsarbete.
Riksrevisionens analys handlar om
skolan, men slutsatserna har enligt vår
tolkning giltighet även för de statliga
bidrag som fördelas inom biblioteks
området från Kulturrådet och andra
finansiärer.
Riksrevisionens slutsats är att själva
statsbidragsystemet skapar problem
och att de specifika lokala verksam
hetsbehoven får stå tillbaka. Adminis
trationen kring ansökningarna är tung
och resurskrävande för de ansökande
enheterna och det finns problem med
likvärdigheten vad gäller fördelning av
bidragen. Utvärderingar sker inte kvali
tativt och mäter inte effekt, utan oftast
enbart kvantativa prestationer som t ex
antal deltagare. Det tycks vara ytterst
svårt att med statsbidrag stödja lokala
huvudmän utifrån den lokala verksam
hetsutvecklingens behov. Riksrevsionen
konstaterar därför att systemet med
riktade bidrag inte kan anses vara ända
målsenligt.
Ny projektmodell
De statliga anslagen till biblioteks
utveckling bör förändras i riktning
från tillfälliga projektbidrag till ett
mer generellt och permanent bidrag

för biblioteksutveckling. Syftet med
statsbidragen ska vara nationell,
regional och lokal, över tid hållbar
verk samhetsutveckling. En uppdelning
av statsbidragen bör lämpligen ske så
att balans uppstår mellan infrastruk
turella satsningar inom till exempel
digitaliseringsområdet med gemen
samma plattformar och digitalisering
av innehåll samt utbildningsinsatser
för bibliotekspersonal å ena sidan och
lokal verksamhetsutveckling å andra
sidan. Denna uppdelning motiveras
av att infrastrukturell utveckling
är beroende av samverkan och sam
ordning vilket innebär att ett antal
biblioteksa ktörer på nationell, regional
och lokal nivå måste delta utifrån sina
olika roller i utvecklingen. Den lokala
verksamhetsutvecklingen ska vara
förankrad i en lokal kontext och i en
lokal behovsanalys. För att stödja den
lokala behovsanalysen och göra den
likvärdig bör KB utveckla ett nationellt
behovsanalysstöd som ska användas av
alla vid bidragsansökningar i den lokala
verk samhetsutvecklingen.

KB ska också vara en aktiv samord
nare för utveckling och långsiktig
hållbarhet för de infrastrukturella
bidragssatsningarna. Fördelning av
och uppföljning av de lokala verksam
hetsutvecklingsprojekten görs i samar
bete med Kulturrådet när dessa projekt
innefattar läsfrämjande insatser.
Detta berör inte frågan om stöd till
utgivning av litteratur eller till förfat
tare då detta primärt inte handlar om
biblioteksutveckling, även om biblio
teken självk lart har behov av en väl
fungerande litteraturutgivning natio
nellt och internationellt, för att de ska
kunna utföra sitt uppdrag.
Regeringen, KB, Kulturrådet

När ett nytt system för
statliga bidrag är beslutat
bör KB vara ansvarig
för bidragsfördelning.
Den nationella biblioteks
myndigheten snarare
än Kulturrådet bör alltså
anförtros uppdraget
att fördela
utvecklingsmedel till
biblioteken, undantaget
läsfrämjande stöd.
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Avslutning
Hur går vi vidare?

D

etta är ett utkast till Sveriges
första nationella biblioteks
trategi, som ska beslutas av
regeringen efter att ett färdigt förslag
överlämnats i mars 2019. Nu börjar ett
rådslag kring föreliggande utkast. Detta
är ingen remissrunda utan en process
för delaktighet med stor öppenhet. Det
är i detta skede en medveten poäng
att alla förslag till möjliga, rekommen
derade eller nödvändiga åtgärder inte
är färdigformulerade. Det är ett arbete
som kräver medverkan från det sam
lade biblioteksväsendet. Åtgärderna
behöver konkretiseras, preciseras och
kompletteras. Vi är väl medvetna om att
perspektiv, fakta och bakgrund säkert
fattas i texten som vi strävat efter att
hålla kort.

Vi förväntar oss att
detta förslag diskuteras,
kritiseras, kortas
och kompletteras och
ändras i en öppen dialog
med och mellan alla
intressenter.

Under hösten kommer fem regionala
dialogkonferenser att hållas kring stra
tegin, och hela bibliotekssektorn och
andra intressenter inbjuds att komma
med synpunkter på detta utkast.
När väl strategin är antagen bör
den bli till ett levande dokument som

regelbundet utvärderas, följs upp och
revideras. Detta kräver återkommande
omvärldsanalyser, förbättrade indikato
rer för uppföljning och ett tydligt ansvar
för detta.
Detta är i sammanfattning några av
förslagen till möjliga åtgärder för att nå
de mål vi skisserar:
Nationalbibliotekets uppgifter
Stärkt nationalbibliotek med utökat
och förtydligat uppdrag och utökad
finansiering, med ansvar för:

samverkan eller som del av en
reformerad statlig struktur.

nationell struktur för kompetens
• Enutveckling
med fördjupad fortbild

för statliga bidrag till
• Nybibliomodell
tekssektorn med huvudsakligen
ning på forskningsbaserad grund.

generellt stöd istället för kortsiktiga
projekt.

finansierade gemensamma
• Statligt
tjänster och digitaliseringsinsatser.
finansiering och drift av
• Permanent
digitala lästjänster för barn.
skolbiblioteksverksamhet med
• Stärkt
pedagogisk inriktning och digitalt

och samverkan inom och
• Samordning
mellan de olika förvaltningsnivåerna.
stöd.
Ansvar för nationell medieförsörjning
bibliotekarieutbildning
• till folkbiblioteken, medan den
• Utbyggd
i hela landet och stärkt stöd till
vetenskapliga medieförsörjningen är
högskolornas ansvar.

•
för digitalisering av det
• Ansvar
litterära och audivisuella kulturarvet
Förbättrade och fördjupade
nationella digitala bibliotekst jänster.
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et finns inget bra ord på svenska som beskriver något som tillsammans
utgör hot och hinder, utmaningar, möjligheter och problem. Vi föreslår
därför en akronym för att fånga det som behöver åtgärdas: En H.U.M.P.

HOT Det finns förändringar som hotar biblioteken. Demokratin är hotad, och
digitaliseringen hotar att göra biblioteken irrelevanta om de inte kan svara mot
användarnas sökande efter kunskap och läsupplevelser på nätet.

HINDER kan vara brist på samordning och samverkan, digital inlåsning, upphovsrätt och monopolbildning.

UTMANINGAR, till exempel skillnader mellan kommuners storlek, brist på
resurser och krav på kompetensutveckling av både medborgare och bibliotekarier.
Men allt detta inrymmer också MÖJLIGHETER, incitament till förändring, samtidigt som det finns PROBLEM med icke likvärdig biblioteksverksamhet och skolor
som inte lever upp till kraven i lagen på skolbiblioteksverksamhet.

Detta är ett utkast till Sveriges första nationella bibliotekstrategi, som ska beslutas
av regeringen efter att ett färdigt förslag överlämnats i mars 2019. Under perioden
8 maj–31 oktober 2018 ser vi fram emot att detta utkast diskuteras, kritiseras,
kortas, kompletteras och ändras i en öppen dialog med och mellan sekretariatet
för en nationell biblioteksstrategi och alla intressenter. Kontakt: strategi@kb.se
Några av våra åtgärdsförslag är:

nationalbibliotek med utökat och förtydligat uppdrag
• Stärkt
och utökad finansiering.
• Förbättrade och fördjupade nationella digitala bibliotekstjänster.
• Permanent finansiering och drift av digitala lästjänster för barn.
• Prioritering av arbetet för öppen tillgång av vetenskapliga publikationer.
• Ökad digital tillgång till det litterära och audivisuella kulturarvet.
• Stärkt regional biblioteksverksamhet genom utökade och förtydligade uppdrag.
delegerat ansvar för de nationella minoriteterna till särskilda
• Nationellt
resursbibliotek.
• Stärkt skolbiblioteksverksamhet med pedagogisk inriktning.
• Tydliga satsningar och prioriteringar på utbud och verksamhetför barn och unga.
• Ökade biblioteksresurser till folkhögskolor och vuxenutbildning.
• Förtydligad roll för specialbiblioteken.
• En nationell struktur för kompetensutveckling med fördjupad fortbildning.
bibliotekarieutbildning i hela landet och stärkt stöd till
• Utbyggd
biblioteksforskningen.
• Ny, reformerad och moderniserad pliktlagstiftning.
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Barns och ungas läsning - ett ansvar
för hela samhället (SOU 2018:57)
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Godkänner föreliggande yttrande som svar till Kulturdepartementet.

Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts möjlighet att yttra sig
över Läsdelegationens betänkande ”Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela
samhället” (SOU 2018:57).

Information i ärendet
Regeringen beslutade i september 2016 att tillkalla en kommitté i form av en
delegation, med uppdraget att, inom ramen för Hela Sverige läser med barnen,
samla alla aktörer – skola, kultur och föreningsliv, t. ex. idrotten – runt insatser
för läsning i och utanför skolan. Syftet med Läsdelegationens uppdrag har varit att
bidra till att ge alla barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar för en fullgod
läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Läsdelegationen har identifierat ett antal
utvecklingsområden av särskild vikt för barns och ungas läsning.
Barn och unga ägnas särskilt fokus i det läsfrämjande arbetet inom
Regionbibliotek Region Jönköpings län, som arbetar strategiskt med
biblioteksutveckling. Utgångspunkterna är folkbibliotekens behov,
Bibliotekslagen, Region Jönköpings läns kulturplan 2018 –2020 där den regionala
biblioteksplanen ingår och andra styrdokument. Arbetet sker i samverkan och
samspel med det omgivande samhället och i nära dialog med folkbiblioteken och
andra aktörer inom bildning och utbildning. Syftet är att länets invånare ska
erbjudas en relevant och jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet.
Folkbiblioteken i Jönköpings län och Regionbibliotek Region Jönköpings län har
tillsammans tagit fram en Läs- och litteraturfrämjandeplan 2018-2022 som
gemensamt verktyg för att nå vår vision: Jönköpings län – ett län av läsare. ”Vi
ska utveckla samarbetsformerna och dialogerna med aktörer som möter barn och
ungdomar”, ”Vi ska arbeta gränsöverskridande med nya metoder för skapande och
berättande” och ”Vi ska utveckla det digitala läs-och litteraturfrämjandet genom
olika verktyg och arbetsformer” är några av punkterna i denna plan.
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Utifrån detta är det glädjande att betänkandet betonar många vägar till läsning och
vikten av att arbetet med att stimulera barn och unga till läsning svarar mot den
ökande digitaliseringen i samhället. Läsdelegationen påtalar också vikten av att
stärka samverkan mellan olika aktörer. Gällande små barns språkutveckling, där
utvecklingsarbetet Språklust pågår i vårt län, ser vi att samverkan på nationell
nivå är av stor vikt för att samverkan på regional och också kommunal nivå ska
komma till stånd och hålla över längre tid. Språklust finns i strategin
”Tillsammans för jämlik hälsa och ett bra liv i Jönköpings län” och inbegriper
redan ett tydligt folkhälsoperspektiv. Därför är det glädjande att betänkandet
innehåller förslag som också inbegriper detta perspektiv på läsning med en
koppling till politikområdet hälsa och sjukvård.
Region Jönköpings län deltar gärna på olika sätt i det fortsatta arbetet utifrån
betänkandet, för att bidra till att ge alla barn och ungdomar likvärdiga
förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Beslutsunderlag
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Kulturdepartementet

Barns och ungas läsning - ett ansvar
för hela samhället (SOU 2018:57)
Sammanfattning
Region Jönköpings län har av Kulturdepartementet getts möjlighet att yttra sig
över Läsdelegationens betänkande ”Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela
samhället” (SOU 2018:57). Region Jönköpings län vill framhålla det positiva med
att ämnet uppmärksammas och har därför med stort intresse tagit del av
betänkandet. Positivt är också att betänkandet betonar många vägar till läsning
och vikten av att arbetet med att stimulera barn och unga till läsning svarar mot
den ökande digitaliseringen i samhället. Region Jönköpings län lämnar följande
yttrande enligt nedan.

Synpunkter på förslaget
Barn och unga ägnas särskilt fokus i det läsfrämjande arbetet inom
Regionbibliotek Region Jönköpings län, som arbetar strategiskt med
biblioteksutveckling. Utgångspunkterna är folkbibliotekens behov,
Bibliotekslagen, Region Jönköpings läns kulturplan 2018-2020 där den regionala
biblioteksplanen ingår och andra styrdokument. Arbetet sker i samverkan och
samspel med det omgivande samhället och i nära dialog med folkbiblioteken och
andra aktörer inom bildning och utbildning. Syftet är att länets invånare ska
erbjudas en relevant och jämlik biblioteksverksamhet av hög kvalitet.
Folkbiblioteken i Jönköpings län och Regionbibliotek Region Jönköpings län har
tillsammans tagit fram en Läs- och litteraturfrämjandeplan 2018-2022 som
gemensamt verktyg för att nå vår vision: Jönköpings län – ett län av läsare. ”Vi
ska utveckla samarbetsformerna och dialogerna med aktörer som möter barn och
ungdomar”, ”Vi ska arbeta gränsöverskridande med nya metoder för skapande och
berättande” och ”Vi ska utveckla det digitala läs-och litteraturfrämjandet genom
olika verktyg och arbetsformer” är några av punkterna i denna plan.
Utifrån detta ser Region Jönköpings län mycket positivt på:
- att betänkandet utgår från ett brett grepp kring barns och ungas läsning. När
samhällets olika aktörer och deras roller tydliggörs, möjliggörs samverkan i ännu
högre grad. Det är positivt för den regionala biblioteksverksamheten, vars uppdrag
till stor del handlar om samverkan med andra.

Regionledningskontoret
Box 1024
551 11 Jönköping

Telefon: 010-241 00 00
E-post:
regionen@rjl.se
Hemsida: www.rjl.se

Organisationsuppgifter
Bankgiro: 5216-2849
Orgnr:
232100-0057
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- att den genomgående ansatsen i förslagen innebär förtydliganden i läroplaner,
allmänna råd och andra skrivningar samt framtagande av stödmaterial där flera
departement involveras. En god grund kring barns och ungas läsning med
samverkan över departementsgränserna på statlig nivå skapar ännu bättre
förutsättningar för den regionala biblioteksverksamhetens arbete.
- att flera förslag och bedömningar handlar om att huvudmännen ska verka för att
stärka samverkan mellan olika aktörer, verka för långsiktig hållbar kompetens för
olika professioner och ansvara för uppföljning, något som redan ingår i den
regionala biblioteksverksamhetens uppdrag.
3.6 Förslag och bedömningar gällande små barns språkutveckling
Region Jönköpings län ser särskilt positivt på samverkan mellan Kulturrådet,
Skolverket och Socialstyrelsen inom detta område. I vårt utvecklingsarbete
Språklust ser vi att en sådan samverkan är av stor vikt för att samverkan mellan
bibliotek, förskola och barnhälsovård på regional och också kommunal nivå ska
komma till stånd och hålla över längre tid.
4.6 Bedömningar gällande läsning i skolan
Region Jönköpings län ser gärna att Skolverket i Läslyftets moduler lyfter fram
samarbete inom olika yrkesgrupper i skolan. Den regionala
biblioteksverksamheten och folkbiblioteken samverkar redan idag med många
yrkesgrupper inom skolan.
5.8 Förslag gällande skolbibliotek och läsning
Region Jönköpings län tillstyrker förslagen om skolbibliotek och läsning.
Regionbibliotek Region Jönköpings län arbetar för samverkan mellan folk- och
skolbibliotek, främst via folkbiblioteken och arbetet med biblioteksplaner.
Välfungerande skolbibliotek underlättar denna samverkan och är av stor vikt för
hur folkbiblioteken kan utveckla och rikta sin verksamhet för att på bästa sätt
främja läsning utanför skolan och nå de barn och unga som behöver det mest.
6.6 Förslag och bedömningar gällande fritidshem
Region Jönköpings län är positiva till förslagen. Vi ser gärna att Statens Kulturråd
prioriterar ansökningar om läsfrämjande insatser i fritidshemmen, men önskar att
samverkan med det lokala folkbiblioteket då också ska prioriteras. På så sätt
förstärks även folkbibliotekens arbete med den fria läsningen och för att nå
särskilda grupper.
7.4 Förslag och bedömning gällande läsning på lov
Region Jönköpings län är positiva till en flerårig försöksverksamhet med
verksamhetsbidrag, men ser att det innebär stora krav på den eller de läsfrämjande
aktörerna som blir aktuella. Aktörer med kvalitet och kompetens, en utbyggd
struktur över hela landet och som utgår från att barn har olika intressen och behov
är viktigt för att barn och unga ska erbjudas jämlik tillgång till läsfrämjande
verksamheter. Det är också av stor vikt att lovsatsningen tar sin utgångspunkt i
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den fria läsningen och involverar läsande förebilder. Den regionala
biblioteksverksamheten och folkbiblioteken är självklara samverkansparter.
8.7 Förslag och bedömning gällande bibliotek och läsfrämjande
Region Jönköpings län välkomnar förslaget om ett nationellt läsfrämjandelyft för
folkbibliotekarier, men vi förordar att satsningen initieras nationellt. Att ett
läsfrämjandelyft är nationellt menar vi utöver vinsten med själva
kompetensutvecklingen också stärker bibliotekarieprofessionen och
folkbibliotekens roll i samhället. Läsfrämjandelyftet bör även kopplas ihop med
betänkandets övriga förslag som omfattar andra professioner och läsande
förebilder. Erfarenheter från andra nationella satsningar bör tas tillvara i arbetet.
Exempelvis Läslyftet i skolan och den nationella treåriga satsningen kring
kompetenslyftet för folkbibliotekspersonal ”Digitalt först – med användaren i
fokus” som nyligen startat. Därför är samordning redan från början av största vikt
i en denna omfattande satsning.
Vi ser en risk att flera stora kompetensutvecklingsinsatser samtidigt kan få motsatt
effekt för folkbiblioteken i våra minsta kommuner. Region Jönköpings län vill
därför gärna delta i arbetet med att ta fram en plan för ett nationellt
läsfrämjandelyft och i arbetet med att stödja vårt läns folkbibliotek i
genomförandet.
9.4 Bedömningar gällande läsande förebilder
Region Jönköpings län delar delegationens bedömning och ser gärna att
Kulturrådet genomför ytterligare satsningar inom området. Vi instämmer i att
arbetsplatsbibliotek kan vara en möjlighet, men ser också en utmaning i att
utveckla moderna former med kompetens och ny teknik som tar sin utgångspunkt
i ”många vägar till läsning”. Samverkan mellan olika aktörer och nivåer är en
nödvändighet.
Vi önskar att uppdraget för Läsfrämjandeambassadörer med utgångspunkt i
kommuner som är förvaltningsområde för nationellt minoritetsspråk, blir en
tillgång för hela länet. Region Jönköpings län har via den regionala
biblioteksverksamheten erfarenhet av att tidigare under några år haft en egen
läsambassadör med fokus på barns och ungas läsning.
10.3 Bedömning gällande uppföljning av barns och ungas läsning
Region Jönköpings län instämmer i delegationens bedömning att uppföljning är
ett ansvar för alla nivåer. Vi ser ett behov av ökad dialog mellan den statliga och
den regionala nivån, då den har betydelse för hur uppföljningen fungerar på
övriga nivåer. Det är angeläget att hitta gemensamma former för uppföljning av
barns och ungas läsning, som utgår från att läsning är mer än besöks- och
utlåningssiffror.
10.5 Förslag gällande samverkan kring barns och ungas läsning
Region Jönköpings län tillstyrker förslaget kring ett Läsråd. Särskilt välkomnar vi
att förslaget inbegriper ett folkhälsoperspektiv på läsning och en koppling till
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politikområdet hälsa och sjukvård. Vi förutsätter strukturerad dialog och samråd
mellan Läsrådet och den regionala nivån för att få önskad effekt.
Målgruppen för Läsdelegationens arbete har varit barn och unga 0-18 år och
Region Jönköpings län uppskattar att betänkandet utgår från ett brett grepp kring
barns och ungas läsning. Samtidigt behöver läsinsatser anpassas till elevers olika
förutsättningar och behov (4.1). En grupp som inte får en egen rubrik i
betänkandet, men som vi menar behöver särskilda insatser är ungdomar. I kapitlet
om läsning i skolan (4.2 och framåt) omfattas möjligen även skolverksamheten
vid statens särskilda ungdomshem, som kan vara en samverkanspart även på
regional och kommunal nivå.
REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Malin Olsson
Ordförande i nämnden arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör
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Till statsrådet och chefen
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Regeringen beslutade den 22 september 2016 att tillkalla en kommitté
i form av en delegation med uppdraget att, inom ramen för satsningen
Hela Sverige läser med barnen, samla alla aktörer – skola, kultur och
föreningsliv, t.ex. idrotten – runt insatser för läsning i och utanför
skolan (dir. 2016:78). Syftet med uppdraget är att bidra till att ge alla
barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod
läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.
Som delegationens ordförande förordnades fr.o.m. den 22 september 2016 Katti Hoflin, stadsbibliotekarie Stockholms stad. Som övriga
ledamöter förordnades fr.o.m. den 1 november 2016: Nisha Besara,
teaterchef Unga Klara, Ulf Fredriksson, docent Stockholms universitet, Ann-Helén Laestadius, författare och journalist, Lars Lagerbäck,
fotbollstränare, Monica Widman-Lundmark, förbundssekreterare
ABF, Martin Widmark, författare. Lars Lagerbäck entledigades som
ledamot fr.o.m. den 3 april 2017. Johan Unenge, illustratör och författare, förordnades som ledamot fr.o.m. den 3 april 2017.
Delegationen har antagit namnet Läsdelegationen.
Som sekreterare i delegationen anställdes Annika Hellewell (fr.o.m.
den 1 november 2016), Jonas Andersson (fr.o.m. den 1 december
2016) och Helene Larsson (fr.o.m. den 15 februari 2017).
Som delegationens experter förordnades fr.o.m. den 23 januari
2017 ämnesrådet Matilda Berggren och departementssekreteraren Tina
Pettersson samt fr.o.m. den 11 september 2017 departementssekreteraren Anna Lindblom.
Härmed överlämnar Läsdelegationen betänkandet Barns och ungas
läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57).
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Sammanfattning

Syftet med Läsdelegationens uppdrag har varit att bidra till att ge alla
barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Prioriterad målgrupp för
arbetet har varit barn och unga mellan 0–18 år. Även vuxna har varit
en målgrupp men då främst i egenskap av läsande förebilder för barn
och unga.

Delegationens utåtriktade arbete
I delegationens uppdrag har det ingått att kartlägga och följa utvecklingen inom det läsfrämjande området. Vi har genomfört ett
stort antal möten med olika aktörer och gjort ett flertal studiebesök
runt om i landet. Vi har även genomfört flera möten med barn och
unga där vi har samtalat om läsning. Vidare har vi genomfört olika
arrangemang, i egen regi eller i samarbete med andra, i syfte att skapa
utrymme för samtal om läsning och möjlighet till erfarenhetsutbyte
mellan aktörer från verksamheter i och utanför skolan. Vi har även
genomfört några folkbildningsinsatser kring läsning, såsom den
mindre kampanjen #visaläsningen och informationsinsatsen Ge tid
för läsning!

Utvecklingsområden
Det finns många exempel på framgångsrika insatser på läsningens
område i och utanför skolan. Vi har dock identifierat ett antal
områden med ytterligare utvecklingspotential, av särskild vikt för
barns och ungas läsning. Det är inom dessa områden som vi har valt
att lämna våra förslag respektive bedömningar. Våra förslag och
bedömningar gäller alla barn och unga, oavsett förutsättningar och
13
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behov. Vi vill också betona att det finns många vägar till läsning. Det
är därför av största vikt att det finns förståelse och kompetens inom
respektive verksamhet för att barn och unga utvecklar sin läsning på
många olika sätt.
Små barns språkutveckling
Litteratur i förskolan
Mot bakgrund av stora skillnader mellan landets förskolor med avseende på tillgång till litteratur och pedagogisk verksamhet kring
litteratur, föreslår vi att det ska framgå av läroplanen för förskolan att
förskolan ska sträva efter att utveckla barnens intresse för litteratur.
Vidare föreslår vi att personalen i förskolan i högre utsträckning än i
dag ges möjlighet att delta i Läslyftet och att Skolverket ska ta fram
stödmaterial om hur man kan arbeta med litteratur i förskolan.
Samverkan kring små barns språkutveckling
För att höja den nationella standarden på samverkan mellan aktörer
kring små barns språkutveckling bör Kulturrådet med sin kunskap
långsiktigt stödja kommuner som i samverkan med BVC, folkbibliotek och förskolor arbetar med små barns språkutveckling och
även verka för att fler kommuner påbörjar en samverkan kring små
barns språkutveckling. Arbetet bör ske tillsammans med Skolverket
och Socialstyrelsen.
Läsning i skolan
Alla elevers rätt till en fullgod läsförmåga
Alla elever, oavsett förutsättningar och behov, ska ges möjlighet att
utveckla en fullgod läsförmåga. Det är av stor vikt att tidigt och systematiskt kartlägga och identifiera om elever har läs- och skrivsvårigheter för att tidigt kunna sätta in adekvata stödinsatser. Elever
med läs- och skrivsvårigheter eller läsnedsättning kan även behöva
särskilda läromedel eller lärverktyg, till exempel talböcker eller punktskriftsböcker.
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Att arbeta språkutvecklande i alla ämnen är positivt för alla elever
men särskilt viktigt för nyanlända elever och elever med annat
modersmål än svenska.
Vad gäller arbetet med skönlitteratur är det av betydelse att lärare
systematiskt genomför diskussioner om det lästa och även agerar
läsande förebilder för eleverna, bland annat genom att berätta om vad
de själva läser.
Läslyftet ska revideras utifrån aktuell forskning och verksamhetens behov
Läslyftet är en uppskattad kompetensutveckling inom läs- och
skrivutveckling och har bidragit till att man i skolan börjat diskutera
undervisningen mer systematiskt. Läslyftets moduler bör kontinuerligt revideras utifrån ny forskning och eventuella nya behov i
verksamheten. Ett område som Skolverket bör lägga ytterligare
fokus på är hur man i skolan kan skapa läsintresse, eftersom flera
undersökningar visar att barns och ungas läsintresse minskar.
Långsiktig hållbar lärarkompetens inom läsning
Skolhuvudmännen bör verka för en långsiktigt hållbar kompetens för
lärare inom allt från läsinlärning och läsutveckling till litteraturundervisning. Det är centralt att insatserna utformas så att lärare får
den kompetens och de verktyg som behövs för att de ska kunna möta
alla elevers olika förutsättningar och behov.
Det är viktigt att arbeta med tidiga läsinsatser men även att
läsundervisningen och läsningen har hög prioritet på högstadiet och i
gymnasieskolan.
Det är även av vikt att skolans läsundervisning svarar mot den
ökade digitaliseringen i samhället. Samtidigt vilar läsförståelse i
digitala sammanhang i hög grad på samma förmåga som traditionellt
läsande. En satsning på digitalt läsande bör därför gå hand i hand
med det traditionella läsandet och det traditionella läsandet bör ha
ett fortsatt stort utrymme i svensk skolundervisning. Förmågan att
tillgodogöra sig längre texter är också avgörande för att utveckla ett
källkritiskt förhållningssätt.
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Skolbibliotek och läsning
Frågan om bemannade skolbibliotek ska utredas
Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek. Skolinspektionens regelbundna tillsyn visar att så inte är fallet. Bemannade
skolbibliotek har visat sig vara en viktig resurs i den pedagogiska
verksamheten men även här ser det mycket olika ut i skolorna. Vi
föreslår därför att frågan om bemannade skolbibliotek ska utredas. Vi
föreslår även att vad en skolbiblioteksverksamhet är ska definieras på
förordningsnivå och därefter ska Skolverket få i uppdrag att ta fram
ett allmänt råd om hur man kan bygga upp en skolbiblioteksverksamhet med hänsyn tagen till de olika förutsättningar och behov som
skolor har.
Vidare föreslås att Skolinspektionen, inom ramen för sin regelbundna tillsyn, särskilt fokuserar på elevernas tillgång till skolbibliotek.
Läsning på fritidshem
Fritidshemmet ska stimulera elevernas läsning
Fritidshemmen har en stor potential vad gäller att stimulera elevers
läsning. För att säkerställa att alla elever får tillgång till läsning inom
ramen för fritidshemmets verksamhet föreslår vi att det ska framgå av
berörda läroplaner att fritidshemmet ska stimulera elevernas läsning.
Vi föreslår även att Skolverket ska få i uppdrag att ta fram stödmaterial
om hur man i fritidshemmet kan arbeta med såväl språk- och läsutveckling som med läsning generellt. Vidare föreslås att personalen i
fritidshemmet ges möjlighet till kompetensutveckling inom området
läsning.
Läsning på lov
Verksamhetsbidrag ska utgå till läsfrämjande aktörer
Läsfrämjande insatser på lov handlar dels om att ge olika ingångar till
lustfylld läsning genom lovaktiviteter, dels att nå barn som tenderar
att halka efter med läsningen under längre lovuppehåll. Det finns flera
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läsfrämjande aktörer som genomför kvalitativa och uppskattade
läsfrämjande verksamheter för barn och unga, både under skoltid och
lovtid. En utmaning för majoriteten av dessa aktörer är att de varje år,
eller med jämna mellanrum, måste finna ny finansiering för sina
verksamheter. Vi föreslår därför att en försöksverksamhet ska införas
som innebär att en eller flera läsfrämjande aktörer får ett årligt
verksamhetsbidrag för insatser kring läsning på lov.
Bibliotek och läsfrämjande
Ett läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier ska genomföras
Vi föreslår att en nationell satsning ska genomföras för folkbibliotekarier, med inriktning på folkbibliotekariers läsfrämjande uppdrag
gentemot barn och unga – ett läsfrämjandelyft för bibliotekarier.
Läsfrämjandelyftet ska syfta till kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande med ett särskilt fokus på barns och
ungas läsning. Satsningen bör inledningsvis vara utformad i projekt
där olika kommuner och regioner söker statsbidrag för kompetensutvecklingen. Målet bör dock vara att över tid införa ett nationellt
läsfrämjandelyft för bibliotekarier där staten samlat tar ett större
ansvar för kompetensutvecklingen för landets folkbibliotekarier, att
jämföras med Läslyftet inom skolan.
Läsande förebilder
Föräldrar som läsande förebilder
Under 2018–2020 har Folkbildningsrådet i uppdrag att genom studieförbunden stärka föräldrars delaktighet i sina barns lärande. Studieförbunden bör, inom ramen för detta uppdrag, särskilt fokusera på
föräldrar som läsande förebilder. Arbetet bör genomföras tillsammans
med andra aktörer som arbetar med vuxnas läsning, till exempel
Kulturrådet.
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Läsfrämjande insatser för vuxna
Kulturrådet bör, inom ramen för sitt handlingsprogram för läsfrämjande, genomföra ytterligare insatser för att stärka vuxnas läsning så
att vuxna kan utgöra läsande förebilder för barn och unga. Inom
ramen för detta arbete bör även ingå att utveckla former för hur den
statliga nivån kan samverka med den kommunala och regionala nivån
för att utveckla den läsfrämjande verksamheten i arbetslivet, bland
annat när det gäller arbetsplatsbibliotek.
Kommuner bör arbeta för att inrätta tjänster för läsfrämjandeambassadörer som företräder de nationella minoritetsspråken och
som kan vara vuxna läsande förebilder för barn och unga.
Uppföljning av och samverkan kring barns och ungas läsning
Uppföljning av barns och ungas läsning
Uppföljning är avgörande för att man ska veta om man gör rätt
insatser eller om man behöver förändra något. Uppföljningen ska
ställas mot de mål man har för verksamheten och utifrån resultaten på
uppföljningen ska man ha möjlighet att förbättra eller förändra pågående eller kommande insatser inom området. Uppföljning av det
läsfrämjande arbetet i och utanför skolan bör vara ett ansvar för alla
nivåer: nationell nivå, regional nivå, kommunal nivå och lokal nivå.
Ett Läsråd ska inrättas
Läsande medborgare är en för samhället gemensam angelägenhet.
Frågor om språk- och läsutveckling rör följaktligen flera samhällsaktörer. Det behövs nationell samling kring barns och ungas läsning.
Vi föreslår därför att ett Läsråd ska inrättas som ska arbeta för att
samla och samordna aktörer och insatser inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv kring barns och ungas läsning i
och utanför skolan. Som ett första uppdrag skulle Läsrådet kunna ta
vid efter Läsdelegationen och följa upp delegationens förslag och
bedömningar.
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Framtidsfrågor
Under arbetets gång har vi stött på ett antal större frågeställningar
som vi anser behöver lyftas fram även om dessa frågor inte ingår i vårt
uppdrag eller mandat.
Grundutbildning för yrkesgrupper som arbetar med barns och ungas
läsning
Det är av stor vikt att berörda grundutbildningar säkerställer att alla
som arbetar med barns och ungas läsning får relevanta kunskaper i hur
barn och unga lär sig att läsa och utvecklar sin läsning.
Forskning och kunskapsspridning
Det finns ett fortsatt behov av större longitudinella, kvalitativa och
kvantitativa forskningsprojekt kring effekten av olika metoder och
arbetssätt kring läsning, liksom forskning om digitaliseringens
effekter på läsning samt läsning av digitala texter. Det finns även ett
behov av att stärka den professionsinriktade biblioteksforskningen.
Vidare finns det behov av kontinuerliga läsvaneundersökningar som
ställer frågor kring olika typer av läsning och som också utgår från i
vilka sammanhang läsningen sker (till exempel skola respektive fritid).
Det bör även undersökas om någon form av läscentrum, motsvarande
de centrum som finns i Norge och Danmark, bör inrättas.
Uppföljning
Kungliga biblioteket bör i samverkan med Kulturrådet årligen rapportera identifierade utvecklingsområden till regeringen utifrån den
officiella biblioteksstatistiken, biblioteksplanerna och Kulturrådets
uppföljningar av de läsfrämjande statsbidragen. I arbetet med denna
rapport bör KB och Kulturrådet inhämta synpunkter från de regionala
biblioteksverksamheterna.
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Finansieringsformer för läsfrämjande verksamhet
Det finns ett generellt behov av mer permanenta och långsiktiga
finansieringsformer till läsfrämjande verksamhet. Det bör därför övervägas om läsfrämjande aktörer som arbetar på nationell nivå eller som
har förutsättningar att skala upp sin verksamhet till en nationell nivå
kan ges ett permanent statligt verksamhetsstöd, med krav på uppföljning och utvärdering.
Barns och ungas läsintresse och den digitala tekniken
Barns och ungas läsintresse är ett område där man hela tiden behöver
tänka nytt. Det behövs bland annat undersökas hur tekniken kan
göras till en möjlighet till ökad läsning, snarare än till ett hot mot
läsningen.
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Syftet med Läsdelegationens uppdrag har varit att bidra till att ge alla
barn och ungdomar bättre och mer likvärdiga förutsättningar för en
fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.
Läsdelegationen har bestått av personer med olika kompetenser
kring barns och ungas läsning. I citaten nedan ger respektive delegat
sitt perspektiv på läsning och vikten av läsning.

Läsningen ger oss möjligheter att erövra ett rikt språk, som är en förutsättning för att kunna navigera i en komplex värld. För att barn och unga
ska erövra ett rikt språk måste de utveckla sin motivation och lust att läsa,
såväl i som utanför skolan.
– Katti Hoflin

Genom litteratur får vi tillgång till historier och berättelser som vi inte
stöter på i vår vardag. Vi får empati och förståelse för andra verkligheter,
andra typer av personer och andra historier. Läsning är viktigt av logiska
skäl, men också för att vi blir rikare och bättre som människor när vi läser.
– Nisha Besara

Genom att läsa mycket blir man också bättre på att läsa vilket gör att man
förbättrar sin tillgång till kunskap och information av betydelse för privatliv, arbetsliv, utbildning och samhällsliv.
– Ulf Fredriksson
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Läskunnighet är att kunna delta i samhällsdebatten, att kunna utbilda sig
och inte minst att berika sitt liv med litteratur som kan ge allt från glädje
och identifikation till tröst och kampvilja.
– Ann-Helén Laestadius

Språket är nyckeln till att få vara med, att kunna välja, att bli respekterad
och kunna uttrycka sin vilja, att förstå andras viljor. Språket är ju alternativet till våld. Min övertygelse är att ingången till läsning, att skaffa
läsvanor, inte börjar med dessa stora ord. Hur riktiga de än är. Läsintresse
börjar med att läsningen är underhållande, kul, läskig mystisk och äcklig.
– Johan Unenge

Ett läsande folk är en viktig faktor för att kunna värna och utveckla
demokratin. Makten tillhör de som kan värdera innehåll, kritiskt granska
information och på så sätt definiera verkligheten. Om människor inte
förmår att läsa längre, mera krävande texter blir det väldigt svårt att skaffa
sig en uppfattning och fatta beslut byggda på fakta.
– Monica Widman-Lundmark

Man behöver läsa för att förstå sig själv, vårt samhälle, världen och andra
människor – och inte minst: för att njuta. Vi har ett samhälle som kommunicerar till stor del genom det skrivna ordet. Kanske ändras detta i
framtiden, men än så länge är läskunnighet en förutsättning för att en
människa ska kunna skapa optimala förutsättningar för sitt liv. Kan du
läsa, står alla dörrar öppna.
– Martin Widmark
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Läsning – en grundläggande färdighet

I en rapport från organisationen International Reading Association1
konstaterades 1999 att ungdomar som växer upp under det tjugoförsta
århundradet kommer att läsa och skriva mer än ungdomar har gjort
under något annat århundrade.2 Såväl arbete som privatliv kommer att
ställa höga krav på läs- och skrivförmågan. Hittills har det tjugoförsta
århundradet präglats av oroande mätresultat vad avser ungas läsförståelse och intresse för läsning.3 Med utgångspunkt i sådana mätningar
har man, inte minst i Sverige, uppmanat till handling från såväl regering som myndigheter och läsfrämjande organisationer av olika slag.
Varför är det så viktigt att barn och unga läser? Som citaten ovan
uttrycker handlar läsning bland annat om att kunna navigera i världen,
att skaffa sig nödvändig kunskap och information, men också om att
känna läsningens glädje och njutning. Läsning är av central betydelse
för såväl privatliv och arbetsliv som utbildning och samhällsliv. Både i
och utanför skolan spelar läsförmågan en viktig roll för barns och
ungas kunskapsutveckling och möjlighet att såväl nu som i framtiden
kunna ta del av och påverka det samhälle de lever i.
Att kunna läsa och skriva hör till vad som tillsammans med kunskaper och färdigheter i matematik räknas som basfärdigheter.4 Med
basfärdighet avses en grundläggande färdighet som har betydelse för
hur en elev kommer att lyckas i andra ämnen, men också för en
individs framgång i arbetslivet och möjligheter att engagera sig i samhället. Att kunna läsa är avgörande för en individs möjligheter att
skaffa sig nya kunskaper och tillgodogöra sig skriftlig information.
Läsförmåga är också en förutsättning för att kunna finna nöje och
rekreation i fritidsläsning av olika slag, och inte minst en förutsättning
för att kunna förstå, tolka, och ta till sig skönlitteratur som konstform. Enligt delegationen är det därför ett illavarslande tecken att
läsförståelsen bland barn och unga har försämrats över tid och att
läsintresset avtar.

Numera International Literacy Association.
Moore m.fl. (1999).
3
För en överblick se bilaga 2 Rapport om läsförmåga, läsvanor och läsintresse bland barn och
ungdomar i Sverige.
4
Fredriksson och Taube (2012).
1
2
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1.2

Bakgrund till delegationens arbete

Enligt direktivet ska delegationen med utgångspunkt i de nationella
målen för litteratur- och läsfrämjande samt skolans styrdokument5
bland annat kartlägga och följa utvecklingen på området samt säkerställa att uppföljning kan ske i enlighet med de nationella målen och
skolans styrdokument.
De nationella målen för litteratur- och läsfrämjande formulerades
i propositionen Läsa för livet,6 som följde på Litteraturutredningens
betänkande.7 Målen innebär att:
Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens
särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga
och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

För att nå det övergripande målet ska statens samlade insatser syfta
till:
1. att läsförmågan förbättras jämfört med i dag,
2. att fler än i dag regelbundet tar del av både fack- och skönlitteratur,
och
3. att kunskapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning
och delaktighet i samhällslivet ökar jämfört med i dag.
Förbättrad läsförmåga och ökad läsmotivation bland barn och unga är
prioriterat i propositionen Läsa för livet, i synnerhet bland yngre barn.
De grupper som i undersökningar uppvisat svag läsförståelse och
läsmotivation har särskild prioritet. Det handlar om gruppen pojkar
generellt, samt barn från socioekonomiskt svaga familjer och barn
med föräldrar som talar andra språk än svenska i hemmet. I propositionen betonas vidare vikten av att uppmärksamma de förutsättningar som gäller för barn och ungdomar med exempelvis dyslexi.
De nationella minoriteternas särskilda förutsättningar ska beaktas
bland annat mot bakgrund av att det finns begränsat med litteratur
utgiven på de nationella minoritetsspråken. Det läsfrämjande arbetet
bör få ett genomslag i hela befolkningen, inte minst med tanke på att
en stor grupp i samhället tillägnar sig läsförmågan i svenska i vuxen
Med skolans styrdokument avses bland annat skollag och olika förordningar, som till exempel läroplanerna.
6
Prop. 2013/14:03.
7
SOU 2012:65.
5
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ålder. För att minska skillnaderna i befolkningen i stort vad gäller
läsning bör man öka kunskapen om läsningens betydelse. I propositionen framgår även att det krävs en medvetenhet om läsningens
betydelse i hemmet, att vuxna i barnens omgivning uppfattar att det
finns ett värde med läsning och såväl läser själva som för sina barn för
att den negativa trenden ska vända vad gäller läsförmågan bland barn
och unga.

1.3

Nuläge

Den samhälleliga medvetenheten kring vikten av läsning verkar ha tilltagit i Sverige de senaste åren. Flera större insatser har genomförts
inom skolans och kulturens område vad gäller barns och ungas
läsning, insatser som förhoppningsvis också ska komma att bära frukt
de kommande åren i form av bättre läsförmåga och ökat läsintresse.
Ett positivt tecken är den stadigt ökande försäljningen av barn- och
ungdomsböcker, som enligt en uppskattning av Svensk bokhandel
2017 stigit med över 20 procent under en femårsperiod.8
1.3.1

Läsförståelse och läsvanor

I Sverige har man relativt nyligen kunnat iaktta vissa förbättringar vad
gäller barns och ungas läsförståelse vid jämförelse med tidigare internationella mätningar. Som Ulf Fredriksson dock pekar på i sin rapport
är det för tidigt att säga om uppgången i den senaste PISA9-undersökningen från 2015 bara är ett tillfälligt brott i en längre utvecklingslinje
eller början på en ny uppåtgående trend.10 Likaså återstår att se om de
förbättrade resultaten i den senaste PIRLS11-undersökningen från
2016 är början på en trendvändning eller bara ett tillfälligt brott i en
långsiktigt negativ trend. Ett illavarslande tecken är att svenska elever
i högre grad än elever i andra länder är negativa till läsning. Det
avtagande intresset för läsning syns också i minskad läsning, och
Laxgård (2018).
PISA står för Programme for International Student Assessment och mäter 15-åringars kunskaper i bland annat läsförståelse.
10
Se bilaga 2 Rapport om läsförmåga, läsvanor och läsintresse bland barn och ungdomar i Sverige.
11
PIRLS står för Progress in International Reading Literacy Study och mäter 10-åringars läsförståelse.
8
9
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minskad läsning innebär mindre lästräning vilket kan leda till sämre
läsförståelse. Ett annat orosmoln är den bristande likvärdigheten. Det
finns i dag fortsatt stora skillnader mellan grupper vad gäller såväl
läsförståelse som läsintresse, och det är främst skillnader relaterade till
kön och socioekonomisk bakgrund.
Ett annat orosmoln är de sjunkande läsvanorna hos ungdomar
mellan barn och vuxenliv. Som framgår av Ulf Fredrikssons rapport
är det inte i befolkningen som helhet och bland barn i allmänhet som
läsvanorna förändrats så mycket utan bland just ungdomar. Denna
nedgång förefaller heller inte vara ett resultat av minskad läsning i de
yngre åldrarna utan något som händer i ungdomsåren. Som Fredriksson
noterar finns anledning att vidare utforska vad som händer med ungdomars läsning mellan barndom och vuxenliv. En intressant fråga är
om detta vikande läsintresse bland ungdomar är något tillfälligt som
hör ungdomsåren till eller om det är en långsiktig trend som på sikt
kommer att påverka läsning i samhället som helhet.
1.3.2

Insatser inom läsområdet

Mot bakgrund av bland annat de sjunkande resultaten i läsförståelse i
PISA-undersökningen från 2012, då resultaten inte bara var signifikant lägre än de tidigare svenska resultaten utan också under
OECD-ländernas genomsnitt, initierade den dåvarande regeringen
flera insatser inom läsområdet. En större satsning som bör nämnas i
det sammanhanget är Läslyftet – en omfattande fortbildningssatsning
för lärare i läs- och skrivutveckling som genomförs av Statens skolverk. Läslyftet riktar sig numera även till förskollärare och skolbibliotekarier. I framtagandet av Läslyftet samrådde Skolverket med
bland andra Specialpedagogiska skolmyndigheten.
Nämnas bör också de många satsningar på läsning som gjorts
utanför skolans område. 2013 föreslog den dåvarande regeringen, i
linje med Litteraturutredningens förslag, att Statens kulturråd skulle
ges i uppdrag att ta initiativ till, samordna och följa upp läsfrämjande
insatser av nationellt strategiskt intresse. Under 2014 sammanställde
Kulturrådet, på regeringens uppdrag, ett handlingsprogram12 för det
läsfrämjande arbetet utanför skolan, i samverkan med bland andra
Skolverket, Myndigheten för tillgängliga medier (MTM), Kungliga
12

Kulturrådet (2014c).
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Biblioteket och folkbildningens organisationer. I Kulturrådets uppdrag ingår även att fördela medel till läs- och litteraturfrämjande verksamheter, samordna och initiera läsfrämjande verksamhet, uppföljning av olika insatser, samt insamling och spridning av metoder, utvärderingar och forskning för att höja nivån på kommande projekt.
I MTM:s uppdrag ingår att aktivt bidra till att utveckla och öka
tillgången till litteratur och information för personer med exempelvis
läsnedsättning.
Folkbiblioteken och de regionala biblioteksverksamheterna har
sedan länge arbetat läsfrämjande, ett arbete som fick förnyad aktualitet inte minst genom den nya bibliotekslagen som trädde i kraft
2014.13 De regionala biblioteksverksamheterna lägger ned en betydande del av sina resurser på folkbibliotekens läsfrämjande arbete, och
driver därutöver läsfrämjande verksamheter som vänder sig direkt till
medborgarna. Folkbildningens organisationer har länge bedrivit läsfrämjande verksamhet, inte minst för vuxna – vuxna som i sin tur är
läsande förebilder för barn och unga. Regeringens förslag i propositionen Läsa för livet kom att innebära att en del av det statliga stödet
till folkbildningen under 2014 riktades till läsfrämjande verksamhet.
Nämnas bör också viktiga ideella insatser från läsfrämjande organisationer och stiftelser som exempelvis Läsrörelsen, Svenska Barnboksakademin, Berättarministeriet och En läsande klass.
Sammantaget pågår en rad av allt att döma framgångsrika insatser
på läsningens område, i och utanför skolan. Delegationen har dock
identifierat ett antal områden med ytterligare utvecklingspotential, av
särskild vikt för barns och ungas läsning, och det är inom dessa områden som vi kommer att lämna våra förslag respektive bedömningar. Vi
vill ännu en gång betona att vårt uppdrag handlar om att ge likvärdiga
förutsättningar för barns och ungas läsförmåga och läslust och detta
hoppas vi återspeglas i våra förslag och bedömningar. Därutöver finns
det ett antal frågor som ingår i ett större sammanhang och som vi
varken har i uppdrag eller mandat att komma med förslag inom, men
som är av en sådan vikt att vi valt att samla dem i ett avslutande
kapitel.14 Dessa frågor rör grundutbildning, forskning, uppföljning,
finansieringsformer av läsfrämjande verksamhet samt barns och ungas
läsintresse och den digitala tekniken.

13
14

Bibliotekslagen (2013:801).
Kapitel 11 Framtidsfrågor.
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1.4

Identifierade utvecklingsområden

1.4.1

Små barns språkutveckling

Föräldrar spelar en viktig roll för barns tidiga språkutveckling och hur
barnen senare utvecklar sin läsförmåga. PIRLS-undersökningarna
pekar exempelvis på ett tydligt samband mellan resultat på läsprovet
och läs- och skrivkunskaper vid skolstarten. Ett av de områden som
delegationen identifierat som särskilt angeläget handlar därför om de
minsta barnens språkutveckling och tidiga lässtimulans. Här kan olika
former av samverkan mellan aktörer som barnhälsovården och biblioteket spela en stor roll. Hit hör givetvis också förskolan, inte minst
med tanke på den kompensatoriska funktion förskolan kan ha för
barn från hem där läsning förekommer i mindre grad. I kapitel 3 ger
delegationen sina förslag och bedömningar vad gäller små barns språkutveckling.
1.4.2

Läsning i skolan

Skolan, och ytterst lärarna, bär huvudansvaret för att barn och unga
lär sig att läsa. Enligt skollagen har alla elever rätt till en likvärdig utbildning och i detta ligger även rätten till en fullgod läsförmåga.
Skolan och de grundläggande förutsättningar som krävs för att elever
ska lyckas i skolan är en stor fråga som senast behandlades av 2015 års
skolkommission, som redovisade sina förslag i april 2017 i slutbetänkandet Nationell samling för skolan −Nationell strategi för kunskap och
likvärdighet.15
Delegationens uppdrag är mer avgränsat till sin natur och i uppdraget ingår att lämna förslag som rör likvärdiga förutsättningar för
elevers läsförmåga och läslust. Det är dock viktigt att betona att dessa
förutsättningar gällande läsning ingår som en viktig del i en likvärdig
utbildning. I kapitel 4 ger delegationen sina bedömningar vad gäller
läsning i skolan.

15

SOU 2017:35.
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Skolbibliotek och läsning

Flera av de områden som delegationen valt att lägga tonvikt på befinner
sig på gränsen mellan skola och fritid. Ett viktigt område med stor
potential att verka i gränslandet mellan skola och fritidsläsning är
skolbiblioteken. Skolbiblioteken har en dubbel uppgift att dels fungera
som en pedagogisk resurs i undervisningen, dels främja elevernas
intresse för läsning och litteratur. Skolbibliotekens läsfrämjande potential ligger inte minst i den kännedom en skolbibliotekarie kan ha
om elevernas läsintressen. I kapitel 5 ger delegationen sina förslag vad
gäller skolbibliotek och läsning.
1.4.4

Läsning på fritidshem

Ett annat område på gränsen mellan skola och fritid är fritidshemmet,
som har stora möjligheter att stimulera barns läsning. De svenska
fritidshemmen är en unik verksamhet så till vida att ingen annanstans
i världen finns en verksamhet för skolbarns fritid som sorterar under
motsvarigheten till det svenska utbildningsdepartementet eller som
lyder under skollag och läroplan. I fritidshemmen finns en många
gånger outnyttjad läsfrämjande potential. I kapitel 6 ger delegationen
sina förslag och bedömningar vad gäller läsning på fritidshem.
1.4.5

Läsning på lov

Ännu ett område i gränslandet mellan skola och fritid gäller läsaktiviteter under skolloven. Här handlar det dels om att ge olika
ingångar till lustfylld läsning genom lovaktiviteter, dels att nå barn
som tenderar att halka efter med läsningen under längre lovuppehåll.
I kapitel 7 ger delegationen sitt förslag och sin bedömning vad gäller
läsning på lov.
1.4.6

Bibliotek och läsfrämjande

Den enskilt viktigaste aktören för att främja läsning för barn och unga
utanför skolan är folkbiblioteken, vars läsfrämjande uppdrag förtydligades 2014 genom den nya bibliotekslagen. Folkbibliotekariernas
uppdrag och målgrupper har förändrats över tid. Det är av stor vikt
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att bibliotekarierna ges en kontinuerlig kompetensutveckling inom
det läsfrämjande arbetet riktat till barn och unga. I kapitel 8 ger delegationen sitt förslag och sin bedömning vad gäller bibliotek och läsfrämjande.
1.4.7

Läsande förebilder

Att barn och unga lär sig genom att ta efter andra är välkänt. Föräldrar,
andra vuxna som idrottsledare, bibliotekarier och lärare samt kompisar kan alla påverka barns och ungas läsning och utgör därmed
viktiga läsande förebilder. I kapitel 9 ger delegationen sina bedömningar vad gäller läsande förebilder.
1.4.8

Uppföljning av och samverkan kring barns
och ungas läsning

Vi vill avslutningsvis betona att barns och ungas läsning är en fråga för
hela samhället. Det är därför viktigt att aktörer i och utanför skolan
som på olika sätt arbetar läsfrämjande gör detta i en systematisk och
långsiktigt hållbar samverkan med varandra. Samverkan bör ske såväl
inom respektive sektor som över sektorsgränser. Samverkan bör
också ske mellan de olika nivåerna stat, region och kommun, liksom
på tjänstemannanivå och politisk nivå. Det är också av största vikt att
följa upp de insatser som görs, utvärdera resultaten och utifrån dessa
resultat förbättra kommande insatser. Och kanske viktigast av allt –
alla insatser måste utgå från ett barn- och ungdomsperspektiv. Barn
och unga ska också, i möjligaste mån, vara delaktiga i de insatser som
genomförs. I kapitel 10 ger delegationen sin bedömning vad gäller
uppföljning av barns och ungas läsning samt ett förslag på det fortsatta
arbetet för att samla och samordna aktörer och insatser inom kultur,
skola, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv kring barns och ungas
läsning.
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Några utgångspunkter

Delegationens uppdrag är brett och spänner över många verksamhetsområden. Nedan beskrivs därför vilka avgränsningar vi har gjort utifrån vårt uppdrag.
1.5.1

Definition av läsning

Läsning är en språklig aktivitet som innehåller två huvudmoment:
avkodning och språkförståelse. Avkodning innebär att man kan identifiera eller känna igen bokstäver och skrivna ord och språkförståelse är
resultatet av tolkningen av språkliga meddelanden. En god läsfärdighet förutsätter att båda dessa moment fungerar väl. Därför brukar
också formeln avkodning × språkförståelse användas om läsning, det
vill säga avkodning gånger språkförståelse. Det innebär att om avkodningsfärdigheten eller språkförståelsen saknas blir resultaten
ingen läsning.16
1.5.2

Målgrupper

Den prioriterade målgruppen för delegationens arbete är barn och
unga, det vill säga åldersgruppen 0–18 år (till och med gymnasieskolan). Enligt vårt direktiv ingår även vuxna i vår målgrupp men då
främst i egenskap av läsande förebilder för barn och unga. Vår indirekta målgrupp utgörs av föräldrar, samt vuxna som på olika sätt
arbetar med barns och ungas läsning, till exempel personal i förskola,
skola, fritidshem och bibliotek.
Våra förslag och bedömningar gäller alla barn och unga, oavsett
förutsättningar och behov. Vi vill också betona att det finns många
vägar till läsning. Det är därför av största vikt att det finns förståelse
och kompetens inom respektive verksamhet för att barn och unga utvecklar sin läsning på många olika sätt. Det är också viktigt att arbetet
med att stimulera barn och unga att läsa bättre och mer svarar mot den
ökade digitaliseringen i samhället. Ett viktigt påpekande är samtidigt
att läsförståelse i digitala sammanhang i hög grad vilar på samma
Formeln brukar kallas för ”the simple view of reading”. Gough och Tunmer (1986), Hoover
och Gough (1990). Se vidare Fredriksson och Taube (2012).
16
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förmåga som traditionellt läsande.17 En satsning på digitalt läsande bör
därför gå hand i hand med det traditionella läsandet och det traditionella läsandet bör ha ett fortsatt stort utrymme i det läsfrämjande
arbetet i och utanför skolan. Förmågan att tillgodogöra sig längre
texter är också avgörande för att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt som i och med digitaliseringen fått särskild aktualitet.

Med läsning av traditionella texter avses att läsa och förstå tryckt text på papper såsom
böcker, tidningar, tidskrifter med mera. Texten är ofta linjär och kan även innehålla
illustrationer. Läsning av digitala texter innebär att läsa texter som kan innehålla hyperlänkar,
bilder, symboler, animationer och ljud, vilket bland annat ställer särskilda krav på förmågan
att navigera. Vidare kan man tala om ”traditionell läsning på skärm” det vill säga läsning av
texter på skärm som i allt väsentligt liknar läsning på papper. Se vidare kapitel 4 Läsning i
skolan.
17
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Delegationens uppdrag
och arbete

2.1

Delegationens uppdrag

Regeringen beslutade den 22 september 2016 att tillsätta en kommitté
i form av en delegation med syftet att samla alla aktörer – skola, kultur
och föreningsliv – runt insatser för läsning i och utanför skolan. Syftet
var att bidra till att ge alla barn och ungdomar likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Kommittén antog namnet Läsdelegationen (KU 2016:03). Enligt kommittédirektiven ska delegationen:
• med utgångspunkt i de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande samt skolans styrdokument kartlägga och följa utvecklingen på området,
• säkerställa att uppföljning kan ske i enlighet med de nationella
målen för litteratur- och läsfrämjande samt skolans styrdokument,
• samordna läsfrämjande insatser i och utanför skolan, bland annat
genom att anordna utåtriktade aktiviteter och arbeta läsfrämjande,
• skapa mötesplatser för offentliga och privata aktörer samt aktörer
från det civila samhället som bedriver läsfrämjande insatser och för
experter och beslutsfattare inom området i syfte att underlätta
dialog, erfarenhetsutbyte, samarbete och samordning,
• uppmärksamma föräldrars och andra närstående vuxnas förhållande till läsning i syfte att främja barns och ungas läsförmåga,
• driva arbetet på ett sådant sätt att genomförda insatser i och utanför skolan har goda förutsättningar att fortgå även efter det att
delegationen har avslutat sitt uppdrag, och
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• vid behov lämna förslag på hur läsning kan främjas med utgångspunkt i skolans styrdokument och de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande, inom oförändrade kostnadsramar för den
statliga kultur- och utbildningspolitiken.
Nedan beskrivs hur delegationen har gått till väga för att genomföra
uppdraget.

2.2

Läsdelegationen

2.2.1

Sammansättning

Delegationen har bestått av ordförande Katti Hoflin och delegaterna:
Nisha Besara, Ulf Fredriksson, Ann-Helén Laestadius, Johan Unenge,
Monica Widman-Lundmark och Martin Widmark. Till sin hjälp har
delegationen haft ett kansli bestående av två sekreterare på heltid och
en kommunikatör på halvtid.
2.2.2

Arbetsformer

Läsdelegationen har under utredningsperioden sammanträtt vid totalt
12 tillfällen. Vid mötena har delegationen diskuterat utmaningar och
möjligheter för att skapa likvärdiga förutsättningar för barns och ungas
läsning. Mötena har fokuserat på olika perspektiv som exempelvis läsundervisning, läsfrämjande insatser utanför skolan, skolbibliotek, flerspråkighet och minoritetsspråk och läsning i relation till genus och
klass.
Externa aktörer som har deltagit vid några av mötena har varit
Statens skolverk, Statens kulturråd, Läsambassadören (2015–2017),
Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling, Skolkommissionen, Utredningen om bättre möjligheter för nationella minoritetsspråk i skolan, Den myndighetsövergripande arbetsgruppen för skolbibliotek, Den nationella biblioteksstrategin, Läsrörelsen och ABF.
Delegaterna har medverkat i ett antal seminarier och arrangemang
under arbetets gång. Studiebesök och möten har framför allt genomförts av ordförande och kansliet.
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Barns och ungas syn på läsning

I frågor som rör barn och unga är det nödvändigt att barns och ungas
egna erfarenheter beaktas. Vi har därför genomfört ett antal möten
med barn och unga där vi har samtalat om läsning i skolan och på fritiden. Vi har träffat elevrepresentanter från Sveriges elevråd (SVEA)
och Sveriges elevkårer, Fryshusets ungdomsambassadörer, samt träffat 17 fokusgrupper med elever från förskoleklass till årskurs 8 från
olika stadsdelar i Stockholm (se tabell 2.1). Cirka 210 elever från framför allt högstadiet har också svarat på en enkät med samma frågor om
läsning i och utanför skolan som ställdes till fokusgrupperna.
Samtalen och enkätsvaren har bekräftat den bild som ges av
nationella och internationella läsvaneundersökningar bland barn och
unga och även den bild som många aktörer som jobbar med barn och
unga har; intresset för läsning hos eleverna vi talat med varierar och ju
äldre barnen och ungdomarna blir desto mindre läser de. Samtidigt ser
vi, genom våra samtal, att eleverna i många fall har strategier för att
kunna komma igång eller hålla i sin läsning och att de på olika sätt
stöttar kompisar och syskon i deras läsning. Intresset för läsning hos
eleverna skiljer sig inom skolor, och mellan skolor. Skolorna ger olika
mycket utrymme för läsning. Gemensamt för de flesta av skolorna är
att någon form av schemalagd bänkboksläsning pågår under lågstadiet
men avtar från mellanstadiet, för att knappt förekomma på högstadiet.
De elever som vi har träffat vill framför allt läsa spännande berättelser
(gärna skräck), roliga, romantiska, och ”overkliga” berättelser som
fantasy och science fiction, men också faktaböcker. Blir berättelserna
”långsamma” blir de tråkiga, och många av eleverna slutar då att läsa.
Att eleverna är intresserade av vad boken handlar om, känner igen sig
i karaktärerna och i de sammanhang som handlingen utspelar sig i
verkar ha stor betydelse för om de kommer att tycka om boken eller
inte och således också läsa klart den eller inte. En sammanställning av
ett antal av de tankar och synpunkter som kom fram under samtalen
och i enkätsvaren finns i bilaga 3.

35

Delegationens uppdrag och arbete

Tabell 2.1

SOU 2018:57

Skolor där fokusgruppssamtalen genomfördes
Totalt 17 fokusgruppsamtal har genomförts med elever från
förskoleklass till årskurs 8.

Namn på skolan

Antal fokusgrupper

Adolf Fredriks musikklasser
Eriksdalsskolan
Grimstaskolan
Gröndalsskolan
Hjulsta grundskola
Hägerstenshamnens skola
Katarina Södra skola
Norra Ängby skola
Nya Elementar
Solbergaskolan
Spånga grundskola

2.4

1
1
1
1
4
1
1
3
2
1
1

Möten och studiebesök

För att kartlägga det läsfrämjande arbete som pågår i och utanför
skolan och för att identifiera lärande exempel har vi genomfört ett
flertal möten med olika aktörer. I tabell 2.2 anges de aktörer som vi
har haft möten med eller på annat sätt varit i kontakt med. I tabell 2.3
anges de studiebesök som vi har genomfört.
Tabell 2.2

Aktörer som Läsdelegationen har varit i kontakt med

ABF Läs för mig
ALMA-kansliet
Berättarministeriet
Den myndighetsövergripande arbetsgruppen för skolbibliotek
Dyslexiförbundet
Elevorganisationer: Sveriges elevkårer och Sveriges elevråd (SVEA)
Fackliga representanter från utbildnings- och kulturområdet: DIK, Lärarnas riksförbund,
Lärarförbundet, Skolledarna
Filadelfiakyrkan
Folkbildningsrådet
Fryshusets ungdomsambassadörer
Föreningen för regional biblioteksverksamhet
Kungliga biblioteket inklusive Den nationella biblioteksstrategin
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LegiLexi
Linnéuniversitetet Programmet för biblioteks- och informationsvetenskap
Läromedelsbranschen: Sveriges Läromedelsförfattares Förbund, Svenska Läromedel Service AB
Läs- och skrivpedagogiskt centrum i Botkyrka
Läsa för integration
Läsambassadören 2015 2017
Läsrörelsen
Läxhjälpen
Myndigheten för tillgängliga medier
Nationella skolbiblioteksgruppen
Nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS)
Regionala biblioteksverksamheten, med fokus på barn och unga
Representanter för de nationella minoriteterna
Riksidrottsförbundet
Sameskolstyrelsen
SISU/Idrottsutbildarna
Skolforskningsinstitutet
Skolkommissionen
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens kulturråd
Statens medieråd
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Svensk biblioteksförening
Svenska barnboksakademien
Svenska barnboksinstitutet
Svenska Förläggarföreningen
Sveriges Kommuner och Landsting:
Beredningen för kultur och fritidsfrågor. Beredningen för utbildningsfrågor, Avdelningen för utbildning
och arbetsmarknad, Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad (kultur och fritid)
Utredningen om bättre möjligheter för nationella minoritetsspråk i skolan

2.4.1

Referensgrupper från skola, bibliotek och myndigheter

För att kontinuerligt kunna diskutera de utmaningar och möjliga förslag på lösningar som delegationen har sett i sitt arbete knöt delegationen två referensgrupper till sig. Grupperna har sammanträtt vid
ett flertal tillfällen under arbetets gång och har med sina kunskaper
och erfarenheter gett värdefulla inspel till delegationens arbete.
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Den ena gruppen har bestått av lärare från grund- och gymnasieskolan, skol- och folkbibliotekarier samt läsambassadören år 2015–
2017. Gruppen bestod av följande personer:
• Martin Ahlstedt, gymnasielärare, Göteborg
• Martin Bensch, ungdoms- och metallbibliotekarie, Helsingborg
• Cecilia Dalén, skolbibliotekarie, Stockholm
• Liselott Drejstam, fokusbibliotekarie, Linköping
• Jenny Edvardsson, gymnasielärare, Kristianstad
• Tobias Gard, skolbibliotekarie, Trollhättan
• Malin Granström, grundskollärare, Eda
• Richard Hultén, grundskolelärare, Stockholm
• Paula Högström, barn- och ungdomsbibliotekarie, Växjö
• Anne-Marie Körling, läsambassadör 2015–2017
• Erika Lövgren, grundskollärare, Piteå
Den andra gruppen har bestått av myndigheter som på olika sätt
arbetar med läsning i och utanför skolan: Skolverket, Skolinspektionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Sameskolstyrelsen, Skolforskningsinstitutet, Kulturrådet, Medierådet, Myndigheten för tillgängliga medier, Kungliga biblioteket, Folkbildningsrådet och Riksidrottsförbundet/SISU Idrottsutvecklarna.
Delegationen har därutöver haft ett flertal möten med Kulturrådet
och Skolverket.
2.4.2

Studiebesök för att ta del av läsfrämjande insatser

Vi har genomfört ett antal studiebesök runt om i landet där utgångspunkten har varit att identifiera lärande exempel på läsfrämjande
arbete som skulle kunna fungera på en nationell nivå. Följande studiebesök har genomförts.
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Genomförda studiebesök

Ort

Plats som besöktes samt varför den besöktes

Göteborg

Göteborg stadsbibliotek: för stadens samverkan mellan förskola och folkbibliotek, bokstartare och flerspråkiga läsambassadörer för att fler barn och
unga ska utveckla sitt språk på ett mer likvärdigt sätt.
Resurscentrum Lärande, Halmstad kommun: för deras samverkan över sektorsgränserna inom förskola, grundskola och bibliotek, med syfte att skapa en röd
tråd i barns och ungas språkutveckling.
Hjo: för deras arbete med litteraturcertifierade förskolor samt samverkan över
sektorsgränserna mellan BVC, förskola, fritidshem, grundskola och bibliotek
för barns och ungas språkutveckling. Vi besökte även Knäpplans förskola.
Hjulsbroskolan: för Linköping kommuns och Hjulsbroskolans systematiska
arbete med att fokusbibliotek och fokusbibliotekarier ska vara en integrerad
resurs i skolornas verksamhet.
Nyköpings högstadium: för att ta del av hur alla lärare i en skola kan arbeta
med Läslyftet och hur ett modernt skolbibliotek kan utformas.
Läsligan: för deras samarbete mellan näringsliv, idrottsorganisationer och
stadsbibliotek kring läsning och idrott samt deras arbete för att ge fler unga
läsande förebilder. Vi besökte även stadsbiblioteket, Mobackenskolan och
Norrhammarskolan.
Medioteket: för deras arbete med skolbiblioteksteam och arbetet med stadens
språk-, läs- och skrivutvecklare.
Tio Tretton på Kulturhuset: för deras arbete med nya yrkesgrupper i biblioteket
och deras metoder för att särskilt nå ut till unga mellan 10 13 år.
Hjulsta grundskola: för arbetet med skolbibliotek och flerspråkighet, samt med
ALMA-pristagarnas verk.
Fritidshemmet på Sjölandsskolan: för deras kompetensutveckling i
språkutveckling på fritidshemmet.
Regionbiblioteksverksamheten i Blekinge och Kronoberg: för deras arbete
med tidig språkstimulans genom samverkan mellan BVC och folkbibliotek.
Biblioteks- och informationsvetenskapsutbildningen på Linnéuniversitetet:
för att ta del av bibliotekarieyrkets utmaningar och möjligheter.
Läsa för integration: för deras arbete med att ge grupper som inte ser biblioteket som en självklar plats att vistas på, tillgång till litteratur och läsning.

Halmstad

Hjo

Linköping

Nyköping
Skellefteå

Stockholm

Växjö

Södertälje
Lund

Malmö

Backaskolan: för deras satsningar på barns och ungas språkutveckling genom
samverkan mellan skolbibliotek, lärare, fritidspedagoger och specialpedagoger.
Lund stadsbibliotek: för kommunens arbete med att alla förskolor i Lund, i
samverkan med folkbiblioteken, ska ha ett förskolebibliotek och där arbetet
med litteraturen är en naturlig del i verksamheten. Studiebesök i förskolan
Lönnen i samband med detta besök.
Drivkraft Malmö: för deras arbete med läxhjälp och mentorskap för elever på
främst högstadiet som vill ha stöd i skolarbetet eller i vardagslivet.
Malmö universitet: för att träffa Jan Nilsson, lektor i svenska med didaktisk
inriktning, som bland annat skrivit om litteraturläsning i förskolan.
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Av Läsdelegationens direktiv framgår att delegationen ska skapa mötesplatser för att samordna läsfrämjande insatser i och utanför skolan.
Nedan beskriver vi vilka aktiviteter vi har genomfört.
2.5.1

Mötesplatser för samtal om läsning

Delegationen har genomfört ett antal arrangemang, i egen regi eller i
samarbete med andra, i syfte att skapa utrymme för samtal om läsning
och möjlighet till erfarenhetsutbyte för aktörer som verkar i och
utanför skolan. Nedan ges en kortfattad redogörelse av de olika
arrangemangen.
Forskarseminarium 1
Den 5 april 2017 anordnades ett halvdags forskarseminarium i
Stockholms stadsbiblioteks aula. Seminariet riktades till myndigheter
inom kultur- och utbildningsområdet som arbetar inom det läsfrämjande området. Seminariepunkter var Hur läsningen/läsförståelsen
ser ut i dag bland svenska 15-åringar (Ulf Fredriksson, docent i pedagogik, Stockholms universitet), Vikten av att läsa informativa texter för
ökad läsförståelse (Lars Melin, docent i svenska, Stockholms universitet) och Förståelse inifrån. De särskilda fördelarna med att läsa skönlitterära texter (Torsten Pettersson, professor i litteraturvetenskap,
Uppsala universitet). Ett 30-tal personer deltog på seminariet, varav
flera av delegaterna.
Seminarium om vikten av läsning i och utanför skolan
Den 19 april 2017 genomfördes ett halvdagsseminarium på Rosenbad
om läsning i och utanför skolan. Syftet med seminariet var att ge
aktörer från verksamheter i och utanför skolan en bild av olika nationella insatser som görs inom det läsfrämjande området.
Både kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke och utbildningsminister Gustav Fridolin deltog och inledningstalade. Följande
insatser presenterades: Elevers läsförståelse över tid utifrån PISA-under-
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sökningarna (delegat Ulf Fredriksson), Erfarenheter från läsambassadören (Anne-Marie Körling), Tidiga insatser/Bokstart (Kulturrådet),
Vuxna förebilder/Läs för mig pappa och PAUS (ABF och Johan
Unenge), Kompetens inom läs- och skrivutveckling/Läslyftet (Skolverket) och Skolbibliotek (Myndigheten för tillgängliga medier och
Skolinspektionen, som representerade den myndighetsövergripande
skolbiblioteksgruppen). Seminariet avslutades med ett panelsamtal med
samtliga delegater samt läsambassadören om vikten av läsning och
vilka utmaningar som finns. Cirka 140 personer deltog på seminariet.
Seminarium om idrott och läsning
Den 24 april 2017 genomförde Läsdelegationen och Läsligan, som
arbetar med att föra in läsning i olika idrottsverksamheter, ett
seminarium om läsning och idrott för allmänheten i Skellefteå. Ordföranden och kansliet deltog. Ett 30-tal personer deltog på seminariet.
Läsbruk
Under 19–20 maj 2017 deltog Läsdelegationens kansli vid en konferens som nätverket Läsbruk anordnade. Nätverket verkar för en ökad
satsning på litteratur, läsning, skriv- och språkutvecklande undervisning och reflektion i förskolor och skolor, inom samtliga ämnen.
I nätverket ingår även representanter från folk- och skolbibliotek.
Almedalen 2017
Läsdelegationen deltog i ett antal programpunkter under Almedalsveckan 2017. Den 4 juli anordnades en läsförståelsedag i Almedalsbiblioteket där delegaten Martin Widmark var en av arrangörerna
genom projektet En läsande klass. Även ordföranden och delegaten
Johan Unenge deltog under programpunkten Läsförståelse och idrott –
hur hänger det ihop?
I samarrangemang med ABF i programpunkten När skolan inte
räcker till den 5 juli deltog delegaten Monica Widman-Lundmark, förbundssekreterare för ABF, och delegationens ordförande Katti Hoflin.
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Kansliet genomförde även ett samtal om läsning med Fryshusets
ungdomsambassadörer.
Bok och bibliotek 2017
Läsdelegationen deltog i ett antal programpunkter under Bok och
bibliotek 2017 (Bokmässan) i samarbete med andra aktörer. Ordförande Katti Hoflin och delegaten Johan Unenge deltog i programpunkten Hur skapar vi likvärdiga förutsättningar för barns och ungas
läsning? i samarbete med Kultur i Väst.
Ordförande och delegaten Monica Widman-Lundmark deltog i
programpunkten När inte skolan räcker till i samarbete med ABF.
Ordförande deltog även i programpunkten Nulägesrapport från
Läsdelegationen i samarbete med Kulturrådet.
Utredningssekreterare Jonas Andersson deltog bland annat i seminariet Gåvoböcker – lyckat läsfrämjande arrangerat av En bok för alla.
Därutöver deltog delegaterna Martin Widmark, Johan Unenge,
Ann-Helén Laestadius och även ordförande i ett flertal andra programpunkter på Bokmässan.
Rundabordssamtal om läsning
Den 16 oktober 2017 arrangerade Kultur i Väst ett rundabordssamtal
om läsning i och utanför skolan i Tjörn med Läsdelegationen och
aktörer från Västra Götalandsregionen. Syftet med rundabordssamtalet var att ta del av det som görs i regionen och för att sprida
denna kunskap mellan deltagande aktörer. Delegationens ordförande
och kansliet deltog.
Boksamtal i Hjulsta grundskola med statsministern
och kultur- och demokratiministern
Den 27 oktober anordnade Läsdelegationen tillsammans med skolbibliotekarie, lärare och elever i Hjulsta grundskola ett studiebesök i
form av ett boksamtal för statsminister Stefan Löfven och kultur- och
demokratiminister Alice Bah Kuhnke. Boksamtalet utgick från ALMApristagaren Wolf Erlbruchs bok Fru Meier – koltrasten. Delegationens
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ordförande Katti Hoflin deltog också i boksamtalet. Besöket med
statsråden i Hjulsta var ett av startskotten för 2017 års läslov.
Forskarseminarium 2
Den 1 december 2017 genomförde delegationen ytterligare ett halvdags forskarseminarium med syfte att sprida forskning om läsning till
bland annat myndigheter inom kultur- och utbildningsområdet. Programpunkterna var följande: Barns tidiga läs- och skrivutveckling/Emergent Literacy (Carina Fast, filosofie doktor i pedagogik,
Uppsala universitet), Undervisningen i läsförståelse och lässtrategier
(Barbro Westlund, universitetslektor, Stockholms universitet), Litteraturen i undervisningen – varför läsa litteratur (Magnus Persson, professor, Malmö högskola) och Språkutvecklande arbetssätt i SO- och NOämnen (Monica Reichenberg, seniorprofessor, Göteborgs universitet).
Regionbibliotek barn och unga
Den 30–31 januari 2018 medverkade Läsdelegationens kansli i
Regionbibliotek barn och unga 2018 i Umeå, en nationell samling av
bibliotekskonsulenter med fokus på barn och unga. Under en av
dagarna anordnade kansliet en workshop med syftet att diskutera
möjliga förslag till förbättringar inom biblioteksområdet, med fokus
på läsfrämjande insatser riktade till barn och unga.
Folk och Kultur i Eskilstuna
Den 9 februari 2018 under kulturkonventet Folk och Kultur i Eskilstuna samarrangerade Läsdelegationen och Hjo kommun ett seminarium under rubriken Att främja en likvärdig läsning för barn och unga
med fokus på vikten av samverkan över sektorsgränser för barns och
ungas läsning. På seminariet deltog ordförande Katti Hoflin och från
Hjos kommun kommunstyrelsens ordförande, Catrin Hulmarker,
kommunchef Lisbeth Göthberg, barn- och utbildningschef Katarina
Levenby och Anita Isaksson, kommunal språkutvecklare.
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Läskickar
Den 15 mars 2018 medverkade Läsdelegationen genom utredningssekreterare Jonas Andersson i Läskickar i Linköping, en heldagskonferens om idrott och läsning.
Länet där vi läser för våra barn
Den 18 april 2018 medverkade delegaten Johan Unenge i en temadag
om regional biblioteksverksamhet med deltagare från förskola, skola,
barnhälsovård, bibliotek, tjänstemän och politiker från region Jämtland Härjedalen.
Rundabordssamtal om samarbete mellan offentlig sektor,
näringsliv och civilsamhälle
Den 26 april 2018 samlade Läsdelegationen ett 10-tal aktörer som
arbetar med barns och ungas läsning utanför skolan för att samtala om
samarbete mellan offentlig sektor, näringsliv och civilsamhälle. Deltog
gjorde Barnboksakademien, Eskilstuna kommuns lässatsning, Folkbildningsrådet, Kulturdepartementet, LegiLexi, Läsa för integration,
Läsrörelsen, Läxhjälpen, Rabén & Sjögren och Svenska Förläggarföreningen. Delegaten Nisha Besara ledde samtalet, delegaten Ulf
Fredriksson samt delegationens kansli deltog.
2.5.2

Folkbildningsinsatser om läsning

Visa läsningen!
Under arbetets gång har det framkommit hur viktiga läsande förebilder är för att barn och unga ska komma igång med sin läsning. En
mindre kampanj genomfördes därför under Almedalen 2017 och
Bokmässan 2017 om vikten av att vara en läsande förebild, bland annat
genom en flyer och uppmuntran av att använda #visaläsningen i
sociala medier.
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Ge tid för läsning!
Under våren 2018 genomfördes informationsinsatsen Ge tid för läsning! Grunden för informationsinsatsen var två affischer, illustrerade
av illustratören Louise Winblad. Affischerna var riktade till olika målgrupper och med olika syften.
Den ena affischen har framför allt föräldrar i fokus, och syftar till
att sprida kunskap om vikten av tidig språkstimulans och läsning. Den
trycktes på svenska och skickades till samtliga barnavårdscentraler i
landet och till landets alla regionala biblioteksverksamheter. Affischen
översattes sedan till fjorton språk1 och spreds genom Facebook, de
regionala biblioteksverksamheterna och flera andra aktörer.
Den andra affischen syftar till att lyfta fram olika områden som
delegationen sett som viktiga för barns och ungas läsning: skolbiblioteksverksamhet, fritidshemsverksamhet, vuxna förebilder, tidig språkstimulans, bok- och textsamtal i skolan, högläsning för barn i folkbiblioteket, samt läsning på fritiden, exempelvis i samband med idrott.
Målgruppen för affischen var framför allt bibliotekarier inom skoloch folkbibliotek, de regionala biblioteksverksamheterna och lärare.
Båda affischerna har delats ut i samband med möten, studiebesök och
elevsamtal under våren 2018.

De nationella minoritetsspråken samt de vid tillfället vanligaste språken bland nyanlända:
albanska, arabiska, engelska, finska, jiddish, meänkieli, nordsamiska, romani chib, romani arli,
romani kale, romani kelderas, somaliska, sydsamiska, tigrinja.
1
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Figur 2.1

Affischen Ge tid för läsning! på nordsamiska och arabiska.
Illustrationer: Louise Winblad.

2.5.3

Digitala kanaler för att nå fler

Läsdelegationens Facebook-sida @lasdelegationen har varit en viktig
kanal för att dela med sig av alla de erfarenheter och kunskaper som
delegationen fått under arbetets gång, och även för att lyfta fram
lärande exempel av det läsfrämjande arbete som pågår runt om i
landet. På denna sida har vi kontinuerligt berättat om alla de besök
och möten som har genomförts och om några av de lärdomar som
dragits av besöken. På sidan har vi också länkat till aktiviteter eller
annat som har haft ett läsfrämjande innehåll.
Inläggen som vi har delat på Facebook har nått allt från 100 till
15 000 personer. De inlägg som har nått flest visningar och interaktioner har varit studiebesök runt om i landet och statsministerns och
kultur- och demokratiministerns boksamtal i Hjulsta grundskola. Det
inlägg som har spridits allra mest var det inlägg där vi delade affischen
Ge tid för läsning! översatt till 14 andra språk än svenska.
Delegationen har även använt sig av webbplatsen
www.sou.gov.se/lasdelegationen, där mer statisk information om
delegationens uppdrag, arbete och andra dokument har publicerats.
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I följande kapitel beskrivs inledningsvis vilka yrkesgrupper som samverkar kring barns tidiga språkutveckling. Därefter beskriver vi den
reglering som styr barnhälsovården, förskolans och bibliotekens verksamhet avseende barns tidiga språkutveckling, och vad forskningen
säger om vikten av tidig språk- och lässtimulans med särskilt fokus på
familjens betydelse. Sedan beskrivs hur olika förutsättningarna är i dag
vad gäller samverkan mellan bibliotek, barnhälsovård och förskola och
tillgången till och användningen av litteratur i förskolan. Därefter
redovisas några aktuella statliga insatser. Avslutningsvis ger vi våra
förslag och våra bedömningar inom området.
Figur 3.1

Tidig språkstimulans i form av rim och ramsor, högläsning och samtal om litteratur har stor betydelse
för små barns språkutveckling.
Illustration: Louise Winblad.
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Yrkesgrupper som arbetar med små barns
språkutveckling

Ett flertal yrkesgrupper har i uppdrag att arbeta med små barns språkutveckling. Tonvikten kan variera utifrån varje professions särskilda
kunskaper och kompetenser, men det gemensamma är att man ser till
barnet i familjen och till barns och föräldrars samspel i språk- och
läsutvecklingen. Till dessa yrkesgrupper hör BVC-sköterskan, som
följer barnets språkutveckling genom förskoleåren och screenar alla
barn för att bedöma utvecklingen av kommunikation, språkförståelse,
språkanvändning och tal. Hit hör också logopeden, som har fokus på
språkavvikelser och språkstörningar. Förskolan utgör det första steget
i utbildningssystemet och spelar stor roll för barns språkutveckling.
Förskolläraren och annan personal i förskolan arbetar bland annat
med att stimulera barns språkutveckling och intresse för skriftspråk.
Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar nyanserat talspråk,
ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta,
uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med
andra. Folkbibliotekarien arbetar bland annat med att stimulera barns
språkutveckling och inspirera barn och familjer till läsning.

3.2

Reglering och ansvar

3.2.1

Barnhälsovården

Barnhälsovårdens mål finns inte specifikt definierade i lag. Socialstyrelsen beskrev i allmänna råd 1991 mål och delmål för barnhälsovårdens arbete. De allmänna råden har upphävts men de mål som
beskrevs i dem återkommer fortfarande med något olika formuleringar i regionala och lokala riktlinjer för barnhälsovården.1
En strukturerad undersökning av barns tal- och språkutveckling
görs vid 2,5 eller vid 3 års ålder vid i stort sett alla barnavårdscentraler
(BVC) i landet. BVC-personal kan vägleda föräldrar i hur man kan
uppmärksamma och stimulera barnets försök att kommunicera. För
att förstärka och uppmuntra barnets kommunikativa och språkliga
utveckling kan BVC-personalen också hänvisa till bibliotek och andra
språkstimulerande verksamheter.
1

Socialstyrelsen (2014).
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Förskolan

Kommunen ska erbjuda barn förskola från ett års ålder i den omfattning som behövs med hänsyn till föräldrarnas arbete eller studier,
eller om barnet har ett eget behov på grund av familjens situation i
övrigt. Även barn med föräldrar som är arbetslösa eller föräldralediga
ska erbjudas förskola minst 15 timmar i veckan. Från höstterminen
det år barnet fyller tre år ska avgiftsfri förskola minst 525 timmar per
år erbjudas. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande
samt erbjuda barnen en trygg omsorg. Verksamheten ska utgå från en
helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att omsorg,
utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga
kontakter och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt
utbildning.2
Förskolan styrs av en läroplan som innehåller förskolans värdegrund och uppdrag samt mål och riktlinjer för verksamheten.3 Läroplanen tar upp barnens utveckling och lärande, barnens inflytande i
verksamheten och samarbete med hemmen.4 Den tar också upp hur
förskolan ska samverka med förskoleklassen, skolan och fritidshemmet.
Enligt förskolans läroplan ska förskolan sträva efter att varje barn
bland annat:
• utvecklar nyanserat talspråk, ordförråd och begrepp samt sin förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra,
• utvecklar intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och
deras kommunikativa funktioner,
• utvecklar intresse för bilder, texter och olika medier samt sin
förmåga att använda sig av, tolka och samtala om dessa,
• utvecklar sin skapande förmåga och sin förmåga att förmedla upplevelser, tankar och erfarenheter i många uttrycksformer som lek,
bild, rörelse, sång och musik, dans och drama.

8 kap. skollagen (2010:800).
SKOLFS 1998:16.
4
För några aktuella forskningsperspektiv på undervisningen i förskolan se kunskapsöversikten Undervisningen i förskolan, Skolverket (2018b).
2
3
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Läroplanen reviderades 2016 med avseende på övergången mellan
förskola, förskoleklass och fritidshem.5
Det finns även allmänna råd om måluppfyllelse i förskolan.6 De
allmänna råden handlar bland annat om förskolans styrning och ledning, planering och genomförande av utbildningen, samarbete med
hemmen och tillsyn över förskolor.
3.2.3

Folkbiblioteken

Barn har varit en prioriterad målgrupp i folkbiblioteken sedan barnbiblioteken profilerades som en del av folkbiblioteken i 1900-talets
början. Folkbibliotekens verksamhet regleras numera av bibliotekslagen.7 Folkbiblioteken ska enligt bibliotekslagen särskilt främja
läsning och tillgång till litteratur samt ägna särskild uppmärksamhet
åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån deras
behov och förutsättningar.
Folkbiblioteken och dess filialer är kommunala men det finns vissa
riktade statsbidrag till folk- och skolbiblioteksverksamhet. Folkbiblioteken har också stöd av den delvis statligt finansierade regionala
biblioteksverksamheten och Kungliga biblioteket har ett samordningsuppdrag som rör hela bibliotekssektorn.

3.3

Forskning om tidig språk- och lässtimulans

3.3.1

Vikten av att börja tidigt

Barn som läser bättre än sina jämnåriga läser mer, och blir därmed
ännu bättre på att läsa. Barn som läser sämre läser mindre, med
konsekvensen att de ytterligare hamnar efter. Detta har kallats för
läsningens ”Matteuseffekt”. En ”Matteuseffekt” innebär att en redan
gynnad part gynnas ytterligare och att en redan missgynnad part

Skolverket har även haft i uppdrag att göra en översyn av läroplanen för förskolan för att
tydliggöra och uppdatera förskolans uppdrag. Uppdraget redovisades i mars 2018.
6
Skolverket (2017a).
7
Bibliotekslagen (2013:801).
5
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missgynnas ytterligare.8 Matteuseffekten har använts till att förklara
den successivt ökande klyftan mellan starka och svaga läsare under
skolgången.9 Läsningens Matteuseffekt talar för att läsmotivation och
läsförmåga ingår i en ömsesidig relation. Barn som tidigt lär sig att läsa
tenderar att få positiva upplevelser av läsning. Läsning blir en del av
den egna identiteten och det blir naturligt att söka ytterligare läsupplevelser. Konsekvensen blir en uppåtgående spiral med snabba framsteg i läsförmåga och läsaktivitet. Omvänt gäller att barn som är sena
med att lära sig läsa tenderar att läsa mindre, vilket innebär mindre
övning. Identiteten som läsare uteblir och slutligen undviks läsning
helt och hållet. Forskare har visat att Matteuseffekten inte gäller för
alla läsare.10 Litteraturdidaktikern Gunilla Molloy har påtalat risken
med att Matteuseffekten ger upphov till ett negativt tankemönster i
pedagogiska sammanhang – svaga läsare betraktas som hopplösa fall.11
Mer positivt talar Matteuseffekten för att tidiga insatser har stor
betydelse för barns förhållande till litteratur och läsning.12
För att lära sig läsa och skriva behöver barnet tillägna sig olika kunskaper som lägger grunden till den fortsatta utvecklingen. Av vikt är
vad som brukar kallas för språklig medvetenhet. Denna delas i regel
upp i fyra delar:
1. fonologisk medvetenhet (att kunna uppmärksamma språkets ljud),
2. grammatikalisk medvetenhet (att uppmärksamma ordföljd och
hur ord konstrueras och böjs),
3. semantisk medvetenhet (att känna till ord och ordkombinationers
betydelse), samt
4. pragmatisk medvetenhet (att känna till språkets användning).13
Av dessa fyra delar anses den fonologiska medvetenheten vara av
särskilt betydelse för den tidiga utvecklingen av läsandet och skrivandet. För att kunna knäcka den alfabetiska koden behöver barnet kunna
Matteuseffekten har fått sitt namn efter det ställe i Matteusevangeliet som säger att ”[v]ar
och en som har, han skall få, och det i överflöd, men den som inte har, från honom skall tas
också det han har”.
9
Stanovich (1986).
10
Scarborough med flera (2003).
11
Molloy (2007).
12
Se vidare Andersson (2015).
13
Taube (2007).
8
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fokusera på hur bokstäver och ord låter. Flera studier har visat att det
går att påverka olika aspekter av barnets fonologiska förmåga under
förskoleåren och under de första åren i skolan. Ordförrådet är en
annan viktig kunskap som också har betydelse för hur läsningen
utvecklas. Ett tillräckligt omfattande ordförråd är en viktig förutsättning för läsförståelse.14
Elever som klarar den allra första läs- och skrivinlärningen är
fonologiskt medvetna och har god kunskap om bokstäverna och
språkljuden. De mer generella språkliga förmågorna har även betydelse för läs- och skrivutvecklingen, som att ha ett rikt ordförråd,
kunna återge satser och berättelser samt att kunna ta aktiv del i
samtal.15
3.3.2

Familjens betydelse

Ett barns kunskaper om skriftspråket när det börjar skolan varierar
kraftigt från att barnet vagt kan känna igen ett fåtal ord eller bokstäver
till att barnet faktiskt kan läsa riktiga texter.16
Bland forskare råder det konsensus om föräldrars betydelse för
barns tidiga språkinlärning. I forskning om familjens och hemmiljöns
påverkan på barns läsutveckling finns gott om exempel på de långsiktiga effekterna av ett tidigt föräldraengagemang.17
Betydelsen av tidig språkstimulans betonas genomgående inom
olika forskningsinriktningar. Forskningen pekar bland annat på att
det genom information till föräldrar är möjligt att påverka graden av
interaktion med barnen, samt kvaliteten på den stimulans som barnen
får i hemmet. Föräldrar med kunskaper om stimulansens betydelse för
barns utveckling språkstimulerar sina barn mer än andra, och dessa
barn klarar sedan läs- och skrivinlärningen bättre än barn som fått
mindre stimulans.18 Det finns kort sagt gott stöd i forskning för den
typ av läsfrämjande och språkstimulerande verksamhet som involverar
hela familjen.19
En växande forskning inom området visar på goda effekter av så
kallade family literacy interventions eller family literacy programs, det
SOU 2016:59.
Skolverket (2017b).
16
Fredriksson och Taube (2012).
17
För en överblick se exempelvis Bonci (2011); Eurydice (2011).
18
Svensson (1993).
19
Se vidare Andersson (2015).
14
15
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vill säga läsfrämjande initiativ som vänder sig till hela familjer. Termen
”Family literacy” sägs ha myntats av forskaren Denny Taylor, som i
en etnografisk studie använde den för att beteckna medelklassfamiljers dagliga läs- och skrivaktiviteter. I den numera klassiska
studien Family literacy dokumenterade Taylor små barns tidiga försök
att läsa och skriva i flera syften och sammanhang – såsom att skriva
anteckningar, läsa varumärken, notiser, trafikskyltar och så vidare.20
Taylor drog slutsatsen att föräldrarna inte medvetet var ute efter att
lära barnen att läsa och skriva, utan snarare bidrog till barnens läs- och
skrivutveckling genom att uppmuntra dem att delta i olika aktiviteter
som innebar läsande och skrivande. Family literacy kan alltså syfta på
de aktiviteter av literacy-karaktär som familjer ägnar sig åt till vardags.
Family literacy-projekt syftar på en typ av projekt som vänder sig till
hela familjer för att ge stöd och uppmuntran i denna utveckling.21 Det
finns flera typer av Family literacy-initiativ runt om i världen; en rad
varianter finner man exempelvis i en rapport som samlat och beskrivit
ett flertal projekt i Kanada.22 Vanligt inom Family literacy-program är
att främja föräldrars högläsning för sina barn, och/eller att förse
familjer med gåvoböcker. Carpentieri med flera har i en omfattande
meta-analys utrett effektiviteten hos en rad läsfrämjande insatser i
Europa riktade till barnfamiljer, med en särskild tonvikt på familjer
inom socialt utsatta grupper.23 Sådana program har uppvisat hög
effektivitet både vad avser att förbättra barns läs- och skrivförmåga
och föräldrars förmåga att ge barnen stöd. Fyra faktorer avgör ett
projekts framgång, enligt rapporten: finansiering, projektets kvalitet,
samverkan, och forskning kring metodernas effektivitet. Vissa projekt
lägger till en femte framgångsfaktor: stöd av media.

3.4

Samverkan mellan aktörer för små barns
språkutveckling

Samverkan kring olika insatser leder ofta till ett bättre resultat.
I rapporten Dags att höja ribban!?: en rapport om samverkan mellan
barnhälsovård och bibliotek kring små barns språk- och litteracitetsutveckling understryks särskilt vikten av samverkan kring de minsta
Taylor (1983).
För en fördjupad begreppsdiskussion om Family literacy, se exempelvis Brooks m.fl. (2008).
22
Thomas (1998).
23
Carpentieri m.fl. (2011).
20
21
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barnens språkutveckling för att insatserna ska ge önskad effekt. En
förutsättning för att höja kvaliteten på insatserna är att de olika
aktörer som föräldrar till små barn möter visar att de har kännedom
om varandras verksamheter och att de har en samsyn i gemensamma
frågor.24
3.4.1

Samverkan mellan bibliotek och barnhälsovård

Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling och
stimulera till läsning. Till barnhälsovårdens uppdrag hör att kontrollera, stödja och följa upp barnets språkutveckling. De båda institutionerna bibliotek och barnhälsovård möts här i ett gemensamt
uppdrag.
Det finns flera goda exempel på hur barnhälsovård och bibliotek i
Sverige samverkar för att stödja och stimulera små barns språkutveckling. Inom ett projekt kallat Samverkan BVC – bibliotek för
barns språkutveckling forskning och best practice (Region Halland)
sammanställdes och analyserades resultat från svenska och internationella projekt där barnhälsovård och bibliotek samverkar. Resultatet
finns presenterat i rapporten Dags att höja ribban!?.25 Man lät också
kartlägga nivån av samverkan mellan bibliotek och barnhälsovård i
Sverige. Resultatet av det arbetet finns presenterat i rapporten
Samverkan mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige: en utökad
kartläggning och nulägesbeskrivning.26 Rapporten, som bygger på
enkäter till bland annat BVC-sjuksköterskor och bibliotekarier, visar
att svenska bibliotek och BVC ofta samarbetar vad gäller gåvoböcker,
men att fördjupade och långsiktiga samarbeten som följs upp och
utvärderas är ovanligt. Kartläggningen visar också att den vanligaste
formen för samarbete är bokgåvor till barn under två år, och den näst
vanligaste är samarbete kring föräldrautbildningar. Vanligt förekommande är också att BVC delar ut bibliotekets broschyrer om språk och
läsning, översatta till många olika språk. Den målgrupp man oftast
vänder sig till är barn 0–2 år och deras föräldrar. Man samarbetar också
kring mer specifika målgrupper, som barn med språkstörningar och
flerspråkiga barn och deras föräldrar.
24
25
26

Rydsjö (2012). Se även Rydsjö (2017).
Rydsjö (2012).
Lundh och Michnik (2014).
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I rapporten Samverkan mellan folkbibliotek och barnhälsovård i
Sverige pekas sex angelägna utvecklingsområden ut vad gäller samverkan mellan bibliotek och barnhälsovård och som här återges i nedkortad form.
• Föräldrautbildningar. Det finns en stor utvecklingspotential vad
gäller bibliotekens medverkan i föräldrautbildningarna. Det handlar om alltifrån att överhuvudtaget få till stånd en sådan medverkan
(vilket inte finns över hela Sverige i dag) till att bibliotekets
medverkan fungerar som en integrerad del av föräldrautbildningen.
• Gemensam planering, marknadsföring och uppföljning av samarbetsprojekt. För att fördjupa samverkan och skapa långsiktighet
krävs att man arbetar med tydliga mål, syften och ansvarsfördelning, marknadsföring, dokumentation och uppföljning.
• Användarundersökningar. Uppföljning i form av användarundersökningar krävs på både kort och lång sikt. Det saknas i synnerhet
undersökningar riktade till barnen och deras föräldrar.
• Skriftliga överenskommelser. Lokala samarbetsprojekt saknar ofta
skriftliga överenskommelser, med gemensamt formulerade mål
och syften. Med skriftliga överenskommelser blir ansvarsfördelningen tydligare och samarbetena mindre individberoende.
• Gemensam och regelbunden fortbildning. Det finns ett behov av
gemensam och regelbunden fortbildning i vilken läns-/regionbiblioteken och de centrala barnhälsovårdsenheterna kan spela en
stor roll.
• Förankring hos chefer och ansvariga politiker. Långsiktiga och hållbara strukturer för samarbetet mellan bibliotek och BVC förutsätter politiskt stöd på central, regional och kommunal nivå.
Sammantaget visar rapporterna Dags att höja ribban!? och Samverkan
mellan folkbibliotek och barnhälsovård i Sverige att det finns en mängd
väl beprövade metoder för att stimulera små barns språkutveckling.
Det som ofta saknas är en utvecklad samverkan mellan olika aktörer,
tillsammans med ett tydligt ledningsansvar och en tydlig politisk vilja
på alla nivåer. Samtidigt finns i dag flera goda exempel på växande verk-
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samheter som bygger på sådan utvecklad samverkan, såsom exempelvis Språknätet i Uppsala län, Språk-kedjan i Region Halland och den
nationella satsningen Bokstart.27
3.4.2

Samverkan mellan bibliotek och förskola

En viktig samverkansform beträffande de yngsta barnens språkutveckling och intresse för läsning är den mellan bibliotek och förskola. Folkbiblioteken spelar en viktig roll för barnens tillgång till
litteratur och som kompletterande pedagogisk kompetens. Samarbeten mellan folkbibliotek och förskolor förekommer på många håll
i landet. Flera projekt har också initierats med syftet att just utveckla
samarbetet mellan bibliotek och förskola, exempelvis projektet Lekaspråka-lära, som pågick under åren 2002–2004 på initiativ av
dåvarande Myndigheten för skolutveckling och Statens kulturråd. Ett
senare exempel är projektet Give me five i Västerbotten, som pågick
under 2010–2014 och som syftade till att få till stånd ett fördjupat
samarbete mellan förskola och bibliotek. Ett annat exempel är den
ideella föreningen Läsrörelsens projekt BERÄTTA, LEKA, LÄSA
som involverade 31 kommuner och pågick under 2013–2015 med
målet att utöka och stimulera barns tidiga möte med litteratur. Ett
exempel på mer permanent verksamhet är Mölndals litteraturprofilerade förskolor.28
Det finns alltså flera insatser kring läsning i förskolan, både i form
av tidsbegränsade projekt och mer permanent verksamhet. Samtidigt
är det långt ifrån alla förskolor som ser biblioteken som en självklar
samarbetspartner.29 Samarbetet mellan bibliotek och förskola har
också minskat på många håll i landet till följd av ekonomiska neddragningar och organisationsförändringar genomförda under 1980och 1990-talen.30 I Litteraturutredningens slutbetänkande konstateras
att många, men långt ifrån alla, förskolor har samarbeten med folkbibliotek. Antingen besöker förskolan barnbibliotek eller bokbussar
eller så kommer en barnbibliotekarie regelbundet till förskolan med
böcker.31
Se vidare Rydsjö (2017).
För dessa och fler exempel se Andersson (2015).
29
Rydsjö (2003).
30
Rydsjö och Elf (2007).
31
SOU 2012:65.
27
28
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Förskolans tillgång till eller samarbete med bibliotek är inte reglerad, vilket gör frågan om tillgången till litteratur i förskolan särskilt
angelägen. En annan viktig fråga är vad man gör med litteraturen i den
dagliga verksamheten. I en rapport från Statens skolinspektion, som
totalt omfattar 42 förskolor, påpekas att personalen i en del förskolor
har ett medvetet förhållningssätt till hur de väljer ut böcker och hur
de placerar böckerna i förskolan, samtidigt som många ”verkar ha ett
oreflekterat sätt att hantera barnbokslitteraturen, mera som ett tidsfördriv än en lärandemöjlighet”.32 I studien Litteraturläsning i förskolan, som bygger på observationer vid 40 olika förskolor i olika delar
av landet, observeras stora skillnader mellan förskolorna vad gäller
nedlagd tid på lässtunder, stora skillnader vad avser tillgången på
böcker, samt en generell avsaknad av ett bakomliggande syfte eller en
medveten tanke med valet av litteratur.33 Som kontrast till denna
något dystra bild står exempelvis Lunds växande verksamhet med
förskolebibliotek, som är ett systematiskt samarbete mellan folkbibliotek och förskolorna i Lund och där litteraturen utgör en integrerad
del av den dagliga verksamheten i förskolan.

3.5

Några aktuella statliga insatser gällande
små barns språkutveckling

3.5.1

Bokstart

Kulturrådet har sedan 2014 i uppdrag att initiera, samordna och följa
upp läsfrämjande verksamhet utanför skolan. Ett initiativ inom ramen
för detta uppdrag är Bokstart, en nationell satsning på små barns
språk- och läsutveckling. I Sverige startades en försöksverksamhet
med Bokstart 2015 med tre pilotprojekt i delar av Göteborg, Landskrona och Södertälje och med inspiration hämtad från engelska
Bookstart och danska Bogstart. Satsningen har sedan dess spridits till
fler platser runt om i landet. Utöver Västernorrland och Jämtland
Härjedalen som redan arbetar med Bokstart, har bland annat Gotland,
Skåne, Blekinge och Kronoberg fått bidrag från Kulturrådet för att
starta Bokstart-verksamhet.
Skolinspektionen (2012a).
Damber m.fl. (2013). Som konstaterats av Andersson (2015) kan iakttagelserna från Litteraturläsning i förskolan ställas mot vad flera forskare identifierat som de viktigaste faktorerna för att
skapa läsmotivation hos unga, såsom relevans, tillgång, tid, val, och möjlighet till interaktion
kring det lästa.
32
33
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Bokstart riktar sig till familjer och syftar bland annat till att stärka
föräldrar i deras roll i att tidigt stimulera sina barns språk och kommunikation. Bokstart drivs av folkbiblioteken i samarbete med barnhälsovården. Arbetet bygger även på samverkan med exempelvis
familjecentraler, förskolan och civilsamhället. Inom Bokstart arbetar
man bland annat med gåvoböcker, hembesök och språkstimulerande
aktiviteter på biblioteken. En framgångsfaktor är samverkan mellan
folkbibliotek, barnhälsovård och förskola, där samtliga har i uppdrag
att stödja barns språkutveckling men utifrån skilda kompetenser och
infallsvinklar.
Bokstart har sitt ursprung i det brittiska bokgåvoprogrammet
Bookstart som började som ett projekt i Birmingham 1992, på initiativ
av den ideella läsfrämjandeorganisationen Booktrust. Bokstartprogram finns nu i närmare 40 länder. Forskning visar att föräldrar som
deltagit i bokstartsprogram läser mer med sina barn och de går oftare
till biblioteket. De blir också mer medvetna om läsningens roll för
språkutvecklingen.34
Kulturrådet har i uppdrag att under 2017–2020 utvidga Bokstart
till fler regioner och till att även involvera förskolan. Som en del i
utvidgningen erbjuder Kulturrådet även möjlighet att söka bidrag för
regionala och kommunala satsningar på små barns språkutveckling
och även för utveckling av språknätverk.
3.5.2

Läsfrämjande insatser i förskolan

Kulturrådet har fått i uppdrag att under 2018 genomföra en satsning
på läsfrämjande insatser i förskolan.35 Syftet är att stärka förskolornas
läsfrämjande arbete och skapa intresse för läsning hos både barn och
föräldrar. Uppdraget ska redovisas senast den 1 september 2019.
Kulturrådet ska:
• erbjuda ett brett urval av lämpliga titlar som tagits fram av sakkunniga och urvalet ska ske med utgångspunkt i verkens kvalitet
och innehålla titlar inom såväl olika genrer som på olika språk, inklusive minoritetsspråken, samt beakta barns olika förutsättningar,
• tillse att förskolorna kan beställa titlar inom ramen för urvalet och
få dem distribuerade till sig utan kostnad,
34
35

Se vidare Rydsjö (2012), (2017); Andersson (2015).
Regeringen (2018b).
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• tillhandahålla en handledning om högläsning och annan läsfrämjande verksamhet i förskolan,
• tillhandahålla informationsmaterial till föräldrar om högläsningens
betydelse och hur en för barnen språkutvecklande högläsning kan
gå till,
• främja samverkan mellan förskolor och folkbibliotek när det gäller
det läsfrämjande arbetet.
3.5.3

Läslyftet i förskolan

Statens skolverk fick i december 2013 i uppdrag att genomföra fortbildning för lärare i läs- och skrivutveckling, ett arbete som fick
namnet Läslyftet.36 I uppdraget ingick även att ta fram stödmaterial
till förskolpedagoger i deras arbete att stimulera barns språkutveckling i förskolan.
I december 2016 fick Skolverket uppdraget att inom ramen för
Läslyftet även genomföra fortbildning av förskollärare i språk, läs- och
skrivutveckling.37 I uppdraget ingår att utbilda handledare som ska
handleda grupper av förskollärare inom området språk-, läs- och skrivutveckling. Bakgrunden till uppdraget är att läsförmåga och tillgången
till språk är av stor betydelse redan från tidig ålder. Av läroplanen för
förskolan framgår att språk och lärande hänger oupplösligt samman
liksom språk och identitetsutveckling.
Skolverket har i dagsläget tagit fram fem webbmoduler (utbildningsmaterial på webben) som riktar sig specifikt till förskolan. Modulerna som rör språk- och läsutveckling tar bland annat upp vikten av
högläsning, berättande, strukturerade samtal om olika texter, interkulturell kommunikation och hur undervisningen kan stötta flerspråkiga barn.
Läslyftet pågår i sin nuvarande form till och med 2020.

36
37

Regeringen (2013a).
Regeringen (2016a).
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Förslag och bedömningar gällande små barns
språkutveckling

Delegationens förslag: Det ska framgå av läroplanen för förskolan
att förskolan ska sträva efter att utveckla barnens intresse för
litteratur.
Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram stödmaterial om hur
man kan arbeta med litteratur i förskolan i syfte att stärka litteraturens ställning i det dagliga arbetet i förskolan.
Personalen i förskolan ska i större utsträckning ges förutsättning att delta i Läslyftet, exempelvis genom att fler handledare med
inriktning mot förskola utbildas.
Delegationens bedömning: Kulturrådet bör med sin kunskap
inom området långsiktigt stödja kommuner som i samverkan med
BVC, folkbibliotek och förskolor arbetar med små barns språkutveckling och även verka för att fler kommuner påbörjar en samverkan kring små barns språkutveckling. Arbetet bör ske i samverkan med Skolverket och Socialstyrelsen.
Kulturrådet bör i samverkan med Skolverket och Socialstyrelsen genomföra mer generella informationsinsatser riktade till
föräldrar om vikten av tidig språkstimulans.
Huvudmännen bör verka för att stärka samverkan mellan förskolor och folkbibliotek i syfte att öka barnens tillgång till språk
och litteratur.

Litteratur i förskolan: läroplan, stödmaterial
och kompetensutveckling
Det är av yttersta vikt att barnen får en tidig relation till skriftspråket.
Särskilt viktigt är detta för barn som kommer från hem där läs- och
skrivaktiviteter förekommer i lägre grad. Skolinspektionen har påtalat
att många förskolor verkar hantera barnlitteratur på ett oreflekterat
sätt och forskare har pekat på en generell avsaknad av ett bakomliggande syfte eller en medveten tanke med valet av litteratur i förskolan.
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I studien Litteraturläsning i förskolan påtalas att litteraturläsning
påfallande ofta tycks vara ett försummat område i förskolans pedagogiska verksamhet. Förutom stora skillnader mellan förskolorna vad
avser tillgång till litteratur samt nedlagd tid på lässtunder, är det
vanligaste sammanhanget för läsning den så kallade ”läsvilan”. Bara
enstaka exempel gällde urval av litteratur i anslutning till ett mer
övergripande tema. Vidare förekom samtal sparsamt i samband med
läsningen, liksom andra former av uppföljning av läsningen såsom
bildarbete eller dramatiseringar.38
I dag framgår det av läroplanen för förskolan att förskolan ska
sträva efter att bland annat utveckla barnens intresse för bilder, texter
och olika medier. Mot bakgrund av stora skillnader mellan landets
förskolor med avseende på tillgång till litteratur och pedagogisk verksamhet kring litteratur, föreslår delegationen att det i läroplanen ska
framgå att förskolan även ska sträva efter att utveckla barnens intresse
för litteratur.
Kulturrådets uppdrag om läsfrämjande insatser i förskolan ger
förutsättning för mer litteratur i förskolan. Delegationen ser det som
särskilt positivt att Kulturrådet även ska tillhandahålla en handledning
om högläsning och annan läsfrämjande verksamhet som ett stöd till
förskolans personal. Delegationen anser dock att ytterligare kompetenshöjande insatser behöver genomföras i förskolan och föreslår
därför att personalen i förskolan i större utsträckning ska ges förutsättning att delta i Läslyftet, exempelvis genom att fler handledare utbildas eller genom andra insatser. Genom dessa kompetenshöjande
insatser finns förutsättningar för ett mer reflekterat arbetssätt med
litteratur i förskolan, som också kan öka intresset för läsning bland
barnen.
Oavsett om man som förskollärare, barnskötare eller annan pedagogisk personal i förskolan deltar i Läslyftet eller andra kompetenshöjande insatser gällande språkutveckling kan det, utöver Kulturrådets kommande handledning, finnas behov av stödmaterial i arbetet
med litteratur i förskolan. Vi föreslår därför att ett stödmaterial om
hur man kan arbeta med litteratur i förskolan tas fram av Skolverket.
Stödmaterialet bör vara utformat på ett sätt som gör att flera personalkategorier ska kunna ha möjlighet att ta del av det.

38

Damber m.fl. (2013).
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Vikten av samverkan kring små barns språkutveckling
och informationsinsatser riktade till föräldrar
Det finns flera goda exempel på hur barnhälsovård och folkbibliotek i
Sverige samverkar för att stödja och stimulera små barns språkutveckling, men det finns också flera utvecklingsområden. Till utvecklingsområdena hör bland annat bibliotekens medverkan i föräldrautbildningarna, gemensam planering och uppföljning av projekt, användarundersökningar, gemensam och regelbunden fortbildning samt förankring hos chefer och ansvariga politiker. Det finns också flera lovvärda insatser kring samverkan mellan bibliotek och förskola, både i
form av tidsbegränsade projekt och mer permanent verksamhet.
Samtidigt är det långt ifrån alla förskolor som ser biblioteken som en
självklar samarbetspartner, och tvärtom.
För att höja den nationella standarden på samverkan mellan barnhälsovård, förskola och folkbibliotek gör delegationen bedömningen
att Kulturrådet bör, med sin kunskap inom området, långsiktigt stödja
kommuner som i samverkan med BVC, folkbibliotek och förskolor
arbetar med små barns språkutveckling, till exempel genom Bokstart
eller liknande initiativ. Samtidigt bör Kulturrådet verka för att få fler
kommuner att samverka kring barns tidiga språkutveckling. För att ge
goda förutsättningar för att kunna stödja samt verka för att fler kommuner samverkar kring små barns språkutveckling bör samverkan
börja på myndighetsnivå, det vill säga mellan Kulturrådet, Skolverket
och Socialstyrelsen.
Forskning pekar på ett starkt samband mellan tillgång till skriftspråk i hemmet och utvecklad läsförmåga. Att omges av läsande
personer, att ha tillgång till böcker, tidskrifter och tidningar i hemmet,
att överhuvudtaget vistas i en miljö där läsning värdesätts är väsentligt
för barns läsutveckling. Särskilt viktigt för barns läsutveckling är
föräldrarnas engagemang, även om andra personer i barnets närhet
kan ha väl så stor betydelse. Föräldrar som uppskattar att läsa och vill
dela den erfarenheten med sina barn förmedlar en positiv attityd till
läsning, vilket kan bli avgörande för ett barns läsförmåga. Av vikt är
också vad som brukar kallas för språklig medvetenhet, vilket kan delas
in i: fonologisk medvetenhet, grammatikalisk medvetenhet, semantisk medvetenhet och pragmatisk medvetenhet. Av dessa anses den
fonologiska medvetenheten vara av särskilt betydelse för den tidiga
utvecklingen av läsandet och skrivandet. Ordförrådet är en annan
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viktig kunskap som också har betydelse för hur läsningen utvecklas.
Ett tillräckligt omfattande ordförråd är en viktig förutsättning för
läsförståelse. Förutom att rikta insatser genom Bokstart och liknande
initiativ gör delegationen bedömningen att även mer generella insatser
bör riktas till föräldragruppen som helhet. Delegationens anser därför
att Kulturrådets uppdrag om att bland annat ta fram informationsmaterial till föräldrar om högläsningens betydelse är ett steg i rätt
riktning. Samtidigt anser vi att detta är ett ytterligare område som
lämpar sig för samverkan mellan Kulturrådet, Skolverket och Socialstyrelsen. Vår bedömning är att dessa myndigheter tillsammans bör ta
fram informationsinsatser till föräldrar som handlar om vikten av tidig
språkstimulans i mer generella termer.
Ökad samverkan mellan förskola och folkbibliotek
Såväl ekonomisk som social och kulturell bakgrund har stor betydelse
för barns läsutveckling.39 Inte minst mot bakgrund av hur socioekonomisk bakgrund samvarierar med läsresultat är arbetet med läsning i förskolan betydelsefullt. Förskolor som arbetar aktivt med
litteratur och högläsning kan bidra till att skapa mer likvärdiga förutsättningar för barns senare läsutveckling. I Sverige går 84 procent av
alla 1–5-åringar i förskola och bland 4- och 5-åringarna går drygt
94 procent av barnen i förskola.40 Insatser i förskolan når alltså majoriteten av de yngre barnen, oberoende av socioekonomisk bakgrund. En
forskningsöversikt från Vetenskapsrådet över likvärdighet i förskolan
pekar bland annat på att en förskoleverksamhet av hög kvalitet är
speciellt betydelsefull för barn från missgynnade förhållanden, för
utsatta barn och för barn från minoritetsgrupper.41
Samarbeten mellan folkbibliotek och förskolor förekommer på
många håll i landet och flera projekt har också initierats med syftet att
utveckla ett sådant samarbete. Samtidigt uppfattar långt ifrån alla
folkbibliotek förskolan som en självklar samarbetspartner, och tvärtom. Folkbiblioteken spelar en viktig roll för barnens tillgång till
litteratur i förskolan och som kompletterande pedagogisk kompetens.
Delegationen är positiv till den del av Kulturrådets uppdrag om läsfrämjande insatser i förskolan som avser att Kulturrådet ska främja
39
40
41

Fredriksson och Taube (2012).
Skolverkets officiella statistik för förskolan hösten 2017.
Vetenskapsrådet (2015).
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samverkan mellan förskolor och folkbibliotek. För att skapa förutsättningar för en långsiktig samverkan vill vi dock betona att även
huvudmännen bör verka för att stärka samverkan mellan förskolor
och folkbibliotek i syfte att öka likvärdigheten för barns tillgång till
språk och litteratur.
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4

Läsning i skolan

I följande kapitel beskriver vi inledningsvis hur vi valt att avgränsa
området. Därefter följer reglering och ansvar för läsundervisningen i
skolan. Vi beskriver vad Skolinspektionen kunnat konstatera under
sina granskningar av läsning i skolan samt några forskares rekommendationer vad avser läs- och litteraturundervisning. Sedan följer en
beskrivning av några aktuella statliga insatser gällande läsning i skolan.
Avslutningsvis ger vi våra bedömningar inom området.
Figur 4.1

Boksamtal i skolan är ett av flera sätt att skapa intresse för litteratur och läsning bland barn och unga.
Illustration: Louise Winblad.
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Läsinsatser ska anpassas till elevers olika
förutsättningar och behov

Utbildningen i skolväsendet syftar till att alla barn och elever ska få
utveckla kunskaper och värden. Utbildningen ska utformas med hänsyn till barnens och elevernas olika behov. En strävan ska vara att uppväga skillnader i barnens och elevernas förutsättningar att tillgodogöra
sig utbildningen.1
Detta innebär att olika elever behöver olika former av insatser när
det exempelvis gäller området läsning. Elever som har läs- och skrivsvårigheter behöver vissa typer av insatser. Elever som inte har några
svårigheter med att läsa men inte tycker om att läsa behöver andra
former av insatser. Elever som inte har några svårigheter och som läser
mycket behöver insatser för att utvecklas ytterligare. Inom dessa
elevgrupper finns det också elever som kan komma att behöva särskilda
insatser, till exempel elever med ett annat modersmål än svenska samt
elever som tillhör de nationella minoriteterna. Som lärare är det viktigt
att känna sina elever och veta att det krävs olika insatser för olika elever
när det gäller att utveckla deras läsförståelse och motivera dem att läsa
mer. Just elevernas läsmotivation eller läsintresse är ett område, jämte
likvärdigheten, som visar på en utveckling i fel riktning.2
Att utmana och stödja alla elever i deras läsning och samtidigt se
dem som resurser i läsundervisningen, eller undervisningen i stort,
ställer krav på både kompetens och en uppsättning av metoder och
arbetssätt. Läraren är en av de viktigaste faktorerna för elevernas kunskapsutveckling och vi har därför valt att i detta kapitel sätta fokus på
några viktiga områden som kan vara ett stöd i lärares läsundervisning.

4.2

Reglering och ansvar

4.2.1

Läroplanerna

Alla lärare i den obligatoriska skolan har ansvar för elevernas språkutveckling i skolan och inom sina respektive ämnen. Motsvarande
gäller för lärarna i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan som enligt
respektive läroplan ska organisera och genomföra arbetet så att eleven
får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling.
1
2

1 kap. skollagen (2010:800).
Se bilaga 2, Rapport om läsförmåga, läsvanor och läsintresse bland barn och ungdomar i Sverige.
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Av läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet
framgår att skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången
grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt
och nyanserat sätt.3 Motsvarande skrivningar finns i läroplanerna för
specialskolan4 respektive sameskolan.5 I läroplanen för grundsärskolan framgår att varje elev efter genomgången grundsärskola kan
använda det svenska språket i tal och skrift på ett nyanserat sätt.6
Den 1 juli 2016 förtydligades förskoleklassens uppdrag i samband
med att ett avsnitt om syfte och centralt innehåll fördes in i berörda
läroplaner. I läroplanerna framgår nu att förskoleklassen ska ta tillvara
elevernas nyfikenhet och ge dem möjlighet att utveckla sitt intresse
för och sin förmåga att kommunicera med tal- och skriftspråk genom
att ge dem möjligheter att läsa, lyssna på samt skriva och samtala om
såväl skönlitteratur som andra typer av texter.
Även om alla lärare har ansvar för elevernas språkutveckling har
lärarna i de lägre årskurserna ett särskilt ansvar för elevernas läsinlärning och lärarna i svenska och svenska som andraspråk har ett
särskilt ansvar för elevernas läs- och skrivutveckling. I kursplanerna
för svenska och svenska som andraspråk i grundskolan anges bland
annat att eleverna genom undervisningen ska utveckla sin förmåga att
läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften.
Motsvarande skrivningar finns i läroplanerna för specialskolan respektive sameskolan. I läroplanen för grundsärskolan anges bland annat att
eleverna genom undervisningen ska utveckla sin förmåga att läsa,
förstå och reflektera över olika texter samt att bearbeta innehållet i
litteratur, bilder, film, teater, drama och andra medier. I ämnesplanen
för svenska i gymnasieskolan anges att undervisningen ska ge eleverna
förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa, arbeta med, reflektera
över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.7 Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som
män, samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. I
ämnesplanen för svenska som andraspråk i gymnasieskolan anges att
SKOLFS 2010:37.
SKOLFS 2010: 250.
5
SKOLFS 2010:251.
6
SKOLFS 2010: 255.
7
SKOLFS 2011:144.
3
4
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undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och reflektera över texter av olika slag.8 Eleverna ska även
ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att läsa och reflektera över
skönlitteratur i skilda former och från olika delar av världen. I ämnesplanen i svenska och svenska som andraspråk för gymnasiesärskolan
anges att undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla
sin förmåga att läsa och reflektera över skönlitteratur och andra typer
av texter från olika medier.9
4.2.2

Lärarutbildningen

Lärarutbildningarna ska ge blivande lärare tillräcklig kunskap och
kompetens för att arbeta i skolan och då även vara rustade att möta
elever med olika förutsättningar och behov. Nuvarande lärarutbildningar infördes hösten 2011 och ersatte den dåvarande gemensamma
lärarexamen med fyra nya yrkesexamina: förskollärarexamen, grundlärarexamen, ämneslärarexamen och yrkeslärarexamen.10
Grundlärarexamen ges med tre inriktningar: Grundlärarexamen
med inriktning mot arbete i fritidshem, Grundlärarexamen med
inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1–3,
och Grundlärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans
årskurs 4–6. Ämneslärarexamen ges med två inriktningar: Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 7–9
och Ämneslärarexamen med inriktning mot arbete i gymnasieskolan.
De examensbeskrivningar som reglerar lärar- och förskollärarutbildningarnas innehåll omfattar dels krav på utbildningens omfattning vad gäller högskolepoäng som helhet och för olika ämnen,
dels krav på vilka kunskaper och färdigheter som studenten ska uppvisa för att respektive examen ska kunna erhållas.11 Av tabell 4.1 framgår vilka konkret formulerade krav som ställs vad gäller språkinlärning
och språkutveckling för respektive examen och inriktning.

SKOLFS 2011:144.
SKOLFS 2013:148.
10
Examensmålen för respektive utbildning regleras i högskoleförordningens bilaga 2, examensordningen.
11
Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2 examensordningen.
8
9
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Examensbeskrivningarnas krav

Examen

Exempel på krav som studenten ska ha uppnått för examen

Förskollärarexamen

Visa fördjupad kunskap om barns kommunikation och språkutveckling.
Visa kunskap om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.
Visa fördjupad kunskap om grundläggande läs-, skriv- och
matematikinlärning och om barns kommunikation och språkutveckling.
Visa kunskap om fördjupad läs- och matematikutveckling
Visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa
kännedom om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.
Ingen särskild skrivning om språkinlärning eller språkutveckling.
Ingen särskild skrivning om språkinlärning eller språkutveckling.

Grundlärarexamen F 3
Grundlärarexamen 4 6
Grundlärarexamen,
Fritidshemmet
Ämneslärarexamen
Yrkeslärarexamen

Källa: Högskoleförordningens bilaga 2, examensordningen.

4.3

Skolinspektionens kvalitetsgranskningar
av läsundervisningen

Statens skolinspektion har under ett flertal år granskat olika aspekter av
läsundervisningen i skolan.12 Utifrån granskningarna ger Skolinspektionen rekommendationer eller lyfter fram utvecklingsområden
baserade på aktuell forskning. Utvecklingsområden som inspektionen
under åren lyft fram är bland annat:
• eleverna bör möta olika texter utifrån varje elevs utvecklingsnivå,
erfarenheter och intressen,
• anpassning av undervisningen vid läs- och skrivsvårigheter/ dyslexi
bör ingå som en del i den dagliga ämnesundervisningen och anpassningen ska i första hand ske inom den ordinarie klassens ram,
• lärare behöver kompetensutveckling inom området läs- och skrivutveckling/dyslexi,
• strukturerade samtal om skönlitteratur kan få stor betydelse för
elevernas läsning och läraren bör bearbeta texterna tillsammans
med eleverna,
• skolbiblioteken är viktiga för att öka elevernas läsintresse,
• digitala medier kan ge lust och motivation, särskilt för pojkar,

12

Skolinspektionen (2010a, 2012b, 2014, 2015b).
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• rektorerna bör kartlägga det kompetensbehov som finns i skolorna
när det gäller läsprocessen i undervisningen och se till att kompetensutveckling sker på området.
Den senaste granskningen som inspektionen gjorde inom området
visar att arbetet med läs- och skrivstrategier har fått en något mer
framskjuten position och att eleverna får möjlighet att möta och
arbeta med olika slags texter inom skönlitteratur och sakprosa.13
Följande utvecklingsområden lyfter dock inspektionen fram:
• lärare behöver i betydligt högre grad ge elever möjlighet att förstå
vad de ska lära sig och varför,
• lärare behöver i betydligt högre grad aktivt visa och vägleda
eleverna samt ge dem möjlighet att samtala om texter, både egna
och andras,
• lärare och rektorer behöver följa upp hur elevernas intresse för
läsning och skrivning utvecklas.

4.4

Rekommendationer utifrån forskning gällande
läsning i skolan

4.4.1

Läsundervisning

I en kunskapsöversikt från Vetenskapsrådet om läs- och skrivundervisning för yngre elever ges några forskningsbaserade rekommendationer till lärare:14
• så kallade språklekar bör ingå som en fundamental del i förskoleklassens verksamhet,
• lärare med ansvar för den allra första läsinlärningen bör använda sig
av explicit och systematisk undervisning om bokstäver, ljud och
ords betydelsebärande delar och denna undervisning ska vara integrerad med annan undervisning för att skapa ett balanserat läsprogram,

Skolinspektionen (2016).
Taube, Fredriksson och Olofsson (2015). För en diskussion om hur man kan arbeta i skolan
för att stödja barns läs- och skrivutveckling se även Liberg (2006).
13
14
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• eleverna ska läsa mycket och ofta så att deras avläsning automatiseras, det vill säga så att de läser med flyt och då behöver de läsa
både tyst och högt,
• ett hinder för läsförståelse är att eleverna inte förstår vad ett ord
betyder och forskning har visat att kunskap om ord kan åstadkommas med hjälp av flera olika undervisningsmetoder,
• elever som är i risk för svårigheter behöver få stöd så tidigt som
möjligt, till exempel genom en-till-en-interventioner.
I forskningsbakgrunden till ett av Skolverkets bedömningsstöd pekas
ett antal områden ut som särskilt viktiga för elevers läs- och skrivundervisning.15 Det handlar om att eleven får möjlighet att utveckla:
• strategier för att fördjupa förståelsen,
• motivation, intresse och engagemang för läsande och skrivande.
Hur väl en elev lyckas med dessa färdigheter hänger samman med vilka
texter och textuppgifter eleven möter. Det är också viktigt att elever
får:
• läsa och skriva tillsammans med andra,
• möta läsandet och skrivandet i ett mer omfattande sammanhang,
och
• att läraren följer upp det lästa eller skrivna med samtal eller med
andra uttrycksformer.
I kunskapsöversikten Läsning, läsvanor och läsundersökningar pekas
några ytterligare utvecklingsområden ut gällande elevers läsning:16
• det är viktigt att lärares kunskaper om läsning och om hur elever
lär sig läsa ökas och ständigt uppgraderas,
• för att förbättra läsundervisningen är det centralt att aktivt arbeta
med kartläggningen av elevernas läsfärdigheter och också sätta in
stöd tidigt,

15
16

Skolverket (2017b).
Fredriksson och Taube (2012).
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• för att ge alla barn en möjlighet att utveckla goda läskunskaper är
det nödvändigt att arbeta strukturerat med elevers lärande av
läsning,
• barn och ungdomar behöver fortsatt stöd för att utveckla lässtrategier även efter det att de knäckt läskoden och detta inkluderar
både kunskaper om hur man bearbetar text och kunskaper om hur
man läser olika typer av texter,
• det är viktigt att arbeta med läsning och skrivning i alla skolans
ämnen eftersom dessa förmågor är centrala för att utveckla kunskaper i samtliga ämnen,
• på samma sätt som elever behöver läsa olika typer av texter för att
utveckla sina lässtrategier behöver de också stöd i att utveckla sin
läsning av digitala texter.
Språkutvecklande undervisning
Språkutvecklande undervisning kan utformas på många sätt och utformningen beror till viss del på vilket ämne som är aktuellt. Det finns
forskning som visar att en ämnesspecifik och språkutvecklande undervisning ska vara kontextrik och innehålla både språklig stöttning och
mycket interaktion. För att genomföra denna typ av undervisning
behöver lärare planera och genomföra undervisningen på ett sätt som
gynnar både språk- och kunskapsutveckling, alltså en undervisning
”där språket ständigt sätts i fokus i alla ämnen och där språk och innehåll integreras så att språket utvecklas parallellt med ämneskunskaperna”.17
Läraren bör använda varierade arbetssätt som tillåter eleverna att
vara språkligt aktiva. Läraren behöver också vara ämnesspråkligt medveten och kontinuerligt analysera vad som utmärker det aktuella
ämnets språk, till exempel i de texter som används i undervisningen.
På så sätt ökar lärarens kunskaper om ämnesspråket i det aktuella
ämnet och det blir också möjligt att identifiera sådant som rent
språkligt kan utgöra hinder för elevernas kunskapsutveckling, vilket
kan bidra till att gapet mellan elevens vardagsspråk och ämnesspråket
minskar.18
17
18

Gibbons (2013).
Skolverkets hemsida (april 2018).
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Rekommendationer utifrån forskning om flerspråkighet
Svensk didaktisk andraspråksforskning är än så länge rätt blygsam.
I en nordamerikansk forskningsöversikt sammanfattas vad som visat
sig gynna flerspråkiga elevers lärande i olika skolämnen.19 Det handlar
om att läraren:
• betonar läsning och skrivande,
• betonar muntlig framställning, lyssnande och visualiseringar,
• betonar tankemässigt krävande uppgifter,
• känner till och kan analysera språket i sitt ämne,
• fokuserar på en medveten utveckling av ordförrådet i ämnet,
• förstår vilka texter som är ämnestypiska och vad som kännetecknar
dem,
• undervisar om vad som utmärker olika texter i ämnet och också
om olika lärandestrategier, och använder olika typer av formativ
bedömning av elevernas prestationer,
• skapar en elevcentrerad klassrumsmiljö.
Av kunskapsöversikten Greppa flerspråkigheten – en resurs i lärande
och undervisning20 framgår att flerspråkigt arbete ger resultat på många
olika sätt för elevers kognitiva utveckling med medföljande positiv
språk- och kunskapsutveckling. Bland annat betonas betydelsen av att
stödja flerspråkiga elevers identitetsutveckling genom att bejaka deras
flerspråkighet och mångkulturalitet, eftersom ett sådant arbete kan
stärka elevernas självbild och bidra till att de känner att det de har med
sig in i lärandesituationen är av värde. Vidare pekar översikten på
positiva effekter av föräldrars aktiva deltagande i sina barns kunskapsutveckling. En annan aspekt är att användande av flerspråkiga resurser
i lärandet innebär tidsvinster för flerspråkiga elever, genom att de kan
fortsätta sitt lärande och inte behöver stanna upp i sin kunskapsutveckling för att först lära sig svenska. Av översikten framgår även
att internationell forskning visar att elever får bättre resultat om de får
använda alla sina språk som resurser. Däremot finns hitintills endast
19
20

Skolverket (2012).
Skolverket (2018d).
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en begränsad svensk forskning som visar korrelation mellan måluppfyllelse och arbete med flerspråkiga resurser i klassrummet.
Läsförståelse
I kunskapsöversikten Att läsa och förstå21 belyser Barbro Westlund vad
rektor, lärare och elever gemensamt kan göra för att arbeta med läsförståelse.22 Westlund pekar bland annat på vikten av en medveten
undervisning i läsförståelse redan i de första skolåren och att eleverna
sedan behöver få fortsatt stöd genom hela grundskolan. En god läsförståelse påverkar möjligheterna att utveckla kunskap i alla skolämnen genom hela skoltiden.
Westlund betonar bland annat betydelsen av att elever får stöd i
undervisningen för att förstå hur de kan ta sig an en ny text. Framför
allt poängteras vikten av att undervisa om väsentliga lässtrategier, inte
minst för elever med lässvårigheter. Detta var även en av slutsatserna
i det så kallade Konsensusprojektet,23 som underströk att ett centralt
problem vad gäller skolan består i att lärare inte tar tag i läs- och
skrivsvårigheter tillräckligt snabbt.24 En annan aspekt som Westlund
lyfter fram är att olika texter kräver olika typer av läsförståelse. Vanligen förknippas elevers läsutveckling med ämnet svenska. I dag betonar allt fler forskare betydelsen av alla lärares ansvar att utveckla
elevers språk kopplat till det ämne eller de ämnen som de undervisar
i. De olika skolämnena kräver delvis olika typer av läsning. Läsning
inom ämnena naturvetenskap och matematik handlar exempelvis i hög
grad om att förstå orsaker, samband mellan olika faktorer och resultat.
Läsning inom samhällsvetenskap och historia ställer inte minst krav
på kritisk källgranskning. En skönlitterär text kan läsas på en mängd
olika sätt beroende på de tolkningsinstrument som tillhandahålls och
de kontexter som aktualiseras.

Skolverket (2016a).
För vidare läsning kring läsförståelseundervisning utöver Westlunds kunskapsöversikt se
exempelvis Bråten (2008), Reichenberg och Lundberg (2011), Reichenberg (2014), Westlund
(2009, 2015a, 2015b, 2017), Schmidt (2016).
23
Det s.k. Konsensusprojektet var ett forskningsprojekt bestående av 24 forskare under ledning av Mats Myrberg, med syftet att belysa sådant som forskare var eniga om vad gäller läsoch skrivsvårigheter och läs- och skrivinlärning.
24
Myrberg (2003).
21
22
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Digital läsning
Ett område som förutsätter delvis andra förmågor än den traditionella
läsningen25 är digital läsning. Generellt läser flickor bättre än pojkar.
Så är också fallet i det digitala lästest som genomfördes i PISA 2009,
men skillnaden i digital läsning mellan flickor och pojkar är mindre än
i traditionell läsning. I Sverige var skillnaden på den digitala lässkalan
26 poäng till flickornas fördel. Detta ska jämföras med den skillnad på
46 poäng som fanns på det traditionella lästestet. Samtidigt är korrelationen mellan digital läsning och traditionell läsning hög, det vill säga
en stark läsare av traditionell text är även en stark läsare av digital
text.26
Forskningsområdet kring läsförståelse av digitala texter är relativt
nytt och hur traditionell läsning och digital läsning förhåller sig till
varandra behöver undersökas mer. Avhandlingen Det digitala läsandet:
begrepp, processer och resultat behandlar läsförståelse av traditionella
respektive digitala texter bland annat utifrån könsskillnader och socioekonomiska bakgrundsfaktorer.27 Studien utgår från en distinktion
mellan läsförståelse av digitala och traditionella texter, respektive
läsförståelse av traditionella texter på skärm. Med läsförståelse av
traditionella texter avses att läsa och förstå tryckt text på papper
såsom böcker, tidningar, tidskrifter med mera. Texten är ofta linjär
och kan även innehålla illustrationer. Läsförståelse av digitala texter
innebär att läsa och förstå texter som kan innehålla hyperlänkar,
bilder, symboler, animationer och ljud, vilket bland annat ställer särskilda krav på förmågan att navigera. Läsförståelse av traditionella
texter på skärm avser läsning av text på skärm som i allt väsentligt
liknar text på papper, såsom exempelvis böcker som läses på en läsplatta. Studien pekar bland annat på att speciella förmågor och kompetenser krävs för digital läsning samt att läsförståelse påverkas av den
kontext som texterna presenteras i. Vidare tycks skillnaden mellan
pojkars och flickors resultat minska till pojkarnas fördel vad gäller
läsningen av digitala texter, vilket relateras till pojkars datorspelsvanor. Några rekommendationer för skolan som presenteras i avhandlingen är:

25
26
27

Med traditionell läsning avses läsning av tryckt text på papper.
Skolverket (2011a).
Rasmusson (2014).
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• skolan behöver ta hänsyn till att läsförståelse av digitala texter
kräver något utöver att förstå traditionell text och även bedömning
av digital läsning behöver utvecklas och praktiseras i skolan och
inte enbart i större undersökningar såsom PISA,
• skolans läsförståelseundervisning bör utökas för att bättre svara
mot den ökade digitaliseringen i samhället. Samtidigt vilar läsförståelse i digitala sammanhang i hög grad på samma förmåga som
traditionellt läsande. En satsning på digitalt läsande måste därför
samtidigt gå hand i hand med det traditionella läsandet och det
traditionella läsandet bör ha ett fortsatt stort utrymme i svensk
skolundervisning.
Läsmotivation
Enbart det faktum att någon har förmågan att läsa betyder inte att han
eller hon kommer att ägna sig åt läsning. Då läsning är en ansträngande
aktivitet som man kan välja att göra eller inte göra, krävs också
motivation.28 Läsmotivation är en angelägenhet inte bara för redan
läskunniga, det är också en förutsättning för att lära sig läsa.29
Att motivation har stor betydelse för utvecklingen av läsförmågan
har knappast gått forskningen förbi, men relationen mellan läsinlärning och läsmotivation har enligt vissa forskare inte fått den
uppmärksamhet den förtjänar.30 Den amerikanska läsforskaren Linda
Gambrell har påtalat otillräckligheten med en skolundervisning som
enbart förser elever med förmågan att avkoda och förstå text: om
elever är omotiverade att läsa kommer de aldrig att uppnå sin fulla
potential av läs- och skrivförmåga.31 Samtidigt uppfattar hon en ökad
forskning om läsmotivation under de senaste två decennierna som ett
tecken på erkännande av dess viktiga roll. Forskarna John T. Guthrie
och Allan Wigfield har argumenterat för att läsmotivation har central
betydelse för läsningens så kallade Matteus-effekt, det vill säga att bra
läsare tenderar att bli bättre, och dåliga att bli sämre: hög läskompetens ökar motivationen att läsa, och en hög motivation leder
Baker och Wigfield (1999).
Verhoeven och Snow (2001).
30
Du Toit (2004).
31
Gambrell (2011).
28
29
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till mer läsning, vilket ytterligare förbättrar läskompetensen.32 Omvänt gäller att en låg läskompetens minskar motivationen att läsa, och
en låg motivation leder till mindre läsning.
Inom läsforskningen och i pedagogiska sammanhang överhuvudtaget skiljer man mellan inre och yttre motivation. Inre motivation
innebär att motiveras av något för dess egen skull. Att läsa om något
man är intresserad av är exempel på inre motivation. Yttre motivation
innebär att engagera sig i något på grund av utifrån formulerade värden
eller krav. När exempelvis en elev eller ett barn läser för att leva upp
till en lärares eller en förälders förväntningar är det fråga om yttre
motivation. Att läsa för att få goda betyg, belönas eller vinna priser är
andra exempel på yttre motivation. Båda typerna av motivation har
betydelse för ungas läsning. Indikationer finns dock på att barn som
läser för de yttre resultat läsningen förväntas ge, tenderar att få ut
mindre av sin läsning. Belägg finns också för att läsare som är
motiverade av yttre faktorer är mer benägna att läsa ytligt än de läsare
som har en inre motivation. Generellt har de båda typerna av
motivation kommit att associeras med olika inlärningsstrategier och
typer av lärande – inre motivation med ”djupinlärning” och yttre
motivation med ”ytinlärning”. Studier pekar emellertid på att yttre
motivation kan fungera som medel för att uppnå inre motivation.33
Linda Gambrell har utifrån forskning inom fältet reading engagement sammanställt sju regler för att skapa läsmotivation hos elever.34
Till de väsentliga faktorer som skapar läsmotivation hos unga hör:
• litteraturens upplevda relevans för det egna livet,
• tillgång till ett större läsmaterial,
• generöst med tid till läsning,
• valfrihet i urvalet,
• möjlighet till social interaktion kring det lästa,
• möjlighet att framgångsrikt ta sig an krävande texter, och
• incitament som reflekterar värdet av läsning.35

Guthrie och Wigfield (2000).
Se exempelvis Wang och Guthrie (2004).
34
Gambrell (2011).
35
Se vidare Andersson (2015).
32
33
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Litteraturundervisning

Detta avsnitt avser framför allt litteraturundervisningen i gymnasieskolan men rekommendationerna går att tillämpa oavsett åldersgrupp.
Forskningen om litteraturundervisningen i skolan rymmer frågorna
om varför, vad och hur.36 Om litteraturundervisningens varför-fråga,
det vill säga hur litteraturläsningen på olika sätt kan motiveras eller
legitimeras i skolan och utanför skolan har Magnus Persson skrivit i
böckerna Varför läsa litteratur?: om litteraturundervisningen efter den
kulturella vändningen samt Den goda boken: samtida föreställningar om
litteratur och läsning.37 Persson menar bland annat att skolan domineras av en instrumentell syn på litteraturläsning, i det att litteraturläsning ofta legitimeras med hänvisning till andra värden än litteraturen själv.38
Unga vuxnas fiktionsläsning
När det gäller litteraturundervisningens vad- och hur-fråga finns i
antologin Litteraturen på undantag? Unga vuxnas fiktionsläsning i
dagens Sverige39 ett antal rekommendationer om unga vuxnas läsning.
Rekommendationerna gäller särskilt litteraturundervisningen i skolan,
men även läsforskningen, bibliotekens roll samt bokens och fiktionsläsningens framtid i det digitala samhället.40 I det följande återges kortfattat några av rekommendationerna från antologins författare
Pettersson, Nilsson, Wennerström Wohrne och Nordberg.
Torsten Pettersson understryker att den litterära tolkningskompetensen är en viktig förutsättning för att en text ska kunna utnyttjas till
självreflektion eller omvärldsorientering, men den är också viktig för
läslusten. Hans slutsats är därför att:
• en läsare som saknar grundläggande tolkningskompetens upplever
litterära texter som förbryllande och läsningen som frustrerande.
För en inventering av den didaktiska forskningen om litteraturläsningen i skolan se exempelvis Arfwedson (2006). Se även Skolverket (2007).
37
Persson (2007), (2012).
38
För några senare bidrag till frågan om litteraturstudiets legitimering med fokus särskilt på
skolans läromedel se Dahl (2015) och Lilja Waltå (2015). Se även Ulfgard (2015) och Graeske
(2015).
39
Pettersson m.fl. (2015).
40
För fler aktuella forskarperspektiv på litteraturundervisning se till exempel Olin-Scheller
och Tengberg (2016), Jönsson och Öhman (2015), Öhman (2015), Tengberg och OlinScheller (2015), Kåreland (2009b).
36
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En strävan att avlägsna detta hinder, det vill säga att förbättra
kompetensen särskilt hos de minst erfarna läsarna, utgör därför en
väsentlig del av litteraturundervisningen.
Vidare pekar Pettersson på en viktig distinktion vad gäller läsförståelse. För att uppskatta och uppleva en litterär text som en
meningsfull och intresseväckande helhet räcker det inte med en
förståelse i rent kognitiv bemärkelse. Därför är det viktigt att uppfatta denna distinktion mellan en mer grundläggande förståelse och
förståelse som fördjupning och uppskattning. Litteraturundervisningen i gymnasieskolan kan, menar Pettersson, förbättras genom
en ökad medvetenhet om tolkningskompetensens utvecklingsnivåer.
Det handlar framför allt om att koncentrera uppmärksamheten till
den nivå som omfattar symbolisk innebörd, samt de enskilda berättelsekomponenternas relevans.
En annan observation som Pettersson gör är att respondenterna i
hans studie inte spontant läser för att fördjupa sin omvärldsorientering eller för att utveckla sin personlighet, i stället motiveras
läsning i det närmaste uteslutande av en lust till underhållning och
verklighetsflykt. Som lärare gäller det därför att vara medveten om
denna klyfta mellan elevernas egen spontana läsinriktning och läroplanens önskemål om omvärldsorientering och personlighetsutveckling. Petterssons förslag är därför att:
• börja med texter som erbjuder underhållning och avkoppling, för
att sedan övergå till att observera sådant som kan ge reflektioner
kring omvärlden och den egna personligheten.
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Pettersson menar vidare att man som lärare bör vara medveten om en
tudelning mellan personlighetscentrerade läsare, som gärna associerar
till egna upplevelser, och textcentrerade läsare, som mer flexibelt
anpassar sig till den enskilda texten.41
Maria Wennerström Wohrne uppmärksammar på ett liknande sätt
ett glapp mellan de ideal som förekommer i forskningens och styrdokumentens formuleringar kring fiktionsläsning som en källa till
självinsikt och omvärldsförståelse, och den verklighet som består i
unga vuxnas inställning till fiktionsläsning. I synnerhet manliga elever
från yrkesförberedande program visar på ett utpräglat motstånd mot
litteraturläsning.42 Wennerström Wohrne påpekar bland annat att
förmågan att göra kopplingar mellan en texts fiktionsverklighet och
den egna livserfarenheten är avhängig den förmåga att analysera och
uttala sig om litterära texter som uppövas genom läsning och litteraturundervisning.
Skans Kersti Nilsson rekommenderar ett subjektivt och personligt
förhållningssätt till fiktionsläsning i undervisningen. Hon framhåller
särskilt litteratursamtal i grupp som en väg till läsintresse och läslust.43
Olle Nordberg visar att ungdomarna trots alla digitala landvinningar tydligt uttrycker att de gärna läser fiktion i bokform. De
upplever stark inlevelse och identifikation med läsningen och den
personliga läsupplevelsen ska därför inte dämpas i en undervisningssituation utan ses som en tillgång.44 Nordberg varnar för att litteraturstudiet inte ses som ett eget studieområde utan som ett medel för att
lyckas i andra ämnen. Den enskilt viktigaste åtgärden för att bryta den
utvecklingen är arbetet med litteratur i skolan, skriver han, och då
särskilt genom att:

För en diskussion om personliga respektive mer analytiska förhållningssätt till den lästa
texten i svensk litteraturundervisning se Johansson (2015).
42
Se vidare Asplund (2010) där begreppet ”motståndskultur” tillämpas för att beteckna
pojkars negativa attityd till läsning.
43
För en fördjupad diskussion om litteratursamtalets potential i skolundervisningen se
Tengberg (2011).
44
Se även Nordbergs (2017) avhandling om empiriska perspektiv på läsarattityder och litterär
kompetens hos svenska 18-åringar, som i likhet med flera av undersökningarna i Litteraturen
på undantag redovisar en relativt positiv generell inställning till skönlitterärt läsande bland de
utfrågade, dock i kombination med en upplevd brist på tid. Nordberg betonar särskilt
betydelsen av att elevernas läsupplevelser ges utrymme i litteraturundervisningen. Se även
Nordbergs (2018) utvärdering av Läsrörelsens projekt Berättelser som förändrar, som också
har ett fokus på elevernas läsupplevelser.
41
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• läraren redan under de första skolåren uppmuntrar och systematiskt genomför diskussioner om det lästa, inte bara räknar
antalet sidor som barnen läst.

4.5

Några aktuella statliga insatser gällande läsning
i skolan

4.5.1

Insatser gällande förskoleklassen

Förskoleklassen blir obligatorisk från och med höstterminen 2018.
Det innebär att skolplikten i normalfallet påbörjas det år barnet fyller
sex år. Förskoleklassens verksamhet kommer att ha samma syfte och
innehåll som i dag.
Statens skolverk har i uppdrag att redovisa vilka insatser som gjorts
för att möjliggöra implementeringen av de nya avsnitten i berörda
läroplaner för förskoleklass och fritidshem. Skolverket har också kartlagt och analyserat behovet av fortbildning för berörda målgrupper.
Utifrån det behov myndigheten identifierat genomförs fortbildning
till och med 2019. Viss fortbildning riktas mot förskollärare i förskoleklass inom områdena språk och kommunikation.
Skolverket har haft i uppdrag att ta fram förslag till kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet och matematiskt tänkande för förskoleklassen.45 Kartläggningsmaterialet ska vara forskningsbaserat och
konstrueras med utgångspunkt från läroplanerna. Det ska även finnas
en progression mellan kartläggningsmaterialet i förskoleklassen och
de nationella bedömningsstöden i årskurs 1 i svenska och svenska som
andraspråk. Uppdraget redovisades i juni 2018.
4.5.2

Läslyftet – kompetensutveckling
i läs- och skrivutveckling

Skolverket fick i december 2013 i uppdrag att genomföra fortbildning
för lärare i läs- och skrivutveckling (Läslyftet) med fokus på det kollegiala lärandet.46 Målet med fortbildningen är att ge lärare vetenskapligt
väl underbyggda metoder och beprövade arbetssätt för att utveckla

45
46

Regeringen (2017c).
Regeringen (2013a).
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elevernas läs- och skrivförmåga med syfte att förbättra elevernas läsförståelse och skrivförmåga. I december 2016 utvidgades målgruppen
till att även omfatta förskollärare och skolbibliotekarier och samtidigt
förlängdes satsningen till 2019.47 Läslyftet har därefter förlängts till
2020 och har även tillförts ytterligare medel.48
Läslyftet bygger på att deltagarna fördjupar sina kunskaper om
språk, läs- och skrivutveckling genom att samtala med kollegor om
forskning och undervisning samt pröva nya arbetssätt i undervisningen. Samtalen leds av en handledare som också är lärare eller förskollärare.
Satsningen utvärderas löpande av Umeå universitet. Från starten
2014 till och med läsåret 2017/18 har cirka 28 800 lärare deltagit i satsningen. Utvärderingen från 2016 visar att en stor majoritet av lärarna
anser att Läslyftet haft störst effekt på deras insikter och engagemang
i språk-, läs- och skrivutvecklingsfrågor och på kollegialt lärande.49
Ungefär hälften av lärarna menar att satsningen bidragit till att de
förändrat sin undervisning, främst genom att de använder olika texter
och textsamtal mer medvetet i undervisningen. En av fyra lärare
bedömer att Läslyftet ”i stor utsträckning” förbättrat elevernas språk,
läs- och skrivförmågor.
I utvärderingen från 2018 om de webbmoduler (utbildningsmaterial på webben) som specifikt rör gymnasieskolan framkommer
bland annat att modulerna generellt ger ett gott stöd till lärarna för
implementering av föreslagna metoder och arbetssätt.50 Innehållet i
och utformningen av de totalt 14 modulerna motsvarar i hög grad de
övergripande intentionerna med Läslyftet. Vidare framgår av utvärderingen att modulerna tillgodoser behoven av fortbildning hos fler
lärargrupper, framför allt i gymnasieskolan, men även förskollärare,
lärare i svenska som andraspråk och lärare i gymnasiesärskolan.
Skolverket reviderar kontinuerligt befintliga moduler, bland annat
utifrån utvärderingarna.

Regeringen (2016a).
Prop. 2017/18:1.
49
Carlbaum m.fl. (2016).
50
Roe och Tengberg (2017).
47
48
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Ett nationellt skolutvecklingsprogram om nyanlända
och flerspråkiga barns och elevers lärande

Skolverket erbjuder ett nationellt skolutvecklingsprogram med syfte
att skapa bättre förutsättningar att erbjuda nyanlända och flerspråkiga
barn och elever utbildning av hög och likvärdig kvalitet. Under hösten
2017 erbjöds flera insatser inom det språkutvecklande området. Insatserna innebar såväl uppdragsutbildningar som ger högskolepoäng,
som stödmaterial för verksamma lärare. Inom skolutvecklingsprogrammet finns också bedömningsstödet Bygga svenska. Bedömningsstödet är till för lärare som undervisar nyanlända elever i svenska och
svenska som andraspråk.
4.5.4

Nationella centrum för språkutveckling

Skolverket driver ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (NCS). Syftet med verksamheten är att stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-, läs- och skrivutveckling.
NCS har kontakt och samverkar med 17 representanter för regionala
nätverk av språk-, läs- och skrivutvecklare. De regionala nätverken i
landet har olika förutsättningar och ser olika ut bland annat beroende
på regionernas storlek och placering. Vissa nätverk är knutna till ett
lärosäte. Inom ramen för Läslyftet har NCS erbjudit fortsatt stöd för
handledare och utbildning för språk-, läs- och skrivutvecklare.
Det finns även ett nationellt centrum för svenska som andraspråk
(NC) som är knutet till Stockholms universitet. NC ska bland annat
vara en länk mellan forskning, skola och offentlighet och bidra till
förbättrade förutsättningar för arbete med språk- och kunskapsutveckling inom alla skolformer och i alla ämnen.
4.5.5

Utredningsförslag om språkutveckling

Utredningen Bättre skola genom mer attraktiva skolprofessioner
(U 2016:06) har haft i uppdrag att lämna förslag som syftar till att ge
bättre förutsättningar för lärare, förskollärare, rektorer och förskolechefer att utföra sina uppdrag. Utredningen har även haft i uppdrag
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att föreslå hur lärares och förskollärares kompetens inom språkinlärning och språkutveckling ytterligare kan stärkas. Utredningen
redovisade sitt uppdrag i mars 2018.51
När det gäller den del av uppdraget som handlar om lärares kompetens inom språkinlärning föreslår utredningen att det inte görs
några förändringar av examensbeskrivningarna för de fyra lärar- och
förskollärarexamina. Utredningen uppmanar i stället att varje universitet och högskola med lärar- och förskollärarutbildning noga tillser
att studenterna får med sig sådan kunskap och kompetens att de kan
arbeta språkutvecklande i sina ämnen och att detta också omfattar ett
andraspråksperspektiv. Utredningen anser även att Skolverket ska
uppmuntras att se till att kompetensutvecklingsinsatser i språkutveckling som är relevanta för lärare och förskollärare i samtliga skolformer finns att tillgå.
4.5.6

Läsa, skriva, räkna – garanti för tidiga stödinsatser

I propositionen Läsa, skriva, räkna – garanti för tidiga stödinsatser
föreslås att det i skollagen införs en garanti i förskoleklassen och
lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan.52 Syftet med
garantin är att en elev i behov av stöd tidigt ska få stöd utformat
utifrån sitt behov. Garantin föreslås att införas från höstterminen
2019. Propositionen beslutades av riksdagen den 30 maj 2018.

4.6

Bedömningar gällande läsning i skolan

Delegationens bedömning: I dag finns det för många elever som
har en bristande läsförmåga när de slutar den obligatoriska
skolan. Delegationen vill betona vikten av att alla elever, oavsett
förutsättningar och behov, ges möjlighet att utveckla en fullgod
läsförmåga.
Läslyftet bör löpa över tid och kontinuerligt uppdateras utifrån
aktuell forskning och de behov som finns bland lärare och elever.

51
52

SOU 2018:17.
Prop. 2017/18:195.
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Skolverket bör lyfta fram hur man genom befintliga moduler
kan samarbeta inom olika yrkesgrupper, som lärare, förskollärare,
och skolbibliotekarier.
Huvudmännen bör verka för en långsiktigt hållbar kompetens
för lärare inom allt från läsinlärning, till läsutveckling och litteraturundervisning. Insatserna bör utformas på så sätt att lärare ges
den kompetens och de verktyg som de behöver för att de ska
kunna möta alla elevers olika förutsättningar och behov.

Alla elevers rätt till en fullgod läsförmåga
Enligt skollagen har alla elever rätt till en likvärdig utbildning. Läsförmågan är avgörande för hur barn och unga lyckas i skolan och även
senare i livet. Lärares undervisningspraktik i allt från tidig läsinlärning
till fördjupad läsförståelse är av stor vikt för elevernas lärande i alla
ämnen. Samtidigt har Skolinspektionen i sina kvalitetsgranskningar
visat att det finns flera utvecklingsområden vad gäller läs- och skrivundervisningen i skolan, även om den senaste granskningen ger en
något positivare bild än de tidigare granskningarna. Mot bakgrund av
bland annat de vikande resultaten i PISA-undersökningen 2012 har en
mängd insatser initierats, såväl på nationell som huvudmannanivå och
lokal nivå. Delegationen föreslår därför inte några nya insatser utan
vill i stället peka på vissa kompetensområden som, enligt forskningen,
är av vikt för att alla elever ska ges möjlighet att utveckla en fullgod
läsförmåga och där det i dag fortfarande kan finnas utvecklingsområden inom läsundervisningen. Det bör genomföras såväl generella
som riktade insatser och på alla nivåer: statlig nivå, huvudmannanivå
och lokal nivå. Vi vill i detta sammanhang betona betydelsen av att det
i skolan måste finnas förståelse, beredskap och kompetens för att
elever behöver olika insatser för att uppnå en fullgod läsförmåga och
bli motiverade att läsa mer.
Att tidigt och systematiskt kartlägga och identifiera om elever har
läs- och skrivsvårigheter för att tidigt sätta in adekvata stödinsatser
kan vara avgörande för den fortsatta skolgången. I arbetet med att
systematiskt kartlägga och identifiera om elever har läs- och skrivsvårigheter är det av stor vikt att det finns utbildade speciallärare och
specialpedagoger. Det är även av stor vikt att alla lärare har kunskap
om läs- och skrivsvårigheter, till exempel dyslexi. Detta är också något
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som Skolinspektionen har uppmärksammat som ett utvecklingsområde. Såväl den kommande garantin för tidiga stödinsatser som kartläggningsmaterialet i förskoleklassen kan vara ett stöd i detta arbete.
Elever med läs- och skrivsvårigheter kan även behöva särskilda läromedel eller lärverktyg, till exempel talböcker eller punktskriftsböcker.
Det är därför viktigt att eleverna har tillgång till det digitala biblioteket
Legimus53, antingen genom skolbiblioteket eller närliggande folkbibliotek.54 Av central betydelse i detta sammanhang är Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM), som är Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik. SPSM ska verka för att alla barn, elever
och vuxenstuderande med funktionsnedsättning får tillgång till en
likvärdig utbildning och annan verksamhet av god kvalitet i en trygg
miljö. Av central betydelse är också Myndigheten för tillgängliga
medier, som aktivt ska bidra till att utveckla och öka tillgången till
litteratur och information för personer med exempelvis läsnedsättning.
Språkutvecklande arbetssätt i alla ämnen gynnar alla elever men det
kan vara särskilt viktigt för nyanlända elever och elever med annat
modersmål än svenska. Förutom att generellt arbeta språkutvecklande
föreslås i propositionen Fler nyanlända ska uppnå behörighet till
gymnasieskolan och kvaliteten i förskola och fritidshem ska stärkas55
ytterligare insatser för att undervisningen i grundskolan ska kunna
organiseras för att möta behov och förutsättningar hos elever med
kort skolbakgrund och som kommer till Sverige i grundskolans senare
år. Delegationen vill även betona vikten av tillgång till litteratur på
modersmålet och här spelar skolbiblioteket en viktig roll. För elever
som tillhör de nationella minoriteterna är det av stor betydelse att de
har tillgång till barn- och ungdomslitteratur på sitt nationella minoritetsspråk. Detta lyfts bland annat fram i betänkandet Nationella
minoritetsspråk i skolan förbättrade förutsättningar till undervisning och
revitalisering56. I betänkandet lämnas även förslag till förbättrade
möjligheter för elever att utveckla sitt nationella minoritetsspråk i
skolan, bland annat föreslås införandet av ett nytt ämne – ”nationellt
minoritetsspråk”.

MTM är de svenska bibliotekens lånecentral för tillgängliga medier där det digitala biblioteket legimus.se är navet i verksamheten.
54
Se även kapitel 5 Skolbibliotek och läsning.
55
Prop. 2017/18:194.
56
SOU 2017:91.
53
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Vad gäller arbetet med skönlitteratur är det av betydelse att lärarna
ges en ökad medvetenhet om tolkningskompetensens utvecklingsnivåer. Förmågan att uppleva en litterär text som en meningsfull och
intresseväckande helhet hänger samman med utvecklingen av en
fördjupad läsförståelse. Delegationen vill i det sammanhanget betona
vikten av att lärare uppmuntrar och systematiskt genomför diskussioner om det lästa. Vi vill också betona betydelsen av att lärarna agerar läsande förebilder för eleverna och gärna då även berättar om vad
de själva läser.57
Kontinuerligt uppdatera Läslyftet utifrån aktuell forskning
och verksamhetens behov
Flera större reformer och omfattande satsningar har genomförts
under de senaste åren som sannolikt påverkat lärarnas undervisningspraktik och elevernas resultat. Samtidigt har flera verksamma inom
skolområdet vittnat om en viss reformtrötthet. Som nämnts tidigare
pågår det redan i dag en rad olika insatser inom läsområdet och enligt
delegationen behöver man inte ständigt genomföra nya satsningar.
Det är viktigt att lärare ges arbetsro och möjlighet att bygga vidare på
sådant som redan fungerar.
Läslyftet är en pågående och uppskattad kompetensutveckling
inom läs- och skrivutveckling. Läslyftet har bidragit till att många
lärare har börjat diskutera undervisningen mer systematiskt, kanske
för att man också har fått mer tid till det. I dagsläget finns 40 moduler
som täcker allt från tidig läsundervisning i förskoleklassen till
litteraturundervisning i gymnasieskolan. För att bibehålla kvaliteten
på modulerna bör de hela tiden revideras utifrån ny forskning och nya
behov i verksamheten.
Ett område som vi anser att Skolverket bör lägga ytterligare fokus
på är hur man i skolan kan skapa läsintresse. Detta mot bakgrund av
att flera undersökningar visar att barns och ungas läsintresse minskar.
Ett annat område som vi vill betona är samverkan mellan olika yrkeskategorier som arbetar i skolan med elevernas språkutveckling. Det
vore därför önskvärt att det tydligare framgick på vilket sätt förskollärare, lärare och skolbibliotekarier kan samverka. Detta kunde
exempelvis göras genom att Skolverket lyfter fram lärande exempel
57

Se även kapitel 9 Läsande förebilder.
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från olika huvudmän och verksamheter på sin hemsida. Utöver detta
instämmer vi i vad som framgår av betänkandet Med undervisningsskicklighet i centrum om att Skolverket ska uppmuntras att se till att
kompetensutvecklingsinsatser i språkutveckling som är relevanta för
lärare och förskollärare i samtliga skolformer finns att tillgå.
Långsiktigt hållbar lärarkompetens inom läsning
Staten har under de senaste åren genomfört omfattande satsningar på
lärares kompetensutveckling. Enligt skollagen ligger dock huvudansvaret för lärares kompetensutveckling inom bland annat läsområdet
hos huvudmännen och det är därför av största vikt att huvudmännen
verkar för en långsiktigt hållbar kompetens för lärare inom allt från
läsinlärning och läsutveckling till litteraturundervisning. Enligt Skolinspektionen bör rektorerna kartlägga det kompetensbehov som finns
i skolorna vad gäller läsprocessen i undervisningen samt se till att
kompetensutveckling sker på området. Rektorerna bör också, tillsammans med lärarna, följa upp elevernas läsutveckling och läsintresse.
Nyligen redovisades ett förslag till en nationell struktur för
systematisk kompetensutveckling i ett professionsprogram för lärare,
förskollärare och rektorer.58 Professionsprogrammet kan utgöra ett
stöd för huvudmännen när det gäller att planera såväl kompetens som
kompetensbehov i skolan.
Delegationen vill återigen betona vikten av att insatserna utformas
så att lärare får den kompetens och de verktyg som de behöver för att
de ska kunna möta alla elevers olika förutsättningar och behov.
I rektors ansvar ligger också att eleverna får tillgång till och förutsättningar att använda läromedel av god kvalitet samt andra lärverktyg
för en tidsenlig utbildning, bland annat skolbibliotek och digitala
verktyg. Även Skolinspektionen lyfter fram vikten av att använda
digitala verktyg i läsundervisningen. Forskning har visat att digital läsning kan vara ett sätt att få fler pojkar att läsa. Det är, enligt delegationen, av stor vikt att skapa flera vägar till läsning. Det kan handla
om allt från datorspel i undervisningen till användandet av ljudböcker
och talböcker. En nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet
antogs av regeringen i oktober 2017.59 Under våren 2018 har Sveriges
58
59

SOU 2018:17.
Nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet, bilaga till regeringsbeslut I:1, 2017-10-19.
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Kommuner och Landsting inlett ett arbete för att ta fram en handlingsplan i anslutning till strategin som kommer att utgöra ett stöd för
huvudmännens arbete med digitalisering i skolan. Det är viktigt att
skolans läsförståelseundervisning svarar mot den ökade digitaliseringen i samhället. Samtidigt vilar läsförståelse i digitala sammanhang i hög grad på samma förmåga som traditionellt läsande. En satsning på digitalt läsande bör därför gå hand i hand med det traditionella
läsandet och det traditionella läsandet bör ha ett fortsatt stort utrymme i svensk skolundervisning. Förmågan att tillgodogöra sig
längre texter är också avgörande för att utveckla ett källkritiskt förhållningssätt.
Ulf Fredrikssons rapport visar att de yngre eleverna i Sverige i de
flesta fall verkar klara sig bättre i jämförelse med de äldre eleverna.60
Nedgången som vi har sett i PISA har varit allvarligare än den nedgång
som vi sett bland de yngre eleverna i PIRLS. Samtidigt finns anledning
att tro att de yngre elevernas läsintresse minskat. Då läsvanor, läsintresse och läsförmåga hänger samman bör man i skolan arbeta för
att både stimulera till mer läsning och förbättra läsförmågan. Det är
viktigt att både arbeta med tidiga läsinsatser men även att läsundervisningen har fortsatt hög prioritet även i högstadiet och gymnasieskolan. Det är också av stor vikt att eleverna förstår målet med
läsundervisningen, det vill säga vad eleverna ska lära sig och varför.
I våra samtal med elever har det framkommit att eleverna vill läsa
böcker som de är intresserade av men också att de behöver få mer tid
i skolan till att läsa.61 Dessa synpunkter stämmer också överens med
vad som framkommit i större undersökningar. Det vore önskvärt med
ett ökat samarbete mellan skola och bibliotek kring metoder som kan
ge läsmotivation, med särskild betoning på elever som läser i liten
omfattning och då särskilt på elever i högstadiet och i gymnasieskolan
som enligt flera undersökningar läser i mindre omfattning än yngre
elever. Det vore vidare önskvärt att eleverna får större utrymme till
läsning i skolan och att de, tillsammans med läraren, även ges möjlighet att samtala om det lästa.

60
61

Bilaga 2, Rapport om läsförmåga, läsvanor och läsintresse bland barn och ungdomar i Sverige.
Se vidare bilaga 3, Barns och ungas reflektioner kring läsning.
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I följande kapitel beskriver vi reglering och ansvar för skolbiblioteken
och de myndigheter som har uppdrag som rör skolbibliotek. Vidare
beskriver vi vad berörda myndigheter och organisationer identifierat
som brister vad gäller tillgången till skolbibliotek samt vad forskningen säger om skolbibliotekets roll för elevers lärande, läslust och
attityder till läsning. Avslutningsvis ger vi våra förslag inom området.
Figur 5.1

Skolbiblioteksverksamheten kan vara en viktig pedagogisk resurs i elevers läsande och lärande.
Illustration: Louise Winblad
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Reglering och ansvar

Skolbiblioteken befinner sig i skärningspunkten mellan utbildningspolitiken och kulturpolitiken. Skolbiblioteken har en dubbel uppgift
att dels fungera som en pedagogisk resurs för undervisning och skolarbete, dels främja elevernas intresse för läsning och litteratur. Det
förra betonas av utbildningsområdet och det senare av kulturområdet.
Dessa båda funktioner ska dock inte ställas i någon motsättning till
varandra.1 Att eleverna stimuleras att läsa och intressera sig för litteratur är en angelägenhet för såväl utbildnings- som kulturpolitiken,
vilket också märks i regleringen av skolbiblioteken.
5.1.1

Skollagen och bibliotekslagen

Bestämmelser om skolbibliotek regleras i skollagen.2 Kommuner,
landsting, staten eller enskilda huvudmän har ansvar för skolbiblioteken. Detta kan jämföras med folkbiblioteken, där endast kommunerna bär ansvaret. Eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ska ha
tillgång till skolbibliotek. Kravet på att elever ska ha tillgång till
skolbibliotek gäller för såväl offentliga som fristående skolor. Skolbiblioteken är en del av det allmänna biblioteksväsendet, som består
av all offentligt finansierad biblioteksverksamhet.
Bestämmelser om det allmänna biblioteksväsendet finns i bibliotekslagen.3 Av bibliotekslagen framgår att det allmänna biblioteksväsendet ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom
att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Vidare framgår att biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska främja litteraturens ställning och intresset för bildning, upplysning, utbildning och
forskning samt kulturell verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet
ska finnas tillgänglig för alla. Bestämmelserna gäller alltså för det allmänna biblioteksväsendet i stort och därmed omfattas även skolbiblioteken av dessa bestämmelser. Bibliotekslagen innehåller även

I forskningsantalogin Skolbibliotekets roller i förändrade landskap (Limberg och Lund 2013)
identifierar författarna två huvudområden inom skolbiblioteksverksamheten: stöd och stimulans till läsning och språkutveckling samt handledning och undervisning i informationssökning och informationsanvändning.
2
Skollagen (2010:800).
3
Bibliotekslagen (2013:801).
1
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bestämmelser inom det allmänna biblioteksväsendet gällande prioriterade grupper. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska ägna
särskild uppmärksamhet åt personer med funktionsnedsättning, bland
annat genom att utifrån deras olika behov och förutsättningar erbjuda
litteratur och tekniska hjälpmedel för att de ska kunna ta del av
information. Biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet ska också
ägna särskild uppmärksamhet åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål än svenska, bland annat genom att
erbjuda litteratur på de nationella minoritetsspråken, andra språk än
de nationella minoritetsspråken och svenska samt på lättläst svenska.
Motsvarande prioriteringar gäller således även för skolbiblioteken.
Varken i skollagen eller i bibliotekslagen finns det några bestämmelser med krav på att det ska finnas en skolbibliotekarie i skolbiblioteken. Det finns inte heller någon reglering gällande vilken utbildning
eller kompetens man bör ha för att kunna tjänstgöra i ett skolbibliotek.4
5.1.2

Läroplanerna

Av läroplanerna för såväl de obligatoriska skolformerna som för
gymnasieskolan och gymnasiesärskolan framgår att skolbiblioteket är
en del av rektors ansvar.5
Hösten 2017 infördes ett förtydligande i läroplanerna gällande
rektors ansvar för skolbiblioteken som bland annat handlar om att
skolbibliotekets verksamhet ska användas som en del i undervisningen
för att stärka elevernas språkliga förmåga och digitala kompetens.
Ändringarna gäller från och med läsåret 2018/19.

Se kapitel 8 Bibliotek och läsfrämjande för information om utbildning inom biblioteks- och
informationsvetenskap.
5
SKOLFS 2010:37, SKOLFS 2010:250, SKOLFS 2010:251, SKOLFS 2010:255, SKOLFS
2011:144, SKOLFS 2013:148.
4
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Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest

Enligt Unescos folk- och skolbiblioteksmanifest är skolbibliotekets
grundläggande uppgifter följande: 6
• att stödja och främja de utbildningsmål som anges i skolans målsättning och läroplaner,
• att främja elevernas läslust och lust att lära samt lära dem att bli
biblioteksanvändare,
• att erbjuda möjligheter att skapa och använda information som en
väg till kunskap, förståelse, fantasi och glädje,
• att ge eleverna träning att värdera och använda information, oavsett
form, samt ge dem insikt och förståelse för olika kommunikationsformer,
• att ge tillgång till såväl lokala och nationella som globala resurser
för att öka förståelsen och ge insikt om olika idéer, erfarenheter
och åsikter,
• att anordna aktiviteter som främjar kulturell och social medvetenhet och lyhördhet,
• att tillsammans med elever, skola och föräldrar verka för att uppnå
skolans målsättning och främja insikten om att åsiktsfrihet och
tillgång till information är förutsättningar för medborgaransvar
och för delaktighet i ett demokratiskt samhälle,
• att främja läsning,
• att verka för att skolbibliotekets resurser görs tillgängliga inom och
utanför skolan.
Utgångspunkten för Unesco:s manifest är att skolbiblioteket är en del
av utbildningsväsendet med uppgiften att stödja de utbildningsmål
som finns för skolan. Samtidigt betonas skolbibliotekets viktiga roll
för kultur, för att främja läs- och skrivförmågan och för förmågan att
söka information.

6

Unesco (2006).
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Myndigheter med uppdrag som rör skolbibliotek

Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket (KB) är Sveriges biblioteksmyndighet och har i
uppdrag att tillhandahålla en nationell överblick och främja samverkan
inom det allmänna biblioteksväsendet i Sverige, vilket också inkluderar skolbiblioteken. KB är den myndighet som har ansvar för Sveriges
officiella biblioteksstatistik, där skolbiblioteken ingår. I biblioteksstatistiken redovisas bland annat bemanning och utbud av böcker och
andra medier.
Kommuner och landsting ska enligt bibliotekslagen anta biblioteksplaner. KB arbetar tillsammans med den regionala biblioteksverksamheten och kommunerna med att följa upp hur planerna har
utformats och hur de används. Myndigheten ska främja samverkan
och utveckling genom till exempel kartläggningar, lägesbeskrivningar
och informationsspridning. KB har däremot inte i uppdrag att se till
att lagen följs vad gäller skolbibliotek. Tillsynsuppdraget för skolbibliotek ligger hos Statens skolinspektion.
Skolinspektionen
Skolinspektionen är den myndighet som har till uppgift att se till att
skollagen och annan reglering följs vad gäller bland annat skolbibliotek. Skolinspektionen har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning,
fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet samt bedömer
ansökningar om att driva fristående skola.
I Skolinspektionens regelbundna tillsyn granskas skolbibliotek på
huvudmannanivå och på skolenhetsnivå. På huvudmannanivå granskas
tillgången till skolbibliotek och på skolenhetsnivå granskas att skolbiblioteket används för att stödja elevernas lärande och kunskapsutveckling. Skolinspektionen kontrollerar även om eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens lokaler eller på
rimligt avstånd från skolan. Skolinspektionen kontrollerar vidare att
biblioteket omfattar böcker (fack- och skönlitteratur), informationsteknik och andra medier samt att biblioteket är anpassat till elevernas
behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning. Saknar
en skola skolbibliotek kan skolhuvudmannen (kommunen eller den
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fristående skolan) föreläggas att ordna ett skolbibliotek. Om inte
föreläggandet följs kan föreläggandet förenas med vite.
Statens skolverk
Skolverket har sedan 2016 i uppdrag att fördela statsbidrag till skolhuvudmän för personalförstärkning i skolbibliotek. Syftet med statsbidraget är bland annat att genom personalförstärkningar öka möjligheterna för skolbiblioteken att stödja elevernas lärande, stimulera
deras läslust och främja deras språkutveckling.7
Skolverket genomför även kompetenshöjande insatser gällande
skolbibliotek.
Statens kulturråd
Kulturrådet fördelar statligt inköpsstöd till litteratur för folk- och
skolbibliotek.8 Stödet söks av kommunerna, som enligt bibliotekslagen ska ha en politiskt antagen biblioteksplan.
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) arbetar för att personer
med läsnedsättning ska erbjudas litteratur i en form som är tillgänglig
för dem. MTM framställer bland annat talböcker,9 talböcker med text
(det vill säga talböcker som förutom ljud även innehåller den tryckta
bokens text och bilder), lättlästa böcker, böcker för lästräning, böcker
på olika språk, och böcker för språkträning. MTM är de svenska
bibliotekens lånecentral för tillgängliga medier där det digitala biblioteket legimus.se är navet i verksamheten.
Många skolbibliotek som är bemannade använder sig av Legimus
och har egna talbokstillstånd. På så sätt är många skolbibliotekarier

SFS 2016:370.
SFS 2018:66.
En talbok är en inläst fullständig version av en utgiven bok som görs för personer med läsnedsättning av olika slag. Skillnaden mellan en talbok och en ljudbok är framför allt juridisk.
En talbok produceras med offentliga medel och i enlighet med ett undantag i upphovsrättslagen som medger att ett bibliotek får producera en utgiven bok som talbok utan
upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
7
8
9
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involverade i skolans arbete att ge stöd till de elever som behöver
hjälpmedel i form av exempelvis talböcker.
Den myndighetsöverskridande skolbiblioteksgruppen
Det finns en myndighetsöverskridande arbetsgrupp som arbetar med
frågor som rör skolbibliotek. Gruppen består av representanter från
Kulturrådet, MTM, Skolforskningsinstitutet, Skolinspektionen, Skolverket, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Statens medieråd och
Kungliga biblioteket (KB). Gruppens arbete sker i KB:s regi och
syftet med gruppen är att genom samverkan över myndighetsgränserna tillvarata det arbete som redan görs gällande skolbibliotek
och ge förslag på åtgärder.
Gruppen har bidragit till KB:s uppdrag att ta fram en nationell
biblioteksstrategi bland annat genom att sammanställa en lägesrapport
över skolbiblioteken.10 Rapporten presenterar myndigheternas olika
uppdrag, skolbiblioteksläget samt problembeskrivningar. Gruppen
påtalar bland annat bristen på skolbibliotek och även de återkommande frågorna om definition av ”tillgång till skolbibliotek” och bemanning av skolbiblioteken.
Intresseorganisationer och nätverk med skolbiblioteken i fokus
Förutom berörda myndigheter finns en rad intresseorganisationer
som har skolbiblioteken i fokus. Hit hör bland annat bibliotekariernas
och lärarnas fackliga organisationer, och Sveriges Kommuner och
Landsting. Hit hör också Svensk biblioteksförening, som är en medlemsorganisation vars verksamhet bland annat syftar till att sprida information, bilda opinion och stödja biblioteksutveckling.
Nationella Skolbiblioteksgruppen (NSG) är ett nätverk av svenska
organisationer som samverkar på nationell nivå för att skolbiblioteken
ska bemannas, stärkas och utvecklas. NSG bildades i mitten av 1990talet, och initiativet kom från Sveriges Författarförbund. 2015 övergick administrationen till Svensk biblioteksförening. NSG utgör en
nationell resurs för kunskapsutbyte i skolbiblioteksfrågor och
gruppen arbetar bland annat med att sprida kunskap om goda exempel, till exempel genom att dela ut priset ”Årets skolbibliotek”.
10

Kungliga biblioteket (2016).
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Saco-förbundet DIK, som bland annat organiserar bibliotekarier,
har en expertgrupp för skolbibliotek som varit verksam sedan 2010.
Gruppens arbete med skolbibliotek har bland annat handlat om att
utarbeta en definition av skolbibliotek samt uppmärksamma goda
exempel på skolor som på ett medvetet sätt arbetar med att integrera
skolbiblioteket och skolbibliotekarien i skolans pedagogiska arbete. I
samband med det arbetet har DIK inrättat utmärkelsen ”Skolbibliotek
i världsklass!”.

5.2

Tidigare utredningar som berört skolbibliotek

Någon separat offentlig skolbiblioteksutredning har ännu inte gjorts.
Däremot behandlades frågan om samverkan mellan skola och folkbibliotek i en separat rapport i 1980 års folkbiblioteksutredning.11 En
kartläggning, analys och probleminventering av skolbiblioteken gjordes av Kulturrådet 1999.12 Därefter har ett flertal rapporter och skrifter kring skolbibliotek publicerats.13
I Litteraturutredningens slutbetänkande föreslås att samtliga
elever bör ha tillgång till skolbibliotekarier.14 Mer specifikt handlar
förslaget om att det i skolförordningen och i gymnasieförordningen
införs bestämmelser som anger att huvudmännen ska sträva efter att
skolbiblioteken är bemannade med bibliotekarier som har kompetens
att vara ett stöd till elever och lärare i det läsfrämjande och pedagogiska arbetet. Dåvarande regering valde att inte gå vidare med detta
förslag med motiveringen att bemanningen av skolbiblioteken är en
fråga för skolans huvudmän och att skolbibliotekens bemanning ska
kunna anordnas på olika sätt beroende på lokala förutsättningar.

Regeringen (1982).
Kulturrådet (1999).
13
Bland de senaste bidragen till skolbiblioteksdebatten kan Malmberg (2017) nämnas.
14
SOU 2012:65.
11
12
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Skolinspektionens tillsyn och
kvalitetsgranskningar av skolbibliotek

Enligt skollagen ska eleverna i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan ha tillgång till skolbibliotek. Enligt propositionen Den nya skollagen – för
kunskap, valfrihet och trygghet, som låg till grund för skollagen, ska
organiseringen av skolbiblioteksverksamheten vara flexibel.15 Tillgången till skolbibliotek ska kunna ordnas på olika sätt med avseende
på de lokala förhållandena vid varje skola. Skolinspektionen framhåller
att lagformuleringen ”tillgång till” öppnar för olika fysiska lösningar,
under förutsättning att kraven på hur skolbiblioteket ska fungera är
uppfyllda.16 Skolinspektionen har utarbetat kriterier som ska vara
uppfyllda för att eleverna ska anses ha tillgång till ett skolbibliotek:
• eleverna har tillgång till ett skolbibliotek i den egna skolenhetens
lokaler eller på rimligt avstånd från skolan som gör det möjligt att
kontinuerligt använda biblioteket som en del av elevernas utbildning för att bidra till att nå målen för denna,
• biblioteket omfattar böcker, facklitteratur och skönlitteratur, informationsteknik och andra medier,
• biblioteket är anpassat till elevernas behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning.
Skolinspektionens tillsyn visar att skolbibliotek saknas helt i vissa
skolor. I andra skolor är tillgängligheten till skolbibliotek begränsad
genom till exempel öppettider och bemanning. Vidare visar tillsynen
att det finns brister i hur skolbiblioteket används och integreras i
undervisningen.
5.3.1

Kvalitetsgranskningar

Skolinspektionen genomför också kvalitetsgranskningar inom olika
områden och av ett begränsat urval av skolor. Inspektionen har
granskat skolbibliotek som en del i flera olika kvalitetsgranskningar av
läsundervisning. Skolinspektionen har i sina granskningar pekat på
15
16

Prop. 2009/10:165.
Skolinspektionen (2011).
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vikten av att skolbiblioteket utgör en integrerad del av undervisningen, att personal i skolbiblioteket bistår i att välja material och
medier utifrån elevernas intressen och förutsättningar och att det
finns en samverkan mellan bibliotekarie, lärare och rektor i planering
av undervisningen. Granskningarna visar också att skolbiblioteken
inte används som pedagogisk resurs i den utsträckning som de skulle
kunna göra och att det saknas fokus på att möta olika elevgrupper.17
Hösten 2017 påbörjade Skolinspektionen en granskning av hur
skolan använder skolbiblioteket som pedagogisk resurs för att främja
elevers lärande. Myndigheten har inte tidigare gjort någon kvalitetsgranskning som inriktats särskilt mot skolbibliotek. Granskningen
avser årskurs 4–6 och undersöker bland annat i vilken utsträckning
rektor tar ansvar för en väl fungerande samverkan mellan skolbibliotek och lärare samt i vilken utsträckning skolan använder skolbiblioteket som en integrerad del i den pedagogiska verksamheten.
Granskningen redovisades i juni 2018 och visar på att undersökta
skolbibliotek sällan fullt ut är en integrerad del i den pedagogiska
verksamheten i skolan.18 I en majoritet av de granskade skolorna används inte skolbiblioteket på ett likvärdigt sätt när det gäller att stötta
elevernas lärande. Vidare är det stor variation mellan skolorna när det
gäller bok- och mediebeståndet samt skolbibliotekariens utbildning.

5.4

Skolbiblioteken i Kungliga bibliotekets
biblioteksstatistik

Enligt Kungliga bibliotekets senaste statistik har drygt hälften av
landets 1,4 miljoner elever tillgång till ett skolbibliotek med ungefär
halvtidsbemanning.19 77 kommuner saknar enskilt skolbibliotek som
har minst 20 timmars avsatt bemanning per vecka, vilket kan jämföras
med 88 kommuner föregående år. Förbättringen hänger samman med
att ytterligare skolbibliotek har tillkommit i 14 av de kommuner som
fått statsbidrag för personalförstärkning i skolbibliotek. Man bör i
sammanhanget nämna att den avsatta bemanningen om minst 20 timmar per vecka är KB:s statistiska urvalsram. Kravet på att skolbiblioteken ska vara bemannade är som tidigare nämnts inte reglerat.
Skolinspektionen (2011), (2012), (2015).
Skolinspektionen (2018b).
19
Kungliga biblioteket (2018d).
17
18
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KB:s statistiska undersökning av skolbiblioteken specifikt från
2012 visar att en av tre elever i grundskolan och gymnasieskolan har
tillgång till ett skolbibliotek som åtminstone:20
• har katalog, manuell eller datoriserad,
• ligger i skolans lokaler,
• är bemannat minst 20 timmar,
• har minst 1 000 fysiska medier (sex bokhyllor).
KB har även påtalat frånvaron av skolbiblioteken i de kommunala
biblioteksplanerna.21 Endast cirka en fjärdedel av biblioteksplanerna
innehåller formuleringar kring mål för kommunens skolbibliotek.
Rapporten visar att ungefär hälften av biblioteksplanerna beskriver
samverkan mellan folk- och skolbiblioteken. I rapporten påtalas också
avsaknaden av en tydlig definition av skolbibliotek i skollagen, vilket
innebär att det är svårt att avgöra i vilken mån det finns ett skolbibliotek värd namnet eller inte.

5.5

Utvecklingsbehov gällande skolbibliotek:
definition och bemanning

I propositionen Den nya skollagen – för kunskap, valfrihet och trygghet
anges lite mer utförligt vad som avses med skolbibliotek. Av propositionen framgår bland annat att med skolbibliotek brukar vanligtvis avses en gemensam och ordnad resurs av medier och information
som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans
pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande.22
I en rapport om skolbiblioteken uppmärksammar Svensk biblioteksförening att skollagens kortfattade bestämmelse ”ska ha tillgång
till bibliotek” ger utrymme för tolkningar om vad som kan betraktas
som ett skolbibliotek.23 Svensk biblioteksförening har i samma rapport
även pekat ut ett antal problem vad gäller tillgången till skolbibliotek
i Sverige och formulerat ett antal behov, däribland följande:

Kungliga biblioteket (2012).
Kungliga biblioteket (2015).
22
Prop. 2009/10:165.
23
Thomas (2013).
20
21
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• skolbiblioteken behöver nationella och övergripande mål,
• skolbiblioteken behöver extra stimulansåtgärder för att en överlag
godtagbar standard ska kunna uppnås inom rimlig tid,
• skolbibliotekens bemanning behöver granskas och åtgärdas,
• skolbibliotekens roll för utbildningen behöver kartläggas och utvärderas.
I den nationella biblioteksstrategins omvärldsanalys påtalas att
”[f]rånvaron av en klar och tydlig definition innebär att det är omöjligt
att mäta om alla skolor verkligen ger lärare och elever tillgång till ett
skolbibliotek”.24
Just bristen på precisering av vad ett skolbibliotek egentligen är
och/eller hur det ska bemannas är en ständigt återkommande fråga i
skolbiblioteksdebatten. Den nationella biblioteksstrategins omvärldsanalys hänvisar till IFLA:s25 riktlinjer för skolbibliotek och pekar på
”det avgörande att skolbiblioteket bemannas av bibliotekarier som
kan samverka med och komplettera lärarna”.26 Detta får också stöd i
forskningen, som framhållit vikten av en kvalificerad bibliotekarie och
ett gediget samarbete mellan lärare och bibliotekarier.27

5.6

Aktuell forskning om skolbibliotek

I forsknings- och kunskapsöversikten Skolbibliotekets roll för elevers
lärande pekar biblioteksforskaren Cecilia Gärdén på att många års
tvärvetenskaplig, internationell forskning visar att bemannade skolbibliotek som samspelar nära med ämnesundervisningen kan ge
väsentliga bidrag till elevers lärande. Nämnas bör att det enligt samma
översikt inte finns särskilt många svenska undersökningar som försökt mäta effekterna av skolbibliotek, och att det saknas en svensk
empirisk vetenskaplig undersökning som försökt fastställa på vilka
sätt skolbibliotek bidrar till elevers lärande. Kunskapsöversikten rymmer också flera exempel på internationella forskare som aktualiserat

Pålsson (2017).
IFLA – International Federation of Library Associations and Institutions.
26
Pålsson (2017).
27
Gärdén (2017).
24
25
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svårigheter med att påvisa ett tydligt orsakssamband mellan förekomsten av skolbibliotek och elevers prestationer.
Vad gäller området läsning specifikt har exempelvis den amerikanske forskaren Keith Curry Lance, i de omfattande så kallade
Coloradostudierna, pekat på ett starkt samband mellan elevers läslust
och förekomsten av skolbibliotekarier.28 I det nederländska forskningsprojektet The Library at school visade det sig att läsfrämjande
aktiviteter pågick i högre grad i skolor med eget skolbibliotek än i
skolor som saknade bibliotek. Samma undersökning visar också på
samband mellan besök i skolbiblioteket och positiva attityder till
läsning.29
Ett flertal studier i Gärdéns översikt pekar på framför allt tre viktiga komponenter vad gäller skolbibliotek och dess effekt på elevers
lärande:
• en kvalificerad bibliotekarie,
• ett brett och varierat utbud av resurser,
• ett gediget samarbete mellan lärare och bibliotekarier.
Bemanning, utbildad personal och ett samarbete byggt på läroplanernas formuleringar hör enligt kunskapsöversikten till de viktigaste
faktorerna för skolbibliotekets roll i elevers lärande. Flera rapporter
och uppsatser från översikten poängterar även skolledarens viktiga
roll för skolbiblioteksverksamheten. Vidare betonar flera rapport- och
uppsatsförfattare vikten av att de båda yrkeskategorierna lärare och
bibliotekarier redan under sin utbildning ges en förståelse för varandras kompetenser. Forskare som särskilt studerat samarbeten mellan
lärare och skolbibliotekarier har pekat på kompetensutveckling i form
av exempelvis workshops som ett sätt att förbättra samarbetet mellan
de båda professionerna.30

Gärdén (2017).
Ibid.
30
Som ett exempel på kompetensutveckling inom skolbiblioteksområdet kan det så kallade Skolbibliotekarielyftet nämnas, ett projekt som drevs i samarbete mellan Länsbibliotek Jönköping,
Länsbibliotek Sydost, Länsbibliotek Östergötland och Regionbiblioteket i Kalmar län 2012–2014.
28
29
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5.7

Några aktuella statliga insatser gällande
skolbibliotek

5.7.1

Den nationella biblioteksstrategin

Regeringen gav 2015 KB i uppdrag att lämna förslag till en nationell
biblioteksstrategi för att främja samverkan och kvalitetsutveckling
inom det allmänna biblioteksväsendet, där skolbiblioteken ingår som
en väsentlig del.31 I uppdraget ingår även att i samråd med Skolverket
och andra berörda myndigheter samt representanter för skolhuvudmännen, göra en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för att de i ökad grad ska kunna främja språkutveckling
och stimulera till läsning.
I september 2017 presenterades omvärldsrapporten Den femte
statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet
och digitalisering.32 I rapporten redovisas bland annat några av de utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken, såsom behovet av en
tydlig definition av skolbibliotek och behovet av ökad bemanning.
I maj 2018 redovisades delrapporten Från ord till handling. På väg mot
en nationell biblioteksstrategi, där också utvecklingsbehoven för skolbiblioteken uppmärksammas, bland annat behovet av digitala skolbibliotekstjänster.33 Uppdraget med den nationella biblioteksstrategin
ska slutredovisas senast den 1 mars 2019.
5.7.2

Utvärdering av skolbiblioteken

Skolverket har haft i uppdrag att utvärdera satsningen på personalförstärkningar i skolbibliotek. Utvärderingen redovisades i november
2017.34 Av utvärderingen framgår att stadsbidraget haft ett högt söktryck, vilket tyder på ett behov hos huvudmännen att utöka bemanningen i skolbiblioteksverksamheten. Personalen har genom bidraget
utökats med drygt 77 årsarbetskrafter enligt huvudmännens självskattning och resultatet av fördelningen visar att mest medel till
personalförstärkning har gått till kommunala huvudmän. Utvärderingen pekar dock på att många huvudmän är osäkra på om den
personalförstärkning som skett genom statsbidraget kommer att leda
Regeringen (2015a).
Kungliga biblioteket (2017).
33
Kungliga biblioteket (2018c).
34
Skolverket (2017d).
31
32
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till en långsiktig lösning för bemanningen i deras skolbiblioteksverksamhet, eftersom bemanning är beroende av resurser och statsbidrag i form av personalförstärkningar kan riskera att enbart bli tillfälliga förstärkningar. Många huvudmän anser även att statsbidraget
är för litet. Enligt huvudmännen är den viktigaste faktorn för att skolbiblioteken ska stödja elevernas lärande, stimulera läslust och främja
språkutveckling en bra samverkan mellan skolbibliotekspersonal och
övrig skolpersonal. Utvärderingen visar även att skolbibliotekspersonalens kompetens och utbildning spelar roll. Skolverket ställer
krav på att både kommunala och enskilda huvudmän ska ha en biblioteksplan när de ansöker om statsbidraget. I dag ingår inte krav på att
enskilda huvudmän ska ingå i biblioteksplanerna.
Utifrån utvärderingen föreslår Skolverket att:
• finansiering för personalförstärkning i skolbiblioteken fortsätter
att prioriteras, och
• möjligheten att integrera bibliotekslagens krav på biblioteksplan i
skollagen ska undersökas så att kravet inte bara gäller kommuner
utan även de enskilda huvudmännen.
Skolverket har även haft i uppdrag att se över i vilken mån skolbibliotekets funktion och skolbibliotekariernas kompetens används
på bästa sätt för att stärka utbildningens kvalitet. Uppdraget redovisades i mars 2018.35 Av redovisningen framgår att skolbibliotekens
roll behöver stärkas. Skolverket föreslår därför att:
• regeringen bör utreda om skolbibliotekens roll i skolan kan förtydligas i skollagen,
• Skolverket kan erbjuda fler insatser för att stärka skolbiblioteksverksamheten inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen där målgrupperna för insatserna bör vara skolbibliotekarier, lärare och skolhuvudmän,
• Skolverket kan ta fram stödmaterial om skolbiblioteksverksamheten med anledning av förtydligandet i läroplanerna om hur
skolbiblioteket kan användas i undervisningen,
• Skolverket anser även att det finns behov av en långsiktig finansiering gällande skolbibliotek och föreslår därför att statsbidraget
35

Skolverket (2018c).
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om personalförstärkningar i skolbibliotek inordnas i det nya
statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling.

5.8

Förslag gällande skolbibliotek och läsning

Delegationens förslag: Frågan om bemannade skolbibliotek ska
utredas.
Vad en skolbiblioteksverksamhet är ska definieras på förordningsnivå.
Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram ett allmänt råd för hur
man i samverkan med eleverna bygger upp, utformar, följer upp
och utvärderar en skolbiblioteksverksamhet.
Skolinspektionen ska, inom ramen för sin regelbundna tillsyn,
fokusera särskilt på skolbiblioteken.

Frågan om bemannade skolbibliotek ska utredas
Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek. Skolinspektionens regelbundna tillsyn har visat att så inte är fallet. Det
innebär att det inte råder någon likvärdighet när det gäller alla elevers
rätt till ett skolbibliotek.
För att främja läsning visar flera undersökningar att det inte bara
räcker att ha ett skolbibliotek utan skolbiblioteket bör vara bemannat
med en person med bibliotekarieutbildning eller motsvarande. Det
bör också finnas ett systematiskt samarbete mellan skolbibliotekarien
och skolans lärare. Dessutom bör själva skolbiblioteket erbjuda ett
varierat utbud av litteratur och andra medier, samt erbjuda en miljö
som inbjuder till läsning. I boken Böcker omkring oss: om läsmiljö
framhåller Aidan Chambers vikten av att underlätta för läsning genom
att tillhandahålla speciella läsplatser, vilket också ger en indikation om
att läsningen värderas, samt att skylta och ställa fram böcker, vilket
både är ett sätt att ge boktips och visa att läsning värderas.36
Som nämnts tidigare har Skolverket nyligen föreslagit att regeringen bör utreda hur skolbibliotekens roll kan förtydligas i skollagen.
Delegationen ställer sig bakom Skolverkets förslag men vill gå ett steg
36

Chambers (1995).
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längre genom att föreslå att även frågan om bemanning av skolbiblioteken ska utredas. Denna fråga är extra aktuell eftersom det
nyligen fördes in ett förtydligande i läroplanerna om rektors ansvar,
som handlar om att skolbibliotekets verksamhet ska användas som en
del i undervisningen för att stärka elevernas språkliga förmåga och
digitala kompetens. Enligt delegationen förutsätter detta att det finns
personal i skolbiblioteken och då med fördel en utbildad bibliotekarie.
Förutom att vara en pedagogisk resurs kan skolbibliotekarien främja
elevernas fritidsläsning, bland annat genom att samarbeta med personalen på fritidshemmen. En skolbibliotekarie kan ha god kännedom
om elevernas läsintressen och dessutom representera en mindre kravfylld läsning än vad lärarna generellt kan göra. Vidare kan skolbibliotekarien genom det digitala talboksbiblioteket Legimus ge elever med
läs- och skrivsvårigheter stöd i deras läsning. Skolbibliotekarien är
även en viktig resurs när det gäller elevernas arbete med informationssökning och källkritik.
Det statsbidrag som nu finns för personalförstärkningar är en
positiv signal från regeringen när det gäller frågan om bemannade
skolbibliotek. Det finns emellertid en risk att det enbart blir en tillfällig personalförstärkning, något som också många huvudmän påtalar
i Skolverkets utvärdering av statsbidraget.37 Detta medför i sin tur att
det är svårt att bygga upp en skolbiblioteksverksamhet som är hållbar
över tid. Behovet av en hållbar och långsiktig finansiering gällande
skolbibliotek har även Skolverket uppmärksammat genom sitt förslag
att statsbidraget om personalförstärkningar i skolbibliotek inordnas i
det nya statsbidraget för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling,
som är tänkt att vara ett permanent statsbidrag. Vi instämmer i att
finansieringen av skolbibliotek och framför allt bemanningen av skolbiblioteken bör vara långsiktigt hållbar. Vi vill samtidigt betona att det
bör säkerställas att statsbidraget används till just skolbiblioteksverksamheten.
Oavsett finansieringsform måste frågan om bemannade skolbibliotek utredas vidare eftersom ett sådant förslag kommer att få
konsekvenser för såväl skolhuvudmännen som för staten. Frågan om
bemanning av skolbiblioteken bör därför hanteras inom ramen för
förslaget att utreda hur skolbibliotekens roll kan förtydligas i skollagen. I en dylik utredning är det av stor vikt att ta hänsyn till vilka
olika förutsättningar och behov skolor har när det gäller att bygga upp
37

Skolverket (2017d).
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en fungerande skolbiblioteksverksamhet. Det bör även undersökas
hur digitaliseringen kan skapa fungerande lösningar i form av exempelvis skolbibliotekariestöd på distans.
Definition av skolbiblioteksverksamhet och allmänt råd
Skolinspektionens regelbundna tillsyn och kvalitetsgranskningar har
visat att skolbiblioteken ser mycket olika ut. Det kan röra sig om allt
från några böcker i ett litet rum, till ett välutrustat bibliotek med
många böcker, olika medier och en utbildad bibliotekarie. Givetvis har
en stor skola mer resurser att lägga på ett skolbibliotek än en mindre
skola. Skolorna har också olika möjlighet att samarbeta med ett närliggande folkbibliotek. Det är inte heller helt enkelt för en skola att
veta vad ett skolbibliotek eller en skolbiblioteksverksamhet ska innehålla. Det enda som skolorna i dag kan stödja sig på vad gäller reglering
är Skolinspektionens kriterier som inspektionen använder vid tillsynen av skolbiblioteken.
I utvärderingen av skolbiblioteken har Skolverket också lyft denna
fråga och föreslagit att verket kan ta fram stödmaterial om skolbiblioteksverksamheten. Enligt delegationen är detta bra men inte
tillräckligt. Oavsett en skolas eller kommuns resurser anser vi att det
finns ett behov av att få stöd i att bygga upp och utforma ett skolbibliotek, till exempel med avseende på lokal, bokbestånd, andra
medier och läsmiljöer. Vi föreslår därför att en tydlig definition av vad
en skolbiblioteksverksamhet bör innehålla förs in på förordningsnivå,
till exempel i skolförordningen och gymnasieförordningen. Vi föreslår även att Skolverket därefter får i uppdrag att ta fram ett allmänt
råd om hur man kan bygga upp och även följa upp och utvärdera en
skolbiblioteksverksamhet. Det är av stor vikt att hänsyn tas till de
olika förutsättningar och behov som skolor har. Skolverket bör i detta
arbete inhämta synpunkter från relevanta aktörer, bland annat
Sveriges Kommuner och Landsting och Kungliga biblioteket. Det är
av särskild vikt att involvera eleverna i arbetet med att utforma skolbiblioteket till en inbjudande läsmiljö. När det gäller själva bokbeståndet är det givetvis också viktigt att utgå från elevernas behov,
intressen och språkbakgrunder. Det är av stor vikt att skolbiblioteken

108

SOU 2018:57

Skolbibliotek och läsning

erbjuder litteratur på fler språk än svenska, bland annat på de
nationella minoritetsspråken.38
När det gäller kompetensutveckling anser vi att Skolverkets förslag
om att erbjuda fler insatser för att stärka skolbiblioteksverksamheten
inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen är mycket
bra. Vi instämmer även i att målgrupperna för insatserna bör vara
skolbibliotekarier, lärare och skolhuvudmän.
Tillsyn av skolbiblioteken
Det är skolhuvudmännen som är ytterst ansvariga för att eleverna har
tillgång till ett skolbibliotek. Som nämnts tidigare har Skolinspektionen genom sin tillsyn och sina kvalitetsgranskningar visat på stora
brister vad gäller tillgång till skolbibliotek. Skolinspektionens granskning av skolbiblioteken visar att undersökta skolbibliotek sällan fullt
ut är en integrerad del i den pedagogiska verksamheten i skolan.
Granskningen visar på stor variation gällande bok- och mediebestånd
samt skolbibliotekariens utbildning. Detta innebär att eleverna inte
har likvärdig tillgång till skolbiblioteket som en pedagogisk resurs.
Vi anser att det är hög tid att något görs åt de skolor som inte följer
skollagens krav på tillgång till skolbibliotek och i det ligger, enligt oss,
även att skolbiblioteket används som en pedagogisk resurs i verksamheten för att stödja elevernas läsande och lärande. Till kravet i
skollagen kan läggas det förtydligade i läroplanerna om rektors ansvar
för skolbiblioteken som nyligen har införts. Vi föreslår därför att
Skolinspektionen, inom ramen för sin regelbundna tillsyn, särskilt
fokuserar på skolbiblioteken och utifrån resultatet av denna tillsyn vid
behov vidtar åtgärder för att säkerställa att alla huvudmän erbjuder
sina elever tillgång till ett skolbibliotek.

38

Se vidare Lucassi (2014).
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6

Läsning på fritidshem

I följande kapitel beskriver vi den reglering som styr fritidshemmets
uppdrag och vilka som ansvarar för fritidshemmets verksamhet.
Därefter följer en kortfattad beskrivning av grundutbildningen för
fritidspedagoger och aktuell elev- och personalstatistik. Vi redovisar
sedan några av fritidshemmets utmaningar och möjligheter vad gäller
läsning och även några aktuella statliga insatser gällande fritidshem.
Avslutningsvis ger vi våra förslag och bedömningar inom området.
Figur 6.1

Fritidshemmen har stor potential att stimulera elevernas läsning.
Illustration: Louise Winblad.
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6.1

Reglering och ansvar

6.1.1

Fritidshemmets uppdrag

Fritidshemmet är en del av skolväsendet och en pedagogisk verksamhet för elever från 6 års ålder till och med vårterminen det år de fyller
13 år. För barn i åldern 10–13 år kan kommunen bedriva öppen
fritidsverksamhet i stället för fritidshem.
Fritidshemmet ska komplettera utbildningen i förskoleklassen,
grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan och i de särskilda utbildningsformer som skolplikten kan fullgöras i. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda
dem en meningsfull fritid och rekreation. Utbildningen ska utgå från
en helhetssyn på eleven och elevens behov. Fritidshemmet ska främja
allsidiga kontakter och social gemenskap.1
Fritidshemmet kompletterar skolan på två sätt, dels tidsmässigt
genom att ta emot elever under den del av dagen då de inte vistas i
skolan och under loven, dels innehållsmässigt genom att ge eleverna
delvis andra erfarenheter och kunskaper än de får i skolan.
Fritidshemmen är öppna hela året. De dagliga öppettiderna anpassas till föräldrarnas arbete eller studier och till elevernas behov. Fritidshemmen är ofta samordnade med skolan. Samordningen kan gälla
personal, lokaler och den pedagogiska verksamheten.
Statens skolverk har gett ut allmänna råd för fritidshem.2 Syftet
med de allmänna råden är att ge stöd och vägledning i arbetet med att
planera en målstyrd fritidshemsverksamhet som utgår ifrån styrdokumenten och att bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna i fritidshemmet. De allmänna råden behandlar förutsättningarna för arbetet i
fritidshemmet, rektorns pedagogiska ledarskap, lärande i fritidshemmet och samverkan med hemmet.

14 kap. skollagen (2010:800).
SKOLFS 2014:39. För tillfället genomför Skolverket en revidering av de allmänna råden med
anledning av det nya avsnittet om fritidshemmet i berörda läroplaner.
1
2
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6.1.2

Läsning på fritidshem

Fritidshemmet i läroplanerna

Läroplanerna för grundskolan, respektive specialskolan och sameskolan gäller även för fritidshemmet i tillämpliga delar.3 Läroplanerna
är, jämte skollagen, de viktigaste styrdokumenten för verksamheten i
fritidshemmet. Begreppet undervisning används numera även i fritidshemmet men ska ges en vid tolkning där omsorg, utveckling och
lärande utgör en helhet.4
Den 1 juli 2016 förtydligades fritidshemmets uppdrag genom att
ett nytt avsnitt med syfte och centralt innehåll fördes in i berörda
läroplaner. Under rubriken ”Syfte” står att undervisningen i fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid genom att ta sin
utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också
kontinuerligt utmana eleverna vidare genom att inspirera till nya
upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer. Olika områden som till exempel elevernas språkutveckling lyfts särskilt fram i det nya avsnittet.
I punktform sammanfattas vilka förmågor som eleverna ska ges
förutsättningar att utveckla. Till förmågorna hör bland annat att
kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och
för skilda syften, samt att skapa och uttrycka sig genom olika estetiska
uttrycksformer. Det nya avsnittet i läroplanerna har också ett centralt
innehåll, i likhet med kursplanerna för bland annat grundskolan. Det
centrala innehållet anger vilka områden som eleverna ska få undervisning om. Under rubriken ”Språk och kommunikation” finns exempelvis en punkt om att samtala om olika typer av texter.
6.1.3

Ansvar för fritidshemmet

Fritidshemmen bedrivs huvudsakligen av kommuner och inom ramen
för en kommunal skola. Det finns även fritidshem som bedrivs i
enskild regi, det vill säga vanligtvis inom ramen för en fristående skola.
Vidare finns också fritidshem som bedrivs i statlig regi. Det är
fritidshem inom specialskolan eller sameskolan.

3
4

SKOLFS 2010:37, SKOLFS 2010:250, SKOLFS 2010:251.
Prop. 2009/10:165.
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Statens skolinspektion har tillsynsansvar för skola, vuxenutbildning, fritidshem, förskola och annan pedagogisk verksamhet. Det betyder att Skolinspektionen kontrollerar att kommunen eller den
fristående skolan följer de lagar och andra bestämmelser som gäller för
verksamheten.
6.1.4

Lärarutbildningen – med inriktning mot arbete
i fritidshem

Utbildningarna för arbete i fritidshemmet har reformerats ett antal
gånger. Inom ramen för de lärar- och förskollärarutbildningar som
finns sedan 2011 finns ingen examen eller examensinriktning enbart
avsedd för arbete i fritidshemmet. I stället utbildas grundlärare med
inriktning mot arbete i fritidshem. Tidigare utbildningar avsedda för
arbete i fritidshemmet har varit dels lärarutbildningar, där inriktningen mot arbete i fritidshem ingått som en del i utbildningen, dels
utbildningar avsedda enbart för arbete i fritidshemmet, bland annat
fritidspedagogutbildningen.5 I nuvarande utbildning ingår, förutom
ämneskunskaper inom det fritidspedagogiska området, också ämneskunskaper i ett eller två av grundskolans praktiska eller estetiska
ämnen. Detta till skillnad från fritidspedagogutbildningarna före 2001
som visserligen innehöll ämnesstudier men som huvudsakligen var
inriktade mot arbete i fritidshemmet.
Utvecklingen har gått från att fritidshemmet varit en i förhållande
till skolan närmast fristående verksamhet till att fritidshemmet tydligare har knutits till skolan, vilket också kommit att innebära att
lärarna och fritidspedagogerna samverkar i högre utsträckning än tidigare. På samma sätt har utbildningen för arbete i fritidshemmet gått
från en utbildning huvudsakligen inriktad på den verksamhet som
bedrivs i fritidshemmet, till att bli en lärarutbildning inriktad både mot
undervisning i fritidshemmet och i grundskolan.6
Grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem ska visa kunskap om barns kommunikation och språkutveckling samt visa kännedom om grundläggande läs-, skriv- och matematikinlärning.7 I tidigare
utbildningar av fritidspedagogerna ingick inte samma tydliga krav att
visa kunskap om dessa områden.
SOU 2017:51.
SOU 2017:51.
7
Högskoleförordningen (1993:100), bilaga 2 examensordningen.
5
6
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Statistik om fritidshemmet

Följande statistik är en kort sammanfattning av Skolverkets PM om
elever och personal i fritidshem läsåret 2017/18.8
6.2.1

Elever

Antalet elever som går i fritidshem fortsätter att öka. Andelen av alla
barn, 6–12 år, som är inskrivna i fritidshem är 58 procent. Det är
framför allt 6–9-åringar som går i fritidshem (85 procent). Andelen
pojkar som är inskrivna i fritidshem är högre än andelen flickor vilket
har att göra med att andelen pojkar i befolkningen är högre än andelen
flickor.
Fritidshem i enskild och statlig regi utgör ungefär 17 procent av
fritidshemmen och har ungefär 12 procent av alla inskrivna elever.
Mellan åren 2016 och 2017 har antalet grupper totalt sett blivit fler
i fritidshemmen. Nu går det i snitt 39,7 elever per avdelning medan
motsvarande uppgifter för 2016 och 2015 var 40,3 respektive 40,9. Sett
till den senaste tioårsperioden har grupperna dock växt kraftigt i storlek. 2007 hade en genomsnittlig avdelning 33,5 elever.
6.2.2

Personal

Det är vanligt att personal som tjänstgör i fritidshem även tjänstgör i
förskoleklass och/eller i grundskola. Hösten 2017 arbetar 63 procent
av personalen i fritidshem även i förskoleklass och/eller i grundskola,
vilket är 3 procentenheter färre än för ett år sedan.
72 procent av de anställda i fritidshem är kvinnor. Andelen män
bland personalen har dock ökat kontinuerligt under många år. De
senaste tio åren har andelen män i fritidshem ökat från 17 till 28 procent.
Jämfört med föregående år har personaltätheten ökat marginellt.
Det senaste året har antalet anställda ökat med 1,6 procent medan
antalet elever har ökat med 1,3 procent. Varje anställd ansvarar nu i
genomsnitt för 12,5 elever jämfört med 12,6 elever ett år tidigare.

8

Skolverket (2018a).
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Personalens utbildning
Det krävs en högskoleutbildning som är avsedd för arbete som
fritidspedagog eller motsvarande för att få undervisa i fritidshemmet.
I dagsläget krävs ingen lärarlegitimation.9 Hösten 2017 hade 39 procent av årsarbetarna i fritidshem en pedagogisk högskoleexamen. Det
är den lägsta andelen som uppmätts sedan tidsserien påbörjades 1995
och en minskning med drygt 3 procentenheter jämfört med föregående år. Var femte heltidstjänst har annan utbildning för arbete med
barn, men 40 procent har ingen utbildning för arbete med barn.

6.3

Utmaningar i fritidshemmen

De svenska fritidshemmen är en unik verksamhet för ingen annanstans i världen finns en verksamhet för skolbarns fritid som sorterar
under motsvarigheten till det svenska utbildningsdepartementet eller
som lyder under skollag, läroplan och liknande styrdokument. Det
finns dessutom en lärarutbildning som utbildar lärare för just denna
verksamhet.10
Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning av fritidshemmen11
visar dock, likt granskningen från 2010,12 att det finns fortsatt stora
utmaningar, bland annat gällande svårigheten med tillgång till behörig
personal, stora elevgrupper och rektors ledning av undervisningen i
fritidshemmen.
Förekomsten av stora barngrupper i fritidshemmen har tidigare
påtalats av såväl Skolverket som Lärarförbundet. Den senaste elevstatistiken gällande fritidshemmen förstärker bilden av stora elevgrupper, även om grupperna blivit något mindre de senaste åren.
Dessutom har andelen årsarbetare med pedagogisk högskoleexamen
minskat under de senaste åren. Även i forskningsöversikten Fritidshem och fritidspedagogik från 2016 uppmärksammas stora elevgrupper
som ett problem.13 Till övriga brister påtalas att lokalerna ofta är små
och illa anpassade för fritidshemsverksamhet samt att rektorerna har
bristande kompetens att leda fritidshemmen.
I prop. 2017/18:194 föreslås att alla fritidspedagoger/lärare i fritidshem ska kunna få lärarlegitimation och behörighet i fritidshem.
10
Falkner och Ludvigsson (2016).
11
Skolinspektionen (2018a).
12
Skolinspektionen (2010c).
13
Falkner och Ludvigsson (2016).
9
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Möjligheter till läsning i fritidshemmen

Fritidsverksamheten är ett område som ännu inte är särskilt beforskat.
Flera undersökningar lyfter dock fram fritidshemmet som en arena
för såväl språk- och läsutveckling som läsning generellt.
Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning av fritidshemmen
handlar bland annat om undervisning inom språk och kommunikation.14 Enligt granskningen varierar kvaliteten på undervisningen men
det finns samtidigt goda exempel på hur fritidshem arbetar för att
främja elevernas språkliga utveckling. Det finns fritidshem med läsmiljöer i avskilda rum eller bibliotekshörnor, där eleverna har tillgång
till faktaböcker, ljudböcker, skönlitteratur och tidningar på såväl
svenska som andra modersmål. Vidare används skolbiblioteket eller
kommunala bibliotek i undervisningen. Det finns även goda exempel
på hur personal medvetet arbetar för att stimulera elevernas kommunikativa förmågor med hjälp av läsning och samtal om det lästa.
Skolinspektionen bedömer att det finns stor utvecklingspotential
överlag vad gäller fritidshemmens möjligheter att främja elevernas
lärande och utveckling. Inspektionen identifierar också utvecklingsområden som innefattar att skapa lärmiljöer som uppmuntrar till läsning, lyssnande och samtal om det lästa.
I forskningsöversikten Fritidshem och fritidspedagogik anges ett
antal centrala utvecklingsområden för fritidshemsverksamheten. Av
översikten framgår att studier visar att barns fritidserfarenheter av läsoch skrivspråk via populärkultur är en tillgång för barns läs- och
språkutveckling. Samtidigt visar forskning att populärkultur och de
val av estetiska uttrycksformer barn själva väljer sällan tas till vara av
de vuxna i skolan och på fritidshemmet. En central fråga blir därför
hur fritidshemmen bättre kan ta till vara barns informella och vardagliga erfarenheter av läsande och skrivande, men också hur fritidshemmen på olika sätt kan stimulera till ett vidgat läsintresse. 15
I betänkandet På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning och matematik uppmärksammas fritidshemmets potential vad
gäller att bidra till uppfyllandet av skolans kunskapskrav, och samarbete kring elevernas läsning identifieras som ett lämpligt område att
börja med.16 Utredningen anser att regeringen bör överväga om
avsnittet om fritidshemmet i läroplanen ska kompletteras med en
14
15
16

Skolinspektionen (2018a).
Falkner och Ludvigsson (2016).
SOU 2016:59.
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skrivning med innebörden att eleverna ska stimuleras och ges möjlighet att läsa skönlitteratur och facklitteratur för att främja läsförståelse,
läslust och läsvana. Enligt utredningen behöver dock konsekvenserna
av ett sådant förslag utredas vidare.

6.5

Några aktuella statliga insatser gällande
fritidshem

6.5.1

Personalförstärkning i fritidshemmen

Sedan 2015 kan skolhuvudmännen söka statsbidrag för att anställa
mer personal i de lägre årskurserna i syfte att ge lärare i förskoleklass
och årskurs 1–3 mer tid för varje elev.17 Från och med den 1 juli 2016
omfattas fritidshem av satsningen, vilket innebär att statsbidraget
kan sökas även för att anställa mer personal i fritidshemmen.
Statsbidraget för mer personal i fritidshemmen uppgår till 500 miljoner årligen. Enligt Skolverkets uppföljning av statsbidraget har
intresset varit mycket stort och hela beloppet har utbetalats för läsåren
2016/17 och 2017/18.
6.5.2

Insatser med anledning av förtydligande
av fritidshemmets uppdrag

Som nämnts tidigare infördes den 1 juli 2016 ett förtydligande i läroplanerna när det gäller fritidshemmets syfte och uppdrag. Förtydligandet innebär att personalen i fritidshemmet bland annat ska arbeta
med språk och kommunikation och i detta innefattas samtal om olika
texter.
I mars 2017 lämnade Skolverket en delredovisning med en beskrivning av behovet av fortbildning för olika målgrupper och vilka fortbildningsinsatser som planeras.18 Redovisningen visar att rektorer
behöver bli mer förtrogna med fritidshemmets uppdrag så att verksamheten får tillräckligt med ledningsstöd, att det finns behov av att
stödja huvudmän, rektorer, lärare och förskollärare i det systematiska
kvalitetsarbetet och att det även finns behov av kompetensutveckling
för all pedagogisk personal i verksamheterna gällande övergång och
17
18

SFS 2015:215.
Skolverket (2017c).
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samverkan. För att möta dessa behov kommer Skolverket under
2017–2019 att informera målgrupperna om de nya avsnitten i läroplanerna, göra en översyn av berörda allmänna råd och utveckla skolutvecklingsinsatser inom ramen för de nationella skolutvecklingsprogrammen.

6.6

Förslag och bedömningar gällande fritidshem

Delegationens förslag: Det ska framgå av den del av läroplanerna
för grundskolan, specialskolan och sameskolan som avser fritidshemmet att fritidshemmet ska stimulera elevernas läsning.
Skolverket ska ges i uppdrag att ta fram stödmaterial om hur
man i fritidshemmet kan arbeta med såväl språk- och läsutveckling
som med läsning generellt.
Personalen i fritidshemmet ska ges möjlighet till kompetensutveckling inom området läsning.
Delegationens bedömning: Statens kulturråd bör inom ramen
för statsbidraget läs- och litteraturfrämjande insatser prioritera
ansökningar om läsfrämjande insatser i fritidshemmen.
Huvudmännen bör ta tillvara fritidshemmens möjlighet att
arbeta kompensatoriskt med elever som behöver stöd eller utmaningar i sin läsning.
Huvudmännen bör arbeta för att skapa läsfrämjande miljöer i
fritidshemmen.

En tydligare skrivning om läsning i fritidshem ska införas
i berörda läroplaner
Fritidshemmet har redan i dag i uppdrag att komplettera utbildningen
i förskoleklassen, grundskolan, specialskolan och sameskolan. Den
senaste elev- och personalstatistiken visar dessutom att personalen i
fritidshemmen i stor utsträckning även arbetar i skolan. Det nya
avsnittet i läroplanerna om fritidshemmets syfte och uppdrag kan ses
som ett konkretiserat uppdrag att stödja måluppfyllelsen i skolan.
Fritidshemmet har även, likt skolan, ett kompensatoriskt uppdrag och
enligt delegationen finns det goda möjligheter att i fritidshemmen
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arbeta kompensatoriskt med elevernas läsning, både när det gäller att
stödja och utmana eleverna i deras läsning.
I det nya avsnittet i läroplanerna om fritidshemmet lyfts bland
annat språk och kommunikation fram i det centrala innehållet men
det nämns inget om läsutveckling eller läsning generellt. Som berörts
tidigare har fritidshemmets potential som en arena för såväl språk- och
läsutveckling som läsning generellt uppmärksammats på flera håll.
I synnerhet Skolinspektionens senaste kvalitetsgranskning betonar
fritidshemmets roll som en lärmiljö som uppmuntrar till läsning,
lyssnande och samtal om det lästa. I många fritidshem pågår arbete
med elevernas språkutveckling och i flera fall arbetar även personalen
i fritidshemmen med elevernas läsutveckling eller läsning mer
generellt. Samtidigt visar Skolinspektionens senaste granskning att
detta långt ifrån gäller alla fritidshem. För att säkerställa att alla elever
får tillgång till läsning inom ramen för fritidshemmets verksamhet
föreslår därför delegationen att läsning i fritidshem behöver regleras
så att det framgår av berörda läroplaner att fritidshemmet ska
stimulera elevernas läsning. I samband med denna ändring i läroplanerna föreslår vi att Skolverket ska få i uppdrag att ta fram stödmaterial om hur man i fritidshemmet kan arbeta med såväl språk- och
läsutveckling som med läsning generellt.
Kompetensutveckling för personalen i fritidshemmet inom
området läsning och även möjlighet att söka projektmedel
hos Kulturrådet
En utmaning för fritidshemmet är bristen på behörig personal. Bland
personal med pedagogisk utbildning varierar också kompetensen
inom läsområdet. Kunskaper om barns kommunikation och språkutveckling samt kännedom om grundläggande läs- och skrivinlärning
ingår i den nya grundutbildningen för grundlärare med inriktning mot
arbete i fritidshem, men för fritidspedagoger med en äldre utbildning
har inte samma tydliga krav funnits.
Oavsett vilken utbildning personalen i fritidshemmet har anser vi
att det finns mer eller mindre stora behov hos personalgruppen att
kompetensutveckla sig inom läsområdet. Vi föreslår därför att personalen inom fritidshemmet ska ges möjlighet till kompetensutveckling
inom området läsning. Detta är även något som Skolverket lyfter fram
i delredovisningen av uppdraget att beskriva behovet av fortbildning
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för olika målgrupper och vilka fortbildningsinsatser som planeras.
Enligt Skolverket är fritidshemmet inte en uttalad målgrupp i uppdraget om Läslyftet men flera av de moduler som ingår i Läslyftet kan
anpassas för att gälla även personalen i fritidshem. Oavsett om kompetensutvecklingen sker inom ramen för Läslyftet eller genom andra
kompetenshöjande insatser är det enligt delegationen viktigt att den
anpassas till de förutsättningar och behov som fritidshemmets personalgrupp har.
Som tidigare nämnts varierar kvaliteten på undervisningen i fritidshemmet och detta gäller även arbetet med språk- och läsutveckling.
Förutom nationella och mer generella kompetenshöjande insatser kan
det även finnas behov av att fritidshemmen fokuserar på områden som
är av särskilt intresse för det egna fritidshemmet. Enligt delegationen
bör Kulturrådet därför prioritera fritidshemmen i ansökningarna om
statsbidrag för läs- och litteraturfrämjande insatser. Projekt som
genomförs som samarbeten mellan fritidshem och skolbibliotek eller
folkbibliotek har exempelvis goda möjligheter att skapa en brygga
mellan läsning på fritidshem och läsning på fritiden.
Huvudmännen bör arbeta för läsande miljöer i fritidshemmen
Som nämnts tidigare lyfter Skolinspektionen fram utvecklingsområden i fritidshemmet som handlar om att skapa lärmiljöer som uppmuntrar till läsning, lyssnande och samtal om det lästa. I de allmänna
råden för fritidshem understryks att fritidshemmet kan bidra med en
annan miljö, sammanhang och andra gruppkonstellationer än de
övriga verksamheterna och även med andra arbetsformer som
exempelvis utforskande, laborativ och praktisk metodik. Enligt delegationen har fritidshemmet i likhet med skolbiblioteksverksamheten
stor potential vad gäller att stimulera elevers fritidsläsning. I fritidshemmet finns möjligheten att närma sig läsning på ett mindre kravfyllt och mer lustbetonat sätt än i skolan, där bedömningen av elevers
prestationer i högre grad styr verksamheten.
Själva miljön kan vara en framgångsfaktor när det gäller läsning.
Skolinspektionens granskning visar att flera fritidshem erbjuder
inbjudande läsmiljöer, men långt ifrån alla. Enligt delegationen bör
huvudmännen arbeta för en inbjudande läsmiljö i fritidshemmet. En
sådan miljö bör även kunna erbjuda ett visst utbud av litteratur och
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andra medier. Skolbiblioteket kan vara ett komplement till fritidshemmet, med avseende på såväl lokaler som utbud av litteratur och
andra medier. Skolbiblioteket kan också vara en pedagogisk resurs för
såväl eleverna som personalen i fritidshemmet. Vi vill i detta sammanhang betona att barns fritidserfarenheter av läsning via populärkultur
är en tillgång för barns läs- och språkutveckling och att man i större
utsträckning än i dag bör ta tillvara på dessa erfarenheter, såväl i skolan
som i fritidshemmet. Det är också av stor vikt att elevernas val av
litteratur och läsvanor utmanas i syfte att utveckla deras läsning.
Genom att skapa läsfrämjande miljöer i fritidshemmen finns också
goda förutsättningar för såväl fritidshemspersonal som jämnåriga
kompisar att agera läsande förebilder.19

19

Se vidare kapitel 9 Läsande förebilder.
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7

Läsning på lov

I följande kapitel beskriver vi några olika typer av läsfrämjande
insatser på lov. Vi beskriver sommarläsningsprogram som de bedrivits
internationellt och i Sverige samt aktiviteter kring läsning under
kortare lovuppehåll såsom läslovet vecka 44. Därefter beskriver vi
några aktuella statliga insatser. Avslutningsvis ger vi vårt förslag och
vår bedömning inom området.
Figur 7.1

Att kombinera läsning med andra lov- och fritidsaktiviteter kan göra att fler barn och unga läser.
Illustration: Louise Winblad.

7.1

Vikten av läsning på lov

Det finns många skäl att betrakta skolloven som en tid för läsning. Ett
första självklart skäl är förstås just tidsmässigt; när barn och unga är
lediga från skolan finns tid över till annat, och det finns anledning att
arbeta för att läsningen blir en naturlig del av barns och ungas fritid
vid sidan av och i samband med andra aktiviteter. Det finns en risk
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med att allt fler barn och unga betraktar läsning som något som
huvudsakligen sker i skolan, och att alla uppmaningar från vuxna att
läsa uppfattas som en uppmaning till skolarbete. Fritidsläsningen
hamnar på undantag, vilket kan leda till att läsklyftorna vidgas.
Flera av de faktorer som kan påverka barns och ungas läsfärdigheter är kopplade till skolan; den skola eleven går i, den klass eleven
går i, den lärare som eleven har och de undervisningsmetoder som
läraren använder. Den enskilda faktorn av störst betydelse för utvecklingen av läsfärdigheter är dock den läsmiljö som finns i hemmet.1
Skolan kan spela en viktig roll för att hjälpa elever från en socioekonomiskt mindre gynnad bakgrund och kan därmed till viss del
kompensera för hemmiljön.2 Vid framför allt längre lovledigheter
finns dock en risk att denna kompensatoriska effekt avtar, med resultatet att hemmiljön blir i det närmaste avgörande. Inte minst därför
finns goda skäl att se vilka insatser som kan göras från samhällets sida
för att främja barns och ungas läsning på lov.

7.2

Läsfrämjande insatser på lov med olika mål

Verksamheter som syftar till att få barn och unga att läsa på loven kan
ha flera mål. Målen kan vara mer eller mindre hårt knutna till viljan att
ge barn och unga en form av kompensation för vad de annars riskerar
att tappa i samband med lovledigheten. Internationellt sett är exempelvis så kallade sommarläsningsprogram i regel starkt förknippade
med tanken att överbrygga de läsklyftor som riskerar att bli följden av
”summer learning loss”, det vill säga att elever tenderar att halka efter
med inlärningen i samband med sommarledigheten och barn och unga
från socioekonomiskt utsatta områden halkar efter mer.3 Man kan
delvis uppfatta sådana program som en form av lästräning på loven,
vars yttersta syfte blir att barnen inte ska hamna efter med läsningen
och i förlängningen skolarbetet i stort.
En annan typ av verksamhet kring läsning på lov kan vara frikopplat från skolans målsättningar och mer handla om att skapa positiva
attityder till läsning överlag. Det lustfyllda i läsningen betonas och
man är mindre benägen att ställa upp krav i form av exempelvis ett
Fredriksson och Taube (2012).
Ibid.
3
Vad gäller läsning specifikt har man talat om ”Summer Holiday Reading Dip”, ”Summer
Reading Setback” och liknande. Se vidare Andersson (2015).
1
2
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visst antal lästa böcker. Sådan läsfrämjande verksamhet kan i många
fall innefatta samma metoder som i mer strikt hållna läsprogram,
exempelvis organiserade former av boksamtal. Aktiviteterna handlar
dock i högre grad om vad forskarna Fuller och Rehberg Sedo benämnt
”reading beyond the book”, det vill säga en typ av ”social läsning” där
boken fortfarande är central men de sociala aktiviteterna runt
omkring den minst lika centrala.4 Sådan ”social läsning” vidgar traditionella uppfattningar om läsning som en ensam sysselsättning.5 Kommunikation läsare emellan om litteratur och läsupplevelser, och inte
minst olika aktiviteter relaterade till läsningen, blir med ett sådant
perspektiv minst lika centralt som läsningen i sig.
7.2.1

Sommarläsningsprogram

Internationella sommarläsningsprogram
Sommarläsningsprogram – Summer Reading Programs – betraktas
ofta, framför allt internationellt, som ett medel för att motverka att
elever halkar efter med inlärningen i samband med sommarledigheten.6 Sommarboksprogram kan inbegripa en mängd olika läsfrämjandemetoder såsom tävlingar, boksamtal, bokrelaterad pysselverksamhet, författarbesök, historieberättande och belöningar. Vanligt är
att sommarläsningsprogram följer ett slags läs-och-rapporterastruktur,
där barn får redovisa vad de läst, muntligen eller skriftligen. Ofta gäller
det för barnen att läsa ett bestämt antal böcker, med någon form av
belöning i sikte. Program av den typen har inom forskningen kallats
för ”incitaments-program” – Incentive Programs. Ett exempel är det
brittiska programmet Summer Reading Challenge. Programmet inbegriper tusentals bibliotek i Storbritannien och innebär att barnen
(4–12 år) ska läsa minst sex böcker under sommarlovet och därefter
belönas för sin insats. Deltagarna uppmuntras också att arbeta aktivt
med böckerna genom att skriva, rita och pyssla. Summer Reading
Challenge erbjuds genom folkbiblioteken och har ett särskilt tema
varje år. Bakom programmet står organisationen The Reading Agency
som kontinuerligt publicerar utvärderingar av verksamheten på sin
Fuller och Rehberg Sedo (2013).
Om social läsning se vidare Andersson (2015).
6
Andersson (2015).
4
5
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hemsida. Verksamheten finansieras av Arts Council England och ett
antal sponsorer.7
Internationellt sett präglas sommarläsningsprogram ofta av kvantitativa läsprestationer och belöningar. Flera undersökningar redovisar
att sommarläsningsprogram bidrar till ökad läsning, och omfattande
extensiv läsning kan i bästa fall ge kvalitativt positiva effekter såsom
ett utökat ordförråd, ökad läsförståelse och mer positiva attityder till
läsning överlag. Om den ökade mängden läsning ska leda till en positiv
attityd till läsning förutsätter det att läsaren uppnått ett större flyt i
sin läsning samt erbjudits ett läsmaterial som läsaren funnit viktigt och
intressant. Läsarens positiva förväntningar på vad läsning kan ge ökar
när läsningen och läsaren ”kopplar” på så sätt att läsupplevelsen får en
personlig betydelse.8
Det finns ett antal, företrädelsevis kanadensiska, nordamerikanska
och brittiska, studier som redovisat positiva effekter av sommarläsningsprogram på elevers läsförmåga, läsvanor, läslust, självförtroende
och biblioteksanvändning. Forskningslitteraturen om sommarläsningsprogram handlar ofta om i vilken grad programmen lyckats motverka Summer Learning Loss. Ett stort antal artiklar har skrivits i
ämnet. Artikeln Summer reading and the ethnic achievement gap publicerad i Journal of Education for Students Placed at Risk argumenterar
exempelvis för att läsning av 4–5 böcker över sommaren är tillräckligt
för att på ett avgörande sätt motverka de klyftor som uppstår till följd
av sommarledigheten.9 I kunskapsöversikten Med läsning som mål ges
flera exempel på studier som undersökt effekterna av sommarläsningsprogram, som sammantaget talar för att sådan verksamhet kan
spela en betydande roll för att överbrygga läsklyftor och att folkbiblioteken här har en viktig funktion att fylla.10
Svenska sommarläsningsprogram
Sommarläsningsprogram har vid svenska folkbibliotek bland annat
gått under namnet ”Sommarboken”. ”Sommarboken” har ofta inneburit en läsfrämjande metod där barnen ska läsa ett antal böcker under
sommaren, för att sedan belönas om de lyckas. Inom det nuvarande
Se vidare Andersson (2015).
McKenna (2001). Se vidare Andersson (2015).
9
Kim (2004).
10
Andersson (2015).
7
8
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nationella programmet Sommarboken har man frångått metoden med
redovisningar och belöningar för att i stället lägga tonvikten på boksamtal i olika former.
Sommarboken är ett läsfrämjande biblioteksprojekt som startade
2012. Verksamheten syftar till att ge alla barn mellan 8–12 år tillgång
till en sommarlovsaktivitet på bibliotek, med fokus på lustfylld läsning
och samtal om böcker och litteratur med en vuxen, utan några som
helst krav. Sommarboken finns i dag över hela landet och drivs av
Kultur i Väst. Inom ramen för projektet Sommarboken har man också
tagit fram metodboken Lust till läsning som bland annat bygger på
barn- och ungdomsförfattaren Aidan Chambers idéer om boksamtal.11
7.2.2

Läslov vecka 44

Läslov vecka 44 är ett brett läsfrämjande samarbete som startades av
den ideella föreningen Läsrörelsen. I dag ingår drygt 80 medlemmar i
samarbetet, bland andra elevorganisationer, bokförlag, bibliotek, bokhandel, idrottsföreningar, fackliga organisationer, kulturinstitutioner
och företag. Läsrörelsen introducerade verksamheten på Bokmässan i
Göteborg 2015 och den har fått stöd från bland andra Statens Kulturråd.
Under Läslov vecka 44 arrangeras läsfrämjande aktiviteter och
evenemang över hela landet med syftet att stimulera barns och ungas
lust till läsning, berättande och skrivande. Exempel på läslovsaktiviteter är bokbytardagar, skrivarverkstäder och filmvisningar. För den
som vill anordna en aktivitet under Läslovet finns en guide för nedladdning på Läsrörelsens hemsida.

7.3

Några aktuella statliga insatser gällande läsning
på lov

7.3.1

Obligatorisk sommarskola

Den 1 augusti 2017 infördes en skyldighet för kommuner eller andra
aktörer som driver skolor att erbjuda lovskola. Lovskolan gäller de
elever som har slutat årskurs 8 och är i riskzonen för att inte bli
Jedvik (2017). Se även Lindsköld (2015) som redovisar barns upplevelser och erfarenheter
av att delta i det läsfrämjande projektet Sommarboken 2014.
11
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behöriga till gymnasieskolans nationella program. Lovskolan gäller
även de elever som har slutat årskurs 9 och som inte är behöriga till
ett nationellt program i gymnasieskolan.
7.3.2

Statsbidrag för läsning på lov

Kulturrådet har i uppdrag att under 2017–2020 fördela medel för
läsfrämjande insatser under skollov. Statsbidraget uppgår årligen till
5 miljoner kronor. Bidraget kan sökas av aktörer som vill uppmuntra
läsning, exempelvis skol- eller folkbibliotek, fritidshem, idrottsföreningar, kulturinstitutioner och andra inom den regionala kulturverksamheten. Kulturrådet har särskilt efterlyst läsfrämjande aktiviteter
som når nya, läsovana målgrupper. Aktiviteter som utgår från barns
eget läsintresse premieras, liksom samarbeten mellan bibliotek, fritidshem, idrottsföreningar och kulturinstitutioner.
7.3.3

Insatser för att stärka läslovet

Skolverket har i uppdrag att genomföra kontinuerliga och långsiktiga
insatser för att stärka läslovet från och med 2018.12 Syftet med insatserna är att väcka nyfikenhet för de möjligheter som skönlitteratur
och sakprosa kan ge samt stimulera läsintresse hos barn och elever
oavsett kön i förskola, förskoleklass, fritidshem samt grundskola,
grundsärskola, specialskola och sameskola. I uppdraget ska folkbibliotekens och skolbibliotekens verksamhet särskilt beaktas. Vid genomförandet av uppdraget ska Skolverket inhämta kunskaper och erfarenheter från Kulturrådet och andra relevanta aktörer. Uppdraget ska
redovisas senast den 18 december 2020.
7.3.4

Statsbidrag för kostnadsfria aktiviteter under skolloven

Förutom läsfrämjande insatser under lov finns även statsbidrag för
andra aktiviteter under skolloven. Socialstyrelsen har i uppdrag att
fördela 250 miljoner kronor per år under 2018–2020 för att ge fler
barn i åldern 6–15 år möjlighet till kostnadsfria aktiviteter under skolloven. Stödet fördelas till kommuner utifrån statistik om antal barn i
12

Regeringen (2018a).
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hushåll med försörjningsstöd. Aktiviteterna ska komplettera de
aktiviteter som tillhandahålls inom fritidshem och öppen fritidsverksamhet. Kommunen kan välja att bedriva lovaktiviteter i egen eller
annan regi.
Utöver denna satsning finns även sommarslovssatsningen som
uppgår till 200 miljoner kronor per år och som pågår under åren 2016–
2019. Från den 1 januari 2018 fördelar Socialstyrelsen även medel för
denna satsning.

7.4

Förslag och bedömning gällande läsning på lov

Delegationens förslag: En flerårig försöksverksamhet ska införas
där en eller flera läsfrämjande aktörer får ett årligt verksamhetsbidrag för att erbjuda läsfrämjande verksamhet under lovtid. Försöksverksamheten ska följas upp.
Delegationens bedömning: Loven utgör en möjlighet till att
arbeta med barns och ungas läsförmåga och läslust. Varje huvudman bör därför planera för hur kommunens barn och unga på bästa
sätt kan ges tillfälle till olika läsfrämjande aktiviteter som gynnar
såväl läsförmåga som läslust. I denna planering bör man ta vara på
möjligheterna av att kombinera läsning som en aktivitet tillsammans med andra lovaktiviteter, till exempel idrott och friluftsliv.

Verksamhetsbidrag ska utgå till läsfrämjande aktörer
Det finns flera läsfrämjande aktörer som genomför kvalitativa och
uppskattade läsfrämjande verksamheter för barn och unga, både under
skoltid och lovtid. En utmaning för majoriteten av dessa aktörer är att
de varje år, eller med jämna mellanrum, måste finna ny finansiering för
sina verksamheter. Detta innebär att mycket tid läggs på att både söka
bidrag och hitta sponsorer i stället för att ägna den tiden till att utveckla verksamheten så att fler barn och unga nås av olika läsfrämjande
insatser under såväl skoltid som lovtid.
I skolans uppdrag ingår att alla elever på olika sätt ska lära sig att
läsa och på annat sätt komma i kontakt med läsning under skoltiden.
Skolan har även ett kompensatoriskt uppdrag vilket innebär att skolan
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ska uppväga skillnader i elevernas förutsättningar att tillgodogöra sig
utbildningen. Delegationen anser att det är av stor vikt att även den
kompetens som de läsfrämjande aktörerna utanför skolan har, i större
utsträckning än i dag, tas tillvara för att främja barns och ungas
läsförmåga och läslust. Vi föreslår därför att en flerårig försöksverksamhet införs som innebär att en eller flera läsfrämjande aktörer får
ett årligt verksamhetsbidrag. Det är av betydelse att de läsfrämjande
aktörerna har kapacitet att nå så många barn och unga som möjligt
under loven och i olika delar av landet. Verksamhetsbidraget ska följas
upp i syfte att på sikt undersöka om fler läsfrämjande aktörer kan ges
en mer långsiktig statlig finansiering för sina verksamheter. I kapitel 11 Framtidsfrågor uppmärksammar vi ett generellt behov av mer
permanenta och långsiktiga stödformer till läsfrämjande verksamhet,
och detta förslag om verksamhetsstöd till läsfrämjande verksamhet på
lov ska ses som ett steg i den riktningen.
Vikten av samarbete kring barns och ungas läsning under lovtid
Framgångsfaktorer beträffande sommarläsningsprogram är väl identifierade målgrupper, fungerande marknadsföringsstrategier, utvärderingsmetoder och erfaren personal.13 Litteraturen kring sommarläsningsprogram pekar också på vikten av att effektivt marknadsföra
programmen till föräldrar med barn i skolåldern, där biblioteken bör
betona de utbildningsrelaterade fördelarna med sommarläsningsprogram gentemot föräldrarna. Sommarläsningsprogram bör vidare präglas av en effektiv samverkan med skolor. Programmet Summer
Reading Challenge visade sig exempelvis fungera bäst när bibliotek,
skolor och lokala myndigheter samarbetade. Skolan kan identifiera
grupper av barn och deras familjer för att erbjuda praktiskt stöd att
delta, samt följa upp de framsteg som elever gjort i samband med
programmet. Därutöver kan skolan knyta personliga kontakter med
föräldrar och uppmuntra syskon, äldre kompisar och läskompisar att
följa med yngre läsare till biblioteket. Skolan kan också länka samman
sommarläsningen med höstterminens undervisning, genom att under
hösten anknyta till de texter som lästes i samband med sommarläsningsprogrammet.

13

Andersson (2015).
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Oavsett om man arbetar specifikt med läsförmågan (där även läslusten är en viktig faktor) eller mer generellt med att öka läslusten
anser delegationen att mer kan göras om fler aktörer samarbetar, vilket också stöds av forskning om och utvärderingar av internationella
sommarläsningsprogram. Om man i en kommun tar ett gemensamt
helhetsgrepp om kommunens barn och unga under skolloven skulle
det kunna leda till förbättrad läsförmåga och ökad läslust. Detta
förutsätter dock ett systematiskt och långsiktigt samarbete mellan till
exempel skola, fritidshem, skolbibliotek, folkbibliotek och det civila
samhället. Här finns också många möjligheter att kombinera läsning
som en aktivitet tillsammans med andra lovaktiviteter, till exempel
idrott och friluftsliv. Vi skulle gärna se att kommuner – exempelvis
med stöd från statsbidragen för kostnadsfria aktiviteter på skolloven
eller läsfrämjande insatser på lov – påbörjar ett dylikt samarbete.
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I följande kapitel beskriver vi regleringen av folkbibliotekens läsfrämjande uppdrag och utbildningen inom bibliotek- och informationsvetenskap. Därefter följer en kortfattad beskrivning av vilka
myndigheter som har uppdrag kring folkbibliotek, samt aktuell biblioteksstatistik. Vi beskriver sedan folkbibliotekens läsfrämjande uppdrag
och samverkan med olika aktörer, behovet av kompetensutveckling för
folkbibliotekarier samt några aktuella statliga insatser. Avslutningsvis
ger vi vårt förslag och vår bedömning inom området.
Figur 8.1

Folkbibliotekarien har ett betydelsefullt uppdrag att stimulera barns och ungas intresse för läsning och litteratur.
Illustration: Louise Winblad.
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Reglering och ansvar

Det allmänna biblioteksväsendet består bland annat av folk-, skol- och
forskningsbibliotek. Kommunerna ansvarar för folkbiblioteken och
dess filialer men det finns statsbidrag riktade till både folk- och
skolbiblioteksverksamhet. Folkbiblioteken har också stöd av den delvis statligt finansierade regionbiblioteksverksamheten och Kungliga
biblioteket har ett samordningsuppdrag som rör hela bibliotekssektorn. Sedan 1997 regleras det allmänna biblioteksväsendet, däribland
folkbiblioteken, av en bibliotekslag.
8.1.1

Bibliotekslagen

I syfte att säkerställa avgiftsfria boklån och ett fungerande biblioteksnätverk över hela landet föreslog regeringen 1996 en bibliotekslag.1 Lagen omfattar hela det allmänna och offentligt finansierade
biblioteksväsendet, det vill säga kommunala, landstingskommunala
och statliga bibliotek. Lagen innehåller i huvudsak bestämmelser om
kommunernas skyldighet att tillhandahålla folkbibliotek, folkbibliotekens avgifter, ansvarsfördelning och huvudmannaskap inom det
allmänna biblioteksväsendet, samverkan mellan biblioteksverksamheterna, särskilda gruppers tillgång till folk- och skolbibliotek samt
reglering av fjärrlånesystemet. 2004 infördes i lagen ett krav på kommuner och landsting att anta biblioteksplaner för biblioteksverksamheterna. Samtidigt infördes också ett krav på samverkan mellan
bibliotek och bibliotekshuvudmän inom det allmänna biblioteksväsendet.
Förtydliganden av folkbibliotekens läsfrämjande uppdrag
Bibliotekslagen reviderades 2013 och bland annat infördes förtydliganden gällande folkbibliotekens läsfrämjande uppdrag.2 I 1996
års bibliotekslag anges att alla medborgare ska ha tillgång till folkbibliotek, bland annat till främjande av intresset för läsning och
litteratur. I propositionen Ny bibliotekslag föreslog regeringen att
det i lagen införs en allmän syftes- och ändamålsbestämmelse för
1
2

Bibliotekslagen (1996:1596).
Bibliotekslagen (2013:801).
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hela det allmänna biblioteksväsendet. Mot bakgrund av den negativa
utveckling vad gäller läsförståelse som observerats under senare år
ansåg regeringen att folkbibliotekens roll för främjande av läsning
och tillgång till litteratur skulle uttryckas tydligare i den nya lagen.
Av propositionen framgår att även om det primära ansvaret för läsinlärning åligger det allmänna skolväsendet, hänger läsförmågan nära
samman med lusten att läsa och de faktiska läsvanorna, och här spelar
biblioteken en viktig roll.3
Enligt den nuvarande bibliotekslagen ska biblioteken i det allmänna biblioteksväsendet främja litteraturens ställning och intresset
för bildning, upplysning, utbildning och forskning samt kulturell
verksamhet i övrigt. Biblioteksverksamhet ska finnas tillgänglig för
alla. För folkbibliotek gäller bland annat att varje kommun ska ha folkbibliotek. Folkbiblioteken ska vara tillgängliga för alla och anpassade
till användarnas behov. Folkbibliotekens utbud av medier och tjänster
ska präglas av allsidighet och kvalitet och folkbiblioteken ska särskilt
främja läsning och tillgång till litteratur. 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 barns och ungas behov och förutsättningar.
Enligt bibliotekslagen ansvarar kommunerna för folkbiblioteken.
8.1.2

Utbildning inom biblioteks- och informationsvetenskap

Det finns flera olika vägar att välja mellan för att utbilda sig till bibliotekarie, forska i biblioteks- och informationsvetenskap eller arbeta vid
någon annan informationsförmedlande verksamhet. Gemensamt för
dem alla är att man läser biblioteks- och informationsvetenskap. Sedan
Bologna-reformen 2007 finns möjlighet att läsa biblioteks- och informationsvetenskap inom ramarna för kandidat-, magister- eller masterprogram. De biblioteks- och informationsvetenskapliga utbildningar
som i dag finns på de olika lärosätena sammanfaller till stora delar
innehållsligt, även om det finns viss variation beträffande inriktningar
och profilområden. Det finns en gemensam ämnesmässig kärna som
består av kunskapsorganisation, informationsförmedling, bibliotekens roll som kunskaps- och kulturinstitutioner, litteraturförmedling
3

Prop. 2012/13:147.
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och läsfrämjande arbete samt studier av olika användargrupper. Det
finns även möjlighet att läsa ett antal valbara kurser.4
Utformningen av utbildningen för blivande bibliotekarier i Sverige
förändrades på ett genomgripande sätt i samband med högskolereformen 1993. Den nya utbildningen gav bland annat en högre
akademisk grad än vad den föregående bibliotekarieutbildningen hade
gjort. Vidare utgick den nya utbildningen från ämnet biblioteks- och
informationsvetenskap (B&I) som vid tiden hade inrättats i Sverige,
med en första professur vid Göteborgs universitet 1991. Utöver Högskolan i Borås (då i samverkan med Göteborgs universitet) startade
universiteten i Lund, Uppsala och Umeå nya utbildningar, och något
senare tillkom även en utbildning i B&I vid Växjö universitet (i dag
Linnéuniversitet). I samband med den så kallade Bolognaprocessen
och högskolereformen 2007 lanserades utbildningar med en mer direkt
inriktning mot biblioteksfältet än de föregående, med en uttalad
ambition att verka för studenters anställningsbarhet samt ökad kommunikation och samverkan med yrkesverksamma utanför akademin.5
8.1.3

Myndigheter med uppdrag kring folkbiblioteken

Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket (KB) är en statlig myndighet och Sveriges nationalbibliotek. KB samordnar det svenska biblioteksväsendet och samlar
bland annat in biblioteksstatistik. Myndigheten ska även ha en nationell överblick över det allmänna biblioteksväsendet och främja samverkan och utveckling inom området. Myndigheten ska särskilt
ansvara för uppföljningen av hur kommunernas och landstingens biblioteksplaner har utformats och hur de används. Uppföljningen görs
tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna.

4
5

Kungliga biblioteket (2018b).
Lindberg (2015).
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Statens kulturråd
Kulturrådet har i uppdrag att ta initiativ till, samordna och följa upp
läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse.
Kulturrådet fördelar verksamhetsbidrag till den regionala biblioteksverksamheten via kultursamverkansmodellen.6 Bidrag till biblioteksverksamhet samt läs- och litteraturfrämjande verksamhet ingår i
kultursamverkansmodellen. Kulturrådet fördelar även bidrag till
inköpsstöd till folk- och skolbibliotek. Inköpsstödet ska användas till
inköp av barn- och ungdomslitteratur eller till inköp av vuxenlitteratur som främjar barns och ungas läsintresse. Kulturrådet har från 2015
infört kravet att kommuner som söker statsbidrag ska ha en politisk
antagen biblioteksplan.
Kulturrådet fördelar även bidrag till läs- och litteraturfrämjande
insatser. Statsbidraget får ges till den som anordnar läsfrämjande insatser, exempelvis kommuner, förskolor, skolor, bibliotek, bokhandlar, ideella föreningar och andra sammanslutningar med verksamhet i
Sverige.
Vidare förser rådet, genom distributionsstödet, huvudbiblioteken
med de böcker som fått statligt litteraturstöd. Syftet är att invånare i
hela landet ska få tillgång till en bred och kvalitativt värdefull bokutgivning i biblioteken.
Myndigheten för tillgängliga medier
Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) – tidigare Talboks- och
punktskriftsbiblioteket – arbetar för att personer med läsnedsättning
ska erbjudas litteratur i en form som är tillgänglig för dem. Myndigheten har också till uppgift att tillgängliggöra, ge ut och distribuera
lättläst litteratur i den utsträckning behoven inte tillgodoses på den
kommersiella marknaden. MTM framställer bland annat talböcker,7
talböcker med text (det vill säga talböcker som förutom ljud även
Kultursamverkansmodellen infördes 2011 för att skapa ett ökat utrymme för regionala
prioriteringar och variationer. Tidigare avgjorde staten vilka regionala kulturinstitutioner som
var berättigade till statligt stöd. Landsting/regioner som ingår i modellen beslutar, i samverkan
med länets kommuner och kulturlivet, hur det statliga bidraget fördelas till regional
kulturverksamhet. Samtliga län, utom Stockholm, är sedan 2013 med i kultursamverkansmodellen.
7
En talbok är en inläst fullständig version av en utgiven bok som görs för personer med läsnedsättning av olika slag. Skillnaden mellan en talbok och en ljudbok är framför allt juridisk. En talbok
produceras med offentliga medel och i enlighet med ett undantag i upphovsrättslagen som medger
att ett bibliotek får producera en utgiven bok som talbok utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd.
6
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innehåller den tryckta bokens text och bilder), lättlästa böcker, böcker
för lästräning, böcker på olika språk, och böcker för språkträning.
MTM är de svenska bibliotekens lånecentral för tillgängliga medier
där det digitala biblioteket legimus.se är navet i verksamheten.

8.2

Kungliga bibliotekets biblioteksstatistik

SOM-institutets8 undersökningar visar att biblioteken har en stark
ställning bland offentliga institutioner och mer än hälften av befolkningen besöker bibliotek årligen.9
Biblioteksstatistiken från Kungliga biblioteket (KB) visar samtidigt att antalet bibliotek minskar. Samtidigt minskar också antalet
fysiska besök, fysiskt bestånd, fysiska utlån och andelen av befolkningen som är aktiva låntagare.10 Det som ökar mest är användningen
av e-medier och olika aktiviteter som inte är direkt kopplade till utlåningen av böcker och andra medier. Enligt den senaste statistiken
var totalt sett 60 procent av alla aktivitetstillfällen på biblioteken riktade till barn och unga. Variationen är stor mellan olika län, från 19 till
55 aktivitetstillfällen per 1 000 invånare.
8.2.1

Medier och utlåning

Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken ägna särskild uppmärksamhet åt barn och unga för att främja deras språkutveckling och
stimulera till läsning, bland annat genom att erbjuda litteratur utifrån
deras behov och förutsättningar.
I KB:s statistik är åldersgränsen för barn och unga 0–17 år. Totalt
finns 68 procent av det fysiska barn- och ungdomsbeståndet på folkbiblioteken. Det är också folkbiblioteken som har den högsta utlåningsgraden av barn- och ungdomslitteratur. Tillgången till barnoch ungdomslitteratur varierar mellan länen. Utlåningen till gruppen
varierar också mycket mellan olika län. Det finns ett samband mellan
stort utbud och hög utlåning; är utbudet litet blir lånen också få.
SOM-institutet är en opartisk undersökningsorganisation vid Göteborgs universitet som
sedan 1986 arbetat tillsammans med forskare inom en rad olika forskningsfält för att belysa
opinioner och för att förstå svensk samhällsutveckling.
9
Höglund (2017).
10
Kungliga biblioteket (2018d). All statistik i detta avsnitt utgår från KB:s senaste statistik.
8
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Medier för personer med läsnedsättningar
Enligt bibliotekslagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet
åt personer med funktionsnedsättning, bland annat genom att utifrån
deras olika behov och förutsättningar erbjuda litteratur och tekniska
hjälpmedel för att de ska kunna ta del av information. Myndigheten
för tillgängliga medier är de svenska bibliotekens lånecentral för tillgängliga medier och ansvarar bland annat för det digitala biblioteket
legimus.se.
Det rapporterade fysiska beståndet av medier för personer med läsnedsättningar har ökat med 3 procent sedan föregående mätning.
Utlåningen har dock minskat något. Det är framför allt folkbiblioteken som har egna bestånd av anpassade medier. Det finns flera kommuner där inget kommunalt bibliotek har rapporterat att de har anpassade medier i sitt bestånd.
Titlar på de nationella minoritetsspråken
Enligt bibliotekslagen ska biblioteken ägna särskild uppmärksamhet
åt de nationella minoriteterna och personer som har annat modersmål
än svenska.
Nästan en fjärdedel av antalet titlar på fysiska medier på biblioteken är på utländska språk. 1,17 procent av antalet titlar på fysiska
medier är på något av de nationella minoritetsspråken.11 Myndigheten
för tillgängliga medier har drygt 3 800 e-titlar på nationella minoritetsspråk som är anpassade för personer med läsnedsättning.

8.3

Folkbibliotekens läsfrämjande verksamhet

Enligt bibliotekslagen ska biblioteken verka för det demokratiska
samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri
åsiktsbildning. Folkbibliotekens traditionella roll innebär att tillhandahålla bok- och mediesamlingar. Det är en fortsatt viktig uppgift
men i dag handlar verksamheten om betydligt mer än så. Dagens
biblioteksverksamhet förutsätter ett aktivt och utåtriktat läsfrämjande arbete som också ofta involverar fler aktörer. Biblioteken är den
Denna siffra är en sammanslagning av samtliga minoritetsspråk och säger inget om fördelningen språken emellan.
11
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enskilt viktigaste aktören i det läsfrämjande arbetet utanför skolan. De
regionala biblioteksverksamheterna och folkbiblioteken har sedan
länge arbetat läsfrämjande, ett arbete som fått förnyad aktualitet inte
minst genom den nya bibliotekslagen.
Det läsfrämjande arbetet vid ett folkbibliotek kan innebära alltifrån
att i samverkan med barnavårdscentralen (BVC) göra hembesök hos
småbarnsföräldrar, till uppsökande verksamhet med högläsning på
äldreboenden. Folkbiblioteken samarbetar med BVC, förskolan, skolan
och folkbildningens organisationer, men också med idrottsföreningar, hembygdsföreningar och andra delar av civilsamhället. Bland
de många läsfrämjande metoder som tillämpas i arbetet finns alltifrån
välbeprövad verksamhet som bokprat, läsecirklar, sagostunder, högläsning och författarbesök, till upprättandet av bokbestånd på nya
platser.12
8.3.1

Bibliotekens uppsökande arbete

Det finns många skäl för biblioteken att arbeta uppsökande. Det kan
handla om något så konkret som fysiska hinder för låntagare att ta sig
till biblioteket. Flera folkbibliotek erbjuder därför servicen ”Boken
kommer”, det vill säga hemleverans av böcker till de personer som inte
själva kan ta sig till ett bibliotek. Det kan också handla om kulturella
hinder; bibliotekarier som deltagit i projekt som rör idrott och läsning
har exempelvis vittnat om att de fått bättre kontakt med ungdomar
som de mött på ungdomarnas egen arena än i biblioteket.13
Bokbestånd på andra platser
Bland folkbibliotekens uppsökande verksamheter finns det en tradition att upprätta fysiska bokbestånd på andra platser än i biblioteksbyggnaden och dess filialer, en typ av uppsökande arbete som genomgått viss förnyelse under senare tid. Att nå ut genom att upprätta nya
bokbestånd kan innebära alltifrån mer självklara varianter som bibliotek i väntrum, till mer experimenterande som bibliotek i simhallar.

För fler exempel på läsfrämjande verksamheter och metoder se Andersson (2015). Se även
Schmidt (2015).
13
Andersson (2015).
12
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Tvättstugebibliotek har upprättats på flera håll i landet, kapprumsbibliotek är en annan variant, liksom omklädningsrumsbibliotek.
Mobila bibliotek såsom bokbussar och bokbåtar fyller en viktig
funktion inte minst vad gäller att nå ut med böcker och andra medier
där avståndet till närmsta bibliotek är stort. I Borås har man under
somrarna flyttat ut delar av utlåningsservicen på gatan, och erbjudit
drive-in-bibliotek.14
Bibliotek i samverkan med andra aktörer:
exemplet idrott och läsning
En angelägen uppgift för folkbiblioteken i dag består i att finna nya
former för samverkan och på så sätt nå nya målgrupper. Ett exempel
utgör samverkan med idrottsrörelsen. Att involvera idrottsorganisationer i läsfrämjande projekt och kampanjer förekommer såväl
nationellt som internationellt.
Kulturrådet fick 2013 i uppdrag att genomföra en läsfrämjandesatsning med det särskilda syftet att göra litteratur tillgänglig för
idrottande flickor och pojkar.15 Det långsiktiga målet med satsningen
var att väcka ett tidigt intresse för läsande och bidra till ökad läsfärdighet och läslust. Ett av skälen som regeringen angav för satsningen var att pojkars val att inte läsa är förknippade med sociala
normer om manlighet. Ett sätt att förändra sådana normer är att nå
fram till den aktuella målgruppen genom vuxna förebilder. Förebilden
är i detta fall idrottsledaren.16 Uppdraget resulterade i projektet PAUS,
en nationell satsning i samarbete med Riksidrottsförbundet, idrottens
studieförbund SISU Idrottsutbildarna och Kulturrådet. Till detta
projekt knöts en läscoach som arbetade med att inspirera, sprida kunskap och agera läsande förebild.17
En målsättning med PAUS var att skapa förutsättningar för samverkan mellan idrottsföreningar, den regionala biblioteksverksamheten och folkbiblioteken för att göra litteratur tillgänglig för
idrottande barn och unga. Inom ramen för PAUS tilldelades sammanlagt 30 olika projekt projektmedel. De metoder som användes
För fler exempel se Andersson (2015).
Regeringen (2013b).
16
Se vidare kapitel 9, Läsande förebilder.
17
Se vidare Kulturrådet (2015a).
14
15
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inom projekten kan sorteras in under huvudkategorierna läsande
förebilder, lästips och bokpresentationer, social läsning samt tillgängliggörande av litteratur.18 I projekten fanns ett brett urval av idrotter
representerade. Ett exempel på projektverksamhet inom ramen för
PAUS-satsningen är Läsmuskler i Ulricehamn, som genomfördes i
samarbete mellan Ulricehamns bibliotek och SISU Idrottsutbildarna.
I projektet användes bland annat mobila så kallade pop-up bibliotek i
samband med träning och tävling på lokala idrottsföreningar inom
fotboll och ridsport.19 Ett annat exempel är Läsligan i Skellefteå, ett
samarbete mellan Skellefteå kommun, biblioteken i Skellefteå, dagstidningen Norran och PR-företaget Henson, med syftet att få
idrottande ungdomar mellan 9–15 år att förstå vikten av och tjusningen med att läsa. I projektet har man bland annat använt sig av
boktrunkar samt idrottsprofiler som läsande förebilder. Ytterligare ett
exempel är Läskickar i Östergötland, som syftar till att i nära samarbete med ungdomslag i fotbollsföreningar och fritidsgårdar ta fram
koncept och metodik för ett långsiktigt läsfrämjande. Läskickar riktar
sig till tjejer 6–13 år som är aktiva i Östergötlands fotbollsföreningar.
Läskickar har byggt upp ett samarbete i Sverige mellan förlagsvärlden,
idrottsförbund, idrottsutbildare, elitklubbar, fotbollsföreningar, bibliotek och fritidsgårdar.
Bibliotek i samverkan med andra aktörer: exemplet fritidsgårdar
En potentiell arena för såväl språk- och läsutveckling som läsning
generellt är landets fritidsgårdar. Fritidsgårdar i Sverige drivs kommunalt eller av föreningar och kyrkosamfund. Fritidsgårdarna får sina
mål och riktlinjer från kommunerna.
Ett exempel på ett större projekt med syftet att skapa ett nätverk
mellan bibliotek, fritidsgårdar, studieförbund och föreningar samt ge
fortbildning inom läsfrämjande är projektet Läs, bró! i Örebro län.
Projektet hade ett särskilt fokus på pojkars och unga mäns fritidsläsning i samtliga av länets kommuner. I utvärderingen av projektet
påpekas att om läsfrämjande ska integreras som en del av arbetet på
fritidsgården behöver det framgå av verksamhetens mål och planer

18
19

I enlighet med den kategorisering av läsfrämjande verksamhet som görs av Andersson (2015).
För en utvärdering av projektet se Tattersall Wallin och Michnik (2016).
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och ledningen behöver även avsätta resurser för arbetet. Grundläggande är också samarbetet mellan fritidsgårdar och folkbibliotek,
där folkbiblioteken tillför kunskaper om litteratur och läsfrämjande
metoder. En viktig slutsats är att en strukturerad samverkan mellan
folkbildning, folkbibliotek och fritidsgårdar kräver ett starkt samarbete på regional nivå som stöd för lokala insatser.20
8.3.2

Biblioteken och de nationella minoriteterna

Enligt en rapport från Svensk biblioteksförening har de svenska folkbiblioteken en mycket begränsad verksamhet riktad mot de fem nationella minoritetsgrupperna judar, romer, sverigefinnar, tornedalingar
och urfolket samer. Det gäller såväl bestånd, som olika verksamheter
och samarbeten.21
Enligt en förstudie om nationella minoriteter genomförd av
Regionbibliotek Stockholm ser bibliotekens verksamheter för och om
de nationella minoriteterna olika ut, med stora skillnader mellan
enskilda bibliotek och vad gäller tillgång till medier på de olika minoritetsspråken. Hälften av biblioteken uppger att de har programverksamhet och aktiviteter på minoritetsspråk och om de nationella minoriteterna. Kommuner som ingår i förvaltningsområden för finska har
mer kontinuerlig programverksamhet kring de nationella minoriteterna.22 Bilden bekräftas också av en rapport från Den nationella
biblioteksstrategin, som bland annat pekar på att synliggörandet av
nationella minoriteter och nationella minoritetsspråk är mycket
ojämnt och ser mycket olika ut över landet.23

8.4

Läsfrämjande inom den regionala
biblioteksverksamheten

I den nya bibliotekslagen ersattes termen ”länsbibliotek” med termen
”regional biblioteksverksamhet”. Skälet var att tydliggöra att det inte
rör sig om en fysisk byggnad och att verksamheten inte riktar sig
direkt till allmänheten. Den regionala biblioteksverksamheten utgör
Corneliuson (2017).
Hansson m.fl. (2010).
22
Bengtsson (2014).
23
Kungliga biblioteket (2018a).
20
21
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en sammanhållande, verksamhets- och kompetensutvecklande aktör i
ett regionalt och nationellt biblioteksnätverk. Enligt bibliotekslagen
ska varje landsting och de kommuner som inte ingår i ett landsting
bedriva regional biblioteksverksamhet med syfte att främja samarbete,
verksamhetsutveckling och kvalitet när det gäller de folkbibliotek som
är verksamma i länet. Den primära målgruppen för den regionala
biblioteksverksamheten är de kommunala biblioteken inom länet.
En viktig del i utvecklingsarbetet består i att svara för kompetenshöjande insatser. Den regionala biblioteksverksamheten är den största
utbildningsanordnaren inom bibliotekssektorn. Även inom området
läsfrämjande är den regionala biblioteksverksamheten förmodligen
den största aktören och en betydande del av resurserna läggs på folkbibliotekens läsfrämjande arbete. De läsfrämjande insatserna riktas
framför allt till barn och unga.24 Den regionala biblioteksverksamheten stödjer folkbiblioteken och driver även läs- och litteraturfrämjande verksamheter som vänder sig direkt till medborgarna. Ett
exempel på en sådan regional läsfrämjande verksamhet är Barnens
bibliotek, en webbplats för barn och unga som drivs av regionbiblioteket i västra Götaland. Ett annat exempel är Bokcirklar.se, som
startade 2007 och som nu drivs av Kultur i Väst, Göteborgs stadsbibliotek, Litteraturbanken och Kultur i Halland – regionbibliotek.

8.5

Bibliotekariers kompetens inom det läsfrämjande
området

8.5.1

Bibliotekarieprofessionen

I en avhandling om bibliotekariers yrkesidentiteter konstaterar Jenny
Lindberg att den ämnesutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap (B&I) som startade i Sverige under 90-talet inte längre gav
samma handfasta vägledning i fråga om vad en bibliotekarie ska ägna
sig åt, som gjorts före 1993 då utbildningen inriktades mot en bibliotekarieexamen.25
Till bibliotekarieyrkets kärna hör informationskompetens och
kunskapsorganisation. Bibliotekarieyrket förutsätter också en social
och pedagogisk kompetens samt en förmåga att jämföra och värdera
24
25

Thomas (2015).
Lindberg (2015).
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information och olika källor. Till yrket hör också att erbjuda service,
förmedla kultur, ha god kännedom om litteratur och väcka läslust.26
I rapporten Profession, utbildning, forskning. Biblioteks- och informationsvetenskap för en stärkt bibliotekarieprofession ges ett antal strategiska förslag rörande utbildning och forskning för en stärkt bibliotekarieprofession, däribland ett förslag om etablering av en samlad
nationell struktur för kontinuerlig kompetensutveckling.27 Rapporten
pekar på ett behov av en större samordning av den kontinuerliga kompetensutvecklingen på nationell nivå där införandet av en samlad,
synlig struktur bedöms vara central för att stärka bibliotekarieprofessionen över tid samt som komplement till de professionsförberedande programmen i biblioteks- och informationsvetenskap.
Enligt förslaget skulle inriktningen på en satsning på kontinuerlig
kompetensutveckling med fördel kunna styras mot tydliggörande av
specialistkompetenser och biblioteksledarskap.
8.5.2

Kompetensutveckling inom litteratur- och läsfrämjande

Enligt en rapport från Svensk biblioteksförening är kompetensutveckling en viktig förutsättning för att biblioteken ska kunna möta
nya krav i sin verksamhet. Rapporten visar även på interna brister vad
gäller att skapa förutsättningar för ett långsiktigt kompetensuppbyggande.28 Kompetensutveckling ses dock inte alltid som en strategiskt viktig fråga och de materiella förutsättningarna i form av tid och
pengar saknas ofta inom organisationerna.
I den internationella biblioteksorganisationen IFLA:s29 uppdaterade riktlinjer för professionell utveckling föreslås 2 procent av
personalbudgeten som ett lämpligt minimimått på fortbildningsinsatserna och den yrkesmässiga utvecklingen bör få ta 10 procent av de
anställdas arbetstid.30 Utgångspunkten för IFLA är en informationsbransch som förändras i hög hastighet och en kår som står mitt i
flödet. Folkbiblioteken i Sverige lägger i snitt 0,79 procent av sin
personalbudget på fortbildning.31
Kåring Wagman (2008).
Kungliga biblioteket (2018b).
28
Svensk biblioteksförening (2008).
29
International Federation of Library Associations and Institutions.
30
Antagna av IFLA Professional Committee i maj 2016.
31
Biblioteksbladet maj 2017.
26
27
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I Kulturrådets delrapport till regeringen 2014, inför framtagandet
av handlingsprogrammet för läsfrämjande, uppmärksammas att det
finns stora behov av kompetensutveckling på folkbiblioteken för att
fullt ut kunna genomföra det läsfrämjande uppdraget.32 I ett underlag
till Den nationella biblioteksstrategins omvärldsanalys uppmärksammar Kulturrådet frågan igen och att stöd till kompetensutveckling inte
ingår i medlen avsatta för att genomföra handlingsprogrammet för
läsfrämjande, samt att man ännu inte sett någon motsvarighet på
biblioteken till skolans läslyft.33
Behovet av utbildning för bibliotekarier inom området litteraturdidaktik har tidigare uppmärksammats av bland andra Föreningen
Sveriges Länsbibliotekarier (numera Föreningen för regional biblioteksverksamhet). I ett remissvar på Litteraturutredningens betänkande34 påtalar föreningen avsaknaden av litteraturdidaktik på grundnivå i bibliotekarieutbildningarna. Föreningen föreslår därför att kurser
och metodutvecklingar sker för bibliotekariekåren inom området,
gärna i samarbete med lärarkåren.35 Även andra remissvar på Litteraturutredningens betänkande aktualiserar behovet av kompetensutveckling för bibliotekarier inom det läsfrämjande området, till exempel
Svensk biblioteksförening och Sveriges Författarförbund. I den tidigare nämnda rapporten som tagits fram av de fem svenska utbildningarna i biblioteks- och informationsvetenskap på uppdrag av Den
nationella biblioteksstrategin, förslås bland annat att en nationell
struktur för kompetensutveckling skapas som möjliggör för fortbildning i exempelvis litteraturförmedling.36
Exempel på kompetensutveckling inom litteraturförmedling
Ett exempel på en större kompetensutvecklingssatsning inom området litteraturförmedling är projektet Musa (Metodutveckling i skönlitterärt arbete), där 90 bibliotekarier från hela landet deltog. Musa var
en distanskurs som genomfördes i tre omgångar under åren 2005–
2008. Kurserna arrangerades av Svenska Akademiens Nobelbibliotek
tillsammans med Regionbiblioteken i Skåne, Stockholm och Västra
Kulturrådet (2014a).
Kulturrådet (2017).
34
SOU 2012:65.
35
Föreningen Sveriges Länsbibliotekarier (2012).
36
Kungliga biblioteket (2018b).
32
33
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Götaland. Målgruppen var verksamma bibliotekarier och syftet var att
stärka arbetet med skönlitteratur på folkbiblioteken. Kursen motsvarade tio veckors studier, med inriktning mot läsarstudier, förmedlarrollen, planering av det skönlitterära beståndet, konstnärlig kvalitet
och värdering av litteratur, strategier och utvecklingsplaner för arbetet
med skönlitteraturen samt praktiska tillämpningar.
Ett senare exempel på kompetensutveckling inom området litteraturförmedling är projektet Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek,
som var ett samarbete mellan Kultur i Väst, Regionbibliotek
Stockholm, Malmö högskola och Regionbibliotek Halland. Målet
med projektet var bland annat att utveckla arbetet med skönlitteratur
på svenska folkbibliotek och professionalisera bibliotekariens kunskap inom området. Inom ramen för detta projekt startades fortbildningskursen ViSA – Vidareutveckling i Skönlitterärt Arbete, som hölls
på sex olika platser i Sverige under ett års tid. ViSA var ett nationellt
projekt i samarbete mellan Kultur i Väst, Regionbibliotek Halland och
Regionbibliotek Stockholm.37
Av förstudien till projektet Synen på skönlitteratur på svenska
bibliotek framgår att det finns en efterfrågan bland bibliotekarier av
fortbildningar och forum i vilka man kan diskutera skönlitteratur och
litteraturförmedling.38 I samma skrift påtalar litteraturforskaren
Magnus Persson en avsaknad av tydligt uttalade mål och medvetna
strategier för arbetet med skönlitteratur på folkbiblioteken, samt en
avsaknad av ett tydligt formulerat förmedlingsuppdrag. Persson
menar vidare att det till skillnad från exempelvis vårt grannland Norge
i hög utsträckning saknas relevant och uppdaterad forskning att luta
sig mot för ett medvetet strategiarbete kring litteraturförmedling på
folkbiblioteken.
En aspekt av litteraturförmedling på folkbiblioteken är bibliotekariernas egen läsning. Att folkbibliotekarier generellt är en grupp med
ett stort läsintresse bekräftas av Maria Ehrenbergs bidrag till rapporten om projektet Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek, där
bibliotekariernas egen läsning kartläggs. Samtidigt framträder en bild
av en biblioteksledning som i hög grad förlitar sig på gratisarbete, det

37
38

Kursen ViSA finns beskriven i Persson m.fl. (2015).
Ehrenberg m.fl. (2013).
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vill säga det mesta av bibliotekariernas läsning sker på fritiden. Därmed minskar också möjligheterna för en mer genomtänkt strategi
kring litteraturförmedling på biblioteken.39

8.6

Några aktuella statliga insatser gällande
bibliotek och läsning

8.6.1

Satsning på stärkta bibliotek

Kulturrådet har i uppdrag att under 2018–2020 genomföra en satsning
för en stärkt biblioteksverksamhet i syfte att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet.40 Bakgrunden till satsningen är att folkbiblioteket har en viktig roll som demokratisk
mötesplats där människor med olika bakgrund och förutsättningar
kan mötas.
Statsbidraget kan sökas för att stärka en kommuns folkbiblioteksverksamhet vad gäller verksamhetsområden och målgrupper som
pekas ut i bibliotekslagen. Satsningen bör ha effekt på lång sikt för att
biblioteksverksamheten i kommunen fortsatt ska komma fler till del.
Kulturrådet ska lämna en delredovisning av uppdraget senast den
1 mars 2019. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 oktober 2021.
Satsningen uppgår till 250 miljoner kronor årligen. Av medlen avsätts
25 miljoner kronor till kultursamverkansmodellen, där bland annat
medel till bibliotek, läs- och litteraturfrämjande fördelas.
8.6.2

Digitalt kompetenslyft

Kungliga biblioteket har i uppdrag att under 2018–2020 stödja de
regionala biblioteksverksamheterna i deras arbete att öka användningen av digitaliseringens möjligheter och öppet tillgänglig kunskap.41 Satsningen uppgår till 25 miljoner kronor årligen.

Persson m.fl. (2015).
Regeringen (2017d).
41
Regeringen (2017a).
39
40
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Nationell biblioteksstrategi

I juni 2015 fick Kungliga biblioteket i uppdrag att ta fram en biblioteksstrategi för hela Sverige.42 I uppdraget ingår även att belysa bibliotekarieyrkets roll och förutsättningar. I september 2017 redovisades
omvärldsrapporten Den femte statsmakten: Bibliotekens roll för demokrati, utbildning, tillgänglighet och digitalisering.43
I maj 2018 redovisades delrapporten Från ord till handling. På väg
mot en nationell biblioteksstrategi.44 Uppdraget ska slutredovisas senast
den 1 mars 2019.

8.7

Förslag och bedömning gällande bibliotek
och läsfrämjande

Delegationens förslag: Ett nationellt läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier ska genomföras. Läsfrämjandelyftet ska syfta till
kompetensutveckling inom litteraturförmedling och läsfrämjande
med ett särskilt fokus på barns och ungas läsning. Satsningen bör
inledningsvis vara utformad i projekt där olika kommuner och
regioner söker statsbidrag för kompetensutvecklingen. Målet bör
dock vara att över tid införa ett nationellt läsfrämjandelyft för
bibliotekarier där staten samlat tar ett större ansvar för kompetensutvecklingen för landets folkbibliotekarier.
Delegationens bedömning: Kommunen bör, i samarbete med
regionen, verka för en långsiktigt hållbar kompetens för folkbibliotekarier med särskilt fokus på barns och ungas läsning.

Statligt ansvar för folkbibliotekariers kompetensutveckling
för ökad likvärdighet
Folkbiblioteken och folkbibliotekarien har ett betydelsefullt uppdrag
att stimulera barns och ungas intresse för läsning och litteratur. Den
senaste biblioteksstatistiken visar dock att biblioteksverksamheten i
42
43
44

Regeringen (2015a).
Kungliga biblioteket 2017.
Kungliga biblioteket (2018c).
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Sverige inte är likvärdig, bland annat när det gäller tillgången till barnoch ungdomslitteratur.
Folkbibliotekariernas uppdrag och målgrupp har förändrats över
tid och förändringar kräver nästan alltid någon form av kompetensutveckling. Den genomsnittliga siffran i Sverige när det gäller hur
mycket som satsas på bibliotekariers kompetensutveckling ligger
dock lågt vid en internationell jämförelse och variationen är också stor
mellan kommuner. Det finns olika statliga och regionala aktörer som
erbjuder mer sporadisk kompetensutveckling till folkbibliotekarier
men det finns inget nationellt helhetsgrepp för att säkra folkbibliotekariers kompetens. När det gäller lärare har situationen under en
lång tid varit densamma. Staten har dock nu genom olika nationella
satsningar tagit ansvar för en mer nationell likvärdig kompetensutveckling för landets lärare.45 Exempelvis genomför Statens skolverk
sedan 2015 en omfattande och uppskattad kompetensutveckling inom
läs- och skrivutveckling för förskollärare, lärare och skolbibliotekarier
(Läslyftet). Satsningen har fokus på det kollegiala lärandet och är
uppbyggd runt webbmoduler (utbildningsmaterial på webben) med
olika perspektiv på läsning. Utbildade handledare arbetar med grupper
av förskollärare, lärare och skolbibliotekarier som diskuterar och
prövar olika metoder och förhållningssätt i sin undervisning. Som
tidigare nämnts har folkbibliotekariens uppdrag och målgrupp förändrats över tid men utan att motsvarande fortbildningsinsatser har
genomförts i någon större utsträckning. Delegationen föreslår därför
att en nationell satsning ska genomföras även för folkbibliotekarier,
med inriktning på folkbibliotekaries läsfrämjande uppdrag gentemot
barn och unga – ett läsfrämjandelyft för bibliotekarier.
Ett läsfrämjandelyft i två steg
Läsfrämjandelyftet bör bland annat syfta till fördjupade kunskaper
om litteratur, och särskilt barn- och ungdomslitteratur, samt litteraturdidaktiska metoder. Vidare bör kompetensutvecklingen syfta till
att skapa förutsättningar för ett mer strategiskt arbete med litteraturförmedling på biblioteken. Att bibliotekariernas läsning i hög grad
sker på fritiden får bland annat till följd att det egna läsintresset med
allt vad det för med sig i form av preferenser relaterade till kön och
45

Se vidare kapitel 4 Läsning i skolan.
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klass riskerar att spegla förmedlarverksamheten. Detta kan vara en
god sak, men det kan också innebära att vissa grupper inte kan förvänta sig samma engagerade och kunniga litteraturförmedling som
andra. Såväl Kulturrådet som Den nationella biblioteksstrategin har
exempelvis pekat på tydliga utvecklingsbehov för att folkbiblioteken
på allvar ska bidra till litteratur- och läsfrämjande för personer som
tillhör de nationella minoriteterna. Arbetet med skönlitteraturen bör
kort sagt professionaliseras ytterligare och tydligare målgruppsanpassas för att bli mer likvärdigt, och för detta krävs kompetensutveckling.
Som ett första steg skulle satsningen på ett nationellt läsfrämjandelyft för folkbibliotekarier kunna rymmas inom det uppdrag Kulturrådet har om stärkta bibliotek. Det innebär att Kulturrådet ska prioritera ansökningar för folkbibliotekarier som syftar till att genomföra
kompetensutveckling inom det läsfrämjande området riktat till barn
och unga. När det gäller utformningen av denna kompetensutveckling
har olika kommuner och regioner olika behov. Exempelvis kan projekt som Synen på skönlitteratur på svenska bibliotek tjäna som modell
för dylik kompetensutveckling. Inom ramen för en sådan kompetensutveckling kan med fördel även moment som kunskap om och bemötande av olika målgrupper ingå.
För att komma ifrån kortsiktigheten med projekt och för att uppnå
en större likvärdighet över tid bland landets folkbibliotekarier ställer
vi oss bakom förslaget från de fem svenska utbildningarna i biblioteksoch informationsvetenskap om att en nationell struktur för kompetensutveckling ska skapas som möjliggör för fortbildning i exempelvis litteraturförmedling. Som ett andra steg i vårt förslag om ett
läsfrämjandelyft anser vi att en nationell satsning likt Läslyftet skulle
kunna genomföras i syfte att skapa en mer långsiktig hållbar kompetensutveckling inom läsfrämjande för folkbibliotekarier. Denna
fråga behöver i sådant fall undersökas ytterligare. Det skulle bland
annat behöva undersökas hur en sådan insats skulle utformas, vilken
myndighet som skulle vara mest lämpad att ansvara för den och även
vilka kostnader som skulle uppstå, både för stat och kommun.
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Kommunens ansvar för folkbibliotekariers kompetensutveckling
behöver stärkas
Kommunen är huvudman för folkbiblioteken och därmed ytterst
ansvarig för folkbibliotekariers kompetensutveckling. Som tidigare
nämnts är det dock i genomsnitt en mycket liten summa som kommunerna satsar på detta, sett ur ett internationellt perspektiv. Enligt
delegationen bör kommunen, i samarbete med regionen, verka för en
långsiktigt hållbar kompetens för folkbibliotekarier med särskilt
fokus på barns och ungas läsning. Utformningen av denna kompetensutveckling bör utgå från de olika behov som finns i respektive
kommun och region. Vi vill dock särskilt lyfta fram de prioriterade
grupperna enligt bibliotekslagen och då behovet av barn- och ungdomslitteratur på de nationella minoritetsspråken och andra språk än
svenska.
Flera folkbibliotekarier som vi har varit i kontakt med har lyft
frågan om att läsning av litteratur borde ingå i bibliotekariens löpande
kompetensutveckling, det vill säga läsningen borde genomföras under
arbetstid. När det gäller folkbibliotekaries egen tid till läsning skulle
detta kunna ingå som en fortlöpande kompetensutveckling, men det
är då viktigt att betona att denna läsning bör vara orienterad mot olika
målgruppers faktiska eller tänkbara läsintresse så att alla folkbibliotekarier får en tillräcklig bredd för att möta olika målgruppers förutsättningar och behov.
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I följande kapitel ger vi inledningsvis en kort översikt av forskning
som identifierat de viktigaste läsande förebilderna för barn och unga.
Därefter följer några exempel på projekt och verksamheter där läsande
förebilder har engagerats bland föräldrar, kompisar, idrottsledare och
författare. Vidare har vi identifierat ett behov av ett stärkt läsfrämjande för vuxna för att de ska kunna vara läsande förebilder för barn
och unga. Avslutningsvis ger vi våra bedömningar inom området.
Figur 9.1

Läsande vuxna är viktiga förebilder för barns och ungas läsning.
Illustration: Louise Winblad.
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Vikten av läsande förebilder

Att barn och unga lär sig genom att ta efter andra är välkänt. En
förebild kan vara en person vars beteende man tar efter, men också
någon vars värderingar och föreställningar man delar. Många barn
börjar tidigt att härma vuxnas läsbeteenden.1 Det finns flera studier
som undersökt hur föräldrars läsvanor på fritiden påverkar barns
läsbeteende. En studie utgår exempelvis från drygt 750 barn i åldern
10–19 år.2 Enligt denna studie har båda föräldrarna störst inverkan på
läsbeteendet hos döttrar. Samtidigt ger undersökningen stöd åt den så
kallade genus-stereotyp-hypotesen, enligt vilken fäder har större
inverkan på läsbeteendet hos söner, och mödrar på döttrar. I studien
redovisas också att läsbeteendet hos mödrar har starkare inverkan på
yngre barns lässocialisation, medan läsbeteendet hos fäder verkar ha
starkare inverkan på äldre barn.
Enligt en mindre svensk undersökning baserad på cirka trehundra
telefonintervjuer med pojkar mellan 13–25 år är det i första hand
kamrater, föräldrar och andra vuxna i de ungas närhet som utgör de
viktigaste förebilderna för unga män och pojkar när det gäller läsning.
Föräldrar och vänner framstår enligt de utfrågade som viktigare
potentiella läsande förebilder än exempelvis kända personer.3 Ett
liknande resultat ger en större brittisk undersökning, baserad på utfrågningar av lite drygt tvåtusen unga i åldern 7–15 år. Enligt den
består de viktigaste läsande förebilderna av de närmaste i familjen, följt
av kompisar och lärare.4 Merparten av de utfrågade uppger som förebild någon ur den närmsta familjekretsen, för det mesta någon av
föräldrarna. Utanför den omedelbara sociala miljön kommer förebilderna från såväl politikens som religionens område, men främst
kommer förebilderna från sportutövare i allmänhet och fotbollsspelare i synnerhet. Fler pojkar än flickor uppger sportutövare bland
sina förebilder. Flera av de utfrågade uppger att lästips från kända
idrottsutövare skulle uppmuntra dem att läsa. Undersökningens slutsats är att föräldrarnas viktiga roll som läsande förebilder talar för läsfrämjandeprogram med familjer som målgrupp, men att man samtidigt inte ska underskatta metoden att använda kända personer i
arbetet med att påverka unga att läsa.
Fredriksson och Taube (2012).
Wollscheid (2014).
3
Redman (2013).
4
Clark m.fl. (2009).
1
2
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Vikten av manliga läsande förebilder

Att pojkar generellt sett uppvisar sämre läs- och skrivförmåga än
flickor finns belagt i ett flertal större studier, liksom skillnader mellan
pojkar/män och flickor/kvinnor vad gäller läsvanor. Flickor inom
OECD-länderna presterar inte bara bättre på tester som mäter läsförståelse, de är också mer benägna att tycka om läsning, läsa oftare,
tänka positivt kring läsning och uppfatta sig själva som läsare.5 Inom
OECD-länderna ägnar sig i genomsnitt drygt hälften (52 procent) av
pojkarna i åldern 15 år åt nöjesläsning (reading for enjoyment), att
jämföra med nästan tre fjärdedelar (72 procent) av flickorna.6 Utifrån
en analys av nordiska PISA-data har forskare menat att om pojkar
läste skönlitteratur på sin fritid i samma utsträckning som flickorna
och uppvisade samma läsengagemang som flickor, skulle skillnaderna
i läsprestationer mellan pojkar och flickor minska signifikant.7
I Sverige har man kunnat konstatera att könsskillnaderna beträffande
läsförmåga är så gott som lika oavsett socialgrupp. Läsforskaren Karin
Taube har relaterat detta till att pojkar läser mindre på sin fritid, som
ett resultat av en mindre positiv attityd till läsning.8 Både i resultaten
från PISA och PIRLS framgår att flickor i regel är mer positiva till
läsning än pojkar.9 Skillnader relaterade till kön finns även vad gäller
vuxnas läsvanor. Kvinnor i Sverige läser mer än män – i synnerhet om
man ser till läsning av skönlitteratur. Litteraturutredningen från 2012
pekar på att andelen kvinnor i befolkningen som någon gång per vecka
läste skönlitteratur år 2007 var nästan dubbelt så stor som motsvarande del av männen, och för yngre kvinnor nästan tre gånger så
stor som motsvarade del av de yngre männen.10
Både biologiska och miljömässiga faktorer kan bidra med förklaringar till skillnaden mellan pojkars läsförmåga och läsvanor. Till de
biologiska förklaringarna hör uppfattningen att vissa pojkar mognar
senare än flickor, liksom föreställningen om biologiska skillnader i
temperament.11 Ur ett sociokulturellt perspektiv har klyftan mellan
pojkars och flickors läsvanor förklarats med att vi socialiseras in i olika
läsroller. Socialisation innebär då den process genom vilka individer
Clark och Burke (2012).
OECD (2010).
Linnakylä och Malin (2003).
8
Taube (2013).
9
Fredriksson och Taube (2012).
10
SOU 2012:65.
11
Fredriksson och Taube (2012).
5
6
7
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införlivar omgivningens normer/kultur, en process som till stor del
sker omedvetet. Läsvanor kan utifrån ett sådant perspektiv betraktas
utifrån sociala föreställningar om manlig respektive kvinnlig identitet.
Pojkars läsvanor har exempelvis uppfattats som produkten av en social
påverkan gentemot pojkar att anpassa sig till maskulina identiteter, i
kombination med stereotypa föreställningar om läsning som en ”feminin” sysselsättning.
Att barn socialiseras in i genusrelaterade förhållningssätt till läsning
av skönlitteratur har uppmärksammats av litteraturvetaren Lena
Kåreland.12 En forskare som lagt särskild emfas vid läsningens genusaspekt är Gunilla Molloy.13 Såväl Kåreland som Molloy använder
begreppet motståndskultur för att beskriva pojkars motvilja till läsning.14
En engelsk undersökning baserad på utfrågningar av lärare vid
cirka 225 engelska skolor delar in förmodade orsaker till läsklyftan
mellan pojkar och flickor i tre huvudkategorier: uppfattningar om
kulturella normer, hemmiljön, och individuella faktorer.15 Till den
första kategorin hör att läsning inte uppfattas som en ”cool” sysselsättning bland pojkar, men också att pojkars val av läsning inte respekteras i tillräckligt hög grad. Hit hör också en ofta påtalad avsaknad av
manliga läsande förebilder, vilket också kan relateras till barns och
ungas hemmiljö: barn påverkas av vad deras föräldrar gör, och det
finns en tendens bland pojkar att identifiera sig med sina fäder. Om
pojkar ser att deras fäder för det mesta ägnar sig åt annat än läsning,
kan det få negativa effekter på pojkars läsmotivation, har man hävdat.
Avsaknaden av läsande fäder i hemmet gör att pojkar i högre grad
uppfattar läsning som något man i huvudsak ägnar sig åt i skolan. Det
finns också studier som visat att mödrar har en starkare tilltro till sin
förmåga att förbättra sina söners läsprestationer än vad fäder har.16
Kåreland (2009a).
Molloy (2007).
14
Begreppet motståndskultur härrör från Paul Willis etnografiska studie Learning to labour:
how working class kids get working class jobs (1977), som visar hur ett antal skolpojkar med
arbetarklassbakgrund etablerar ett motstånd med maskulina förtecken gentemot de
medelklassnormer och värderingar de upplever att skolan representerar. Senare studier såsom
exempelvis Mac an Ghaills The making of men. Masculinities, sexualities and schooling (1994)
har tillämpat begreppet på elever med medelklassbakgrund. Fler exempel på hur begreppet
motståndskultur används inom skolforskningen för att beteckna pojkars negativa attityd till
läsning finns i Stig-Börje Asplunds avhandling Läsning som identitetsskapande handling:
gemenskapande och utbrytningsförsök i fordonspojkars litteratursamtal (2010).
15
Clark och Burke (2012).
16
Lynch (2002).
12
13
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Bristen på manliga läsande förebilder är ett vanligt förekommande
tema i forskningen om flickors och pojkars läsning, inte minst i vetenskapliga artiklar som berör mäns läsförmåga.17 Behovet av manliga
förebilder tenderar också att föras på tal så snart pojkars läsvanor
diskuteras. Forskning som studerat hur pojkar och flickor socialiseras
in i en läsaridentitet har motiverat kampanjer där sportstjärnor agerar
läsande förebilder, som i det engelska exemplet ”Reading Stars”.18 Att
pojkars val att inte läsa låter sig förklaras utifrån sociala normer om
manlighet ligger också till grund för regeringens satsning på idrott och
läsning.19 Överhuvudtaget har manliga läsande förebilder blivit en
viktig aspekt av läsfrämjande verksamhet i dag.

9.2

Läsfrämjande initiativ med fokus på förebilder

9.2.1

Föräldrar och andra vuxna som läsande förebilder

Vad gäller läsfrämjande verksamheter inriktade på barns och ungdomars fritid finns flera exempel på program och projekt som använder förebilder anpassade efter specifika målgrupper. Vad gäller läsande
förebilder inom den innersta familjekretsen finns flera projekt och
kampanjer som syftar till att uppmuntra och ge stöd åt pappor, eller
blivande pappor, att agera läsande förebilder för sina barn, ofta med
det uttalade syftet att påverka negativa läsattityder bland pojkar. Ett
sådant projekt är Pojkar, pappor och prat om böcker, som pågick 2006–
2007 i fyra västernorrländska kommuner, med läsovana pojkar på högstadiet och deras fäder som målgrupp. Manliga förebilder var också
huvudfokus i projektet Muhammad från Frostmofjället. Berättelser om
manlighet i mångkulturella miljöer, ett projekt som genomfördes
2007–2010 i samarbete mellan Länsbiblioteket i Västerbotten och
Jämtlands läns bibliotek, med särskild inriktning på socioekonomiskt
utsatta områden. Ett annat projekt där manliga förebilder betonats är
Läsbryggan, som genomfördes i samarbete mellan bland andra ABF,
folkbibliotek, fackföreningar, skolor och idrottsföreningar. Målet
med detta projekt var att ändra mäns och pojkars förhållningssätt till
läsning och litteratur, bland annat genom att anordna så kallade ”Läs
Clark (2008).
Se avsnitt 9.2.3.
19
Regeringen (2013b).
17
18
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för mej pappadagar”. Bakgrunden till projektet var ett identifierat
behov av läsande manliga förebilder och ett behov av samarbete mellan
bibliotek och folkbildning/studieförbund.20
Läs för mig pappa! är också namnet på ett större läsfrämjande program, genomfört i samverkan mellan fackföreningsrörelsen, ABF och
En bok för alla. Idén till Läs för mig pappa! väcktes av LO:s rapporter
om medlemmarnas fritidsvanor, och programmet utgår från såväl
läsandets genusdimension som klassaspekt. Läs för mig pappa! började
som ett projekt 1999 och utvecklades sedermera till en bestående
programverksamhet. Till verksamheten hör författarbesök, information om barns språkutveckling, studiebesök på bibliotek, och utdelning av gåvoböcker för både pappor och barn. 2013 hade Läs för mig
pappa-verksamheten genomförts på ett 30-tal orter i landet, och mer
än 2 000 män hade deltagit.21 Såväl deltagarundersökningar som utvärderingsdagar har förekommit inom ramen för verksamheten. En
handledning till programmet har författats av Gunnar Klaesson.22
Det finns flera liknande projekt runtom i världen där fäder uppmuntras att läsa högt för sina barn och agera läsande förebilder.
I Tyskland har exempelvis projektet Mein Papa liest vor! (Min pappa
läser för mig!) initierats av läsfrämjandeorganisationen Stiftung Lesen.
I projektbeskrivningen uppges bland annat att projektet syftar till att
möjliggöra för fäder att stärka sin roll som läsande förebilder. Här
uppmanas pappor också att ta ett ansvar som läsande fäder. I det
norska projektet Les for meg, pappa! betonas vikten av goda läsande
förebilder, speciellt bland småbarnsfäder och andra manliga vuxenpersoner. Projektet är initierat av Foreningen !les och pågick under
2009–2011.23
9.2.2

Kompisar som läsande förebilder

Kompisar hör till en viktig kategori vad gäller ungas läsande förebilder.24 Att kompisar påverkar ungas läsvanor har inte minst betonats
inom forskningen kring läsattityder.25 I flera projekt och kampanjer
har man arbetat med att låta unga agera läsande förebilder åt andra
Eriksson m.fl. (2014).
Lundgren och Kallenberg (2013).
22
Klaesson (2011). En magisteruppsats om verksamheten har skrivits av Larsson (2009).
23
Se vidare Andersson (2015).
24
Clark m.fl. (2009).
25
McKenna (2001).
20
21
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unga. I England har man exempelvis använt metoden att rekrytera
framstående skolelever till att bli ”Reading Champions”, med uppgiften att uppmuntra pojkar att läsa. Verksamheten har initierats av
den brittiska läsfrämjande organisationen National Literacy Trust och
har pågått sedan 2000. Programverksamheten Reading Champions har
ett särskilt fokus på pojkar och män och manliga läsande förebilder.
Förebildstanken är även central inom så kallade Book Buddy
Reading-program, vars grundtanke är att para ihop läsare som befinner
sig på olika nivåer. Exempelvis har man låtit barn i femte klass läsa för
barn i förskolan, med tydliga vinster för båda parter: yngre barn i förskolan får en äldre läsande förebild, och äldre barn med lässvårigheter
erbjuds en högläsningsträning de kan känna sig bekväma med.26
Liknande verksamhet förekommer vid flera skolor i Sverige.27 I Umeå
pågick mellan 2008–2011 projektet Bokbundisar, där barn i lågstadieeller mellanstadieåldern och ungdomar i högstadie- eller gymnasieåldern träffades regelbundet för att tillsammans ägna sig åt högläsning
och andra läsrelaterade aktiviteter. Inspirationen hämtades från verksamhet med Book Buddies på Nya Zeeland och i USA. Mer om
Bokbundisar kan man läsa i inspirationshäftet Men läs då!, som togs
fram inom ramen för projektet.28 Där beskrivs bland annat mentorskapets dubbla fördelar: yngre får uppmärksamhet från äldre, och
äldre stärker sitt självförtroende genom att agera förebilder.
9.2.3

Idrottsutövare och idrottsledare som läsande förebilder

Att involvera idrottsorganisationer i läsfrämjande projekt och kampanjer är vanligt förekommande såväl nationellt som internationellt.
Statens kulturråd fick 2013 i uppdrag att genomföra en läsfrämjandesatsning med det särskilda syftet att göra litteraturen tillgänglig för
idrottande flickor och pojkar. Det långsiktiga målet med satsningen
var att väcka ett tidigt intresse för läsande och bidra till ökad läsförmåga och läslust.

McKoy Lowery m.fl. (2008).
Vad gäller läsande förebilder i skolan bland såväl lärare som elever finns ett antal ytterligare metoder
att tillgå under avsnittet ”Läsande förebilder” i Skolverkets modul ”Stimulera läsintresse”, ett material
som tagits fram inom ramen för Läslyftet. www.larportalen.skolverket.se.
28
Föreningen Kulturstorm (2011).
26
27
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Av uppdraget framgår att det bland pojkar varit en tydlig trend att
läsande och läskunnighet minskat under senare år och att dessutom
en stor och växande grupp av unga pojkar i åldern 15 år uppvisar
allvarliga brister i läsförståelse29. Enligt uppdraget bedömer regeringen
att detta är ett demokrati- och jämställdhetsproblem, som riskerar att
få allvarliga återverkningar i samhällslivet och bidra till utanförskap.
I uppdraget framgår vidare att pojkars val att inte läsa förknippas med
sociala normer om manlighet. Ett sätt att förändra sådana normer är
att nå fram till den aktuella målgruppen genom vuxna förebilder.
Förebilden är i detta fall idrottsledaren. Uppdraget resulterade i
projektet PAUS, en nationell satsning i samarbete med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna och Kulturrådet.
Flera läsfrämjande verksamheter som förenat idrott med läsning
har profilerat idrottsstjärnor som läsande förebilder. Så uppmärksammade exempelvis Riksidrottsmuseets utställning Läsning är också
en sport ett antal kända och framgångsrika idrottare med läsintresse.30
I England har man under en längre period arbetat med fotbollsstjärnor
som läsande förebilder, så kallade ”Reading Stars”.31
9.2.4

Läsambassadören

Till projektsatsningen med idrott och läsning (PAUS) knöts en läscoach, som arbetade med att inspirera, sprida kunskap och agera
läsande förebild.32 En liknande funktion har Sveriges Läsambassadör.
Läsambassadören är initierad av Kulturrådet som också finansierar
verksamheten. Inspirationen kommer från USA, Storbritannien,
Irland och Australien där motsvarande utnämningar finns sedan
tidigare. Läsambassadören ska verka för att alla, oavsett bakgrund, ska
få lika möjligheter att nå litteraturen och bli läsare. Läsambassadören
ska också hitta nya vägar att inspirera till läsning, synliggöra olika
sorters läsare i olika miljöer och olika delar av landet och förstärka
läsaridentiteter. En viktig målgrupp är barn och vuxna som av olika
skäl inte läser, eller läser i liten omfattning. Läsambassadören har
Regeringen (2013b).
Projektet har utvärderats av Aleman och Ögland (2013).
Se vidare Andersson (2015).
32
Se vidare broschyren Idrott och läsning – ett dream team (Kulturrådet 2015a). PAUS-satsningen, som innefattar fler metoder än att använda sig av läsande förebilder, beskrivs vidare i
kapitel 8 Bibliotek och läsfrämjande, och då som ett exempel på nya former av samarbeten
mellan bibliotek och aktörer inom civilsamhället.
29
30
31
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funnits sedan 2011 och varje läsambassadör anställs på halvtid under
två år.
9.2.5

Författare som läsande förebilder

Författarbesök i läsfrämjande syfte förekommer både som enskilda
evenemang och inom ramen för en mängd olika typer av läsfrämjande
program och projekt, såväl nationellt som internationellt.33 I Sverige
har författarcentrum förmedlat författarbesök sedan 1967 och driver
Sveriges största författarförmedling. Liksom med bokcirklar förekommer inte bara fysiska författarbesök utan även digitala varianter.
Den engelska nätsidan Behind the Bookshelf erbjuder exempelvis ett
digitalt substitut till författarbesök i form av korta filmer, där kända
författare intervjuas om sitt skrivande.
Varje år genomförs cirka 2 500 författarbesök i svenska klassrum,
bland annat i syfte att stimulera elevers läslust och läsförmåga.34 Enligt
KB:s statistik förekom cirka 4 070 författarbesök vid landets folkbibliotek 2017 varav 1 750 tillfällen riktade till barn och unga.35 Ett
uppmärksammat och viktigt exempel på författarbesök riktat till en
yngre publik är det årliga besöket i Rinkeby av nobelpristagaren i
litteratur, en verksamhet som pågått sedan 1988.36 Ett annat exempel
på författarbesök med fokus på barn och unga är mottagandet av
ALMA-pristagaren i samband med projektet ”Världens ALMA” vid
Hjulsta grundskola, där eleverna arbetar med ALMA-pristagarnas
verk.37

9.3

Vikten av vuxnas läsning

Nära sammanhörande med frågan om läsande förebilder är vuxnas
eget läsande. I såväl läroböcker som forskningsstudier och studentuppsatser som behandlar föräldrars roll som läsande förebilder beOm författarbesök som läsfrämjande metod och forskning som bedrivits kring detta se
vidare Andersson (2015).
34
Bergman och Persson (2013).
35
Kungliga biblioteket (2018d).
36
Se vidare Lundgren och Silfverhielm (2010).
37
ALMA: Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne är instiftat av Sveriges regering 2002
och är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Det är ett internationellt pris som
delas ut varje år till en eller flera mottagare, oavsett språk eller nationalitet.
33
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tonas ofta vikten av att läsintresset först och främst måste finnas hos
föräldrarna.38 Föräldrarnas engagemang kring läsning är särskilt
viktigt för barns läsutveckling, även om andra personer i barnets
närhet kan ha väl så stor betydelse. Föräldrar som uppskattar att läsa
och vill dela den erfarenheten med sina barn förmedlar en positiv
attityd till läsning, vilket kan bli avgörande för ett barns läsutveckling.
Läsfrämjande för barn och vuxna bör därför inte betraktas som två
separata områden.
Frågan om hur man kan främja vuxnas läsning är angelägen, både
för dess egen skull och för att barn och unga ska omges av vuxna
läsande förebilder. Den vanligaste målgruppen för läsfrämjande
insatser vid svenska bibliotek består av barn och unga. Läsfrämjande
med vuxna som huvudsaklig målgrupp framstår som ett jämförelsevis
lågprioriterat område, vilket på intet vis är unikt för Sverige. En studie
om läsfrämjande insatser för vuxna på folkbibliotek, genomförd på
uppdrag av British Library, visar att biblioteksverksamheten bygger
på antaganden att vuxna vet vad de vill läsa och har den kompetens
som krävs för att hitta rätt böcker, samt att vuxna läsare föredrar att
göra sina egna val utan bibliotekariers inblandning. När det gäller
vuxna tenderar bibliotekarierna att inta en mer neutral hållning och ge
information, snarare än att erbjuda råd om läsning.39 De senaste åren
har dock bokcirkelverksamheten vid svenska folkbibliotek ökat
betydligt, vilket kan tolkas som en ökad satsning på vuxna läsare.40
9.3.1

Folkbildningsrådet

En viktig aktör inom det civila samhället vad gäller vuxnas läsning är
folkbildningen. Folkbildningsrådet är en ideell förening med vissa
myndighetsuppdrag från riksdag och regering. Folkbildningsrådet har
som uppgift att fördela och följa upp statsbidrag till folkhögskolor
och studieförbund. När det gäller läsfrämjande insatser var exempelvis
30 miljoner av folkbildningsanslaget öronmärkt till läsfrämjande insatser under 2014.
Under 2018–2020 har Folkbildningsrådet i uppdrag att stärka
föräldrars delaktighet i sina barns lärande. Bakgrunden till satsningen
är att regeringen vill att fler föräldrar, oavsett livssituation, ska kunna
38
39
40

Andersson (2015).
Kinnell och Shepherd (1998).
Andersson (2015).
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vara ett bättre stöd i sina barns lärande när det gäller läxläsning och
annat skolarbete. Satsningen uppgår till 50 miljoner kronor årligen
och ska genomföras av studieförbunden.
9.3.2

Vuxna som tillhör de nationella minoriteterna

De fem nationella minoritetsspråken – samiska, finska, meänkieli,
romani chib och jiddisch – har en särskild ställning i Sverige och personer som tillhör de nationella minoritetsgrupperna har särskilda
rättigheter. Barn och vuxna som tillhör någon av de nationella minoriteterna utgör en prioriterad målgrupp för biblioteken och de nationella minoriteterna är också en prioriterad målgrupp i Kulturrådets
handlingsprogram för läsfrämjande.
Folkbiblioteken har dock i dag en mycket begränsad verksamhet
riktad mot de fem nationella minoritetsgrupperna.41 Vidare har Kulturrådet framhållit nationella minoriteters litteratur som ett angeläget
utvecklingsområde.42 Bland annat mot denna bakgrund har Kulturrådet nu i uppdrag att under perioden 2017–2019 genomföra insatser
som har till syfte att främja utgivning och spridning av litteratur på de
nationella minoritetsspråken.43
9.3.3

Arbetsplatsbibliotek

Ett område som berör läsfrämjande för vuxna – och i förlängningen
vuxna som läsande förebilder – är arbetsplatsbiblioteken. På 1970talet inleddes en försöksverksamhet med arbetsplatsbibliotek utifrån
den statliga litteraturutredningen från 1968.44 Under en tjugoårsperiod blev arbetsplatsbibliotek en verksamhet som växte snabbt och
som betraktades som ett effektivt sätt att vinna nya läsare. I dag framstår arbetsplatsbibliotek som en verksamhet i avtagande.45
Ett väl fungerande arbetsplatsbibliotek kan vara ett effektivt sätt
att främja läsning, dels genom att böcker görs tillgängliga, dels genom
att förekomsten av ett arbetsplatsbibliotek på en arbetsplats påverkar
Hansson m.fl. (2010), Kungliga biblioteket (2018a).
Kulturrådet (2015b).
43
Regeringen (2017b).
44
För en historik över arbetsplatsbiblioteken se Herder (1986).
45
Almerud (2004), Frid (2010), Lundgren och Kallenberg (2013), Andersson (2015).
41
42
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attityden till böcker och läsning bland de anställda. En rapport från
Kulturrådet pekar på behovet av en nysatsning som inte bara omfattar
arbetsplatsbibliotek inom ramen för folkbiblioteken, utan även fristående arbetsplatsbibliotek samt arbetsplatsbibliotek i facklig regi.46
I en rapport från Regionbibliotek Stockholm hävdas att arbetsplatsbiblioteken skulle ha störst utvecklingsmöjlighet om facken, företagen, författarförbundet, ABF och Svensk biblioteksförening samarbetade i frågan, oavsett huvudmannaskap.47

9.4

Bedömningar gällande läsande förebilder

Delegationens bedömning: Studieförbunden bör, inom ramen för
uppdraget att stärka föräldrars delaktighet i sina barns lärande,
särskilt fokusera på föräldrar som läsande förebilder.
Kulturrådet bör, inom ramen för sitt handlingsprogram för
läsfrämjande, genomföra ytterligare insatser för att stärka vuxnas
läsning så att vuxna kan utgöra läsande förebilder för barn och
unga. Inom ramen för detta arbete bör även ingå att utveckla
former för hur den statliga nivån kan samverka med den kommunala och regionala nivån för att utveckla den läsfrämjande
verksamheten i arbetslivet, bland annat när det gäller arbetsplatsbibliotek. Arbetet bör genomföras tillsammans med andra aktörer
som arbetar med vuxnas läsning, till exempel folkbildningen.
Kommuner bör arbeta för att inrätta tjänster för läsfrämjandeambassadörer som företräder de nationella minoritetsspråken och
som kan vara vuxna läsande förebilder för barn och unga.

Föräldrar som läsande förebilder
Många barn börjar tidigt med att härma vuxnas läsbeteenden och flera
studier pekar på föräldrars viktiga roll som läsande förebilder. Föräldrar som uppskattar att läsa och vill dela den erfarenheten med sina
barn förmedlar en positiv attityd till läsning, vilket kan bli avgörande
för ett barns språk- och läsutveckling.

46
47

Almerud (2004).
Frid (2010).
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Folkbildningsrådet är en viktig aktör inom det civila samhället vad
gäller vuxnas läsning, och spelar därmed en viktig roll vad gäller
läsande förebilder för barn och unga. Under 2018–2020 har Folkbildningsrådet i uppdrag att genom studieförbunden stärka föräldrars
delaktighet i sina barns lärande. Uppdraget uppgår till 50 miljoner
kronor årligen. Bakgrunden till satsningen är att regeringen vill att fler
föräldrar, oavsett livssituation, ska kunna vara ett bättre stöd i sina
barns lärande när det gäller läxläsning och annat skolarbete. Delegationen anser att studieförbunden, inom ramen för detta uppdrag, bör
särskilt fokusera på föräldrar som läsande förebilder. Vi bedömer att
det finns goda skäl att betona vikten av manliga läsande förebilder.
Arbetet bör genomföras tillsammans med andra aktörer som arbetar
med vuxnas läsning, till exempel Kulturrådet.
Behovet av läsfrämjande insatser för vuxna
Läsfrämjande för vuxna pekas i Kulturrådets handlingsprogram för
läsfrämjande ut som ett viktigt utvecklingsområde. Kulturrådet genomförde under hösten 2017 konferensverksamhet kring vuxnas läsning
tillsammans med bland annat folkbildningsorganisationerna och
Myndigheten för tillgängliga medier. Att det finns behov av att
utveckla verksamhet för vuxna inom det läsfrämjande området har
också påpekats av de regionala biblioteksverksamheterna.
Delegationen anser att Kulturrådet bör initiera ytterligare insatser
för att stärka vuxnas läsning. Som nämnts tidigare tar barn ofta efter
sina föräldrar och delegationen anser därför att vissa insatser bör riktas
till föräldrar. Pappor utgör här en viktig målgrupp i egenskap av
manliga läsande förebilder för sina barn. Insatser bör genomföras
tillsammans med aktörer som är vana att arbeta med vuxnas läsning,
till exempel aktörer inom folkbildningen. Ett väl fungerande arbetsplatsbibliotek kan vara ett effektivt sätt att främja läsning och även
påverka attityden till böcker och läsning bland de anställda. Som en
ytterligare insats för vuxnas läsning anser vi därför att Kulturrådet bör
utveckla former för hur den statliga nivån kan samverka med den
kommunala och regionala nivån för att utveckla den läsfrämjande
verksamheten i arbetslivet, bland annat när det gäller arbetsplatsbibliotek.
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Läsfrämjandeambassadörer för de nationella minoritetsspråken
Vi vill betona att oavsett vilket modersmål barn och unga har är det av
stor vikt att de även läser på sitt modersmål och att det finns vuxna
läsande förebilder i deras närhet.
Barn och vuxna som tillhör någon av de nationella minoriteterna
är en bred och heterogen målgrupp där behoven delvis ser olika ut för
respektive minoritet – bland romer är exempelvis analfabetism ett alltjämt aktuellt problem, enligt de romska riksförbunden, vilket innebär
att behoven är långt mer omfattande än att litteratur finns tillgängligt
på minoritetsspråket ifråga. Utbudsfrågan är dock central gällande
litteratur på samtliga minoritetsspråk och därför har Kulturrådet nu
uppdraget att genomföra insatser som har till syfte att främja utgivning och spridning av litteratur på de nationella minoritetsspråken.48 Delegationen bedömer att det finns ett behov av läsfrämjandeambassadörer som kan fungera som vuxna läsande förebilder för barn och unga som tillhör de nationella minoritetsspråken.
Exempelvis skulle kommuner som är förvaltningsområden för de
nationella minoritetsspråken kunna inrätta tjänster för sådana läsfrämjandeambassadörer och delar av förvaltningsområdenas förvaltningsanslag bör då kunna användas för detta uppdrag. Därutöver bör
det vara möjligt att söka bidrag från något av Kulturrådets statsbidrag
för nationella minoriteters kultur för att kunna inrätta tjänster som
läsfrämjandeambassadörer. Ambassadörens uppdrag bör ha större
spridning än inom det egna förvaltningsområdet eller den egna kommunen, så att även andra kommuner kan ta del av det läsfrämjande
arbetet. Det vore också önskvärt att läsfrämjandeambassadörerna för
de nationella minoritetsspråken inom ramen för ett sådant uppdrag,
och i likhet med Sveriges läsambassadör, bereds möjlighet att medverka på mässor, bokfestivaler, konferenser och andra offentliga
arenor runt om i Sverige för att utifrån sitt nationella minoritetsspråk
samtala om läsning, berättande och litteratur med fokus på barn och
unga.

48

Regeringen (2017b).
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I följande kapitel betonar vi vikten av uppföljning av det läsfrämjande
arbetet i och utanför skolan. Vi lyfter även fram vikten av samverkan
över sektorsgränser och på alla nivåer i systemet, det vill säga nationell,
regional, kommunal och lokal nivå. Avslutningsvis ger vi vår bedömning och vårt förslag inom området.

10.1

Vikten av uppföljning och samverkan

Två centrala aspekter av vårt uppdrag handlar om att se till att våra
förslag är långsiktiga och hållbara. Enligt direktivet ska delegationen:
• säkerställa att uppföljning kan ske i enlighet med de nationella
målen för litteratur- och läsfrämjande samt skolans styrdokument,
och
• driva arbetet på ett sådant sätt att genomförda insatser i och
utanför skolan har goda förutsättningar att fortgå även efter det att
delegationen har avslutat sitt uppdrag.
I enlighet med vårt uppdrag vill vi i detta sista förslagskapitel lägga
tonvikt på ett par grundförutsättningar för ett framgångsrikt läsfrämjande arbete, oavsett om det sker i eller utanför skolan och oavsett om arbetet sker inom ordinarie verksamhet eller i projektform.
Det är att arbetet följs upp och att det sker i samverkan mellan
berörda aktörer.
Vi har i tidigare kapitel på olika sätt berört frågor kring uppföljning
och samverkan. Vikten av samverkan över sektorsgränser har framför
allt diskuterats i kapitel 3 Små barns språkutveckling.
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Uppföljning av det läsfrämjande arbetet
i och utanför skolan

Oavsett om det gäller elevers läsförmåga, läsfrämjande arbete eller
projekt i stort är uppföljning och utvärdering av resultaten centralt.
Först då vet man om man gör rätt eller om något behöver förändras.
Forskningen framhåller att det har betydelse för elevernas resultat
att undervisningen tydligt pekar ut riktning för lärandet genom målrelatering, struktur och förankring i aktuella styrdokument men också
att den utformas efter kontinuerlig uppföljning av elevernas kunskapsutveckling.1
Detsamma gäller läsfrämjande projekt utanför skolan där vikten av
att ställa upp tydliga, genomförbara mål och utvärdera dessa har
betonats.2
Uppföljning av det läsfrämjande arbetet i och utanför skolan är
relativt reglerat. Det finns nationella mål för litteratur- och läsfrämjande som myndigheter ska följa, uppföljning av elevernas läsförståelse är reglerat i flera av skolans styrdokument, det läsfrämjande
arbetet i folkbiblioteken är reglerat i bibliotekslagen och uppföljning
av de läsfrämjande projekt som Statens kulturråd hanterar är reglerade
i olika statsbidragsförordningar. Kulturrådet följer även upp hur statsbidragen har använts.
10.2.1

De nationella målen för litteratur- och läsfrämjande

Följande nationella mål gäller för litteratur- och läsfrämjande:
Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars och ens
särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god läsförmåga
och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.

För att nå det övergripande målet ska statens samlade insatser syfta
till att:
• läsförmågan förbättras jämfört med i dag,
• fler än i dag regelbundet tar del av både fack- och skönlitteratur,
och

1
2

Skolinspektionen (2010b).
Andersson (2015).
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• kunskapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning och
delaktighet i samhällslivet ökar jämfört med i dag.
De nationella målen för litteratur- och läsfrämjande ska vara styrande
för de statliga myndigheternas arbete. De ska även inspirera och
vägleda kommuner och landsting samt inspirera aktörer i det civila
samhället.
10.2.2

Uppföljning av elevernas läsförståelse

När det gäller uppföljning av elevernas läsförståelse, som ingår som en
del i ämnet svenska, finns reglering om detta i skollagen3, skolförordningen4 respektive gymnasieförordningen5, samt i kunskapskraven.6
Det finns även bedömningsstöd i läsförståelse eller i svenska och
svenska som andraspråk som Skolverket tar fram.
När det gäller den uppföljning av elevernas läsförståelse som är
obligatorisk för lärare att genomföra finns nationella bedömningsstöd
i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 1 i grundskolan, sameskolan, grundsärskolan och i specialskolan. Det finns även kunskapskrav i årkurs 1 i läsförståelse i grundskolan, sameskolan och specialskolan. Ett av delproven i de nationella proven i svenska och svenska
som andraspråk avser läsförståelse. Proven ges i årskurs 3, 6 och 9 i
grundskolan och sameskolan respektive i årskurs 4, 7 och 10 i specialskolan. Motsvarande gäller för gymnasieskolan, där delproven ges
inom den första respektive sista kursen i svenska och svenska som
andraspråk. Därutöver ges även betyg i svenska och svenska som
andraspråk från årskurs 6 i grundskolan, sameskolan och grundsärskolan (om så eleven begär det) samt från årskurs 7 i specialskolan.
I gymnasieskolan ges betyg i varje kurs i svenska och svenska som
andraspråk.
Som tidigare nämnts finns det också de internationella undersökningarna PIRLS och PISA som mäter 10-åringars, respektive 15åringars läsförståelse.7
Skollagen (2010:800).
Skolförordningen (2011:185).
5
Gymnasieförordningen (2010:2039).
6
Bland annat SKOLFS 2011:19 som avser kunskapskrav för grundskolans ämnen.
7
Se vidare bilaga 2 Rapport om läsförmåga, läsvanor och läsintresse bland barn och ungdomar i
Sverige.
3
4
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Uppföljning av det läsfrämjande arbetet utanför skolan

Kungliga biblioteket har i enlighet med bibliotekslagen i uppdrag att
ha en nationell överblick över och främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet.8 Enligt bibliotekslagen ska kommuner och
landsting anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Kungliga biblioteket ska tillsammans med de regionala
biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur biblioteksplanerna har utformats och hur de används.
Kulturrådet har i uppdrag att initiera, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Som nämnts i
tidigare kapitel fördelar Kulturrådet en rad olika statsbidrag. I Kulturrådets uppdrag ingår även att följa upp hur statsbidragen har använts.
Utfallet av statsbidragen redovisas i Kulturrådets årsredovisning.

10.3

Bedömning gällande uppföljning av barns
och ungas läsning

Delegationens bedömning: Uppföljning av det läsfrämjande arbetet i och utanför skolan bör vara ett ansvar för alla nivåer: nationell,
regional, kommunal och lokal nivå.

Uppföljning av det läsfrämjande arbetet generellt
Uppföljning är svårt och undersökningar visar att det inte är ovanligt
att just uppföljningen av en insats brister på något sätt eller överhuvudtaget inte genomförs. Uppföljning är dock avgörande för att
man ska veta att man gör rätt insatser eller om man behöver förändra
något. Uppföljningen ska ställas mot de mål man har för verksamheten och utifrån resultaten på uppföljningen ska man ha möjlighet
att förbättra eller förändra pågående eller kommande insatser.
Delegationen gör bedömningen att man generellt bör stärka uppföljningen av det läsfrämjande arbetet, både i och utanför skolan och
att man i detta arbete måste bygga på de strukturer som redan finns.
Uppföljning är ett ansvar för alla nivåer. Staten har givetvis ett övergripande ansvar för att se till att det finns likvärdiga förutsättningar
8

Bibliotekslagen (2013:801).
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för de områden och insatser som staten förfogar över. På liknande sätt
har regionen och huvudmannen ansvar för att följa upp sina verksamheter. På den lokala nivån finns också motsvarande ansvar, framför allt när det gäller skolan och lärarnas uppföljning av elevernas läsutveckling och övriga kunskapsutveckling.
Uppföljning av de nationella målen för litteraturoch läsfrämjande
När det gäller de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande är
det är av stor vikt att berörda aktörer känner till att de nationella målen
för litteratur- och läsfrämjande ska vara styrande för de statliga
myndigheternas arbete och att de även ska inspirera och vägleda kommuner och landsting samt inspirera aktörer i det civila samhället.
Dessa mål behöver också kontinuerligt följas upp. När det gäller verksamheter på regional nivå, huvudmannanivå och aktörer i det civila
samhället ska de nationella målen tjäna som inspiration och vägledning. I detta arbete ingår givetvis att varje verksamhet hittar sin
form för att följa upp målen för att kunna förbättra, ändra eller utveckla kommande insatser.

10.4

Samverkan över sektorsgränser och på alla nivåer

10.4.1

Fördelar med samverkan

Behovet av samverkan och fördelarna med samverkan understryks
ofta på både på nationell nivå och på EU-nivå. Fördelarna handlar om
såväl bättre utnyttjande av gemensamma resurser som olika yrkesgruppers möjlighet att komplettera varandras kompetenser.
Läsande medborgare är en angelägenhet för hela samhället. Frågor
om läsning rör därför många samhällsaktörer: barnhälsovård, familjeomsorg, förskola, bibliotek, arbetsmarknad, utbildningssamhälle,
ekonomi. Generellt har föräldrar och andra vuxna i barns och ungas
närhet ett ansvar gentemot barn och unga att verka som läsande förebilder, något som vi uppmärksammar och ger våra bedömningar kring
i kapitel 9 Läsande förebilder. Samverkan mellan olika samhällsaktörer
kan ha stor betydelse för familjer och inte minst därför är det viktigt
att samverka kring exempelvis små barns språkutveckling. Om de olika
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aktörer som föräldrar möter visar att de känner till varandras verksamheter, att de har en samsyn kring gemensamma frågor och att de
vill och kan samarbeta för barnens och familjernas bästa – då kan det
leda till höjd kvalitet på insatserna till barn och föräldrar.9
10.4.2

Samverkan på olika nivåer

I vårt arbete har vi sett goda exempel på samverkan över verksamhetsområden, till exempel satsningen Bokstart som innebär samverkan
mellan folkbibliotek, barnavårdscentral och förskola kring små barns
språkutveckling. Vi har också sett exempel på flera kommuner som
arbetar sektorsövergripande för att skapa en röd tråd kring barns och
ungas läsning, till exempel Hjo kommun och Halmstad kommun.
I Hjo kommun samarbetar barnavårdscentralen, folkbiblioteket, förskolan, fritidshemmet, grundskolan och skolbiblioteket för att stärka
barns och ungas läsning. Högskolan i Skövde följer och följer upp
kommunens samarbete. I Halmstad kommun finns ett välfungerande
samarbete mellan kommunens alla förskolor och skolor och där riktlinjer fastslagna av den politiska nivån ligger som grund för det
gemensamma språkutvecklande arbetet. Det finns även ett systematiskt samarbete med stadens folkbibliotek.
Det pågår fler mycket välfungerande samarbeten över sektorsgränser i landet. Samtidigt har flera aktörer påtalat svårigheten med att
åstadkomma ett hållbart samarbete, bland annat på grund av att verksamheterna har olika ansvarsområden och sorterar under olika huvudmän (region, kommun, landsting och enskild verksamhet). Internationellt finns goda exempel på hur den offentliga verksamheten
samverkar med såväl civilsamhället som näringslivet. Ett sådant exempel är Stiftung Lesen i Tyskland som genom olika typer av läsfrämjande
aktiviteter arbetar för att alla barn och vuxna i Tyskland ska utveckla
en god läsförståelse och en lust att läsa. Organisationen för samman
förlag, mediaföretag, andra företag, organisationer, föreningar, politiker och kända personer från alla delar i samhället. Ett annat exempel är
Booktrust i Storbritannien vars läsfrämjande verksamhet finansieras av
både allmänna medel från Arts Council England och donationer.

9

Rydsjö (2012).
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Förslag gällande samverkan kring barns
och ungas läsning

Delegationens förslag: Ett Läsråd ska inrättas som ska arbeta för
att samla och samordna aktörer och insatser inom kultur, skola,
civilsamhälle, folkbildning och näringsliv kring barns och ungas
läsning i och utanför skolan.

Ett Läsråd ska inrättas
I inledningen till detta betänkande ger vi uttryck för varför läsning är
viktigt. För oss handlar läsning bland annat om att kunna navigera i
världen, att skaffa sig nödvändig kunskap och information, men också
om att känna läsningens glädje och njutning. Läsning är av central
betydelse för såväl privatliv och arbetsliv som utbildning och samhällsliv. Både i och utanför skolan spelar läsförmågan en viktig roll för
barns och ungas kunskapsutveckling och möjlighet att nu och i framtiden kunna ta del av och påverka det samhälle de lever i. Hur når man
då dit? Vi har i detta betänkande bland annat betonat föräldrars, förskollärares, lärares och bibliotekariers betydelse för barns och ungas
läsning. Samtidigt har flera av de aktörer vi mött framhållit att barns
och ungas läsning är ett ansvar för hela samhället.
Som nämnts tidigare ingår det i vårt uppdrag att vi ska driva arbetet
på ett sådant sätt att genomförda insatser i och utanför skolan har
goda förutsättningar att fortgå även efter det att vi har avslutat vårt
uppdrag. Flera regioner och kommuner samarbetar i dag över sektorsgränser för barns och ungas läsning, men samtidigt har många aktörer
pekat på svårigheten med att åstadkomma ett hållbart samarbete och
flera aktörer har även betonat att samarbetet måste börja på nationell
nivå. Delegationen instämmer i detta. För att samarbeten ska ha
förutsättningar för att kunna vara framgångsrika på lokal nivå bör det
finnas ett samarbete på nationell nivå, det vill säga samarbete mellan
berörda departement. Större delen av den läsfrämjande verksamhet
som bedrivs i Sverige i dag kan härledas till framför allt politikområdena kultur och utbildning, men som exempelvis Bokstart och
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biblioterapin10 har visat kan läsning också betraktas ur ett folkhälsoperspektiv. Således bör även politikområdet som rör hälsa och sjukvård vara involverad i ett departementsövergripande samarbete kring
barns och ungas läsning. Finns samarbete på denna nivå är det också
möjligt att gemensamma läsfrämjande uppdrag ges till departementens myndigheter. Ett område att utöka samarbetet inom är små barns
språkutveckling och vi har därför lyft fram frågan om samverkan
mellan berörda myndigheter inom detta område.11
Det har funnits stora fördelar med att delegationen har haft uppdraget att arbeta brett med läsning gentemot läsfrämjande aktörer i
och utanför skolan. Vi har uträttat en del under den tid vi har verkat
men för att en hållbar förändring av barns och ungas läsning ska komma till stånd behöver ett liknande arbete som delegationens fortgå
under längre tid. Läsande medborgare är en för samhället gemensam
angelägenhet. Frågor om språk- och läsutveckling rör följaktligen flera
samhällsaktörer. I en förlängning av Läsdelegationens arbete behövs
därför ytterligare aktörer involveras, bland andra näringslivet. Som
nämnts tidigare är detta vanligt i flera andra länder, till exempel i
Tyskland.
Som ett avslutande förslag från Läsdelegationen föreslår vi därför
en nationell samling kring barns och ungas läsning i form av ett
Läsråd. Läsrådet ska arbeta för att samla och samordna aktörer och
insatser inom kultur, skola, civilsamhälle, folkbildning och näringsliv
kring barns och ungas läsning. Läsrådets uppdrag bör inledningsvis
löpa under en treårsperiod för att därefter utvärderas med syftet att
eventuellt införa ett permanent Läsråd. I samband med detta bör
frågan utvärderas hur Läsrådet i framtiden närmare skulle kunna
samarbeta med näringslivet, bland annat med sikte på en hållbar och
långsiktig finansiering av Läsrådets verksamhet.
Läsrådets sammansättning och uppdrag
Läsrådet bör ledas av läsambassadören som då bör få ett förändrat och
utvidgat uppdrag. Inledningsvis bör rådet inrättas som en kommitté.
För att Läsrådet ska ha möjlighet att arbeta på en mer nationell nivå
bör rådet bestå av representanter från berörda myndigheter, bland
Biblioterapi är en terapiform som utgår från att läsning och samtal kring läsning kan ha en
psykiskt rehabiliterande och läkande effekt. Se exempelvis Frid (2016).
11
Se kapitel 3 Små barns språkutveckling.
10
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annat Kulturrådet och Skolverket, civilsamhället, folkbildningen,
Sveriges Kommuner och Landsting, lärosäten och näringslivet.
Viktiga representanter för civilsamhället är här exempelvis läsorganisationer, lärarorganisationer, relevanta fackliga organisationer samt
organisationer som arbetar med litteratur och bildning i bredare
sammanhang. Det är av vikt att representanterna har mandat från sina
respektive verksamheter att kunna fatta beslut i frågor som rör
insatser för barns och ungas läsning. Till Läsrådet bör också ett
sekretariat knytas. Ordförande, i form av läsambassadören, bör vara
anställd på minst halvtid. Likt Läsdelegationen bör Läsrådet vara ett
samarbete mellan politikområdena kultur och utbildning.
Läsrådet bör ha som övergripande uppdrag att samla och följa
utvecklingen inom det läsfrämjande området och årligen rapportera
till regeringen om läget och vid behov även lämna förslag till insatser.
Rådet kan även vara remissinstans gällande frågor som rör barns och
ungas läsning. Läsrådet bör verka för samverkan mellan verksamhetsområden för att uppnå bästa möjliga synergieffekter när det gäller
olika insatser för barns och ungas läsning. Rådet kan vidare genom sin
referensgrupp eller genom andra nätverk inspirera, initiera och väcka
opinion inom det läsfrämjande området. Som ett första uppdrag skulle
Läsrådet kunna ta vid efter Läsdelegationen och följa upp delegationens förslag och bedömningar.
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Enligt vårt direktiv ska delegationen vid behov lämna förslag på hur
läsning kan främjas med utgångspunkt i de nationella målen för
litteratur- och läsfrämjande och skolans styrdokument. Eventuella
förslag ska också läggas inom oförändrade kostnadsramar för den
statliga kultur- och utbildningspolitiken. Med det som utgångspunkt
har vi har lämnat våra förslag och bedömningar inom en rad olika
områden i kapitel 3–10.
Under arbetets gång har vi stött på ett antal betydande frågeställningar som ingår i ett större sammanhang och som vi varken har i
uppdrag eller mandat att komma med förslag inom. Vi anser dock att
dessa frågor är av sådan vikt att de bör nämnas. I detta kapitel har vi
därför samlat ett antal frågor av mer övergripande slag, frågor som rör
utbildning, forskning, uppföljning, finansieringsformer av läsfrämjande verksamhet och barns och ungas läsintresse. Flera av dessa
frågeställningar avser större strukturella förändringar men ligger inom
ramen för de frågor som regering och riksdag förfogar över.

11.1

Grundutbildning för yrkesgrupper som arbetar
med barns och ungas läsning

Vi har genom våra förslag till kompetensutveckling tangerat området
utbildning, men vill understryka vikten av att berörda grundutbildningar tillhandahåller de redskap som krävs för att ge barn och unga
en fullgod läsförståelse och lustfyllda läsupplevelser. Kort sagt handlar
det om att säkerställa att alla som arbetar med barns och ungas läsning
får relevanta kunskaper i hur barn och unga lär sig att läsa och utvecklar sin läsning. Yrkesgrupper som framför allt berörs är förskol-
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lärare, fritidspedagoger, lärare i den obligatoriska skolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan samt bibliotekarier som arbetar med
barn och unga.
Vid våra möten med olika aktörer inom området liksom vid våra
besök vid skolor och bibliotek i olika kommuner har kvaliteten på och
innehållet i lärarutbildningarna och i utbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap ofta blivit föremål för diskussion. Dels har
diskussionerna handlat om att blivande lärare och bibliotekarier inte
får med sig tillräckliga kunskaper inom läsområdet, dels om att det
borde finnas ett närmare samarbete mellan lärar- och biblioteksutbildningarna. Det skulle exempelvis kunna finnas möjlighet för lärare och
bibliotekarier att komplettera sina respektive utbildningar så att det
går att kombinera ett arbete som skolbibliotekarie med en lärartjänst.
Till bilden hör dock att det i dag råder en omfattande brist på framför
allt lärare.1
Det bör vidare säkerställas att blivande bibliotekarier ges en
sektorsnära utbildning med möjlighet att specialisera sig inom områden som litteraturförmedling och läsfrämjande. Blivande barn- och
ungdomsbibliotekarier bör ges relevanta kunskaper inom området
små barns språkutveckling. Vidare bör blivande skolbibliotekarier ges
kunskaper som syftar till att både vara en pedagogisk resurs till
eleverna i utbildningen och väcka ett bestående läsintresse hos dem.

11.2

Forskning och kunskapsspridning

Statens skolverk har i en kunskapsöversikt om läsning tidigare pekat
på en avsaknad av större kvantitativa studier om barns och ungas
läsning vars resultat kan generaliseras, liksom utvärderande studier där
effekter av olika typer av metoder/undervisningssätt studeras.2
Skolverkets kunskapsöversikt publicerades för drygt 10 år sedan
men dessa frågor är fortfarande högst aktuella. Delegationen ser ett
fortsatt behov av större longitudinella, kvalitativa och kvantitativa
forskningsprojekt kring effekten av olika metoder och arbetssätt kring
Enligt Skolverkets senaste lärarprognos från 2017 behöver skolor och förskolor de närmaste
fem åren rekrytera motsvarande 77 000 heltidstjänster. Det är 7 000 fler heltidstjänster än
prognosen för två år sedan. Både dåvarande och nuvarande regering har genomfört och
planerar att genomföra omfattande insatser för att göra läraryrket mer attraktivt, både för
blivande och verksamma lärare.
2
Skolverket 2007.
1
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läsning. Delegationen instämmer också i vad som framkommer i
betänkandet På goda grunder – en åtgärdsgaranti för läsning, skrivning
och matematik att forskningen kring effektiviteten av olika typer av
stödåtgärder behöver utvecklas.3 Vi ser också ett fortsatt behov av
forskning kring undervisning i svenska som andraspråk och flerspråkiga barns språk- och läsutveckling på modersmålet, liksom forskning
om digitaliseringens effekter på läsning samt läsning av digitala texter.
Vi ser också ett behov av att stärka den professionsinriktade biblioteksforskningen, vilket ligger i linje med de förslag kring utbildning
och forskning som de fem biblioteks- och informationsvetenskapliga
utbildningarna formulerat utifrån uppdrag från Den nationella biblioteksstrategin.4
Förutom mer forskning inom läsområdet behövs en systematisk
och fortlöpande överblick av den befintliga läsforskning som bedrivits
och bedrivs såväl nationellt som internationellt. Delegationen ser ett
behov av att bevaka, samla och sprida forskning och praktik inom läsområdet på nationell nivå. I betänkandet Forska tillsammans – samverkan för lärande och förbättring uppmärksammas nödvändigheten att
stärka en systematisk kunskapsuppbyggnad inom skolväsendets
område och även att systematiskt identifiera kunskapsluckor av
relevans för skolan.5 Delegationen instämmer i detta och anser att fler
systematiska kunskaps- och forskningsöversikter bör tas fram inom
läsforskningen generellt, men också inom specifika områden där det
sker stora förändringar, såsom exempelvis digitaliseringens effekter på
läsning eller läsning av digitala texter.
Det finns ett antal olika undersökningar och aktörer som följer
upp barns och ungas läsvanor. Sammantaget ger de en översiktlig bild
av läget men samtidigt utgår de från något olika perspektiv och
frågeställningar vilket gör att det är svårt att få en helhetsbild. När
Statens kulturråd för flera år sedan lät genomföra en jämförelse mellan
fem olika läsvaneundersökningar konstaterades att undersökningarna
är svåra att jämföra, eftersom de ställer olika frågor, till olika stora
urval med olika åldersintervall.6 Undersökningarna har också olika
sätt att presentera sina resultat och metoderna har varierat över tid
inom en och samma undersökning. I Kulturrådets rapport dras bland
SOU 2016:59.
Kungliga biblioteket (2018b).
5
SOU 2018:19.
6
Kulturrådet (2004). I studien jämfördes resultat från Kulturbarometern, Mediebarometern,
ULF-undersökningarnas rapporter, Barnbarometern och SOM-institutets material.
3
4
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annat slutsatsen att man bör klarlägga varför uppgifter om läsvanor
ska samlas in och till vad dessa uppgifter ska kunna användas, för att
kunna avgöra vilka frågor om läsvanor som ska ställas. Denna slutsats
är fortfarande aktuell. Delegationen ser ett behov av kontinuerliga
läsvaneundersökningar som ställer frågor kring olika typer av läsning
och som också utgår från i vilka sammanhang läsningen sker (till
exempel i skolan respektive på fritiden).
Slutligen vill vi väcka tanken på en samordning av kunskapen kring
läsning i form av ett läscentrum, liknande de som bedrivs i Norge och
Danmark. Nasjonalt senter for leseopplæring og leseforsking grundades 2004 och är både en del av universitetet i Stavanger och ett
nationellt centrum för läsinlärning och läsforskning. Nationalt Videncenter for Læsning i Danmark grundades 2006 på initiativ från
Danmarks utbildningsdepartement och drivs nu i samarbete mellan
landets sex yrkeshögskolor (där utbildning till bland annat grundskollärare ingår). I Sverige finns ett nationellt centrum för språk-, läsoch skrivutveckling (NCS) som är knutet till Skolverket. NCS arbetar
med att stimulera huvudmän och skolor att aktivt arbeta med språk-,
läs- och skrivutveckling. Det finns även ett nationellt centrum för
svenska som andraspråk (NC) som är knutet till Stockholms universitet. NC ska bland annat vara en länk mellan forskning, skola och
offentlighet och bidra till förbättrade förutsättningar för arbete med
språk- och kunskapsutveckling inom alla skolformer och i alla ämnen.
Vi anser att det bör undersökas om ett liknande läscentrum som finns
i Norge och Danmark bör inrättas i Sverige med ansvar för forskning
och utveckling samt forskningsspridning kring läsinlärning och läsutveckling på nationell nivå, både avseende svenska och svenska som
andraspråk Detta kan innebära att ett helt nytt centrum bildas eller att
nuvarande två centrum slås ihop och får ett delvis förändrat uppdrag.

11.3

Uppföljningar som leder till utveckling

Kulturrådet fick 2013 i uppdrag att ta initiativ till, samordna och följa
upp läsfrämjande insatser av nationellt strategiskt intresse. Flertalet av
de läsfrämjande insatser utanför skolan som bedrivs i landet genomförs av landets folkbibliotek. Kungliga biblioteket (KB) är den myndighet som regeringen bestämt ska ha en nationell överblick över och
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främja samverkan inom det allmänna biblioteksväsendet. Myndigheten ska bland annat tillsammans med de regionala biblioteksverksamheterna och kommunerna följa upp hur de biblioteksplaner som
antagits har utformats och hur de används. KB samlar in och följer
upp såväl biblioteksstatistik som biblioteksplaner. I nuläget innebär
det dock en form av nationell uppföljning som inte ligger till grund
för någon förändring. Det innebär exempelvis att informationen om
att barn och unga saknar likvärdig tillgång till folkbibliotek inte har en
tydlig nationell mottagare.
Enligt delegationen är det lämpligt att KB fortsatt har uppdraget
kring biblioteksstatistiken och biblioteksplanerna men det måste
finnas en mottagare på nationell nivå som kan omhänderta och agera
utifrån informationen. Vi anser därför att KB ska ges uppdraget att i
samverkan med Kulturrådet årligen rapportera identifierade utvecklingsområden till regeringen utifrån den officiella biblioteksstatistiken, uppföljningen av biblioteksplanerna och Kulturrådets uppföljningar av de läsfrämjande statsbidragen. I arbetet med denna rapport
bör KB och Kulturrådet inhämta synpunkter från de regionala biblioteksverksamheterna. Enligt delegationen skulle en samlad rapport om
läget inom det läsfrämjande området utanför skolan ge regeringen ett
väl underbyggt underlag att grunda framtida satsningar inom biblioteksområdet på.
En ytterligare fråga som vi vill uppmärksamma är den otydlighet
som råder mellan olika myndigheter inom biblioteksväsendet när det
gäller ansvar och roller inom det läsfrämjande arbetet riktat till barn
och unga. Det gäller exempelvis roll- och ansvarsfördelningen mellan
KB, Kulturrådet och de regionala biblioteksverksamheterna.
I KB:s uppdrag ingår att främja samverkan inom biblioteksväsendet och detta avser även litteratur på de nationella minoritetsspråken. Det finns dock behov av att på nationell nivå säkerställa att
litteratur på de nationella minoritetsspråken och om de nationella
minoriteterna ökar på landets bibliotek.

11.4

Finansieringsformer för läsfrämjande verksamhet

Läsfrämjande ingår i folkbibliotekens kärnverksamhet enligt bibliotekslagen. Samtidigt är det i många fall kostsamt att bedriva läsfrämjande verksamhet, och projektformen blir då en möjlighet att anordna
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ambitiösa satsningar inom området eftersom projektmedel från Kulturrådet kan sökas för att genomföra dem. En betydande andel av
bidragsmedlen till läsfrämjande fördelas till folkbibliotek/kommuner,
vilket i stora delar fungerar som ett utvecklingsstöd för bibliotekens
läsfrämjande arbete. På senare år har dock andelen fria aktörer i
kulturlivet som driver läs- och litteraturfrämjande insatser blivit allt
fler, vilket också återspeglas i Kulturrådets bidragsgivning.7
Kommunerna har ansvar för att det läsfrämjande arbetet i kommunen är långsiktigt hållbart. Staten, genom Kulturrådet, hanterar
statsbidrag för läsfrämjande projekt och har på motsvarande sätt som
kommunerna ansvar för att de projekt som får projektstöd har
förutsättningar att vara långsiktigt hållbara. Vid våra möten med olika
läsfrämjande aktörer i landet har vi dock erfarit en viss ”projekttrötthet”, och andra finansieringsformer än projektfinansiering har
efterlysts. Representanter för såväl biblioteksverksamhet som ideella
aktörer har påtalat att projektansökningar är resurskrävande, finansieringsformen osäker, samt att projektformen riskerar att leda till
kortsiktighet. Delegationen vill därför väcka frågan om projektformen verkligen alltid utgör det bästa sättet att fördela statligt stöd
till landets läsfrämjande verksamheter. Vår bedömning är att det finns
ett generellt behov av mer permanenta och långsiktiga stödformer till
läsfrämjande verksamhet. Exempelvis bör det undersökas om Kulturrådets satsning på Bokstart är en insats som skulle kunna få en större
nationell spridning genom en mer permanent finansiering. Frågan
gäller dock inte minst de aktörer som agerar ideellt och vars verksamhet således är helt avhängig extern finansiering. Det bör därför övervägas om ideella läsfrämjande aktörer som arbetar på nationell nivå
eller som har förutsättningar att skala upp sin verksamhet till en
nationell nivå kan ges ett permanent statligt verksamhetsstöd, med
krav på uppföljning och utvärdering. Detta gäller aktörer som arbetar
med läsfrämjande insatser både i och utanför skolan. Som ett första
steg i denna riktning har vi i kapitel 7 Läsning på lov föreslagit en
försöksverksamhet där en eller flera ideella läsfrämjande aktörer får
ett årligt verksamhetsbidrag för att genomföra läsfrämjande insatser
för barn och unga under lovtid.

7

Kulturrådet (2015b).
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Barns och ungas läsintresse och den digitala
tekniken

Avslutningsvis vill vi uppmärksamma några aspekter kring barns och
ungas läsning i relation till den digitala teknikutvecklingen. Barns och
ungas läsintresse är tillsammans med likvärdigheten ett område som
visar på en fortsatt negativ trend. Att skapa större likvärdighet och
öka läsintresset bildar utgångspunkt för samtliga av delegationens
förslag och bedömningar. Barns och ungas läsintresse är förmodligen
också ett område där vi hela tiden behöver tänka nytt.
Vi har i flera kapitel betonat vikten av att de som arbetar i skolan,
skolbiblioteken, fritidshemmet och även i folkbiblioteken bör arbeta
med barns och ungas läsintresse och även försöka hitta nya vägar till
läsning, exempelvis med hjälp av ny teknik. Vi vet exempelvis att
digital läsning får fler pojkar att bli motiverade att läsa och pojkar
lyckas också bättre på ePIRLS8 och på de delar av PISA-undersökningen som inneburit digital läsning.
Det är lätt att se ett potentiellt hot mot läsningen i den konkurrens
om tiden som de många nya digitala medierna inneburit. Samtidigt
finns en läsfrämjande potential i den utökade tillgänglighet och de
många läsmöjligheter som uppstått i och med smarta telefoner och
surfplattor.
I riksdagens rapport En bok är en bok är en bok? – en fördjupningsstudie av e-böckerna i dag görs, mot bakgrund av några studier om
pojkars och flickors preferenser vad gäller att läsa på skärm, ett försiktigt antagande om e-bokens läsfrämjande potential för pojkar.9 I en
sammanställning av forskning om e-böckers inverkan på läsmotivation och läsförmåga gjord på uppdrag av National Literacy Trust dras
slutsatsen att det är för optimistiskt att anta att e-böcker utgör en väg
till läsning för personer som inte läser tryckta böcker.10 Däremot kan
e-böcker, likaväl som tryckta böcker, användas i läsfrämjande insatser.
Läsarundersökningar talar för att läsning av e-böcker respektive
pappersböcker inte är en fråga om antingen eller. Merparten av forsk-

Det digitala läsprovet ePIRLS genomfördes för första gången 2016 som ett komplement till
den internationella studien PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study). Provet
görs på dator i en simulerad internetmiljö och undersöker elevernas förmåga till läsning på
internet.
9
Sveriges riksdag (2013).
10
Picton (2014).
8
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ningen om barns och ungdomars läsning på skärm har hittills fokuserat på dess inverkan på läsförmågan. Beträffande e-böckers inverkan
på läsattityder och läsmotivation finns mycket mer att veta. En undersökning som jämfört elevers läsmotivation vid läsning av pappers
respektive e-böcker pekar på att bokens innehåll är viktigare för ungas
läsmotivation än formatet i sig. Eleverna tenderade emellertid att
föredra e-böcker när de erbjöds ett större antal titlar och möjligheten
att själv välja sin egen e-bok.11 Sannolikt ligger e-bokens läsfrämjande
potential delvis i möjligheten att tillgängliggöra större mängder
litteratur, som i sin tur möjliggör val och därmed ökad motivation.
Men digital läsning handlar så klart om så mycket mer än läsning
av e-böcker. Frågan om hur man kan väcka läsintresse genom den
digitala tekniken rymmer frågan hur läsning i högre grad kan komma
att ingå i barns och ungas dagliga användning av den digitala tekniken,
kort sagt hur tekniken kan göras till en möjlighet till ökad läsning,
snarare än till ett hot mot läsningen. Man kan också peka på de
möjligheter som följt på den digitala utvecklingen att med relativt
enkla medel dela läsupplevelser och väcka läsintresse i stor skala. Flera
läsfrämjande aktörer har tagit fasta på den digitala utvecklingens
potential att förnya exempelvis bokpratsverksamheten. Nämnvärt i
sammanhanget är också förekomsten av så kallade boktrailers, det vill
säga korta filmer som presenterar böcker visuellt, på ett sätt som till
formatet liknar filmtrailern.12 Nämnas bör också den läsfrämjande
potential som ligger i boktipsande från exempelvis populära youtubers. Appen Bibblix utgör också ett exempel på hur man på digital
väg både kan öka tillgången till böcker och ge lästips till barn och unga.
Vi vill dock ännu en gång betona att läsförståelse i digitala sammanhang i hög grad vilar på samma förmåga som traditionellt
läsande.13 En satsning på digitalt läsande bör därför gå hand i hand med
det traditionella läsandet och det traditionella läsandet bör ha ett
fortsatt stort utrymme i det läsfrämjande arbetet i och utanför skolan.

Jones och Brown (2011).
Se vidare Andersson (2015).
13
Med läsning av traditionella texter avses att läsa och förstå tryckt text på papper såsom
böcker, tidningar, tidskrifter med mera. Texten är ofta linjär och kan även innehålla
illustrationer. Läsning av digitala texter innebär att läsa texter som kan innehålla hyperlänkar,
bilder, symboler, animationer och ljud, vilket bland annat ställer särskilda krav på förmågan
att navigera. Vidare kan man tala om ”traditionell läsning på skärm” det vill säga läsning av
texter på skärm som i allt väsentligt liknar läsning på papper. Se vidare kapitel 4 Läsning i skolan.
11
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12

Konsekvenser av förslagen

I följande kapitel beskriver vi konsekvenserna av våra förslag. Inledningsvis anger vi vilka konsekvenser vi ska redovisa. Därefter följer en
redovisning av konsekvenserna för staten och de statliga myndigheterna, för huvudmännen och för barn och unga. Avslutningsvis
redovisar vi övriga konsekvenser, bland annat konsekvenser för jämställdheten mellan pojkar och flickor och kvinnor och män.

12.1

Konsekvenser enligt kommittéförordningen
och utredningsdirektivet

En utredning ska redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med
kommittéförordningen.1 Det innebär att en utredning ska redovisa
vilka konsekvenser som utredningens förslag får för kostnader eller
intäkter för staten, kommuner, landsting, företag och andra enskilda.
Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt ska
dessa redovisas. När det gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller landsting ska utredningen föreslå
en finansiering. Om förslagen i ett betänkande har betydelse för den
kommunala självstyrelsen ska konsekvenserna i det avseendet anges i
betänkandet. Detsamma gäller när ett förslag har betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och
offentlig service i olika delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till
större företag, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för
möjligheten att nå de integrationspolitiska målen.
I utredningens direktiv anges att de ekonomiska och budgetära
konsekvenserna ska beräknas och redovisas. Om förslagen förväntas
1

Kommittéförordningen (1998:1474).
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leda till kostnadsökningar ska förslag lämnas till hur dessa ska finansieras. Utgångspunkten ska vara oförändrade kostnadsramar för den
statliga kultur- och utbildningspolitiken. Konsekvensbeskrivningen
ska även göras utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv,
bland annat genom att förhållanden och villkor för pojkar och flickor
och för olika socioekonomiska grupper synliggörs samt att konsekvenser för respektive kön eller grupp analyseras. Dessutom ska
delegationen beakta barnrättsperspektivet utifrån FN:s konvention
om barnets rättigheter.

12.2

Konsekvenser för staten och statliga
myndigheter

Kostnaderna för delegationens samtliga förslag föreslås finansieras
inom utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning och utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid. Delegationen
bedömer att förslagen kan finansieras genom omfördelning av redan
befintliga resurser. Vissa av förslagen kan genomföras från 2019.
För att visa på omfattningen av förslagen har vi gjort en uppskattning av kostnaderna. Sammanlagt uppskattas kostnaderna till
50 miljoner kronor under 2019–2021.
12.2.1

Staten

Frågan om bemannade skolbibliotek skulle kunna utredas inom
Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet i form av en så
kallad departementspromemoria och bedöms rymmas inom respektive departements budget. I arbetet kan även frågan om att införa en
definition av skolbiblioteksverksamheten på förordningsnivå ingå. I
detta sammanhang vill vi uppmärksamma två rätt omfattande konsekvenser som kan komma att uppstå när det gäller att bemanna skolbibliotek. Finansieringsprincipen kommer att bli aktuell eftersom
bemannade skolbibliotek blir ett nytt åtagande för kommunerna.
Kostnaden är avhängig vilken omfattning bemanningen avser. Den
andra konsekvensen är att det kommer att uppstå en brist på bibliotekarier. Det innebär att platserna på utbildningen i biblioteks- och
informationsvetenskap kan behöva utökas och det medför en kostnad
i sig.
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Vilken eller vilka läsfrämjande aktörer som får ett årligt verksamhetsbidrag bör beslutas av lämplig myndighet, som utses av regeringen. Medlen bör kunna rymmas inom ramen för Kulturrådets statsbidrag om läsning på lov som pågår under åren 2018–2020. Det innebär att inga nya kostnader tillkommer. Medlen behöver dock flyttas
från kultursamverkansmodellen till lämpligt anslag. Vi uppskattar
dessa kostnader till 1 miljon kronor årligen under en tvåårsperiod,
vilket motsvarar cirka två halvtidstjänster per år.
Förslaget om att inrätta ett Läsråd bör vara en gemensam angelägenhet för Kulturdepartementet och Utbildningsdepartementet, att
jämföras med Läsdelegationen. Inledningsvis bör Läsrådet utformas
som en kommitté. Medel för utredningar finns inom Regeringskansliet gemensamma utredningsbudget där departementen ansöker
om utredningsmedel i särskild ordning. Vi föreslår en ordförande på
minst halvtid och två sekreterare på heltid. I budgeten bör det även
finnas utrymme för utåtriktade aktiviteter. Budgeten bör därför uppgå
till 4 miljoner kronor årligen under en treårsperiod. I slutet av treårsperioden bör det utredas om Läsrådet ska vara en permanent funktion
och hur denna funktion i så fall bör utformas.
12.2.2

Statens kulturråd

Enligt delegationen kommer förslaget om ett nationellt läsfrämjandelyft för bibliotekarier inledningsvis inte att medföra några ytterligare
kostnader eftersom medel för denna satsning föreslås rymmas inom
ramen för statsbidraget om stärkta bibliotek. Detta statsbidrag uppgår
under 2018–2020 till 225 miljoner kronor årligen. Det bör vara möjligt
att från 2019 rikta om delar av statsbidraget till att avse ansökningar
som rör kompetensutveckling för folkbibliotekarier inom läsfrämjande med inriktning mot barn och unga. Förordningen om stärkta
bibliotek behöver dock ändras för att detta förslag ska omfattas av
statsbidraget.2 Uppskattningsvis bör cirka 30 miljoner kronor användas till läsfrämjandelyftet under 2019–2020. Kostnaden är beräknad
att täcka kompetensutveckling för drygt en bibliotekarie per folkbibliotek i Sverige. I kompetensutvecklingen kan bland annat ingå
flera utbildningstillfällen (eventuellt en högskolekurs), resekostnad
och vikarieersättning. Målet med vårt förslag är att det från 2021 ska
2

Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek.
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finnas ett nationellt läsfrämjandelyft för bibliotekarier, att jämföras
med Läslyftet för lärare. En sådan insats kommer dock att medföra
ytterligare kostnader och frågan behöver därför undersökas vidare.
12.2.3

Statens skolverk

Vi bedömer att förslag om ändringarna i läroplanen för förskolan
respektive den del av läroplanerna som avser fritidshemmet ingår i det
löpande arbete som görs inom Skolverkets enhet för styrdokumentsutveckling. Vi bedömer att ändringarna dessutom är av ringa karaktär.
Det innebär att dessa förslag bedöms rymmas inom myndighetens
befintliga budgetram. Förändringar i läroplanerna kräver dock regeringsuppdrag.
När det gäller förslagen om att ta fram stödmaterial om litteratur i
förskolan och hur man i fritidshemmet kan arbeta med såväl språkoch läsutveckling som med läsning generellt bedömer vi att dessa
insatser ingår i Skolverkets löpande arbete att stödja landets förskolor,
fritidshem och skolor. Förslagen ryms därmed inom myndighetens
befintliga budgetram. Förslaget om ett allmänt råd om skolbiblioteksverksamheten blir först aktuellt i samband med att en definition av
denna verksamhet förs in på förordningsnivå.
Delegationen bedömer att förslaget om att personal i förskolan i
större utsträckning ska ges förutsättningar att delta i Läslyftet, exempelvis genom att fler handledare med inriktning mot förskola utbildas,
innebär en viss kostnad eftersom statsbidrag utgår till de personer som
utbildas till handledare. Det kan även vara motiverat att genomföra
andra kompetenshöjande insatser inom ramen för Läslyftet som inte
kräver handledarutbildning. Enligt delegationen kan förslaget finansieras genom omfördelning av befintliga medel inom Läslyftet. Skolverket har dessutom fått en utökad budgetram för Läslyftet under ett
antal år framöver. Medel för bland annat Läslyftet kommer sedan att
rymmas inom den budget som finns för nationella skolutvecklingsprogram. Vi anser därför att förslaget ryms inom myndighetens befintliga budgetram. När det gäller uppskattningen av kostnader för
förslaget anser vi att 4 miljoner kronor bör avsättas till satsningen
under en tvåårsperiod. Om handledare utbildas innebär det att ytterligare cirka 50 handledare kan utbildas.3 Dessa handledare kan i sin tur
3

Avser ersättning för handledare om 10 procent.
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handleda grupper om cirka 15–20 personer. Vi anser dock att det är av
vikt att ytterligare medel avsätts för kompetenshöjande insatser för
personalen i förskolan när det gäller små barns språkutveckling.
När det gäller förslaget att personalen inom fritidshemmet ska ges
möjlighet till kompetensutveckling inom området läsning anser vi att
det är viktigt att insatsen anpassas till de förutsättningar och behov
som fritidshemmets personalgrupp har. Insatserna kan exempelvis
vara utformade som webbkurser. Vi bedömer att dessa insatser kan
ingå som en del i Skolverkets uppdrag att genomföra olika insatser
med anledning av det nya avsnittet om fritidshemmet i berörda
läroplaner. Förslaget bedöms därför kunna genomföras inom ramen
för myndighetens befintliga budget. När det gäller uppskattningen av
kostnader för förslaget anser vi inledningsvis att 2 miljoner kronor
under en tvåårsperiod bör avsättas till satsningen.
12.2.4

Statens skolinspektion

Förslaget innebär att Skolinspektionen, inom ramen för sin regelbundna tillsyn, särskilt fokuserar på tillgången på skolbibliotek. Uppdraget bedöms rymmas inom myndighetens befintliga budgetram.

12.3

Konsekvenser för huvudmännen

Med huvudmän avser vi kommuner, landsting, fristående förskolor
och skolor och de statliga skolformerna sameskolan och specialskolan. Kommunerna är huvudmän för de kommunala förskolorna och
skolorna samt för folkbiblioteken. Landstingen är huvudmän för den
regionala biblioteksverksamheten. Delegationens förslag påverkar
inte den grundläggande principen om ansvarsfördelning mellan staten
och huvudmännen. Enligt delegationens bedömning innebär förslagen heller inga nya åtaganden för huvudmännen. Det innebär att
finansieringsprincipen inte blir aktuell.4
Förslagen om ändringarna i läroplanen för förskolan samt i de läroplaner där fritidshemmet ingår är enligt vår bedömning enbart förtydliganden om att arbeta med litteratur respektive läsning. Enligt
delegationen är detta något som redan ryms inom förskolans och
4

Sveriges kommuner och landsting (2007) Den kommunala finansieringsprincipen.
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fritidshemmets uppdrag enligt nuvarande läroplaner och innebär således inga nya åtaganden för huvudmännen.
Förslagen om kompetensutveckling för personalen inom förskolan, fritidshemmen och folkbiblioteken är frivillig att delta i och
därmed inga nya åtaganden för huvudmännen.
När det gäller bemanning av skolbiblioteken kommer ett dylikt
förslag att innebära konsekvenser för huvudmännen som måste hanteras om det blir aktuellt.
12.3.1

Konsekvenser för enskilda huvudmän

De enskilda huvudmän som är aktuella är fristående förskolor, fritidshem och skolor. Delegationen lägger inte några förslag som enbart rör
enskilda huvudmän. Vi lägger inte heller några förslag som rör skolan
specifikt. Små fristående förskolor och fritidshem kan dock ha särskilda behov till exempel vad gäller kompetensutveckling. Det är
viktigt att utbudet av kompetensutvecklingsinsatser anpassas till form
och innehåll så att även anställda vid dessa förskolor och fritidshem
kan ta del av den kompetensutveckling som erbjuds av i första hand
Skolverket. Motsvarande gäller verksamheter som söker statsbidrag
för läsfrämjande insatser som Kulturrådet ansvarar för.
12.3.2

Konsekvenser för statliga skolhuvudmän

De huvudmän som är aktuella är sameskolan och specialskolan Delegationen lägger inte några förslag som enbart rör de statliga skolformerna. Vi lägger inte heller några förslag som rör skolan specifikt
men fritidshemmen inom dessa skolformer är dock ofta små och kan
ha särskilda behov till exempel vad gäller kompetensutveckling. Det
är viktigt att utbudet av kompetensutvecklingsinsatser anpassas till
form och innehåll så att även anställda vid dessa fritidshem kan ta del
av den kompetensutveckling som erbjuds av i första hand Skolverket
men även av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Motsvarande gäller verksamheter som söker statsbidrag för läsfrämjande insatser som
Kulturrådet ansvarar för.
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Konsekvenser för barn och unga

En grundläggande rättighet i både konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen) och konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning är att barnets bästa ska komma i
främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Principen om ickediskriminering är en annan grundläggande rättighet som gäller oberoende av exempelvis barnets eller elevens funktionsnedsättning eller
etniska och sociala ursprung.
Vi har genom hela arbetsprocessen strävat efter att beakta barns
och ungas perspektiv. Detta har vi gjort genom litteraturstudier men
framför allt genom att träffa och samtala med barn och unga om
läsning. Exempelvis har vi tagit del av nationell och internationell läsforskning och forskning om läsfrämjande arbete samt undersökningar
om barns och ungas läsvanor. Vi har träffat representanter för elevorganisationerna, Fryshusets ungdomsambassadörer och även genomfört
ett antal möten med fokusgrupper bestående av elever i förskoleklass
till och med årskurs 8.5 Fokusgrupperna har varit blandade utifrån
såväl kön, som socioekonomisk bakgrund och språkbakgrund. Vi har
vidare träffat organisationer som representerar barn och unga med
olika läs-och skrivsvårigheter, till exempel dyslexi samt barn och unga
med läsnedsättningar. Vi har även träffat representanter för de
nationella minoriteterna. I våra förslag och bedömningar har vi sedan
strävat efter att beakta de olika målgruppernas förutsättningar och
behov.
Ur barns och ungas perspektiv är det enbart positivt att insatser
inom läsning genomförs både i och utanför skolan. Delegationen
bedömer att förslagen sammantaget är i enlighet med barnet bästa och
bidrar till att ge alla barn och unga förutsättningar till en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

5

Se bilaga 3 Barns och ungas reflektioner kring läsning.
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12.4

Övriga konsekvenser

12.4.1

Konsekvenser för sysselsättning och service i olika
delar av landet

Delegationens förslag medför inga konsekvenser för sysselsättning
och service i olika delar av landet. Ett eventuellt kommande förslag
om bemanning av skolbiblioteken kan dock leda till en ökning av
behovet av bibliotekarier.
12.4.2

Konsekvenser för jämställdheten mellan pojkar
och flickor och kvinnor och män

Förslagen i detta betänkande handlar om att ge förutsättningar för en
bättre läsförståelse och en ökad läslust. Pojkar är generellt svagare
läsare än flickor, är mindre intresserade av läsning och läser också i
mindre utsträckning. Undersökningar visar dock att flickors läsintresse,
framför allt i gymnasieåldern, har minskat.
I våra bedömningar gällande bland annat läsning i skolan betonar
vi att man i skolan i större utsträckning bör arbeta för att skapa läsintresse hos eleverna, gärna i samarbete med skol- och folkbibliotek.
Vi betonar även skolans arbete med digital läsning, något som enligt
forskningen gynnar pojkars läsintresse. Vidare lyfter vi fram vikten av
vuxna som läsande förebilder, och då framför allt pappor eftersom
pojkar ofta tar efter sina pappor.
Förslagen kommer att gynna både flickor och pojkar men i synnerhet pojkarna, eftersom de i många fall behöver mer stöd och uppmuntran när det gäller läsning.
12.4.3

Konsekvenser för de integrationspolitiska målen

Skolresultat är beroende av att man har en fullgod läsförmåga och
därmed behärskar det svenska språket. Elever som är nyanlända eller
som inte har bott länge i Sverige kan ha svårigheter med läsförståelsen
på svenska. Detta påverkar i sin tur hur väl de lyckas i andra ämnen i
skolan. Förslagen innebär att förbättra läsförståelsen och att få barn
och unga att läsa mer. Vi har också betonat vikten av att alla lärare har
kompetens att arbeta språkutvecklande i sina respektive ämnen och
detta arbetssätt gynnar alla elever men framför allt elever med ett
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annat modersmål än svenska. Vi lyfter även fram vikten av att läsa
litteratur på sitt modersmål och att skolbiblioteken ska tillhandahålla
litteratur på fler språk än svenska. Vi betonar vidare betydelsen av
läsande förebilder bland vuxna med annat modersmål än svenska.
Sammantaget bedömer vi att våra förslag och bedömningar på sikt
kan bidra till att främja integration och möjligheter för barn och unga
med utländsk bakgrund att tillgodogöra sig det svenska språket, öka
läsförståelsen och läsa mer och därmed ges förutsättningar att lyckas
med sina studier, i arbetslivet och i samhället i stort.
12.4.4

Konsekvenser för Sveriges medlemskap
i den Europeiska unionen

Delegationen bedömer inte att förslagen får några konsekvenser för
överensstämmelse med EU-rätten.
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Läsfrämjande insatser i och utanför skolan
Beslut vid regeringssammanträde den 22 september 2016
Sammanfattning
En kommitté i form av en delegation ska, inom ramen för satsningen
Hela Sverige läser med barnen, samla alla aktörer – skola, kultur och
föreningsliv, t.ex. idrotten – runt insatser för läsning i och utanför
skolan. Syftet är att bidra till att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.
Delegationen ska bl.a.
• med utgångspunkt i de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande samt skolans styrdokument kartlägga och följa utvecklingen på området samt säkerställa att uppföljning kan ske i enlighet med de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande samt
skolans styrdokument,
• skapa mötesplatser för och samordna läsfrämjande insatser i och
utanför skolan, bl.a. genom att anordna utåtriktade aktiviteter
och arbeta läsfrämjande,
• driva arbetet på ett sådant sätt att genomförda insatser i och utanför skolan har goda förutsättningar att fortgå även efter det att
delegationen har avslutat sitt uppdrag, och
• vid behov lämna förslag på hur läsning kan främjas med utgångspunkt i skolans styrdokument och de nationella målen för litteraturoch läsfrämjande, inom oförändrade kostnadsramar för den statliga
kultur- och utbildningspolitiken.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.
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Betydelsen av läsning
Betydelsen av läsförståelse och förmåga att tillgodogöra sig skriftlig
information kan knappast överskattas. Genom att tillgodogöra oss
och tolka text lär vi oss förstå andras tankar och perspektiv, att
reflektera, förstå samband, dra slutsatser och argumentera.
Redan från tidig ålder är läsförmåga och tillgången till språk av
stor betydelse. För barn och ungdomar som tillhör de nationella
minoriteterna är det även viktigt för språkutvecklingen att läsfrämjande insatser ges på de nationella minoritetsspråken finska, jiddisch,
meänkieli, romani chib och samiska. För små barn utgör läsning en
viktig byggsten i språkutvecklingen. Elevers läsförmåga, liksom skrivförmåga, är viktig för hur väl de lyckas nå kunskapskraven i grundskolans ämnen och även för hur de lyckas med fortsatta studier.
Även i gymnasieskolan, på såväl högskoleförberedande program som
yrkesprogram, är språklig förmåga och läsförståelse viktiga förutsättningar för att lyckas med studierna. Genom läsningen får vi tillgång både till den samtida kulturen och kulturarvet, till dagens debatt
och historiens tankeströmningar. Ur ett humanistiskt perspektiv eller
ett bildningsperspektiv har läsning av litteratur ett värde i sig. Därför
är det även viktigt att betona lusten till läsning, som dessutom är nära
sammanlänkad med läsförmåga och läsvanor.
Läsning handlar ytterst om demokrati och likvärdighet, dels när det
gäller tillgången till utbildning och kultur, dels när det gäller möjligheten att ta plats i samhället och som medborgare delta i det demokratiska samtalet. Samtidigt visar forskning att god läsförmåga i hög
grad bestäms av socioekonomiska faktorer.
Försämrad läsförmåga bland barn och unga
I Litteraturutredningens slutbetänkande Läsandets kultur (SOU
2012:65) framgår att läsvanorna är stabila för den svenska befolkningen som helhet. En stor del av befolkningen läser böcker regelbundet. Det finns dock stora skillnader mellan olika befolkningsgrupper – flickor läser i genomsnitt mer än pojkar, kvinnor läser
betydligt mer än män och högutbildade mer än lågutbildade. Det finns
också vissa oroande utvecklingstendenser, t.ex. att andelen som läser
regelbundet minskar bland unga. Barnen i bokslukaråldern (9–14 år) är
fortfarande de som läser mest, samtidigt som det har gått att skönja en
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nedgång de senaste tio åren. Läsningen minskar även bland unga
vuxna och har gjort så över en längre tid.
De internationella undersökningarna PISA (mäter 15-åringars läsförmåga) och PIRLS (mäter 10-åringars läsförmåga) visar att svenska
elevers läsförmåga har försämrats markant under 2000-talet. Svenska
elevers läsförmåga låg i början av 2000-talet på en hög nivå i internationell jämförelse, men ligger enligt den senaste PISA-undersökningen från 2012 under OECD-genomsnittet. Drygt en femtedel av
de svenska eleverna nådde inte upp till basnivån i läsförståelse. Enligt
OECD är det en kunskapsnivå som kan ses som grundläggande för
fortsatt lärande. Både pojkars och flickors läsförmåga har försämrats,
men för pojkar har den försämrats mer och för de svagpresterande
pojkarna mest. Motsvarande nedåtgående trend visar även resultaten i
PIRLS, som mäter läsförmågan hos yngre elever.
Enligt den senaste PISA-undersökningen saknade ungefär en
fjärdedel av de 15-åriga pojkarna i Sverige funktionell läsförmåga. Läsförmågan påverkar i princip alla andra ämnen i skolan. Läsförmågan
är även kopplad till det abstrakta tänkandet, vilket särskilt påverkar
inlärningen i ämnen som matematik och naturkunskap. Resultaten
från den senaste PISAundersökningen från 2012 visar att svenska elever har allt sämre kunskaper inom just dessa två områden. Dessutom
sjunker andelen elever som är behöriga till gymnasieskolans nationella
program. Våren 2015 saknade 14,4 procent av eleverna som gick ut
grundskolan behörighet till gymnasieskolans nationella program, jämfört med 13,1 procent våren 2014. Det innebär att tiotusentals elever,
trots nio år i grundskolan, saknar den grundläggande läsförmåga som
är en viktig förutsättning för fortsatta studier och ett framgångsrikt
yrkesliv. Därmed går en stor andel unga också miste om det lustfyllda i läsningen och litteraturen som en väg till självständig förståelse av världen och grund för ett aktivt deltagande i samhällslivet.
Nationella mål för litteratur- och läsfrämjande
Riksdagen har beslutat att följande nationella mål ska gälla för politiken
för litteratur- och läsfrämjande (prop. 2013/14:3, bet. 2013/14:KrU14,
rskr. 2013/14:117).

213

Bilaga 1

SOU 2018:57

Alla i Sverige ska, oavsett bakgrund och med utgångspunkt i vars
och ens särskilda förutsättningar, ges möjlighet att utveckla en god
läsförmåga och ha tillgång till litteratur av hög kvalitet.
För att nå det övergripande målet ska statens samlade insatser
syfta till att
– läsförmågan förbättras jämfört med i dag,
– fler än i dag regelbundet tar del av både fack- och skönlitteratur,
och
– kunskapen om läsningens betydelse för utbildning, bildning och
delaktighet i samhällslivet ökar jämfört med i dag.
De nationella målen för litteratur- och läsfrämjande ska vara styrande
för de statliga myndigheternas arbete. De ska även inspirera och vägleda kommuner och landsting samt inspirera aktörer i det civila samhället.
Läsinlärning och läsfrämjande insatser i skolan
Läroplanerna för den obligatoriska skolan lägger stor vikt vid att
elevernas läs- och skrivförmåga utvecklas genom undervisningen.
I läroplanen för grundskolan anges att undervisningen ska stimulera
elevernas intresse för att läsa och skriva och att eleverna ska ges
möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och skilda medier. I läroplanen för
grundskolan läggs även stor vikt vid att eleverna ska tillägna sig olika
lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier.
I läroplanen för gymnasieskolan anges att det är skolans ansvar att
varje elev kan söka sig till olika typer av litteratur och övrigt kulturutbud som en källa till kunskap, självinsikt och glädje.
Svenska elevers läsförmåga har dock försämrats markant under
en längre period. Flera omfattande insatser för att öka måluppfyllelsen har därför genomförts inom skolans område.
Under 2016 beslutades om ändringar i de förordningar om läroplaner som gäller för förskoleklassen och fritidshemmet (SKOLFS
2010:37, SKOLFS 2010:251 och SKOLFS 2010:250). Ändringarna
innebär att både förskoleklassen och fritidshemmet får egna avsnitt
i läroplanen där verksamheternas uppdrag och syfte förtydligas och
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bl.a. språk och kommunikation lyfts fram i det centrala innehållet
för undervisningen.
Statens skolverk genomför sedan 2014 en omfattande fortbildningsinsats för lärare i läs- och skrivutveckling, det s.k. Läslyftet.
Insatsen riktar sig framför allt till lärare i grundskolan och gymnasieskolan, men även till förskollärare i förskoleklass. Personal i skolbibliotek kan också medverka i fortbildningen. Under 2016 har Läslyftet utökats för att möjliggöra att lärare inom andra ämnen kan ta
del av Läslyftet i större utsträckning, t.ex. lärare inom de samhällsorienterande och naturorienterande ämnena.
Från och med läsåret 2016/17 fördelar Statens skolverk även ett
statsbidrag till skolhuvudmännen för personalförstärkningar i skolbibliotek i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan.
Insatser utanför skolan
Statens kulturråd har sedan 2014 ett utvidgat uppdrag att ta initiativ
till, samordna och följa upp läsfrämjande insatser av nationellt intresse. Statens kulturråd har inom ramen för uppdraget tagit fram ett
handlingsprogram för myndighetens läsfrämjande arbete med utgångspunkt i de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande.
Statens kulturråd har också initierat satsningen Bokstart som
syftar till att tidigt stimulera små barns språkutveckling. En annan
läsfrämjande satsning är Paus – du och en bok, som syftar till att få
fler idrottande unga att läsa böcker på sin fritid. Statens kulturråd
fördelar sedan en längre tid stöd till olika läs- och litteraturfrämjande
projekt. I dag uppgår stödet till ca 19 miljoner kronor.
Statens kulturråd har också inrättat en läsambassadör som ska
verka för att öka barns och ungas läslust. Därutöver fördelar Statens
kulturråd cirka 24 miljoner kronor i inköpsstöd till litteratur för
folk- och skolbibliotek för att främja barns och ungas läsintresse.
Statens kulturråd ansvarar även för Litteraturpriset till Astrid Lindgrens minne, som är världens största barn- och ungdomslitteraturpris. Prissumman är 5 miljoner kronor. Syftet med priset är att stärka
och öka intresset för barn- och ungdomslitteratur.

215

Bilaga 1

SOU 2018:57

Utanför skolan är biblioteken de enskilt viktigaste aktörerna i det
läsfrämjande arbetet. Genom bibliotekslagen (2013:801) har folkbiblioteken fått ett förtydligat uppdrag att ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar för att främja deras språkutveckling
och stimulera till läsning. Regeringen har också gett Kungl. Biblioteket i uppdrag att ta fram förslag till en nationell biblioteksstrategi
(dnr Ku2014/01693/KI och Ku2015/00747/KI). I uppdraget ingår
bl.a. att göra en analys av vilka utvecklingsbehov som finns för skolbiblioteken för att de i ökad grad ska kunna främja språkutveckling
och stimulera till läsning.
Läsfrämjande satsningar har också de senaste åren initierats såväl
av bokbranschen som av ideella aktörer.
Delegation med uppdrag att samla insatser för läsning
i och utanför skolan
I vårpropositionen för 2016 (prop. 2015/16:100) aviseras en insats
som innebär att alla aktörer – skola, kultur och föreningsliv, t.ex.
idrotten – och de läsfrämjande insatserna samlas under paraplyet
Hela Sverige läser med barnen. Syftet med satsningen är att bidra till
att ge alla barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en
fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.
Det är angeläget att öka medvetenheten om att läsning och läsförmåga har stor samhällelig och individuell betydelse. Läsning är
grundläggande för demokratiskt deltagande, lärande och utbildning
generellt samt individens möjligheter i arbetslivet. De senaste åren
har flera läsfrämjande satsningar initierats inom såväl kulturområdet
och skolan som inom bokbranschen och det civila samhället. Det är
viktigt att läsfrämjande insatser i och utanför skolan ses i ett sammanhang och dessutom samverkar i högre utsträckning än i dag, i
syfte att bidra till att ge barn och ungdomar mer likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser. Regeringen tillsätter därför en delegation med uppdrag att samla insatser för
läsning i och utanför skolan. I sitt arbete ska delegationen beakta
relevant forskning och beprövad erfarenhet och hämta inspiration
från olika initiativ inom det läsfrämjande området i och utanför
Sverige. Delegationen ska även på lämpligt sätt beakta barns och ungas
egna erfarenheter av läsning och läsfrämjande insatser.
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Delegationen ska
• med utgångspunkt i de nationella målen för litteratur- och läsfrämjande samt skolans styrdokument kartlägga och följa utvecklingen på området,
• säkerställa att uppföljning kan ske i enlighet med de nationella
målen för litteratur- och läsfrämjande samt skolans styrdokument,
• samordna läsfrämjande insatser i och utanför skolan, bl.a. genom
att anordna utåtriktade aktiviteter och arbeta läsfrämjande,
• skapa mötesplatser för offentliga och privata aktörer samt aktörer
från det civila samhället som bedriver läsfrämjande insatser och
för experter och beslutsfattare inom området i syfte att underlätta
dialog, erfarenhetsutbyte, samarbete och samordning,
• uppmärksamma föräldrars och andra närstående vuxnas förhållande till läsning i syfte att främja barns och ungas läsförmåga,
• driva arbetet på ett sådant sätt att genomförda insatser i och
utanför skolan har goda förutsättningar att fortgå även efter det
att delegationen har avslutat sitt uppdrag, och
• vid behov lämna förslag på hur läsning kan främjas med utgångspunkt i skolans styrdokument och de nationella målen för
litteratur- och läsfrämjande, inom oförändrade kostnadsramar för
den statliga kultur- och utbildningspolitiken.
Konsekvensbeskrivningar
Delegationen ska redovisa förslagens konsekvenser i enlighet med
kommittéförordningen (1998:1474). De ekonomiska och budgetära
konsekvenserna ska beräknas och redovisas. Om förslagen förväntas
leda till kostnadsökningar ska förslag lämnas till hur dessa ska finansieras. Utgångspunkten ska vara oförändrade kostnadsramar för den
statliga kultur- och utbildningspolitiken.
Konsekvensbeskrivningen ska även göras utifrån ett jämställdhetsoch mångfaldsperspektiv, bland annat genom att förhållanden och
villkor för pojkar och flickor och för olika socioekonomiska grupper
synliggörs samt att konsekvenser för respektive kön eller grupp analyseras. Dessutom ska delegationen beakta barnrättsperspektivet utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter.
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Samråd och redovisning av uppdraget
Uppdraget ska bedrivas i dialog med Statens kulturråd och Statens
skolverk och andra berörda myndigheter och aktörer, bl.a. Kungl.
biblioteket, Myndigheten för tillgängliga medier och Sveriges Kommuner och Landsting. Även aktörer inom det civila samhället, såsom
organisationer som företräder de nationella minoriteterna, ska ingå i
denna dialog. Vidare ska synpunkter inhämtas från andra berörda
aktörer, bl.a. elevorganisationer.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2018.
(Kulturdepartementet)
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Rapport om läsförmåga, läsvanor
och läsintresse bland barn och
ungdomar i Sverige

1. Inledning: Vad vet vi om läsning bland barn
och ungdomar i Sverige?
Läsning är en förmåga av stor betydelse både för samhällens och
individers utveckling kulturellt, socialt och ekonomiskt. Överallt i
världen lyfts läsningen fram som en av de viktigaste färdigheterna som
barn förväntas tillgodogöra sig under de första skolåren (EU High
Level Group of Experts on Literacy, 2012; UNESCO, 2006; European
Commission, 1999). I direktiven till Läsdelegationen konstateras:
”Betydelsen av läsförståelse och förmåga att tillgodogöra sig skriftlig
information kan knappast överskattas. Genom att tillgodogöra oss och
tolka text lär vi oss förstå andras tankar och perspektiv, att reflektera,
förstå samband, dra slutsatser och argumentera.” (Sveriges regering,
2016).
Denna rapport, som skrivits på uppdrag av den av regeringen
tillsatta Läsdelegationen, avser att redovisa och analysera hur svenska
barns och ungdomars läsförmåga, läsvanor och läsintressen ser ut och
har utvecklats över tid utifrån vad som kan anses vara relevant
information. Likaså kommer dessa resultat att ställas i relation till
andra jämförbara länder när sådan information finns.
För att kunna redovisa och analysera hur svenska barns och ungdomars läsförmåga, läsvanor och läsintressen har utvecklats kommer
framförallt tillgänglig information från de internationella kunskapsmätningarna PIRLS och PISA att användas. Dessa undersökningar
innehåller data om hur svenska barns och ungdomars läsförmåga,
läsvanor och läsintressen har utvecklats över tid och kan jämföras med
andra länder. Som komplement kommer data ifrån undersökningarna
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IALS och PIAAC att redovisas. Dessa undersökningar berör främst
vuxnas läsning, men innehåller också information om äldre ungdomars
läsning. Ytterligare kompletterande information som behandlas är
resultat från de nationella utvärderingarna och proven. Dessa ger en
bild av hur stor del av elever i olika årskurser i grundskolan som uppnår
läroplanens mål. Slutligen kommer också data från SCB :s undersökningar om levnadsförhållanden att redovisas. Dessa undersökningar
innehåller information om läsvanor i den svenska befolkningen.
1.1 Rapportens disposition
I kapitel 2 behandlas barns utveckling av läsförmåga, läsvanor och läsintresse utifrån tillgängliga data i de olika undersökningar som genomförts av IEA och då framförallt PIRLS-undersökningarna från 2001,
2006, 2011 och 2016.
I kapitel 3 behandlas ungdomars utveckling av läsförmåga, läsvanor
och läsintresse utifrån tillgängliga data i PISA-undersökningarna från
2000, 2003, 2006, 2009, 2012 och 2015.
I kapitel 4 behandlas vuxnas och ungdomars läsförmåga utifrån tillgängliga data i IALS-undersökningarna från 1995, 1996 samt 1998 och
PIAAC-undersökningen 2013.
I kapitel 5 behandlas barns och ungdomars läsförmåga utifrån tillgängliga data i de nationella utvärderingarna och de nationella proven.
I kapitel 6 behandlas vuxnas, ungdomars och barns läsvanor utifrån
tillgänglig statistik insamlad av SCB.
Slutligen, i kapitel 7, sammanfattas, diskuteras och analyseras de
resultat och trender som behandlats i de tidigare kapitlen. Vad är det
för trender som vi kan se och vad kan vi förvänta oss av framtiden.
Ulf Fredriksson
Stockholm, mars 2018
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2. PIRLS och tidigare studier från IEA
I detta kapitel behandlas hur barns läsförmåga, läsvanor och läsintresse
har utvecklats utifrån data i de olika undersökningar som genomförts
av IEA från 1960 och framåt och då framförallt PIRLS-undersökningarna från 2001, 2006, 2011 och 2016.
Redan i den av IEA organiserade s.k. ”Pilot Twelve-Country
Study” 1960 var läsförståelse med som ett ämne (Foshaye.et al., 1962).
Därefter var läsförståelse med i den s.k. ”Six Subject Study” som
genomfördes 1970–71 (Thorndike, 1973) och har sedan undersökts av
IEA i ett flertal undersökningar. Första gången läsförståelse undersöktes i en separat undersökning var IEA Reading Literacy från 1991
(Elley, 1992) och därefter har läsning undersökts i PIRLS (Progress in
Reading Literacy Studies)-undersökningarna 2001, 2006, 2011 och
2016. (Skolverket, 2017a).
2.1. Undersökningarna från 1971 och 1991
Den s.k. ”Six Subject Study” genomfördes 1970–1971 och läsning
ingick som ett av ämnena. Undersökningsgrupper var elever som var
10 år, 14 år och som gick sista året på gymnasiet. Totalt deltog 19 länder
i hela ”Six Subject Study” och i delundersökningen om läsförståelse
deltog 15 länder. Bland 10-åringarna hade de svenska eleverna de bästa
resultaten bland de deltagande länderna, medan 14-åringarnas resultat
motsvarade i stort undersökningens genomsnittsprestationer. De
hamnade på plats 7, dvs. i mitten bland de 15 länder som deltog i undersökningen. De svenska eleverna i gymnasieskolans avgångsklasser hade
också ett resultat som låg ungefär i mitten bland de deltagande länderna
(Thorndike, 1973; Hansson, 1975).
1991 genomförde IEA sin nästa undersökning av läsförståelse
(”IEA Reading Literacy”) och den första separata undersökningen av
läsning. Undersökningen genomfördes i 31 länder och omfattade
elever i åldern 9 och 14 år (Elley, 1992; Taube, 1995). De svenska resultaten var mycket bra. Både bland 9-åringarna och bland 14-åringarna
hamnade de svenska eleverna på tredje plats bland de deltagande
länderna (Elley, 1992; Taube, 1995). Ett antal uppgifter i testet från
1991 gjorde det möjligt att jämföra resultaten ifrån 1991 med resultaten på läsdelen i ”Six Subject Study” från 1971. En analys visade att
det inte fanns några signifikanta skillnader mellan de svenska elevernas
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resultat från 1971 och 1991 (Taube, 1993), medan en annan analys med
viss osäkerhet kunde peka på en mindre nedgång (Rosén, 2012).
2.2. PIRLS 2001, 2006, 2011 och 2016
År 2001 genomfördes den första PIRLS-undersökningen. PIRLS
startades som en undersökning med avsikten att upprepas vart femte
år och byggde vidare på de läsundersökningar som IEA tidigare
genomfört. Hittills har undersökningar genomförts 2001, 2006, 2011
och 2016. De olika PIRLS-undersökningarna är jämförbara över tid
(Skolverket, 2017a), medan däremot jämförelser mellan PIRLS och
tidigare IEA-undersökningar inte kan göras lika lätt. Målgruppen i
PIRLS är elever som gått fyra år i skolan och som vid testtillfället hade
en medelålder på minst 9,5 år i respektive land.
2.3. PIRLS: läsförmåga
Presentationen av resultat från PIRLS mätningar av elevers läsförmåga
inleds med en redogörelse för vad det är som PIRLS mäter när man
undersöker elevers läsförmåga. Därefter presenteras medelvärden på
PIRLS under olika år följt av en presentation av andelen elever som
läser på vad som i PIRLS betecknas som en elementär nivå eller lägre
och av andelen elever som betecknas som avancerade läsare. Ytterligare
ett område av intresse att behandla är skillnader mellan flickors och
pojkars läsning och skillnader beroende på socio-ekonomisk bakgrund. Slutligen ges mer detaljerad information om hur elevernas läsning utvecklats med avseende på olika typer av texter och läsprocesser.
2.3.1. Läsning enligt PIRLS
I PIRLS, liksom i IEA:s studie från 1991, talas om ”reading literacy”
som översätts med läsförståelse på svenska. Detta definieras mer
ingående i PIRLS ramverk (Mullis & Martin, 2015) som är en kombination av vad de deltagande ländernas styrdokument säger om
läsning och PIRLS egna definitioner. Läsförståelse, inkluderar enligt
definitionen, ”avkodning av text, men också förmågan att reflektera
över det lästa och använda det som ett verktyg för att nå individuella
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och samhälleliga mål” (Skolverket, 2017a, s .10). PIRLS innehåller både
skönlitterära texter och sakprosa. Läsförmågan prövas genom fyra
olika förståelseprocesser där eleverna ska uppmärksamma och återge
explicit information, dra enkla slutsatser, tolka och integrera idéer och
information samt granska och värdera innehåll, språk och textelement
(Skolverket, 2017a, s. 12).
2.3.2. Resultat 2000 till 2015
Sverige har deltagit i alla fyra PIRLS-undersökningarna från 2001,
2006, 2011 och 2016. I undersökningen 2001 deltog från Sverige både
elever i årskurs 3 och 4, medan i undersökningarna därefter enbart
elever från årskurs 4 deltagit.
Figur 2.1

Resultaten för eleverna i årskurs 4 utvecklats över tid
i de olika PIRLS-undersökningarna
Medelvärden för de svenska eleverna i årskurs 4 i PIRLSundersökningarna
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Källa: Skolverket, 2003; 2007a; 2012; 2017a.

I PIRLS 2001 hade de svenska eleverna i årskurs 4 det allra högsta
medelvärdet av alla deltagande länder/regioner (Skolverket, 2003),
medan de svenska eleverna i årskurs 3 som också deltog i samma
undersökning hade ett betydligt mer blygsamt resultat. Samtidigt med
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att PIRLS-undersökningen genomfördes 2001 valde 9 av de deltagande
länderna, däribland Sverige, att också göra en jämförelse av hur yngre
barns läsförmåga utvecklats i respektive land mellan 1991 och 2001,
den så kallade TREND-studien. För att kunna göra jämförelsen med
resultaten från 1991 deltog elever som gick i årskurs 3. Uppgifter ifrån
samma läsprov som användes 1991 användes 2001 för elever i samma
årskurs. De svenska eleverna i skolår 3 placerade sig på 19:e plats i
jämförelse med de övriga 35 länderna som deltog i PIRLS. I TRENDstudien fann man bland de deltagande länderna en ökning av läsprestationen mellan 1991 och 2001 i fyra länder och inga signifikanta
skillnader mellan åren i ytterligare fyra länder. Endast Sverige visade en
sänkning av läsprestationen över perioden (Rosén, Myrberg, &
Gustafsson, 2004).
Efter de inledande goda resultaten för eleverna i årskurs 4 i PIRLS
2001 har de svenska resultaten fallit fram till 2011. Försämringen har
skett både i absoluta termer och i relation till andra länder, men resultaten har ändå i samtliga undersökningar legat över medelvärdet för
respektive undersökning. I och med PIRLS 2016 bröts nedgången och
resultatet var signifikant bättre än det från 2011 och nästan på nivå med
resultatet från 2001 (Skolverket, 2017a).
2.3.3. Starka och svaga läsare
Utifrån hur väl eleverna lyckas besvara de olika uppgifterna som ingår
i PIRLS placeras de på fyra olika kunskapsnivåer som benämns
elementär nivå, medelgod nivå, hög nivå och avancerad nivå. För mer
detaljer om de olika prestationsnivåerna se Skolverkets rapport om
PIRLS 2016 (Skolverket, 2017a, s. 23).
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Andelen av de svenska eleverna som läser på den avancerade
nivån i PIRLS.
Andel svenska elever i årskurs 4 i PIRLS-undersökningarna som
läser på avancerad nivå
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Källa: Skolverket, 2003; 2007a; 2012; 2017a.

Andelen elever som når upp den till den avancerade nivån har sjunkit
något från 2001 (15 procent) till 2011 (9 procent) för att sedan öka upp
till en nivå 2016 (14 procent) som i stort motsvarar den från 2001.
Figur 2.3 visar andelen svenska elever i årskurs 4 i PIRLS som inte
nådde upp till den lägsta nivån på PIRLS-testet som betecknas som den
elementära nivån och andelen elever som nådde den elementära nivån.
Elever på den elementära nivån kan hitta enstaka sakuppgifter och
detaljer som är tydligt uttalade i en text (Skolverket, 2017a, s. 23).
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Figur 2.3

Andel svenska elever i årskurs 4 i PIRLS under elementär nivån
och på elementär nivå
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Källa: Skolverket, 2003; 2007a; 2012; 2017a.

Som framgår är andelen elever i årskurs 4 som inte når upp till den
elementära nivån oförändrad (2 procent) under alla år. För den
elementära nivån har andelen elever i Sverige som ligger på denna nivå
ökat något från 8 procent 2001 till 12 procent 2011. I PIRLS 2016 har
andelen sjunkit till 10 procent.
2.3.4. Flickor och pojkar
Ett ofta undersökt område är skillnader mellan flickors och pojkars
läsförmåga. Generellt visar de flesta undersökningar att flickor läser
bättre än pojkar (Fredriksson & Taube, 2012). PIRLS är inget undantag i detta sammanhang. Figur 2.4. visar medelvärdena på PIRLS 2001
till 2016 för flickor och pojkar i Sverige.
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Medelvärden på PIRLS för flickor och pojkar i Sverige
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Källa: Skolverket, 2003; 2007a; 2012; 2017a.

Samma mönster som visar sig i de allra flesta länder i PIRLS går också
igen i Sverige. Flickorna läser bättre än pojkarna. Bägge gruppernas
resultat följer dock samma utvecklingslinje med en nedgång fram till
2011 och sedan ett förbättrat resultat 2016. Skillnaderna i resultat
mellan flickor och pojkar förändras inte mycket under åren, men har
tenderat att minska något. Den största skillnaden (22 poäng) noterades 2001 och den lägsta (14 poäng) 2011. Skillnaden 2016 (15 poäng)
var i stort lika stor som 2011.
Andelen flickor som är på en avancerad nivå är högre än bland
pojkarna. I PIRLS 2016 var 17 procent av flickorna på den nivån jämfört med 11 procent bland pojkarna. För både pojkar och flickor är
andelen som läser på en avancerad nivå ungefär lika stor 2016 som den
var 2001 (flickor – 19 procent, pojkar – 12 procent). Andelarna flickor
och pojkar på en avancerad nivå var som högst år 2001(Skolverket,
2017a).
Andelen elever som läser under den elementära nivån är 2016 större
bland pojkarna (3 procent) än bland flickorna (1 procent). För
pojkarna har en liten ökning skett av andelen elever som ligger på
denna nivå jämfört med 2001 (2 procent), medan det för flickorna är
en lika stor andel bägge åren. Också bland de elever som läser på
elementär nivå är andelen pojkar 2016 (12 procent) högre än bland
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flickorna (8 procent). Jämfört med 2001 (flickor – 6 procent, pojkar –
11 procent) är andelarna något högre 2016.
2.3.5. Socio-ekonomisk bakgrund
Det finns i de allra flesta undersökningar av läsning ett samband mellan
socio-ekonomisk bakgrund och läsning. Elever från hem med en högre
socio-ekonomisk status läser i regel bättre än elever från hem med en
lägre socio-ekonomisk status (Fredriksson & Taube, 2012). Resultaten från PIRLS utgör inget undantag.
För att få ett mått på elevernas socio-ekonomiska status har elever
och vårdnadshavare fått besvara frågor om antal böcker i hemmet,
tillgång till internet i hemmet, tillgång till egen studieplats och vårdnadshavarnas utbildning. Denna information har sammanställts till ett
index. När elever med olika värden på detta index jämförs har de som
betecknas som elever med många hemresurser högre poäng på läsprovet än de som har lägre värden på indexet. De elever som enligt
indexet hade högre grad av hemresurser hade ett medelvärde på
586 poäng i PIRLS 2016 jämfört med de som hade en lägre grad av
hemresurser som hade 542 poäng. Bägge gruppernas resultat har
förbättrats jämfört med 2011 och skillnaden mellan grupperna är i
princip lika stor vid bägge undersökningarna (44 respektive 45 poäng)
(Skolverket, 2017a).
Om man tittar på andelen elever som läser på avancerad nivå har
andelen bland eleverna med högre grad av hemresurser ökat från
18 procent till 25 procent mellan 2011 och 2016. Också bland eleverna
med lägre grad av hemresurser har en ökning av andelen skett, men
med lägre andelar från 5 procent 2011 till 8 procent 2016.
Andelen elever under den elementära nivån och på den elementära
nivån är i stort oförändrad bland eleverna med högre grad av hemresurser (under elementär nivå 2011 1 procent och 0 procent 2016,
elementär nivå 3 procent både 2011 och 2016). Bland eleverna med
lägre grad av hemresurser är andelen på dessa nivåer högre. Andelen
under elementär nivå ligger på 2 procent 2011 och 2016. Andelen på
elementär nivå har sjunkit från 16 procent 2011 till 13 procent 2016
(Skolverket, 2017a).
För tidigare PIRLS-undersökningar redovisas den socio-ekonomiska bakgrunden inte på samma sätt som i PIRLS 2011 och 2016, men
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också i dessa undersökningar kan samma mönster att elever från hem
med högre socio-ekonomisk status har högre resultat än de från hem
med lägre socio-ekonomisk status tydligt ses (Skolverket, 2003; 2007).
2.3.6. Skönlitterära texter och sakprosa
PIRLS innehåller uppgifter som innefattar både läsning av skönlitterära texter och sakprosa. Figur 2.5 visar hur elevernas läsning av
dessa två typer av texter utvecklats i PIRLS från 2001 till 2016.
Figur 2.5

Medelvärden för de svenska elevernas läsning av skönlitterära
texter och sakprosa i PIRLS
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Källa: Skolverket, 2003; 2007a; 2012; 2017a.

Som framgår av figuren har elevernas läsning av de olika typerna av
texter varit på samma nivå. Enda undantaget är resultaten från 2011 då
läsning av sakprosa var på en lägre nivå än läsning av skönlitterära
texter. I PIRLS har sedan en förbättring skett för båda typerna av
texter och eftersom läsning av sakprosa förbättrats mer än läsning av
skönlitterära texter är de åter på i princip samma nivå 2016 (Skolverket,
2017a).
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2.3.7. Förståelseprocesser
Som nämndes i sektion 2.3.1. så prövas läsförmågan i PIRLS genom
fyra olika förståelseprocesser där eleverna ska uppmärksamma och
återge explicit information, dra enkla slutsatser, tolka och integrera
idéer och information samt granska och värdera innehåll, språk och
textelement (Skolverket, 2017a, s. 12). För att underlätta analysen har
processerna att uppmärksamma och återge explicit information samt
att dra enkla slutsatser slagits samman till en skala som kallas för
identifiering och enkla slutsatser. Likaså har de två processerna: tolka
och integrera idéer och information, samt granska och värdera innehåll,
språk och textelement slagits samman till en skala som kallas tolkande
och värderande. I figur 2.6 visas hur de svenska elevernas resultat
utvecklats på dessa två skalor.
Figur 2.6

Medelvärden för de svenska elevernas läsning på skalorna
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Källa: Skolverket, 2003; 2007a; 2012; 2017a.

De svenska eleverna har bättre resultat på de uppgifter där de ska
uppmärksamma och återge explicit information samt dra enkla slutsatser än på de uppgifter där de ska tolka och integrera idéer och
information samt granska och värdera innehåll, språk och textelement.
Dessa två skalor utvecklas dock lika över tid med en nedgång fram till
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2011 och sedan en uppgång. Skillnaden mellan de två skalorna är
signifikant för alla år utom 2011 då också resultaten var som lägst
(Skolverket, 2017a).
Att eleverna klarar identifiering och enkla slutsatser bättre än att
tolka och värdera är kanske inte så överraskande. Det ser ut på samma
sätt i de andra nordiska länderna (Skolverket, 2017a), men skiftar
mellan länder om man ser på samtliga deltagare i PIRLS (Mullis et al.,
2017).
2.4. PIRLS: läsvanor
I PIRLS får också eleverna svara på frågor om vad de läser. Tabell 2.1
visar hur stor andel av eleverna i Sverige som angett att de läser olika
typer av texter minst varje vecka.
Tabell 2.1

Andel (procent) elever som läser olika typer av texter minst varje
vecka

Läsning av olika typer av texter
Berättelser i böcker
Serier
Faktaböcker
Tidskrifter/veckotidningar
Dagstidningar

2001

2006

2011

2016

64
56
39
33
44

63
52
34
38
46

64
54
46
45
40

56
39
36
28
21

Källa: Skolverket, 2007a; 2012; 2017a.

Berättelser i böcker och serietidningar är den typ av texter som
eleverna läser mest. Genomgående har andelen elever som uppgett
att de läser någon av de olika typerna av texter minskat mellan 2001
och 2016 (Skolverket, 2017a). Mest omfattande tycks minskningen
av läsning av dagstidningar varit. Likaså verkar skillnaden mellan
2011 och 2016 var större för de flesta typerna av texter än skillnaden
mellan tidigare år.
2.5. PIRLS: läsintresse
Tyvärr har frågor om elevernas läsintresse ställts på lite olika sätt i
PIRLS- undersökningarna vilket gör att det inte går att jämföra detta
över tid. I PIRLS 2016 fick eleverna svara på ett antal frågor om vad
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de tyckte om läsning som sammanställts till indexet ”Elevens inställning till läsning” (Skolverket, 2017a, s. 39). Utifrån elevernas
svar har de delats upp i tre grupper: de som tycker mycket om att
läsa, de som tycker om att läsa i viss mån och de som inte tycker om
att läsa. I tabell 2.2 visas andelen elever i Sverige som kan föras till
respektive grupp och hur detta ser ut för flickor och pojkar.
Tabell 2.2

Andel (procent) elever i Sverige med olika inställning till läsning
2016

Inställning till läsning

Samtliga elever

Flickor

Pojkar

Tycker mycket om att läsa

18

22

15

Tycker om att läsa i viss mån

50

52

49

Tycker inte om att läsa

31

26

36

Källa: Skolverket, 2017a.

Vad som kan noteras är att ungefär hälften av eleverna, både pojkar och
flickor, tycker om att läsa i viss mån. Av speciellt intresse att notera är
att nästan en tredjedel av eleverna anger att de inte tycker om att läsa.
Bland pojkarna är denna andel större än en tredjedel och bland
flickorna en fjärdedel (Skolverket, 2017a).
Som man kan förvänta sig, och som visats i många andra undersökningar, så finns ett tydligt samband mellan inställning till läsning
och läsförmåga i PIRLS. De elever som är mest positiva till läsning läser
betydligt bättre än de elever som är minst positiva (582 poäng jämfört
med 542). Hur detta samband ser ut går det inte att uttala sig om
utifrån denna typ av data. Läser eleverna bättre för att de läser mycket
eller läser de mycket för att de läser bättre?
För att få ett mått på utvecklingen över tid vad det gäller elevernas
läsintresse hänvisar Skolverkets rapport om PIRLS 2016 till hur
eleverna ställt sig till påståendet ”Jag tycker om att läsa” som finns med
i både PIRLS 2016 och PIRLS 2001. I PIRLS 2001 angav 60 procent av
eleverna att de tyckte att detta påstående stämde precis medan motsvarande andel i PIRLS 2016 var 39 procent. Det finns alltså anledning
att tro att elevernas läsintresse har minskat.
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2.6. Svenska elever i jämförelse med elever i andra länder
I de olika PIRLS-undersökningarna har antalet länder som deltagit
skiftat och länder/regioner har också redovisats på delvis olika sätt. Det
är därför vanskligt att försöka placera de svenska resultaten i relation till
andra länder. Trots dessa reservationer har en tabell sammanställts som
visar hur många EU/OECD-länder/regioner som har haft ett högre
eller ett lägre medelvärde än Sverige i de olika undersökningarna.
Tabell 2.3
År
2001
2006
2011
2016

EU/OECD-länder/regioner med högre respektive lägre medelvärde
än Sverige i de olika PIRLS-undersökningarna
Högre medelvärde

Lägre medelvärde

0
7b
10 d
6

23 a
26 c
19 e
24 f

a varav två separata delar av Storbritannien (England och Skottland).
b varav tre kanadensiska provinser.
c varav två kanadensiska provinser, två belgiska regioner och två separata delar av Storbritannien
(England och Skottland).
d varav två separata delar av Storbritannien (England och Nordirland).
e varav en belgisk region.
f varav två belgiska regioner.
Källa: Skolverket, 2003; 2007a; 2012; 2017a.

Vad som är intressantast att utläsa ur tabell 2.3 är inte Sveriges exakta
placering i relation till andra länder utan den allmänna utvecklingen
från ett topp-resultat 2001 till relativt sett lägre resultat i de senare
undersökningarna. Att Sverige hade det högsta medelvärdet 2001 är
inte enbart beroende på att de svenska eleverna hade goda resultat utan
berodde antagligen också på att en del länder med traditionellt goda
resultat, så som t.ex. Finland, inte deltog i PIRLS det året. Trots att det
svenska medelvärdet från 2016 nästan är på samma nivå som det från
2001 blir den svenska positionen i relation till andra länder/regioner
lägre eftersom fler länder deltar och några länder också förbättrat sina
resultat.
När internationella jämförelser görs är det alltid relevant att fundera
över vilka länder som det är rimligt att jämföra Sverige med. I tabell 2.3
begränsades jämförelsen till EU/OECD-länder/regioner. I tabell 2.4
ska vi begränsa jämförelsen ytterligare till att enbart omfatta de
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nordiska länderna. Det är endast Sverige och Norge som deltagit i
samtliga PIRLS-undersökningar. Danmark har deltagit sedan 2006 och
Finland sedan 2011. Island deltog 2001 och 2006, men har inte deltagit
sedan.
Tabell 2.4
Land/år
Finland
Danmark
Island
Norge
Sverige

Medelvärden på PIRLS för elever i årskurs 4 från de nordiska
länderna
2001

2006

512
499
561

546
511
498
549

2011
568
554

2016
566
547

507
542

517
555

Källa: Skolverket, 2003; 2007a; 2012; 2017a.

De första åren hade Sverige det högsta medelvärdet bland de nordiska
länderna, men obetydligt högre än Danmarks medelvärde 2006. Sedan
Finland började delta 2011 har de finska medelvärdena varit högre än
de övriga nordiska ländernas. Medan de svenska medelvärdena sjönk
från 2001 till 2011 för att sedan stiga igen 2016 visar Norge en successiv
förbättring av sina medelvärden från 2001 till 2016.
I jämförelsen med andra länder kan det vara av intresse att särskilt
titta på två saker: likvärdighet och elevernas läsintresse. När det gäller
likvärdighet kan noteras att Sverige i PIRLS-resultaten inte avviker
från andra EU- och OECD-länder. Den genomsnittliga skillnaden
mellan elever från hem med högre och lägre grad av hemresurser är i
dessa länder 49 poäng som enligt Skolverkets bedömning är ungefär
lika stor som motsvarande skillnad i Sverige (44 poäng) (Skolverket,
2017a).
De svenska eleverna var de som i PIRLS 2016 var mest negativa till
att läsa. Som vi kunde se i tabell 2.2. angav 18 procent av de svenska
eleverna att det tyckte mycket om att läsa och 31 procent att det inte
tyckte om att läsa. Motsvarande andelar för alla elever i EU/OECDländerna i PIRLS var 37 procent respektive 20 procent.
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2.7. Vilka slutsatser kan vi dra utifrån PIRLS?
PIRLS-undersökningarna ger möjligheter till att se hur läsningen bland
elever i årskurs 4 utvecklats sedan 2001. De två tidigare IEAundersökningarna från 1971 och 1991 kan också bidra till att ge en bild
av hur läsningen utvecklats under en ännu längre tidsperiod. Resultaten
från den s.k. ”Six Subject Study” visade att särskilt de yngsta eleverna i
genomsnitt läste bra. Detta bekräftades sedan i ”IEA Reading
Literacy” studien från 1991. Huruvida resultaten från 1971 var på
samma nivå eller något bättre än de från 1991 besvaras lite olika i två
skilda analyser som gjorts (Taube, 1993; Rosén, 2012). Resultaten från
2001 visade på goda resultat, men för eleverna i årskurs 3, som kunde
jämföras med resultaten från 1991 visades en nedgång. Om man sedan
ser på hur resultaten i PIRLS, som är jämförbara över tid, har
utvecklats har dessa varit nedåtgående fram till 2016 då de steg igen.
Trots nedgången mellan 2001 och 2011 har aldrig det svenska
medelvärdet legat under det för EU/OECD-länderna som helhet i
PIRLS.
Om det förbättrade resultatet från 2016 är början på en trendvändning eller bara ett tillfälligt brott i en långsiktigt negativ trend
återstår att se. PIRLS kommer att upprepas igen 2021. Trots det goda
resultatet från 2016 finns orosmoln. Att svenska elever i högre grad än
elever i andra länder är negativa till läsning kan vara illavarslande. Det
minskade intresset för läsning syns i minskad läsning. Elever som läser
i mindre utsträckning får mindre med lästräning vilket kan leda till
sämre läsförståelse. Rosén (2012) pekade i sin analys av utveckling av
PIRLS resultaten fram till 2006 på att minskad nöjesläsning och
mindre intresse för läsning är en följd av ökad datoranvändning på
fritiden och att detta kunde vara en orsak till den nedgång som setts.
Hur stark en sådan påverkan kan vara och vilken utsträckning den kan
motverkas av andra faktorer återstår att se.

3. PISA
I detta kapitel behandlas ungdomars utveckling av läsförmåga, läsvanor
och läsintresse utifrån tillgängliga data i PISA- undersökningarna
(Programme for International Student Assessment) från 2000, 2003,
2006, 2009, 2012 och 2015.
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3.1. PISA-undersökningarna 2000 till 2015
PISA är en internationell undersökning som genomförs av OECD.
Den första PISA-undersökningen genomfördes år 2000 och undersökningen har sedan genomförts vart tredje år. När detta skrivs (mars
2018) pågår arbetet med att genomföra PISA 2018. PISA innefattar tre
olika ämnesområden: läsförståelse, matematik och naturvetenskap.
Dessa behandlas i varje undersökning, men ett av dem är huvudområde
i en undersökning och behandlas då mer ingående. Läsförståelse har
varit huvudområde i PISA 2000 och 2009 och är huvudområde i den
PISA-undersökning som genomförs 2018. Att ett område är huvudområde innebär att eleverna gör fler uppgifter inom huvudområdet och
att de frågor som eleverna besvarar i elevenkäten och skolledarna i
skolenkäten berör frågor kring vanor, intresse och undervisning relaterade till huvudområdet.
Detta innebär att elevers läsförståelse har undersökts i samtliga
(hittills sex) PISA-undersökningar, men att undersökningarna från
2000 och 2009 är grundligare vad det gäller läsförståelsen. När läsförmåga, läsvanor och läsintresse behandlas nedan betyder det att utvecklingen av läsförmågan kan följas i samtliga PISA-undersökningar
från 2000 till 2015, även om resultaten från 2000 och 2009 är mer
pålitliga än från de andra åren. Information om läsvanor och läsintresse
kan framförallt hämtas från undersökningarna från 2000 och 2009.
I PISA undersöks ett stickprov av elever. Detta stickprov är inte
årskurs-baserat utan baserat på elevernas ålder. PISA undersöker elever
som är 15 år, dvs. elever som i de flesta utbildningssystem är i slutet av
sin obligatoriska utbildning. Av de 15-åringar som väljs ut i Sverige går
de allra flesta i årskurs 9. I PISA 2015 gällde detta för 95 procent av de
knappt 5500 elever från 202 skolor som slumpmässigt valts ut att ingå
i stickprovet (Skolverket, 2016).
3.2. PISA: läsförmåga
Den första frågan som behandlas i presentationen av resultaten från
PISA-undersökningarna av elevernas läsförmåga är vad det är som
PISA mäter när man undersöker elevers läsförmåga. Därefter presenteras medelvärden på PISA under olika år följt av en presentation av
andelen svaga respektive starka läsare. Ytterligare ett område av
intresse att behandla är skillnader mellan flickors och pojkars läsning
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och likvärdigheten. Slutligen ges mer detaljerad information om hur
elevernas läsning utvecklats med avseende på olika läsprocesser.
3.2.1. Läsning enligt PISA
För att kunna mäta något krävs att det som man mäter definieras. När
det gäller elevers kunskaper ligger det nära tillhands att koppla detta
till läroplan. I en internationell undersökning kan man dock inte
undersöka något utifrån ett enstaka lands läroplan. Som vi såg i föregående kapitel har IEA delvis löst detta i PIRLS- och TIMSS-undersökningarna med att försöka etablera en slags minsta gemensamma
nämnare utifrån de deltagande ländernas läroplaner (Mullis m.fl., 2005;
Mullis & Martin, 2015). När PISA startades valdes en annan väg.
Istället för att etablera en minsta gemensam nämnare, som både är svårt
och skapar problem när nya länder tillkommer i en stor undersökning,
valde PISA att etablera ett ramverk där området beskrevs. Ett antal
experter på läsning fick i uppgift att beskriva vad läsning är. Deras
definition har publicerats i ett ramverk (OECD, 1999; 2000a). Detta
ramverk har sedan uppgraderats vid olika tillfällen, men utan så stora
förändringar att det påverkar jämförbarheten över tid. Det ramverks
som användes vid PISA 2015 finns publicerat av OECD i en publikation från 2016.
Läsförståelse definieras i PISA enligt följande: ”Läsförståelse är att
förstå, använda, reflektera över och engagera sig i skrivna texter för att
uppnå nå sina egna mål, utveckla sina kunskaper och sin potential och
för att delta i samhället.” (OECD, 2016, i svensk översättning
Oskarsson m.fl., 2016, s. 3). Ramverket anger tre huvuddimensioner
för PISA:s undersökning av elevers läsförmåga: sammanhang, text,
och läsprocesser.
Sammanhang refererar till en rad olika sammanhang i vilka läsning
sker och olika syften för läsning. Texterna i PISA är indelade efter fyra
sammanhang i enlighet med förmodade mottagare och syfte: för
personligt bruk, för offentligt bruk, för utbildning och i samband med
arbete. Dessa sammanhang kan vara överlappande (Oskarsson m.fl.,
2016).
Texter refererar till olika typer av text som klassificeras utifrån
textformat och texttyp. För textformat görs en distinktion mellan
löpande texter (i meningar och stycken) och icke-löpande texter (i
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förteckningar, tabeller och diagram). Texttyp identifierar olika slag av
text så som beskrivningar, berättelser, utredningar/redogörelser, argument, anvisningar och transaktioner (Oskarsson m.fl., 2016).
Läsprocesser refererar till olika kognitiva processer som avgör hur
läsaren tar sig an texten. Dessa sammanfattas i tre kategorier: söka och
inhämta information i en text, sammanföra och tolka det lästa samt
reflektera och utvärdera en text i relation till sin egen erfarenhet
(Oskarsson m.fl., 2016).
PISA:s läsprov innehåller uppgifter som mäter dessa olika dimensioner. De år som läsförståelse har varit huvudområde har det, eftersom provet innehåller fler läsuppgifter, varit möjligt att mer i detalj se
på hur väl eleverna klarar av de olika dimensionerna, medan för övriga
år enbart det sammanlagda resultatet från provet kan rapporteras.
3.2.2. Resultat 2000 till 2015
Sedan den första PISA-undersökningen år 2000 har totalt sex undersökningar gjorts; 2000, 2003, 2006, 2009, 2012 och 2015. Hur de
svenska medelvärdena utvecklats framgår av figur 3.1 nedan.
Figur 3.1

Medelvärden i läsförståelse i PISA 2000 2015
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Källa: Skolverket 2001, 2004a, 2007b, 2010a, 2013 och 2016.
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De svenska resultaten har fallit från den första mätningen år 2000 fram
till 2012 för att därefter något förbättras 2015. Det är rimligt att
beskriva utvecklingen av de svenska elevernas läsprestationer från 2000
till 2012 som en negativ trend (OECD, 2013a). Utvecklingen från år
2000 fram till 2006 visade en svag nedgång av medelvärdet som inte var
statistiskt signifikant, dvs. inte tillräckligt stor för att man med
säkerhet skulle kunna säga att det var en förändring. Resultatet från
2009 var däremot signifikant sämre än tidigare resultat och dessutom
för första gången ungefär på samma nivå som OECD-ländernas
medelvärde. I PISA 2012 föll resultaten ytterligare. Det var inte bara
signifikant lägre än tidigare svenska resultat utan också under OECDländernas medelvärde.
PISA 2015 visade sedan en signifikant förbättring med ett medelvärde något högre än OECD:s medelvärde och på ungefär samma nivå
som i PISA 2009. Även om alltså resultatet förbättrades i PISA 2015
var det betydligt lägre än resultaten från den första PISA-undersökningen 2000.
3.2.3. Starka och svaga läsare
Utifrån hur väl eleverna lyckas besvara de olika uppgifterna som ingår
i PISA:s läsprov kan de placeras på olika prestationsnivåer på en skala
från 1 till 6, där 6 är den högsta nivån. För mer detaljer om de olika
prestationsnivåerna se Oskarsson m.fl. (2016).
Elever som lyckas bra med läsprovet och som kan lösa både sådana
uppgifter som är svåra och sådana som är enkla placeras i de två översta
prestationsnivåerna 5 och 6. Dessa elever kan betecknas som starka
läsare. De klarar att läsa olika typer av texter samt att söka och inhämta
information i en text, sammanföra och tolka det lästa samt reflektera
och utvärdera en text i relation till sin egen erfarenhet. Figur 3.2. visar
hur stor andel av de svenska eleverna som legat på dessa nivåer i de
olika PISA-undersökningarna.
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Figur 3.2

Andel starka läsare (nivå 5 och över) i Sverige 2000 2015
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Källa: Skolverket 2001, 2004a, 2007b, 2010a, 2013 och 2016.

I de första PISA-undersökningarna 2000, 2003 och 2006 låg 11 procent
av de svenska eleverna på nivå 5 och över. I PISA 2009 föll andelen till
9 procent och 2012 ytterligare till 8 procent. I PISA 2015 steg andelen
något och var tillbaka på samma nivå som 2009. Andelen starka läsare
har inte varierat så mycket över åren.
Elever med resultat under nivå 2 kan betraktas som svaga läsare. De
kan läsa, men har svårigheter att förstå och tolka annat än relativt enkla
texter. Figur 3.3. visar hur andelen elever med svaga resultat i läsförståelse förändrats över åren.
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Andel svaga läsare (under nivå 2) i Sverige 2000 2015

25
20
15
10
5
0
2000

2003

2006

2009

2012

2015

Källa: Skolverket 2001, 2004a, 2007b, 2010a, 2013 och 2016.

Andelen svaga läsare har ökat från år 2000 då den var 13 procent fram
till år 2012 då den var 23 procent. I PISA 2015 sjönk sedan andelen
något till 18 procent. Samtidigt som andelen starka läsare inte förändrats särskilt mycket kan vi se större skillnader mellan åren när det
gäller svaga läsare. År 2012 var nästan var fjärde elev i Sverige en svag
läsare. År 2015 har andelen sjunkit något och nästan var femte elev är
en svag läsare.
3.2.4. Skillnader mellan flickor och pojkar
Traditionellt läser flickor bättre än pojkar. Detta har visat sig i de
undersökningar som genomförts av IEA som vi kunde se i föregående
kapitel och det har också visat sig i PISA-undersökningarna. Figur 3.4
visar hur flickor och pojkars resultat utvecklats över tiden i PISA i
Sverige.
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Figur 3.4

PISA-resultat för flickor och pojkar i läsförståelse, medelvärden,
Sverige
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Källa: Skolverket 2001, 2004a, 2007b, 2010a, 2013 och 2016.

Flickorna hade genomgående högre medelvärden än pojkarna.
Medelvärdena för bägge grupperna har följts åt, men på en lägre nivå
för pojkarna och med en något starkare försämring av resultaten än för
flickorna. Skillnaderna mellan flickors och pojkars medelvärden har
ökat från PISA 2000 fram till PISA 2012. I PISA 2000 var skillnaden
37 poäng och i PISA 2012 hade den ökat till 51 poäng. I PISA 2015
sjönk skillnaden till 39 poäng.
Andelen starka läsare (nivå 5 och 6) var mycket högre bland
flickorna än bland pojkarna. Andelen starka läsare bland flickorna har
över åren legat på som lägst 10 procent (2012) och som högst
15 procent (2000). Motsvarande andel för pojkarna har varit som lägst
5 procent (2012) och som högst 8 procent (2015).
Omvänt gäller att andelen svaga läsare är mycket högre bland
pojkarna än bland flickorna. År 2012 låg nästan var tredje pojke under
nivå 2 eller lägre (31 procent). Som lägst har andelen svaga läsare bland
pojkarna varit 17 procent (2000). I PISA 2015 var andelen 25 procent.
Bland flickorna har andelen legat som lägst på 8 procent (2000) och
som högst på 14 procent (2012). Utvecklingen är dock den samma för
både flickor och pojkar med en ökning av andelen svaga läsare fram till
2012 och sedan en minskning 2015.
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3.2.5. Likvärdighet
Utifrån alla stora undersökningar av läsning bland skolelever vet vi att
det finns ett samband mellan hur bra eleverna läser och deras familjers
socio-ekonomiska status (Fredriksson & Taube, 2012). PISA visar
också att detta samband finns. Socio-ekonomiska skillnader handlar till
en stor del om likvärdigheten i ett utbildningssystem både gällande
elever och skolor.
Eftersom en analys av likvärdigheten kräver en del data som inte
samlas in för alla ämnen vid varje PISA-undersökning kan denna
främst analyseras vad det gäller läsförståelsen utifrån en jämförelse av
resultaten i PISA 2000 och 2009. I Skolverkets sammanfattning av
resultaten från PISA 2009 (Skolverket, 2010b) genomfördes en analys
av likvärdigheten utifrån fem indikatorer på likvärdighet: total variation, mellanskolvariation, övergripande effekt av individens socioekonomiska bakgrund, effekten av skolors socioekonomiska sammansättning samt spridning i socioekonomisk sammansättning mellan
skolor. Av dessa fem indikatorer kunde konstateras klara försämringar
av fyra mellan 2000 och 2009. Fredriksson och Oskarsson (2013)
diskuterade detta vidare i en analys av likvärdigheten i den svenska
skolan. Den totala variationen i resultat, skillnaden mellan de högsta
och lägsta poängen i PISA i Sverige, hade ökat från 92 procent av den
genomsnittliga variationen i OECD 2000 till 112 procent 2009.
Mellanskolvariation, som är ett mått på hur stor del av variansen mellan
elever som beror på att de går på olika skolor, var 9 procent i Sverige
2000, men hade ökat till 19 procent 2009. En poängs skillnad för en
elev på det socio-ekonomiska indexet betydde i genomsnitt i PISA
2000 en poängskillnad med 36 poäng på PISA:s läsprov, men hade
2009 ökat till 43 poäng.
I en ny genomgång av likvärdighet i skolan utifrån PISA resultat
behandlar Karlsson och Oskarsson (2018) främst detta utifrån den
senaste PISA-undersökningen 2015 där naturvetenskap var huvudområdet, men de berör också läsförståelse. De visar att andelen elever
på skolor med låga resultat på PISA:s läsprov ökat kraftigt. I PISA 2000
gick 2 procent av eleverna på skolor som hade ett medelvärde under
450 poäng. I PISA 2009 hade denna andel ökat till 13 procent. Samtidigt
hade också andelen elever som går på skolor med höga medelvärden
(mer än 550 poäng) minskat från 15 procent till 10 procent. De konstaterar att resultatförsämringen har varit störst för lågpresterande elever.
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3.2.6. Förändringar av resultaten i delar av lässkalan 2000 och
2009
I PISA 2000 och 2009 då läsförståelse var huvudämne innehöll PISAprovets läsdel fler uppgifter än vid övriga PISA-undersökningar. Det
är därför möjligt att inte bara titta på elevernas resultat på läsprovet
som helhet utan också elevernas resultat på olika delskalor. Delskalor
utgår ifrån de olika läsprocesser som finns i ramverket för läsförståelsen i PISA och som nämnts ovan i sektion 3.2.1. Tabell 3.1. visar
de svenska elevernas resultat på de tre delskalorna för läsprocesserna
söka och inhämta information, sammanföra och tolka samt reflektera
och utvärdera för PISA 2000 och 2009.
Tabell 3.1

Medelvärden för de svenska eleverna på PISA:s tre delskalor för
olika läsprocesser 2000 och 2009

Delskala
Söka och inhämta information

2000
516

2009
505

Skillnad
- 11

Sammanföra och tolka

522

494

- 28

Reflektera och utvärdera

510

502

-8

Källa: Skolverket 2001 och 2010a.

De svenska eleverna i PISA 2000 hade det bästa resultatet på delskalan
sammanföra och tolka med medelvärdet 522 poäng. På delskalan söka
och inhämta information var medelvärdet 516 poäng och på delskalan
reflektera och utvärdera var medelvärdet 510 poäng. Samtliga dessa
medelvärden hade försämrats i PISA 2009. Som framgår av tabell 3.1
är förändringen mellan 2000 och 2009 störst på delskalan sammanföra
och tolka. Att kunna sammanföra och tolka läst information kan anses
vara mer krävande än att söka och inhämta information. Utifrån detta
kan man konstatera att resultaten inte bara allmänt försämrats mellan
2000 och 2009 utan att elevernas styrka också förskjutits från de mer
krävande uppgifterna att sammanföra och tolka information till
mindre krävande uppgifter att söka och inhämta information. Om läsningen på de olika delskalorna fortfarande ser ut som år 2009 återstår
att se när läsförståelse åter är huvudområde i PISA 2018.
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3.3. PISA: läsvanor
I PISA-undersökningarna 2000 och 2009, då läsförståelse varit huvudområde, har flera frågor i elevenkäten berört elevernas läsvanor.
Eleverna har besvarat frågan om hur mycket de läser för nöjes skull på
sin fritid. I tabellen 3.2 visas andelen elever som överhuvudtaget läste
något för nöjes skulle på sin fritid. I denna grupp finns de som läste
mindre än 30 minuter per dag och de som läste mer än två timmar per
dag.
Tabell 3.2

Andel elever som läser för nöjes skull på sin fritid

Andel elever som
läser för nöjes
skull på sin fritid

2000
Totalt

Andel elever som
läser för nöjes skull
på sin fritid
Andel elever som
inte läser för nöjes
skull på sin fritid

2009

flickor

pojkar

totalt

flickor

pojkar

64,0

73,0

55,1

62,7

75,0

50,7

36,0

27,0

44,9

37,3

25,0

49,3

Källa: Skolverket 2001 och 2010a.

2009 angav 63 procent av de svenska eleverna att de använde tid till att
läsa för nöjes skull på sin fritid. De återstående 37 procenten av
eleverna angav att de inte alls läste för nöjes skull. Andel elever som
angav att de läste för nöjes skull var ungefär lika stor i Sverige som i
OECD som helhet. År 2000 angav 64 procent av de svenska eleverna
att de läste för nöjes skull. Minskningen mellan 2000 och 2009 är liten
och inte statistiskt signifikant. Om man däremot bara tittar på
pojkarna så hade andelen pojkar som angett att de läste för nöjes skull
minskat från 55 procent 2000 till 51 procent 2009. Inom OECD som
helhet fanns en signifikant minskning av andelen elever som läste för
nöjes skull från 69 procent till 64 procent.
Som man kan förvänta sig hade de elever som angett att de läste för
nöjes skull på sin fritid högre medelvärden på PISA:s läsprov än de som
inte läste för nöjes skull på sin fritid. De förra hade medelvärdet 525
och de senare medelvärdet 455. Skillnaden mellan de som läste för
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nöjes skull på sin fritid och de som inte gjorde det var stor och
signifikant.
Eleverna fick också frågor om hur ofta de läste olika typer av läsmaterial så som tidskrifter/veckotidningar, serietidningar, skönlitteratur, facklitteratur och dagstidningar. Tabell 3.3 visar hur stor andel av
de svenska eleverna som angett att de läste olika typer av läsmaterial
flera gånger i månaden eller flera gånger i veckan 2000 och 2009.
Tabell 3.3

Andel (%) svenska elever som läser olika typer av läsmaterial
flera gånger i månaden eller flera gånger i veckan
Förändring som är angiven i fet still är statistiskt signifikant

Typ av läsmaterial

Tidskrifter/veckotidningar
Serietidningar
Skönlitteratur
Facklitteratur
Dagstidningar

totalt
68,3
35,9
33,6
12,7
82,6

2000
2009
flickor pojkar totalt flickor pojkar
75,4
61,5 58,2
66,9
49,7
25,2
46,5 22,5
16,1
28,7
45,1
22,5 32,4
45,1
20,1
11,5
13,9
9,9
10,6
9,3
82,0
83,2 71,6
71,8
71,4

Förändring
totalt
2000 2009
-10
-14
-2
-3
-11

Källa: Skolverket 2001 och 2010a.

Mest frekvent läste eleverna dagstidningar. Bland de svenska eleverna
angav 72 procent 2009 att de läste dagstidningar flera gånger i månaden
eller flera gånger i veckan. Minst lästes facklitteratur. Bland eleverna
angav 10 procent att de läste facklitteratur flera gånger i månaden eller
flera gånger i veckan. Skönlitteratur lästes av 32 procent av eleverna
flera gånger i månaden eller flera gånger i veckan. Flickor och pojkar
tycks läsa dagstidningar i stort sett i samma utsträckning, men flickor
läser i högre grad skönlitteratur och tidskrifter/veckotidningar än
pojkar. Pojkar däremot verkar oftare läsa serietidningar.
Andelen elever som ofta läste olika typer av läsmaterial minskade
mellan 2000 och 2009 för samtliga typer av läsmaterial som eleverna
tillfrågades om. Minskningen var signifikant för tidskrifter/veckotidningar, serietidningar, facklitteratur och dagstidningar. Andelen
som ofta läste skönlitteratur hade också minskat, men denna minskning var inte statistiskt signifikant.
Om man jämför de elever som angett att de läser olika typer av
läsmaterial med dem som angett att de inte alls läste sådant läsmaterial
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hade genomgående de som läste någon typ av läsmaterial högre
medelvärden på PISA:s läsprov än de som inte alls läste denna typ av
material. Skillnaderna på läsprovet mellan de som angav att de läste
olika material och de som inte alls läste sådant material var genomgående statistiskt signifikant. Den som läser mycket läste enligt
resultaten ifrån PISA 2009 i regel bättre än den som läste i mindre utsträckning.
I samband med PISA 2009 genomfördes också en särskild undersökning av elevernas digitala läsning och deras datoranvändning (Skolverket, 2011). Eleverna fick besvarar frågor om hur ofta de använde
datorer hemma på sin fritid. Bland eleverna i Sverige angav 94 procent
att de surfade på nätet för nöjes skull hemma minst en gång i veckan.
Pojkar angav att de oftare läse på nätet än flickor (Skolverket, 2010a).
Data om elevernas läsvanor sammanställdes i två index i PISA 2009
det ena indexet benämndes varierat läsmaterial och det andra läsaktiviteter på nätet. Det första indexet var baserat på i vilken utsträckning eleverna angett att de läst de olika läsmaterial så som presentera i
tabell 3.3. Indexet läsaktiviteter på nätet var en sammanställning av hur
eleverna svarat på en rad frågor om hur ofta de gjorde olika läsaktiviteter på nätet så som läsa e-post, chatta, läsa nyheter och använda
ordbok eller uppslagsbok. Utifrån elevernas värden på dessa index
beräknades respektive index bidrag till elevernas resultat på PISA:s
läsprov (andel förklarad varians avseende läsprestationer). För eleverna
i Sverige kunde indexet varierat läsmaterial förklara 13,5 procent av
variationerna i läsprestationerna medan indexet läsaktiviteter på nätet
förklarade 1,2 procent. Man kan anmärka att det kanske inte är så
märkligt att de elever som läser mycket på papper också klarar ett test
på papper bättre. I det sammanhanget är det dock värt att också notera
att i den tilläggsstudie som gjordes i PISA 2009 med digital läsning
visade sig att de elever som använde datorer mest inte hade de bästa
resultaten på det digitala lästestet utan de mer måttliga datoranvändarna (Skolverket, 2011).
3.4. PISA: läsintresse
Elevernas läsintresse framgår av deras vanor så som de presenterats
ovan i sektion 3.3. De som läser mer kan antas vara mer intresserade av
läsning än de som läser mindre. Som komplement till detta har också
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eleverna i PISA 2000 och 2009 fått ett antal frågor som inte berör hur
mycket de läser utan vad de tycker om läsning. Eleverna har fått ta
ställning till 11 olika påståenden där de angett i vilken omfattning de
håller med eller inte håller med. Dessa påståenden har behandlat om de
bara läser när de måste, om läsning är en favoritsysselsättning, om de
tycker om att prata om böcker och om de har svårt att läsa klart en bok.
Svaren har förts samman till ett läslust index där värdet 0 motsvarar
medelvärdet för samtliga OECD-länder. De svenska eleverna värden
uppdelat på flickor och pojkar framgår av tabell 3.4.
Tabell 3.4

Flickor och pojkars index för läslust

Kön

2000

2009

förändring

Flickor

0,28

0,26

-0,02

Pojkar

-0,23

-0,29

-0,15

Källa: Skolverket 2001; 2010a.

Som framgår av tabellen är flickornas läslust i Sverige högre än medelvärdet bland OECD-länderna både 2000 och 2009, medan pojkarnas
läslust är lägre. Pojkarnas läslust har också minskat medan flickornas
läslust i stort är oförändrad. Allmänt hade läslusten bland pojkar
sjunkit i hela OECD, men nedgången var dubbelt så stor bland de
svenska pojkarna som bland pojkar i OECD som helhet.
3.5. Svenska elever i jämförelse med elever i andra länder
PISA ger möjligheter att göra internationella jämförelser. Sådana jämförelser behöver dock göras med viss försiktighet. De rankinglistor
som ofta presenteras i samband med PISA-undersökningar ger en förenklad bild av resultaten. Om man ska jämföra länder är det inte alltid
relevant att se på vilket land som hade mer eller mindre poäng än ett
annat land. Vad som är viktigt är om skillnader mellan länder är signifikant, dvs. statistiskt säkerställt eller inte. Tabell 3.5 visar antal
OECD-länder som har haft signifikant högre eller lägre resultat än
Sverige i PISA:s läsförståelse prov. Resultaten är inte exakt jämförbara
eftersom antalet länder inom OECD ökat, från 29 år 2000 till 35 år
2015.
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Tabell 3.5 Sveriges resultat i OECD-perspektiv. Antal OECDländer med högre respektive lägre resultat än Sverige i läsförståelse.
Tabell 3.5
År
2000
2003
2006
2009
2012
2015

Sveriges resultat i OECD-perspektiv. Antal OECD-länder med
högre respektive lägre resultat än Sverige i läsförståelse
Högre
3
4
5
7
19
8

Läsförståelse

Lägre
14
20
17
12
3
13

Källa: Skolverket 2001, 2004a, 2007b, 2010a, 2013 och 2016.

I läsförståelse var Sverige bland de främsta fram till och med 2006.
Resultaten från 2009 var ungefär på samma nivå som OECD:s
medelvärde. I PISA 2012 var Sverige bland de OECD-länder som hade
det allra lägsta resultatet. Resultaten från 2015 är sedan i stort tillbaka
till nivån från 2009 både i absoluta termer och i jämförelse med andra
länder.
Om man inte bara tittar på medelvärdena utan också på hur det ser
ut med andelarna starka (nivå 5 och 6) och svaga läsare (under nivå 2)
kan man se att andelen starka läsare i Sverige jämfört med OECD varit
ungefär lika stor som inom OECD. Man kan dock konstatera att det
också finns länder/regioner som har en betydligt högre andel starka
läsare än vad Sverige har haft. Kina-Shanghai och Singapore hade en
andel starka läsare som var större än 20 procent i PISA 2012.
Andelen svaga läsare i OECD har legat mellan 18–20 procent. I de
första PISA-undersökningarna hade Sverige en mindre andel än vad
som var fallet inom OECD som helhet, men efterhand har motsvarande andel i Sverige närmat sig den andel som OECD som helhet
har. PISA-resultaten visar att det också finns länder med en lägre andel
svaga läsare än vad Sverige har haft i de senaste PISA-undersökningarna. Länder som Kanada (11 procent), Finland (11 procent),
Irland (10 procent) och Estland (11 procent) har haft förhållandevis
låga andelar svaga läsare. De länder som har de lägsta andelarna svaga
läsare bland OECD-länderna i PISA 2015 ligger på samma nivå som
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Sverige låg på i PISA 2000. Samtidigt finns också OECD-länder där
andelen svaga läsare är betydligt högre än i Sverige.
PISA möjliggör jämförelser med många länder. Om man ser på
PISA-resultaten både i läsning och i andra ämnen avtecknar sig ett
mönster där de bästa resultaten ofta har varit från länder i Ostasien så
som Japan och Sydkorea, men även kinesiska städer så som Shanghai
och Hongkong som deltagit. Också några anglo-saxiska länder, så som
främst Kanada, har haft goda resultat. Relevansen i att jämföra svenska
resultat med de ostasiatiska resultaten kan diskuteras utifrån skillnader
i både ekonomiska och politiska avseenden. Jämförelser med Kanada
kan möjligen vara relevanta. De mest relevanta jämförelserna är dock
med de övrig nordiska länderna. I figur 3.5 visas utvecklingen av
resultaten på PISA:s läsprov i de nordiska länderna.
Figur 3.5

Medelvärden på läsförståelse i PISA i de nordiska länderna 2000 2015
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Källa: Skolverket 2001, 2004a, 2007b, 2010a, 2013 och 2016.

I relation till de andra nordiska länderna kan konstateras att Sverige
gått ifrån att ha de bästa resultaten efter Finland till att ligga i mitten.
Tydligast sticker de finska resultaten ut. Finland har varit ett av de
länder som haft bland de högsta resultaten i PISA. Även om de finska
resultaten varit nedåtgående har Finland i samtliga PISA-undersökningar haft betydligt högre resultat i läsförståelse än något av de andra
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länderna. Norge har efter en nedåtgående trend i de första undersökningarna vänt utveckling och är i PISA 2015 det nordiska land som
ligger närmast Finland. De danska resultaten visar förhållandevis stor
stabilitet över åren. Trots att Danmark i stort legat på samma nivå från
2000 till 2015 är resultatet i jämförelse med de andra nordiska länderna
bättre 2015 än 2000. I den första PISA-undersökningen år 2000 hade
Danmark de lägsta resultaten in Norden, men i PISA 2015 ligger man
i mitten. De isländska resultaten har varierat över tid. Först en nedgång
från 2000 till 2006, sedan en uppgång mellan 2006 och 2009 för att
sedan falla igen.
I de internationella jämförelserna kan två intressanta observationer
göras vad det gäller Sverige i relation till andra länder. Av intresse är
skillnader mellan flickor och pojkar och hur likvärdigheten utvecklats.
I en internationell jämförelse kan noteras att flickor i alla PISAundersökningar i alla länder, med undantag av Israel (PISA 2000) och
Peru (PISA 2000), har läst bättre än pojkarna. Sverige, liksom Finland,
Island och Norge, har och har haft bland de största skillnaderna mellan
flickor och pojkar. Denna skillnad tenderade också att öka fram till
PISA 2015 då den i Sverige, liksom i flertalet andra länder, minskade.
När det gäller likvärdighet, så som den kan utläsas av resultaten i
PISA:s läsprov, kan noteras att Sverige har gått från att ha varit ett land
med en hög grad av likvärdighet i skolan till en nivå som i flera fall är
lägre än medelnivån bland OECD-länderna. Den total variation i läsresultat i PISA i Sverige 2000 var mindre än i OECD som helhet, men
2009 var den totala variationen i Sverige större än OECD-ländernas
genomsnitt. Variation mellan skolor var i Sverige 2000 betydligt
mindre än i OECD som helhet. År 2009 var den fortfarande mindre än
OECD genomsnittet, men den hade fördubblats jämfört med år 2000.
Betydelsen av elevens socioekonomiska bakgrund för läsresultaten var
2000 mindre än i OECD som helhet, men 2009 hade den blivit större
än i OECD som helhet. I relation till andra länder så har alltså likvärdigheten i den svenska skolan minskat. Likvärdigheten och utbildningens kvalité tycks hänga ihop (OECD, 2013b). I takt med att likvärdigheten försämrats i Sverige har också elevernas resultat försämrats
(Fredriksson & Oskarsson, 2013). I Skolverkets sammanfattande
PISA-rapport från 2010 (Skolverket 2010b) kunde konstateras: ”Det
samlade intrycket, utifrån resultaten i läsförståelse i PISA 2000 och
2009 är att Sverige under 2000-talet tappat sin position i toppen som
ett av de länder med de mest likvärdiga skolsystemen till att numera
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inte vara mer än ett genomsnittsland när det gäller likvärdighetsaspekter(s. 25).
3.6. Vilka slutsatser kan vi dra utifrån PISA?
Om man ser på hela utvecklingen av de svenska resultaten i läsförståelse på PISA kan man urskilja två perioder. En första period från
2000 till 2006 där de svenska resultaten är relativt goda och ligger över
OECD:s medelvärde. Denna period följs sedan av åren 2009 till 2015
med resultat på OECD:s medelvärde eller under detta.
De sjunkande resultat som setts i PISA mellan 2000 och 2012 kan
delvis förklaras av försämrade resultat bland de svaga läsarna och
pojkarna. De förbättringar som skett mellan 2012 och 2015 kan också
ses som ett resultat av förbättringar som skett av läsningen i dessa
grupper. Huruvida uppgången mellan 2012 och 2015 bara är ett tillfälligt brott i en längre utvecklingslinje eller början på en ny uppåtgående trend får utvisas av kommande PISA-undersökningar.
De senaste PISA-data som finns om läsvanor och läsintresse är från
2009. Den PISA-undersökning som görs 2018 kommer att kunna ge
intressant information om vad som har hänt med läsvanor och läsintresse sedan 2009.
Vi återkommer i kapitel 7 till en vidare diskussion om vilka trender
som kan ses och möjligen förutses utifrån inte bara PISA utan också
utifrån andra undersökningar.

4. IALS och PIAAC
I detta kapitel behandlas ungdomars och vuxnas läsförmåga utifrån de
data som samlats in i IALS (International Adult Literacy Study)-undersökningen från 1995 och PIAAC (Programme for the International
Assessment of Adult Competencies) -undersökningen 2012–2013.
4.1. IALS 1995 och PIAAC 2012
OECD genomförde under 90-talet ett stort projekt (IALS) där läsningen i den vuxna befolkningen, 16–65 år, undersöktes. Data från
olika länder samlades in vid tre olika tillfällen 1994 (OECD/Statistics
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Canada, 1995), 1996 (OECD, 1997) samt 1998 (OECD, 2000b). IALS
undersökte läsningen i ett stickprov av den vuxna befolkningen i åldern
16–65 år. 1994 deltog nio utbildningssystem i undersökningen, en av
dessa var Sverige. 1996 upprepades undersökningen i fem nya utbildningssystem. 1998 deltog ytterligare nio utbildningssystem.
IALS studien följdes sedan upp med en ny undersökning av vuxna,
PIAAC, som startades 2008 (OECD, 2013c). Läsning ingick tillsammans med räknefärdigheter och problemlösning på dator. Under
perioden 2008 till 2013 samlades data in från 24 länder, däribland
Sverige. Därefter har data samlats in från ytterligare 9 länder under
perioden 2012 till 2016. Under 2016 till 2018 ska data samlas in från
ytterligare sex länder. Undersökningspopulationen har i PIAAC också
omfattat personer i åldern 16 till 65 år.
4.2. Definitioner av läsning i IALS och PIAAC
IALS använde begreppet literacy som definierades ”att använda tryckt
och skriven information för att fungera i samhället, uppnå sina mål och
utveckla sin kunskap och potential” (OECD/Statistics Canada, 1995,
s. 14, författarens översättning). Literacy mättes på tre olika skalor, där
två omfattade läsning, varav den ena läsning av prosa och den andra
läsning av dokument. Läsning av prosa inkluderade texter från tidningar, tidskrifter och broschyrer och läsning av dokument läsning av
tabeller, scheman, figurer, kartor m.m. Därtill kom också vad som
refererades till som ”quantitative literacy” som omfattade färdigheten
att utföra räkneoperationer i olika sammanhang.
I PIAAC definieras läsfärdighet “som förmågan att förstå, värdera
och använda skriven text för att delta i samhället, nå sina mål och
utveckla sina kunskaper” (SCB, 2013, s. 13) vilket omfattar ett brett
spektrum av läskompetens från att kunna läsa enkla ord och meningar
till att förstå, tolka och analysera komplexa texter. Till skillnad från
IALS mättes läsningen endast på en skala.
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4.3. Resultat i IALS och PIAAC
De svenska resultaten i IALS-undersökningen var mycket goda.
Sverige var det land som hade de högsta resultaten. Sverige hade också
den lägsta andelen deltagare med låga resultat av alla deltagande länder
och den högsta andelen med höga resultat.
Resultaten presenterades bl.a. genom att deltagarna placerades in på
fem olika nivåer som skulle beskriva vilken typ av uppgifter som en
individ på den nivån normalt skulle kunna förväntas klara
(OECD/Statistics Canada, 1995, s. 29). Denna indelning på nivåer var
en metod som sedan ytterligare utvecklades och som har använts i
PISA-undersökningarna när dessa inleddes år 2000. De bästa läsarna
finns på nivå 5 och de svagaste läsarna på nivå 1. I tabell 4.1 visas hur
de svenska deltagarna i IALS fördelas på de olika nivåerna. Nivåerna 4
och 5 har slagits samman till en i tabellen liksom de gjordes i den
internationella rapporten.
Tabell 4.1

Läsning prosa
Läsning
dokument
Läsning prosa

Andel läsare på olika nivåer i Sverige enligt IALS
Nivå1
7,5
6,2

Nivå 2
20,3
18,9

Nivå 3
39,7
39,4

Nivå 4/5
32,4
35,5

7,5

20,3

39,7

32,4

Källa: OECD/Statistics Canada, 1995.

Merparten av de deltagande svenskarna låg på de övre nivåerna för båda
typerna av läsning, vilket inte var fallet för flera av de andra deltagande
länderna.
Också resultaten från PIAAC var goda. Det svenska resultatet i
läsning låg över OECD:s medelvärde och endast fyra länder hade ett
högre medelvärde (Japan, Finland, Nederländerna och Australien).
Liksom i IALS delades deltagarna in på olika nivåer efter hur väl de
läste. PIAAC använde också fem nivåer där 1 är den lägsta nivå och 5
den högsta, men vissa deltagare nådde inte upp till nivå 1. Tanken med
nivåindelningen var den samma som i IALS, men de nivåer som
PIAAC använder är inte fullt ut jämförbara med IALS nivåer eftersom
läsning testades på lite olika sätt i de två undersökningarna.
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Tabell 4.2

Andel läsare på olika nivåer i Sverige enligt PIAAC

Land

Under nivå 1

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

3,7

9,6

29,1

41,6

14,9

1,2

Sverige
Källa: OECD, 2013c.

Merparten av de svenska deltagarna ligger i de övre nivåerna. Skillnader
i andelarna personer i vissa nivåer kan inte ses som en försämring eller
förbättring gentemot IALS eftersom delvis olika skalor används.
4.4. Läsning i olika åldrar
I både IALS och PIAAC har personer i åldrarna 16 till 65 deltagit. Hur
den svenska befolkningens läsfärdigheter såg ut uppdelade på
åldersgrupper enligt IALS framgår av tabell 4.3 och 4.4. Tabellerna
visar läsningen uppdelad efter två av de tre delskalor som användes i
IALS.
Tabell 4.3

Ålder och resultat IALS lästest i Sverige (prosa)

Ålder
16
26
36
46
56

25
35
45
55
65

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4/5

3,8
4,9
7,1
8,2
15,9

16,7
14,2
19,7
21,8
32,7

39,8
39,2
41,5
41,8
35,3

39,7
41,7
31,7
28,2
16.2

Källa: OECD/Statistics Canada, 1995.

Tabell 4.4

Ålder och resultat IALS lästest i Sverige (dokument) ålder

Ålder
16
26
36
46
56

25
35
45
55
65

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4/5

3,1
3,9
6,6
6,8
12,2

16,6
10,4
18,2
18,7
33,3

39,6
38,1
39,8
43,1
36,0

40,7
47,6
35,4
30,3
18,5

Källa: OECD/Statistics Canada, 1995.
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Åldersgrupperna under 36 har den bästa läsförmågan bland de olika
åldersgrupperna i Sverige. Fyra av fem i dessa åldersgrupper
(80,9 procent) ligger på nivå 3 eller högre jämfört med ungefär hälften
(51,5 procent) i den äldsta åldersgruppen, de över 55 (Skolverket,
1996a).
Att den äldsta åldersgruppen har sämre resultat än de yngre kan
antagligen till viss del förklaras av att denna åldersgrupp i genomsnitt
hade lägre utbildning än de yngre åldersgrupperna hade då IALS
genomfördes. I Sverige hade i denna åldersgrupp något mindre än
hälften (49,6 procent) inte mer än grundskoleutbildning, vilket ska
jämföras med att motsvarande grupp omfattade 27,4 procent bland de
i åldersgruppen 36–55 och 14.2 procent i åldersgrupperna 35 år och
yngre. Trots att skillnader mellan åldersgrupper till viss del kan antas
bero skillnader i utbildning kvarstår en skillnad till förmån för de yngre
åldersgrupperna när enbart de i respektive åldersgrupp som minst har
motsvarande gymnasieutbildning jämförs (OECD, 2000b).
Tabell 4.5

Ålder och resultat PIAAC lästest i Sverige
Resultaten från PIAAC med deltagarna uppdelade efter åldersgrupper

ålder

Under nivå 1

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4/5

16 24

2,2

7,3

29,2

46,5

14,8

25 34
35 44

5,0
3,9

5,9
8,2

20,1
23,0

44,7
42,1

24,4
22,9

45 54

3,8

9,9

31,1

41,8

13,4

55 65

3,6

15,7

40,5

34,0

6,2

Källa OECD, 2013c.

Också i PIAAC finns ett negativt samband mellan ålder och läsförmåga. Skälen till detta antas vara att yngre åldersgrupper i regel har
bättre utbildning och med ålder förlorar vi också successivt del av olika
förmågor (OECD, 2013c). Den bästa läsförmågan bland de svenska
deltagarna fanns i åldersgrupperna 25 till 44 om man ser till andelen
personer på de högsta nivåerna vilket, om vi undantar den yngsta
gruppen, ger ungefär samma mönster som i IALS från 1995. Däremot
hittar vi den minsta andelen svaga läsare (under nivå 1) i den yngsta
åldersgruppen.
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4.5. Jämförelser med andra länder
För en internationell jämförelse av de svenska resultaten kan det vara
rimligt att jämföra med de övriga nordiska länderna. Island deltog inte
i PIAAC. Figur 4.1 visar medelvärdena för de nordiska länderna och
OECD-ländernas genomsnittliga medelvärde.
Figur 4.1

Medelvärden för de nordiska länderna i PIAAC

290
285
280
275
270
265
260
Danmark

Finland

Norge

Sverige

OECD

Källa: SCB, 2013; OECD, 2013c.

Som framgår har Finland det högsta resultatet bland de nordiska
länderna. Det finska resultatet är signifikant bättre än för de övriga
nordiska länderna. Sverige och Norge har resultat på samma nivå, men
de är signifikant bättre än det danska resultatet. Danmark är det enda
nordiska land som har ett resultat som är signifikant lägre än medelvärdet för OECD-länderna. Resultaten från Finland, Norge och
Sverige är signifikant högre än OECD:s medelvärde.
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Tabell 4.6

Andelar på olika nivåer PIAAC lästest i de nordiska länderna
Visar andelarna personer på de olika nivåerna i de nordiska länderna
i PIAAC

Land

Under nivå 1

Nivå 1

Nivå 2

Nivå 3

Nivå 4

Nivå 5

3,8
2,7
3,0
3,7
4,5

11,9
8.0
9,3
9,6
14,4

34,0
26,5
30,2
29,1
33,9

33,9
40,7
41,6
41,6
34,2

9,6
20,0
13,1
14,9
10,0

0,4
2,2
0,6
1,2
0,7

Danmark
Finland
Norge
Sverige
OECD-medel
Källa: OECD, 2013c.

De nordiska länderna följer ett liknande mönster med de största
grupperna på nivå 2 och 3. Finland är det av de nordiska länderna som
har den högsta andelen på nivå 4 och 5 och den lägsta andelen på nivå 1
och under. Samtlig nordiska länder har lägre andelar på nivå 1 och
under än OECD:s medelvärde.
Figur 4.2 visar medelvärdena för åldersgruppen 16–24 i de nordiska
länderna.
Figur 4.2

Medelvärden för de nordiska länderna i PIAAC
åldersgruppen 16 24

300
295
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285
280
275
270
265
260
Danmark
Källa: OECD, 2013c.
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De finska ungdomarna har det högsta medelvärdet följt av de svenska.
Danmark och Norge ligger på ungefär samma nivå som medelvärdet
för OECD-länderna, medan Finland och Sverige ligger högre.
Tabell 4.7 visar fördelningen i åldersgruppen 16–24 bland de
nordiska länderna.
Tabell 4.7

Resultat PIAAC lästest för åldersgruppen 16 24 i de nordiska
länderna

Land
Danmark
Finland
Norge
Sverige
OECD-medel

Under nivå 1
1,9
1,4
2,1
2,2
2,6

Nivå 1
9,3
4,3
10,7
7,3
11,2

Nivå 2
35,0
21,8
34,0
29,2
33,4

Nivå 3
43,4
48,2
42,3
46,5
40,9

Nivå 4/5
10,1
24,4
10,1
14,8
11,1

Källa: OECD, 2013c.

Liksom i PIAAC som helhet ligger den största andelen på nivå 3.
Finland har en högre andel på nivå 4/5 än de andra länderna och också
en mindre andel på nivå 1 och under. Jämfört med medelvärdet för
OECD-länderna har Sverige lägre andelar på de lägsta nivåerna och
högre andelar på de högsta nivåerna.
4.6. Vilka slutsatser kan vi dra utifrån IALS och PIAAC
IALS och PIAAC visar att den svenska befolkningen läser bra internationellt sett. Även om inte resultaten från de två undersökningarna
kan jämföras direkt så kan man möjligen misstänka att de svenska
resultaten inte är fullt lika framstående internationellt 2013 som de var
1995, men dessa undersökningar visar fortfarande att läsningen i stort
är bra i Sverige.
Utifrån de trender som vi sett både i PIRLS och PISA skulle det
kunna finnas anledning att misstänka att läsningen bland den vuxna
svenska befolkningen skulle kunna ha försämrats under de senaste
åren. Några sådana tecken kan man inte se i resultaten från PIAAC.
IALS genomfördes innan någon PISA-undersökning genomförts och
kan alltså inte relateras till PISA på samma sätt som PIAAC.
Bland de yngre deltagarna i PIAAC finns personer från de årgångar
som genomfört PISA-undersökningar. Åldersgrupp 16 till 25 i

259

Bilaga 2

SOU 2018:57

PIAAC innefattar de åldersgrupper som genomförde PISA 2009, 2006
och 2003. Bland de som tillhör åldersgruppen 25 till 35 år finns de som
tillhör den åldersgrupp som genomförde PISA 2000. Som vi sett i
kapitel 3 så var de svenska PISA-resultaten fortfarande över OECD:s
medelvärde 2000, 2003 och 2006 för att sedan ligga på OECD:s
medelvärde 2009. Det riktigt svaga resultatet för de svenska elevernas
del var 2012 då de låg under OECD:s medelvärde. Den årskullen elever
har inte varit med i PIAAC eftersom de var för unga att ingå i PIAAC:s
stickprov 2012. Om det är så att den årskull som gjorde PISA 2012 är
och förblir så svaga läsare som det framgick av PISA så kommer en
sådan försämring först att synas i kommande undersökningar av läsningen i den vuxna befolkningen, men om den uppgång som syntes i
PISA 2015 också håller i sig i framtida undersökningar bör den vuxna
befolkningens läsförmåga kunna fortsätta att vara på en relativt hög
nivå internationellt.

5. Nationella utvärderingar och prov
I detta kapitel behandlas barns och ungdomars läsförmåga utifrån tillgängliga data i de nationella utvärderingarna och de nationella proven.
Skolverket har ansvaret för officiell statistik och för att utvärdera
och följa utvecklingen i den svenska skolan. Förutom att Skolverket
varit ansvarig för Sveriges deltagande i stora internationella undersökningar som PIRLS och PISA har också Skolverket organiserat olika
typer av utvärderingar och prov.
5.1. Översikt över nationella utvärderingar 1992 till 2003
Skolverket genomförde tre större nationella utvärderingar av bl.a.
läsning 1992, 1995 och 2003 som del av ett projekt som kallades
nationella utvärderingar. Detta projekt pågick fram till 2003 och
innefattade utvärderingar av elevernas kunskaper i olika ämnen i olika
årskurs (Skolverket, 2005a). Dessa utvärderingar erbjuder vissa möjligheter att göra jämförelser över tid.
Utvärderingar genomförda i årskurs två och fem 1992 och 1995 gav
möjlighet att jämföra läsförmågan över tid. Jämförelsen visade på en
liten nedgång (Häggström, 1993; Skolverket, 1993; Skolverket, 1996b;
Taube & Skarlind, 1997; Holmberg, 1997). Utifrån resultaten i den
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nationella utvärderingen 2003 kunde Skolverket (2004b; 2004c) konstatera att läsfärdigheterna försämrats hos eleverna i årskurs 5 under
perioden 1992 till 2003. Andelen svaga läsare i årskurs hade 5 blivit
större under perioden 1992 till 2003 (Holmberg, 2005).
Läsförmågan för elever i skolår 9 har undersökts i utvärderingar
som möjliggör jämförelser dels mellan åren 1992 och 2003 och dels
mellan åren 1995 och 2003. Resultaten från läsproven 2003 var betydligt sämre än de ifrån 1992 och 1995. Också spridningen var större 2003
än 1992 och 1995, vilket innebar att ett större antal elever hade svaga
resultat 2003 än i de två tidigare undersökningarna. Det var främst
pojkarnas resultat som har försämrats (Skolverket, 2005b).
5.2. Vad undersöker de nationella proven?
Sedan 1997 har också nationella prov genomförts i olika årskurser och
i olika ämnen. Skolverket har organiserat nationella prov i årskurs 3
sedan läsåret 2008/2009, i årskurs 6 sedan läsåret 2011/2012 och i
årskurs 9 sedan läsåret 1997/1998. Bland de ämnen i vilka nationella
prov görs i samtliga aktuella årskurser finns svenska, alternativt
svenska som andraspråk. Som en del av de nationella testen i svenska
och svenska som andra språk har elevernas läsförmåga testats.
De nationella proven görs med syftet att stödja en likvärdig och
rättvis bedömning och betygssättning samt att ge underlag för en
analys av i vilken utsträckning kunskapsmålen nås på skolnivå, på
huvudmannanivå och på nationell nivå (Skolverket, 2017b). Proven har
också syftet är att stödja läraren vid bedömning och betygssättning i
de årskurser där betyg ges och att ge underlag för en analys av i vilken
utsträckning kunskapskraven uppfylls. En undersökning som utredningen om en läsa-skriva-räkna garanti (Statens offentliga utredningar,
SOU 2016:59) lät utföra om bl.a. användningen av de nationella proven
i årskurs 3 visade att resultaten från proven i årskurs 3 i första hand
användes av huvudmännen för att ta fram statistik om elevers kunskapsutveckling. Detta angavs av 88 procent av de huvudmän som
deltog i undersökningen.
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5.3. Resultat från de nationella proven
De nationella proven har inte konstruerats för att göra jämförelser över
tid, men används ändå ofta för detta lokalt av bl.a. skolhuvudmän. Det
är problematiskt att utifrån resultaten på de nationella proven jämföra
resultaten från olika läsår, men nedan gör vi ändå en sammanställning
av hur det ser ut med andelen elever i årskurs 3 och årskurs 9 som enligt
de nationella proven inte uppnått de nivåer som krävs av eleverna i
läsning i dessa årskurser. Resultaten ger en vink om hur det ser ut med
läsningen bland eleverna även om man inte ska försöka att utläsa
trender ur dem.
5.3.1. Resultat från nationella prov i svenska och svenska som
andra språk i årskurs 3
Tabell 5.1 och 5.2 visar andelen elever som inte har uppnått kravnivån
på de delprov i det nationella provet i årskurs 3 som behandlar läsning
från det att de nationella proven startades i årskurs 3 läsåret 2009/10
fram till de senaste tillgängliga resultaten från läsåret 2016/17. Det
nationella provet i svenska har under de flesta åren omfattat åtta
delprov: A) Tala: muntlig uppgift, B) Läsa: berättande text, C) Läsa:
faktatext, D) enskild högläsning, E) enskilt textsamtal, F) Skriva:
berättande text, G) stavning och interpunktion samt H) Skriva: faktatext. I tabell 5.1. visas resultaten på delproven B, C, D och E. Tabell 5.1
visar resultaten för de elever som har läst ämnet svenska och tabell 5.2
resultaten för de elever som har läst ämnet svenska som andra språk.
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Andel elever som inte uppnått kravnivån på de delprov i svenska
det nationella provet i årskurs 3 som behandlar läsning
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Läsa:
berättande
text
Läsa:
faktatext
Enskild
högläsning
Enskilt
textsamtal

5,2

4,4

3,4

3,6

3,9

3,6

7,5

4,1

5,6

8,4

6,3

4,5

6,4

5,6

6,2

5,3

4,6

6,3

5,3

4,7

4

3,5

3,9

3,9

2,2

1,3

0,9

1,4

2,8

2

Källa: databasen Siris https://siris.skolverket.

Som framgår av tabell 5.1 ligger andelen elever i årskurs 3 som inte
uppnått kravnivån på åtminstone ett av de deltest som behandlar
läsning i svenska på mellan 1 och 8 procent under de aktuella åren. Det
som eleverna tycks ha haft minst problem med är de enskilda
textsamtalen. I genomsnitt är det 1,8 procent av eleverna i årskurs 3
som inte uppnått kravnivån på detta deltest under perioden 2009 till
2017. Läsning av faktatexter är det deltest som den högsta andelen
elever har haft problem med. Under perioden har i genomsnitt
6 procent inte klarat kravnivå på detta deltest. Uppenbarligen upplever
fler elever det mer besvärligt att läsa faktatexter än att läsa berättande
texter.
Tabell 5.2

Andel elever som inte uppnått kravnivån på de delprov i svenska
som andra språk i det nationella provet i årskurs 3 som behandlar
läsning
2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17

Läsa:
berättande
text
Läsa:
faktatext
Enskild
högläsning
Enskilt
textsamtal

16,2

17,6

12,5

11,5

12,8

15,1

24,7

20,9

18,7

20,3

17,4

14

18,9

18,6

20,6

23,2

12,5

16,8

14,7

11,9

10,5

11,6

13,7

13,5

9,5

4,5

3,3

6,6

11,7

16,1

Källa: databasen Siris https://siris.skolverket.
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Andelen elever som läser svenska som andraspråk som inte uppnått
kravnivån i de deltest i det nationella provet som behandlar läsning
ligger mellan 3 och 23 procent. Vad som verkar svårast och lättast är i
princip det samma för eleverna som läser svenska som andra språk som
för eleverna som läser svenska, men andel elever som läser svenska som
andra språk som inte klarar kravnivåerna är högre. Liksom bland de
elever som läser svenska är också för eleverna som läser svenska som
andra språk textsamtalet det som verkar orsaka minst problem.
I genomsnitt har 8,6 procent av eleverna inte klarat kravnivån på detta
delprov. Läsning av faktatexter är också för eleverna som läser svenska
som andra språk det som den största andelen har problem med.
I genomsnitt har under de aktuella åren 19 procent inte klarat
kravnivån för detta deltest.
Eftersom det är problematiskt att jämföra resultaten från olika läsår
avstår vi ifrån att utläsa trender över tid. Det kan konstateras att det
finns en högre andel bland eleverna som läser svenska som andra språk
som har problem med läsningen än bland eleverna som läser svenska.
Det som verkar ge den högsta andelen elever svårigheter i deras läsning
är att läsa faktatexter.
5.3.2. Resultat från nationella prov i svenska och svenska
som andraspråk i årskurs 9
De nationella ämnesproven i svenska och svenska som andraspråk i
årskurs 9 består av tre delprov varav ett behandlar läsning. Figur 5.1
visar resultaten på läsprovet i det nationella för de elever som har läst
svenska från 1998 till 2017. Figur 5.2 visar resultaten för samma prov i
det nationella provet för de elever som har läst svenska som andra språk
under samma period. De nationella proven i svenska har genomförts
sedan 1997, men eftersom det första årets prov innehöll två olika lästest redovisas resultaten först från läsåret 1998/99 framtill det senast
tillgängliga provet för läsåret 2016/17.
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Figur 5.1
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Andel elever som inte har uppnått godkändnivå på delprovet i
läsning i svenska i årskurs 9 från läsåret 1998/99 till 2016/17
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Källa: databasen Siris https://siris.skolverket.

Som framgår av figur 5.1 har andelen elever som inte uppnådde godkändnivån på läsprovet i svenska varierat från 7 och 18 procent. Medelvärdet var under perioden 9,8 procent.
Figur 5.2 visar andelen elever i årskurs 9 som läste svenska som
andra språk som inte uppnådde godkändnivån på delprovet i läsning.
Eftersom ämnet svenska som andra språk först infördes läsåret
2000/2001 finns information tillgänglig från 2000/2001 fram till de
senaste publicerade resultaten från 2016/2017.
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Figur 5.2

Andel elever (i %) som inte har uppnått godkändnivå på delprovet i
läsning i svenska som andra språk i årskurs 9 läsåret 2000/2001
till 2016/17
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Källa: databasen Siris https://siris.skolverket

Som framgår av figur 5.2 låg andelen elever som inte uppnådde
godkändnivån på läsprovet i svenska som andra språk på mellan 25 och
50 procent. Medelvärdet var under perioden 37,8 procent.
Liksom i kommentaren till resultaten från årskurs 3 avstår vi ifrån
att utläsa trender över tid. De största problemen hittar vi i svenska som
andraspråk. Jämfört med årskurs 3 är andelen elever i årskurs 9 som
inte uppnått godkänd nivå på de nationella proven i läsning högre än
andelen som inte uppnått kravnivån i årskurs 3, men då jämför vi flera
delprov i årskurs 3 med ett delprov i årskurs 9.
5.4. Vilka slutsatser kan vi dra utifrån de nationella proven
Som vi redan konstaterat bör vi vara försiktiga med att uttala oss om
trender utifrån resultaten på de nationella proven. Vad vi kan få en
uppfattning om är hur stor andel av eleverna som inte uppnår de nivåer
i läsning som krävs för ett godkänt resultat under de aktuella åren. I
årskurs 3 finner vi den största andelen som inte uppnår kravnivån på
de olika deltesten i läsning på det test som handlar om läsning av
faktatexter. Här ligger under de aktuella åren den genomsnittliga nivån

266

SOU 2018:57

Bilaga 2

för andelen elever som inte uppnådde kravnivån på deltesten om
läsning bland de elever som läser svenska på 6 procent och bland de
elever som läser svenska som andra språk på 19 procent. Andelen
elever i årskurs 9 som i genomsnitt under de aktuella åren inte nådde
upp till godkändnivå på deltestet i läsning i det nationella provet i
svenska är 9,8 procent för de elever som läser svenska och för de som
läser svenska som andra språk 37,8 procent.
Hur tillförlitliga är då de nationella proven? Provutredningen
(SOU 2016:25) lyfte i sin analys av existerande prov fram att de under
olika skolbesök mött uppfattningen bland lärare och huvudmän att de
nationella proven i årskurs 3 låg på en för låg nivå. Liknade resultat tas
upp i en licentiatavhandling av Birgitta Herkner (2011) och i en artikel
av Herkner, Westling Allodi och Olofsson (2014). I avhandlingen och
artikeln presenteras resultat från en undersökning där elevers resultat
på det nationella provet i årskurs 3 jämförts med resultat på andra prov.
Det nationella provet i årskurs 3 i svenska kunde inte identifiera alla
elever som senare visade sig ha problem med sin läsning i de andra
testen.

6. Statistik om läsvanor
I detta kapitel behandlas vuxnas, ungdomars och barns läsvanor utifrån
tillgängliga statistik insamlad av Statistiska Central Byrån (SCB).
I princip all forskning kring läsning (Fredriksson & Taube, 2012)
visar att läsförmåga är nära kopplat till våra attityder till läsning och
våra läsvanor. Utifrån det perspektivet är det intressant att se hur det
ser ut med läsningen i den svenska befolkningen och om våra läsvanor
har förändrats över tid. Till viss del finns sådana data tillgängliga i
PIRLS och PISA, men då enbart för de undersökta åren och för de
undersökta åldersgrupperna. I PISA:s fall finns data om läsintresse och
läsvanor endast för de år som läsning har varit huvudområdet, dvs. år
2000 och 2009.
6.1. Vilken statistik om läsning finns?
SCB samlar inom ramen för en återkommande statistisk undersökning
av levnadsförhållanden i Sverige (ULF/SILC) in data om svenska
folkets fritidsvanor. ULF (undersökning av levnadsförhållanden) har

267

Bilaga 2

SOU 2018:57

sedan 2008 integrerats med den europeiska undersökningen SILC
(Statistics on Income and Living Conditions). Som en av många frågor
i den undersökningen får deltagarna svara på frågan om de har läst
böcker på sin fritid. Eftersom undersökningen görs med ett stort
stickprov ur den svenska befolkningen kan svaren på frågorna presenteras för många olika befolkningsgrupper. Åldersmässigt ingår personer i åldern 16 till 84 i undersökningen. För att få med yngre personer
görs också en särskild undersökning av barns levnadsförhållanden
(Barn-ULF). I denna deltar barn och ungdomar från 10 till 18 år.
De senaste tillgängliga data i SCB:s offentliga databaser är från
2014/15 för ULF/SILC och från 2013/14 för Barn-ULF. Publicering
av nya data från 2016/17 är aviserade på SCB: webbplats, men var inte
tillgängliga när detta skrevs (mars 2018).
6.2. Läsning på fritiden
Nedan redovisas andelen av de tillfrågade i ULF/SILC som angett att
de har läst böcker på sin fritid varje vecka. Data finns tillgängligt på
databasen på SCB:s webbplats tillbaka till 1982. Data har samlats in på
olika sätt under olika år. Fram till 2006 gjordes hembesök. Samma år
gjordes också telefonintervjuer, vilket sedan har varit den insamlingsmetod som använts. Data som visas i figurerna nedan är baserade på
telefonintervjuerna från 2006.
Först presenteras andelarna av befolkningen från 16 till 84 år som
anger att de har läst böcker på sin fritid varje vecka. Därefter presenteras motsvarande andelar för den yngsta åldersgruppen som ingår i
ULF/SILC, dvs. de som är 16 till 24 år. Slutligen presenteras också
siffror för barn 12 till 18 år baserat på Barn-ULF.
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6.2.1. Hela befolkningen
Figuren nedan visar andelen av befolkningen 16 till 84 år som angett att
de läst böcker på sin fritid varje vecka vid undersökningar 1982 till 2014.
Figur 6.1

Andel av befolkningen i Sverige 16 till 84 år som läser böcker
på sin fritid varje vecka, 1982 till 2014
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Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), Statistiska centralbyrån (SCB)
www.statistikdatabasen.scb.se

Några större förändringar visar inte figuren. Andelarna av befolkningen som helhet som anger att de läst böcker på sin fritid varje vecka
är något lägre (37 procent) 2014 än vad den var 1982 (40 procent). Den
nedgång av andelen som anger att man läser böcker på sin fritid verkar
till en stor del bero på en nedgång bland männen från 35 procent 1982
till 29 procent 2014. För kvinnornas del ligger andelen på 45 procent
både i periodens början (1982) och dess slut (2014).
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6.2.2. Ungdomar
Figuren nedan visar andelen av befolkningen 16 till 24 år som angett att
de läst böcker på sin fritid varje vecka vid undersökningar 1982 till 2014.
Figur 6.2

Andel av befolkningen i Sverige 16 till 24 år som läser böcker
på sin fritid varje vecka, 1982 till 2014
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Källa: Undersökningarna av levnadsförhållanden (ULF/SILC), Statistiska centralbyrån (SCB)
www.statistikdatabasen.scb.se

Jämfört med befolkningen som helhet så har mer hänt i denna åldersgrupp. Andelen som angett att de har läst böcker på sin fritid varje
vecka har sjunkit från 42 procent 1982 till 26 procent 2014. Nedgången
i läsningen har varit större bland de unga kvinnorna än bland de unga
männen, men började från en betydligt högre nivå för de unga
kvinnorna. För de unga kvinnorna har andelen sjunkit från 51 procent
1982 till 31 procent 2014. För de unga männen är motsvarande andelar
34 procent till 20 procent.
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6.2.3. Barn
Tabell 6.1 visar andelarna barn i Sverige (12 till 18 år) som angett att de
läser böcker minst en dag i veckan.
Tabell 6.1
Läser böcker
minst en dag i
veckan

Läsning bland barn i Sverige 2008/09 till 2013/14 (i %)
2008 2009 2009 2010

2010 2011 2011 2012

2012 2013

2013 2014

Samtliga
Pojkar

54
46

55
46

52
43

51
44

53
49

52
47

Flickor
Samtliga

63
54

64
55

62
52

59
51

58
53

57
52

Pojkar

46

46

43

44

49

47

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), Statistiska centralbyrån (SCB)
www.statistikdatabasen.scb.se

Som framgår av tabellen så har inga stora förändringar ägt rum under
den tidsperiod som täcks av statistiken. Läsningen bland pojkarna har
varierat lite över åren, men är i princip på samma nivå 2013/14 som den
var 2008/09. Bland flickorna ser vi dock en successiv nedgång från
63 procent 2008/09 till 57 procent 2013/14.
Om man går igenom statistiken uppdelad på flickor och pojkar,
åldersgrupper och skolformer är förändringarna i regel inte stora och
oftast tydligare bland flickorna än bland pojkarna. Den mest tydliga
förändringen kan ses bland de elever som går i gymnasiet. Andelen
gymnasieelever som läser böcker minst en dag i veckan framgår av
tabellen nedan.
Tabell 6.2

Läsning bland gymnasieelever i Sverige 2008/09 till 2013/14

Läser böcker
minst en dag i
veckan

2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014

Samtliga
Pojkar

44
36

42
32

39
28

35
26

33
31

32
28

Flickor

52

50

50

43

35

36

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), Statistiska centralbyrån (SCB)
www.statistikdatabasen.scb.se
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Bland gymnasieeleverna har andel som dagligen läser böcker minskat
från 44 procent 2008/09 till 32 procent 2013/14. Minskningen bland
flickorna är ännu större. Detta kan jämföras med motsvarande statistik
för eleverna i årskurs 4 till 6 som visas i tabell 6.3.
Tabell 6.3

Läsning bland elever i årskurs 4 6 i Sverige 2008/09 till
2013/14

Läser böcker minst
en dag i veckan
Samtliga
Pojkar
Flickor

2008 2009 2009 2010

65
55
75

68
59
78

2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014

67
59
77

66
58
74

69
64
76

68
63
72

Källa: Undersökningarna av barns levnadsförhållanden (Barn-ULF), Statistiska centralbyrån (SCB)
www.statistikdatabasen.scb.se

Bland eleverna i denna ålder anger en stor andel att de läser böcker
minst en dag i veckan. Bland flickorna har en liten minskning ägt rum,
men bland pojkarna har andelen ökat.
6.3. Vilka slutsatser kan vi dra utifrån tillgänglig statistik?
Vilka slutsatser som kan dras beror lite på vilka åldersgrupper som vi
tittar på och vilka tidsperspektiv som vi överblickar. Om man tittar på
utvecklingen så som den täcks under åren 2008 till 2014 för barn och
ungdomar sker inga stora förändringar vad det gäller andelen som läser
böcker ofta. Enbart om vi tittar på gruppen gymnasieelever kan vi se
större förändringar där andelen frekventa läsare minskat. Särskilt
mycket har andelen minskat bland flickorna på gymnasiet.
Om man tittat på utvecklingen över en längre tidsperiod, 1982 till
2014, är förändringarna i befolkningen inte så stora. Om man däremot
under samma tidsperiod tittar på gruppen 16 till 24 år kan men se en
rejäl nedgång av andelen frekventa läsare.
Det är alltså inte i befolkningen som helhet och bland barn i allmänhet som läsvanorna förändrats så mycket utan bland ungdomar.
Denna nedgång förefaller inte vara ett resultat av minskad läsning i de
yngre åldrarna utan något som händer i ungdomsåren. Här finns
antagligen anledning att vidare utforska vad som händer med ungdomars läsning mellan barndom och vuxenliv. Inte minst intressant är
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om detta vikande läsintresse bland ungdomar är något tillfälligt som
hör ungdomsåren till eller om det är en långsiktig trend som på sikt
kommer att påverka läsning i samhället som helhet.
Ytterligare en intressant observation som kan göras är att det inte
är bland pojkarna och de unga männen som andelen frekventa läsare
tycks ha minskat mest utan bland flickor och unga kvinnor. Denna
grupp har förvisso haft en betydligt högre andel frekventa läsare än
bland de unga männen och pojkarna och gruppen har trots nedgången
fortfarande en större andel frekventa läsare än de unga männen och
kvinnorna. Statistiken som presenteras i SCB:s statistik är inte helt i
linje med det som kan utläsas om läsvanor i PIRLS och PISA. Vi
återkommer till detta i kapitel 7.

7. Vad vi vet om läsning bland barn och ungdomar
i Sverige
I detta kapitel sammanfattas, diskuteras och analyserad de resultat och
trender som behandlats i de tidigare kapitlen. Vad är det för trender
som vi kan se och vad kan vi förvänta oss av framtiden?

7.1. Läsförmågans utveckling över tid
Det finns ett relativt rikhaltigt material som har kartlagt läsningen
bland barn, ungdomar och vuxna. Vi har möjlighet att gå tillbaka ända
till början av 70-talet och se hur svenska elever har läst. Allt material är
inte jämförbart över tid, men ger en bild av hur det har sett ut med
läsningen.
I stort kan man konstatera att läsningen i Sverige, både bland
skolelever och vuxna har, i ett internationellt perspektiv, varit god. I de
första IEA-undersökningarna (Thorndike, 1973; Elley, 1992) hade de
svenska eleverna mycket goda resultat. Också i IALS-undersökningen
från 90-talet (OECD/Statistics Canada, 1995; OECD, 1997) tillhörde
Sverige de länder som hade de allra bästa resultaten.
I början på 2000-talet var fortfarande de svenska resultaten goda. I
PISA 2000 (Skolverket, 2001) låg de svenska eleverna bland de som
hade de högsta resultaten på läsprovet och i PIRLS 2001 (Skolverket,
2003) hade de svenska fjärdeklassarna de allra bästa resultaten.
Resultaten från PIRLS innehöll dock också mindre bra resultat. I den
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s.k. TREND-studien som genomfördes samtidigt med PIRLS 2001 var
de svenska tredjeklasserna de enda som hade försämrade resultat i
jämförelse med 1991 (Rosén, Myrberg, & Gustafsson, 2004). De
undersökningar som sedan följde kom successivt att ge allt mer negativa budskap om elevernas läsning. PISA-resultaten försämrades först
inte mycket, men nådde slutligen 2009 ner på OECD:s medelnivå
(Skolverket, 2009). PIRLS-resultaten försämrades också successivt,
men nådde inte under medelvärdet för de deltagande OECD/EUländerna (Skolverket, 2012). Bottennoteringen i dessa sammanhang
var PISA 2012 då det svenska resultat låg tydligt under OECD:s
medelvärde och endast tre OECD-länder hade ett signifikant lägre
medelvärde än Sverige (Skolverket, 2013).
Resultaten i de senaste undersökningarna har gett delvis mer
positiva besked om läsningen i Sverige. I PIAAC-undersökningen av
bl.a. läsning i den vuxna befolkningen låg fortfarande Sverige bland de
länder som hade de högsta resultaten (SCB, 2013). PISA-resultaten
från 2015 visade på en uppgång till en nivå som i stort motsvarade den
från 2009 (Skolverket, 2016). PIRLS 2016 visade sedan också på ett
uppgående resultat (Skolverket, 2017a).
Även om de senaste undersökningarna gett positiva besked om
läsningen är den nivå som läsningen nu är på enligt dessa undersökningar i PISA:s fall sämre än vad den har varit i början på 2000-talet.
I PIRLS fall är nu nivån ungefär den samma som den var år 2001, men
vi vet inte hur den kan relateras till ännu tidigare IEA-undersökningar.
Några intressanta observationer kan göras om man ser på helheten
av de internationella läsundersökningar som gjorts. De yngre eleverna
i Sverige verkar i de flesta fall klara sig bättre i jämförelse med de äldre
eleverna. Detta var ett mönster som redan syntes i den första internationella läsundersökningen i ”Six Subject Study” (Thorndike, 1973;
Hansson, 1975). Nedgången som vi har sett i PISA har varit mer
allvarlig än den nedgång som vi sett bland de yngre eleverna i PIRLS.
Man skulle kunna hävda att detta är relaterat till alla de utmaningar som
ungdomar i puberteten står inför, men man kan då också hålla i minnet
att nedgången inte bara varit i relation till de egna resultaten utan också
till andra länder. Ungdomar i många andra länder tycks ha klarat de
utmaningar som det innebär att vara ung och klara skolan bättre än vad
de svenska ungdomarna har gjort.
Ytterligare en reflektion kring läsningen i PIRLS och PISA kan
göras i relation till målen för den svenska skolan. Varken PIRLS eller
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PISA utgår ifrån den svenska läroplanen. Vad som mäts är alltså inte i
strikt mening läroplanens uppfyllande utan uppfyllandet av läsning så
som det beskrivs i PIRLS och PISA:s ramverk. Hur ramverken i PIRLS
och PISA står i relation till den svenska läroplanen har dock behandlats
i alla de svenska rapporter som redogjort för undersökningarnas
resultat. En särskild analys gjordes också 2006 av skillnader och likheter mellan internationella jämförande studier och nationella kursplaner med avseende på läsförståelse (Skolverket, 2006). Samtliga dessa
analyser har pekat på en del skillnader mellan de svenska läroplanerna
och PISA och PIRLS sätt att definiera läsning, men har framförallt
betonat de huvudsakliga likheterna.
Om man jämför andelen svaga läsare enligt PISA och PIRLS med
andelen elever som inte uppnår kravnivån/godkäntnivån i läsning i de
nationella proven i svenska och svenska som andra språk i årskurs 3
och 9 kan noteras att dessa andelar i många fall verkar vara lägre. Nu
går det inte att jämföra dessa grupper så enkelt. Att inte uppnå
kravnivån i årskurs 3 och godkäntnivån i årskurs 9 är inte samma sak
som att ligga under nivå 2 i PISA och på eller under elementär nivå i
PIRLS. Man kan misstänka att både PIRLS och PISA är svårare prov
än de nationella proven (Fatheddine, 2012). Den kritik som också förts
fram emot de nationella proven har handlat om att elever med
svårigheter inte upptäcks (Herkner, 2011; Herkner, Westling Allodi &
Olofsson, 2014) och att proven är för lätta (SOU 2016:25).
7.2. Läsvanor och läsintresse
Läsvanor, läsintresse och läsförmåga hänger samman. Resultaten både
från PIRLS och PISA visar entydigt att de som läser mer också läser
bättre liksom att de som är positiva till läsning läser bättre än de som
är mindre positiva. Vad som kommer först i detta sammanhang kan
man tvista om. Läser man bra för att man tycker om att läsa eller tycker
man om att läsa för att man läser bra. Ett fruktbart sätt att se på dessa
sammanhang kan antagligen vara att utgå ifrån den s.k. Matteuseffekten. Matteuseffekten är en beskrivning av de negativa spiraler som
uppstår när de svaga läsarna läser lite eftersom de tycker att det är svårt
att läsa och eftersom de läser lite får de inte den träning de behöver och
deras läsning försvagas ytterligare (Stanovich, 2000). Den negativa
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spiralen kan alltså brytas både genom att stimulera till mer läsning och
genom att förbättra läsförmågan.
PIRLS har undersökt elevernas läsvanor och läsintresse vid varje
undersökningstillfälle och visat på en successiv nedgång av hur
frekvent olika typer av material läses. Likaså har PIRLS kunnat peka på
ett fallande läsintresse. I PISA är de senaste data om läsvanor och
läsintresse dock från 2009. Vad som kunde utläsas av dessa resultat var
också en nedgång i läsningen av olika typer av material och mindre
intresse för läsningen. Särskilt syntes detta bland pojkarna.
Resultaten från PIRLS och PISA står inte direkt i överensstämmelse med de data som framkommer från SCB:s undersökningar
av levnadsvillkor. SCB:s siffror visar en nedgång bland ungdomar,
alltså delvis i den grupp som täcks i PISA, men inte av den grupp som
täcks i PIRLS. Framförallt visar inte SCB:s statistik på samma förändring bland pojkarna som PISA gör utan anger snarare att det är
flickornas läsvanor som förändrats mest. Nu är dock inte data från
dessa olika källor helt jämförbara. Framförallt är PISA-data i detta
sammanhang relativt gamla och baserade på två mättillfällen. Samtidigt
är både PISA och PIRLS data mer detaljerade än vad SCB-data är.
SCB-data bygger enbart på en fråga om man läser böcker varje vecka.
SCB har heller inte frågat om intresset för läsning så som gjorts i
PIRLS och PISA. Denna osäkerhet som ändå finns ger anledning att
noggrant analyser nya PISA-data när de publiceras 2019. Hur
omfattande är nedgången i läsningen och är det pojkarna eller flickorna
som detta berört mest.
7.3. Framtiden?
Det finns en omfattande tro på läsning som en viktig förmåga som
både påverkar enskilda individer och samhället som helhet. Detta finns
också styrkt med forskning som visar på kopplingar mellan individers
möjligheter och deras läsförmåga samt samhällens utvecklingspotential och befolkningens läsförmåga (EU High Level Group of
Experts on Literacy, 2012; UNESCO, 2006). Att de svenska elevernas
läsning under flera år har försämrats har följaktligen varit dåliga
nyheter. De goda nyheterna är att den nedåtgående trenden nu brutits.
Att den brutits i både PIRLS och PISA kan ge en viss tillförsikt att det
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inte bara handlar om tillfälligheter utan kan vara början på en trendvändning. Det är viktigt att också konstatera att PIAAC visade att
läsförmågan i befolkningen som helhet fortfarande var mycket god
2013.
Trots denna tillförsikt kan det också vara på plats med en viss
skepticism. Det har funnits många olika förklaringar till den nedgång
som tidigare har skett i läsning. Sådana förklaringar har behandlat
förändrade arbetsformer i skolan, bristande motivation, förändrade
läsvanor och minskad likvärdighet (Skolverket, 2010a). När nu resultaten möjligen vänder är ju frågan om också de faktorer som kan ha
orsakat nedgången har förändrats.
Vad det gäller arbetsformer i skolan finns lite fakta som kan ge oss
en översiktlig bild av hur undervisningen sker i svenska klassrum. I en
kunskapsöversikt från Skolverket 2007 kunde konstateras att elevernas
individuella egna arbete ökat i omfattning medan lärarens roll har
minskat. I kunskapsöversikten beskrevs svenskundervisningen under
de senare skolåren på följande sätt: ”Sammanfattningsvis visar undersökningarna att en stor del av ansvaret för elevernas lärande delegeras
till läromedel och till eleverna själva. Eleverna arbetar i stor utsträckning ensamma med i stort sett samma uppgifter och anpassning av
undervisningen avser huvudsakligen i vilken ordning och på vilken tid
uppgifterna ska utföras. Eleverna arbetar ofta med att lösa uppgifter av
olika slag, men de får sällan undervisning i form av strategier för hur
uppgifterna ska lösas. Brist på explicit undervisning i litteraturläsning
och i skrivande är gemensam för de flesta undersökningar”(Skolverket,
2007c, s. 116). Denna typ av individualisering, i bemärkelsen individuellt arbete, har ett negativt samband med elevernas prestationer
(Skolverket, 2009). Många studier (se t.ex. Hattie, (2007) har visat
betydelsen av aktiva lärare som tar sitt ansvar och har förmåga att
engagera eleverna. Om det är så att elevers ensamarbete varit relativt
utbredd och att den nu minskar kan det vara en faktor som positivt
påverkat läsutvecklingen. Det finns inte någon ordentlig empiri som
kan motsäga eller bekräftar detta.
Problem med elevernas motivation har kunnat påvisas i tidigare
PIRLS och PISA studier (Skolverket, 2015). Motivationen har antagligen både handlat om en djupare skolmotivation och en direkt provmotivation. Det finns flera tecken på att något kan ha hänt med
elevernas motivation. Däremot är det i mindre utsträckning klart om
de ev. förändringarna i motivation handlar om djupare förändringar i
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synen på skola och utbildning eller mer direkt relaterat till att göra
prov.
Trots att vi inte kan tydligt leda i bevis hur eventuella förändringar
i undervisning och i elevernas motivation positivt kan ha påverkat
läsningen finns ändå en viss anledning att se positivt på utvecklingen.
Vad det gäller de två återstående förklaringarna kan finnas anledning
till mer pessimism. Hur ser det ut med läsvanorna och med likvärdigheten?
De mest aktuella data som vi har kring läsvanor och läsmotivation
är ifrån PIRLS 2016. I den undersökningen var de svenska eleverna de
som var minst positiva till läsningen. I en studie baserad på data från
tidigare PIRLS-undersökningarna kunde man se hur ökad datoranvändning lett till förändrade läsvanor som sedan kan antas ha
påverkat läsförmågan negativt (Rosén & Gustafsson, 2016). Även ifall
data från SCB möjligen modifierar vår bild av elevers läsvanor något
finns anledning att fundera över hur läsmotivationen kan förbättras.
Om resultaten i läsning ska utvecklas och komma upp på de nivåer där
svenska elever varit tidigare så är det svårt att tro att detta kan ske utan
en stark motivation, ett stort intresse för läsning och ökad läsning. Här
finns en tydlig utmaning inte bara för skolan utan också för föräldrar
och samhället i stort.
Likvärdigheten har framförallt undersökts i samband med PISAundersökningarna. I PISA 2009 kunde ses hur likvärdigheten försämrats när man tittade på elevernas läsning. I PISA 2015 har liknande
observationer kunnat göras vad det gäller elevernas kunskaper i naturvetenskap. Resultaten i matematik från 2012 skiljer sig lite från de i
läsning och naturvetenskap då elevernas resultat i detta ämne verkar
vara mindre beroende av hemförhållandena än de andra ämnena. En av
de viktigaste lärdomarna av drygt 15 år av PISA-undersökningar är att
likvärdighet och goda resultat i övrigt tycks hänga samman (Karlsson
& Oskarsson, 2018). Det går att skapa goda resultat med låg grad av
likvärdighet, men det är svårare. Dessutom är det ju tveksamt hur
mycket kvalité som man kan hävda att ett utbildningssystem har om
skillnaderna är mycket stora mellan olika grupper av elever. Det är
viktigt att komma ihåg att när de svenska resultaten var riktigt bra i
olika internationella undersökningar var också likvärdigheten bättre i
den svenska skolan än vad den har varit under senare år.
Inför framtiden finns alltså anledning att tro att de svenska
elevernas läsning kan ytterligare förbättras och att den nedåtgående
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trenden har brutits. Men för att det verkligen långsiktigt ska lyckas
krävs antagligen att elevernas läsvanor förändras och att deras inställning till läsning blir mer positiv. Likaså krävs att skillnader mellan
skolor och elevgrupper inte växer mer utan att dessa minskar och
graden av likvärdighet ökar i den svenska skolan.
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Barns och ungas reflektioner
kring läsning

Man måste läsa, annars får man inget jobb, inga pengar, inget hem.
elev, årskurs 5

I samtal med barn och unga framkommer många klokheter. Det är lätt
att som vuxen tro att ”man vet bäst”, men många gånger har barnen
och ungdomarna själva de bästa lösningarna.
Detta underlag utgår från de fokusgruppssamtal med elever i årskurs 1–8, som vi genomförde i Stockholmsregionen, samt en mindre
enkätundersökning bland elever i samma årskurser. De frågor vi
ställde var bland annat vad eleverna gillade att läsa, om de läste böcker
digitalt eller på papper, om de tipsade varandra om bra böcker, läste
tillsammans, hur de läste i skolan och om de kunde komma på något
tips till andra barn och unga som inte läser så mycket eller som inte
gillar läsning om hur man kan komma igång med sin läsning.
Vi kan konstatera att bland de elever vi har frågat har många
kunskap om varför det är viktigt att läsa, både de som inte läser så
mycket och de som är storläsare.
Läsningen sker framförallt i skolan, men när de väl läser på fritiden
läser de på en bekväm plats – i sängen och i soffan – eller på vägen till
och från skolan. De läser även på loven när de kommer från de miljöer
de normalt sett befinner sig i och då de inte har andra aktiviteter som
pockar på deras uppmärksamhet. Förutom själva platsen är även
omgivande ljudnivå viktig för dem; det ska antingen vara helt tyst, lite
ljud omkring eller avskärmat med hjälp av musik i hörlurar. Eleverna
läser pappersböcker, serier, tidningar och digitala böcker eller annat
på internet. Vissa läser enbart digitalt, andra läser enbart på papper och
vissa blandar. Läsappar är vanliga, framför allt bland yngre barn. En
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del lyssnar på ljudböcker, vissa som stöd vid textläsning andra lyssnar
bara.
För att ge en bild av vad som framkom under mötena med eleverna
har vi gjort en kortare sammanställning av elevernas tankar och synpunkter och samlat detta under fyra rubriker:
• Vad lockar till läsning?
• Vad känner du när du läser?
• Barns och ungas tips till andra barn och unga som har svårt att
komma igång med läsningen.
• Barns och ungas tankar om hur vuxna kan stötta deras läsning.

Vad lockar till läsning?
• Igenkänning.
• Spänning.
• När man kommer in i boken, då ser man egna bilder och kommer
in i en egen värld.
• Man lär sig nya ord.
• Att det läskiga i böcker kan bli läskigt på riktigt (man kan vara rädd
att någon är i badrummet).
• Att försvinna in i annan värld.
• Ibland mår jag inte så bra, tycker den [boken] är bra och förklarar
mycket.
• [om en bok-serie] de innehåller allt jag vill ha i en bok (humor,
sarkasm, vänskap, action med mera) och jag känner mig alltid
hemma när jag kommer tillbaka för att läsa om dem.

Vad känner du när du läser?
• Det beror på om boken är bra eller inte, men för det mesta känner
jag mig smart.
• Tankefri.
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• Att man vill bara komma till slutet för att det är så långtråkigt.
• Uttråkad.
• I början kan det vara spännande, men till slut tröttnar jag.
• Att jag blir tvingad till det.
• Det beror på. Om jag läser en bra bok får jag inlevelse och jag vill
bara läsa mer men om jag läser en dålig bok slutar jag bara läsa.
• Avslappnad och lugn.
• Jag brukar känna mig uppslukad, avslappnad och glädje för att man
kommer in i boken och då känns det som att man är med där på
plats där det utspelar sig. Eller att man är den personen som det
handlar om.
• Jag känner mig trött för det är inte roligt att läsa.
• Att jag hela tiden lär mig kunskap.
• Allt blir lugnt.
• Om det är en bra bok, glad och exalterad, annars trött, uttråkad
och har svårt att koncentrera mig.
• Duktig.
• Det är tråkigt och jobbigt.
• Jag känner mig lugn. Jag fokuserar inte på saker som gör mig
stressad.
• Känner ofta det jag läser. Om det är en ledsen bok känner jag mig
ledsen.
• Som om jag försvinner från verkligheten.
• Lugn och ro och glädje. Jag kan koppla bort från omvärlden.
• Mysig. Man connectar till världen och personerna.
• Trötthet, rastlöshet.
• Koncentrerad.
• Att jag är helt borta från världen och tappar bort tiden.
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• Jag känner att jag ibland lär mig någonting om jag läser en bok som
tar plats i andra länder.

Barns och ungas tips till andra barn och unga
som har svårt att komma igång med läsningen
• Ta bort distraktioner och läs 15 minuter varje dag. Det behöver
inte vara en timme.
• Läs regelbundet så kommer du ihåg vad du läste senast och då blir
det roligare.
• Våga lägga tid på att hitta den rätta boken, och att lägga ifrån dig
all elektronik!
• Läs samma bok i ett tjejgäng. Det blir roligare när man kan prata
om den.
• Döm inte boken efter de första sidorna utan läs några kapitel så du
hinner förstå boken och få känsla för den.
• Läs det som intresserar dig. I mobilen kan du ladda ner appar som
har en ”massa” böcker.
• Testa många olika sorters böcker.
• Var tålmodig och ha en positiv inställning.
• Har du problem med läsningen? Se filmen först och läs boken sen.
• Allt handlar om att hitta den specifika boken som gör att allt
”klickar”. Så det är bara att försöka leta i genrer man tycker om och
förhoppningsvis hittat man något som gör att man vill fortsätta.
• Skapa ett eget belöningssystem, när du läst en bit, ta en kaka.
• Hitta en bok som verkar intressant.
• Fråga någon som känner dig om boktips.
• Zlatanboken.
• Läs första sidan i flera böcker tills du hittar den rätta.
• Ha alltid en bok/serie i gång.
• Tränar du på att läsa så blir det lättare att läsa.
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• Lyssna på boken samtidigt som du läser den.
• Ladda ner appen Tachiyomi (gratis manga).
• Läs i grupp!
• Börja med lätt bok och välj sedan allt svårare böcker.
• Man ska ha en bok man gillar och ta pauser ibland när man läser så
det inte blir långtråkigt.
• Läsa om saker man tycker är roliga, det blir lättare.
• Läs serietidningar!
• Skriv en egen bok!
• Läs roliga böcker!
• Testa läsa olika böcker för att se vad du tycker om.
• Försöka hitta en spännande och intressant bok, det gör det lättare
att tycka att det är kul.
• Liksom börja med 20 sidor per dag och sen bara försök med mer.
• Fråga efter boktips och börja med kanske en lagom tjock bok, Det
viktigaste: bli inte tvingad, Gör det om du känner för det.
• Läs bra böcker och läs ofta!
• Hatar man något har man gjort det för lite – hitta din stil!
• Försök att visualisera det du läser.
• Hitta en bekväm plats att sitta på.
• Inte tvinga sig till att läsa, men ge boken tid.
• Det handlar om rutiner. Har man rutiner för läsning kommer man
in i det.
• Man kanske kan börja läsa på fritiden.
• Läs bara. Det är bra och du blir smart.
• Bestäm dig att det är spännande fast det inte är det.

289

Bilaga 3

SOU 2018:57

Barns och ungas tankar om hur vuxna kan stötta deras
läsning
• Börja läsa tidigt med små barn, läs för dem och gå med dem till
biblioteket.
• Det måste finnas kravlös läsning i skolan. Det känns nu som enda
motivationen för att läsa i skolan är att få bra betyg, allt i skolan
bedöms.
• Det är bättre att någon annan/skolbibliotekarie håller i boksamtal
(eleverna upplever att de blir bedömda på allt de säger och säger
vad som förväntas av dem, de vågar inte vara spontana).
• Fortsätta läsa även på högstadiet, nu läser man bara i skolan på lågoch mellanstadiet.
• Locka till läsning med tävlingar och pris.
• Skapa fler tysta rum i biblioteken så man kan plugga där.
• Ha fler författarbesök.
• Hitta böcker som barnen/ungdomarna tycker är intressanta.
• Ha läslektioner!
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Statens offentliga utredningar 2018
Kronologisk förteckning

1. Ett reklamlandskap i förändring
– konsumentskydd och tillsyn i en
digitaliserad värld. Fi.
2. Stärkt straffrättsligt skydd
för blåljusverksamhet och andra
samhällsnyttiga funktioner. Ju.
3. En strategisk agenda
för internationalisering. U.
4. Framtidens biobanker. S.
5. Vissa processuella frågor på
socialförsäkringsområdet. S.
6. Grovt upphovsrättsbrott och
grovt varumärkesbrott. Ju.
7. Försvarsmaktens långsiktiga
materielbehov. Fö.
8. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet
2018. Beslut under osäkerhet. M.
9. Ökad trygghet för studerande som
blir sjuka. U.
10. Myndighetsgemensam indelning –
samverkan på regional nivå. Volym 1.
Myndighetsgemensam indelning –
författningsändringar till följd av ny
landstingsbeteckning. Volym 2. Fi.
11. Vårt gemensamma ansvar
– för unga som varken arbetar eller
studerar. U.
12. Uppdrag: Samverkan 2018.
Många utmaningar återstår. A.
13. Finansiering av infrastruktur
med skatt eller avgift? Fi.
14. Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen – en utvärdering. Fi.
15. Mindre aktörer i energilandskapet
– genomgång av nuläget. M.
16. Vägen till självkörande fordon –
introduktion. Del 1 + 2. N.
17. Med undervisningsskicklighet
i centrum – ett ramverk för lärares
och rektorers professionella
utveckling. U.

18. Statens stöd till trossamfund i ett
mångreligiöst Sverige. Ku.
19. Forska tillsammans – samverkan
för lärande och förbättring. U.
20. Gräsrotsfinansiering. Fi.
21. Flexibel rehabilitering. A.
22. Ett ordnat mottagande – gemensamt
ansvar för snabb etablering eller
återvändande. A.
23. Konstnär – oavsett villkor? Ku.
24. Tid för utveckling. A.
25. Juridik som stöd för förvaltningens
digitalisering. Fi.
26. Några frågor i skyddslagstiftningen.
Fö.
27. Ekonomiska sanktioner mot
terrorism. UD.
28. En nationell alarmeringstjänst
– för snabba, säkra och effektiva
hjälpinsatser. Ju.
29. Validering i högskolan – för
tillgodoräknande och livslångt
lärande. U.
30. Förenklat förfarande vid vissa beslut
om hemlig avlyssning. Ju.
31. En lag om operativt militärt stöd
mellan Sverige och Finland. Fö.
32. Ju förr desto bättre – vägar till en
förebyggande socialtjänst. S.
33. Aggressionsbrottet och ändringar
i Romstadgan. Ju.
34. Vägar till hållbara vattentjänster. M.
35. Ett gemensamt
bostadsförsörjningsansvar. N.
36. Rätt att forska. Långsiktig reglering
av forskningsdatabaser. U.
37. Att bryta ett våldsamt beteende
– återfallsförebyggande insatser
för män som utsätter närstående
för våld. S.

38. Styra och leda med tillit.
Forskning och praktik. Fi.
39. God och nära vård.
En primärvårdsreform. S.
40. Vissa fredspliktsfrågor. A.
41. Statliga skolmyndigheter.
– för elever och barn i en bättre skola.
U.
42. Tryggad tillgång till kontanter. Fi.
43. Statliga servicekontor
– mer service på fler platser. Fi.
44. Möjligt, tillåtet och tillgängligt
– förslag till enklare och flexiblare
upphandlingsregler och vissa regler
om överprövningsmål. Fi.
45. Behandling av personuppgifter vid
Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
A.
46. En utvecklad översiktsplanering.
Del 1: Att underlätta efterföljande
planering. Del 2: Kommunal reglering
av upplåtelseformen. N.
47. Med tillit växer handlingsutrymmet.
– tillitsbaserad styrning och ledning
av välfärdssektorn. Fi.
48. En lärande tillsyn. Statlig granskning
som bidrar till verksamhetsutveckling
i vård, skola och omsorg. Fi.
49. F-skattesystemet
– några särskilt utpekade frågor. Fi.
50. Ett oberoende public service för alla
– nya möjligheter och ökat ansvar. Ku.
51. Resurseffektiv användning av
byggmaterial. N.
52. Behandling av personuppgifter
vid Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys. S.
53. Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m. S.
54. En effektivare kommunal räddningstjänst. Ju.
55. Styrning och vårdkonsumtion
ur ett jämlikhetsperspektiv.
Kartläggning av socioekonomiska
skillnader i vårdutnyttjande och
utgångspunkter för bättre styrning. S.
56. Bättre kommunikation för fler
investeringar. UD.

57. Barns och ungas läsning
		– ett ansvar för hela samhället. Ku.

Statens offentliga utredningar 2018
Systematisk förteckning

Arbetsmarknadsdepartementet
Uppdrag: Samverkan 2018.
Många utmaningar återstår. [12]
Flexibel rehabilitering. [21]
Ett ordnat mottagande – gemensamt
ansvar för snabb etablering eller
återvändande. [22]
Tid för utveckling. [24]
Vissa fredspliktsfrågor. [40]
Behandling av personuppgifter vid
Myndigheten för arbetsmiljökunskap.
[45]
Finansdepartementet
Ett reklamlandskap i förändring
– konsumentskydd och tillsyn
i en digitaliserad värld. [1]

Med tillit växer handlingsutrymmet.
– tillitsbaserad styrning och ledning
av välfärdssektorn. [47]
En lärande tillsyn. Statlig granskning som
bidrar till verksamhetsutveckling i
vård, skola och omsorg. [48]
F-skattesystemet
– några särskilt utpekade frågor. [49]
Försvarsdepartementet
Försvarsmaktens långsiktiga
materielbehov. [7]
Några frågor i skyddslagstiftningen. [26]
En lag om operativt militärt stöd
mellan Sverige och Finland. [31]
Justitiedepartementet

Myndighetsgemensam indelning – samverkan på regional nivå. Volym 1.
Myndighetsgemensam indelning –
författningsändringar till följd av ny
landstingsbeteckning. Volym 2. [10]

Stärkt straffrättsligt skydd
för blåljusverksamhet och andra
samhällsnyttiga funktioner. [2]

Finansiering av infrastruktur
med skatt eller avgift? [13]

En nationell alarmeringstjänst
– för snabba, säkra och effektiva
hjälpinsatser. [28]

Bidragsbrott och underrättelseskyldighet vid felaktiga utbetalningar från
välfärdssystemen – en utvärdering. [14]
Gräsrotsfinansiering. [20]
Juridik som stöd för förvaltningens
digitalisering. [25]
Styra och leda med tillit.
Forskning och praktik. [38]

Grovt upphovsrättsbrott och
grovt varumärkesbrott. [6]

Förenklat förfarande vid vissa beslut
om hemlig avlyssning. [30]
Aggressionsbrottet och ändringar
i Romstadgan. [33]
En effektivare kommunal räddningstjänst.
[54]

Tryggad tillgång till kontanter. [42]

Kulturdepartementet

Statliga servicekontor
– mer service på fler platser. [43]

Statens stöd till trossamfund i ett
mångreligiöst Sverige. [18]

Möjligt, tillåtet och tillgängligt
– förslag till enklare och flexiblare
upphandlingsregler och vissa regler
om överprövningsmål. [44]

Konstnär – oavsett villkor? [23]
Ett oberoende public service för alla
– nya möjligheter och ökat ansvar.
[50]
Barns och ungas läsning
		– ett ansvar för hela samhället. [57]

Miljö- och energidepartementet
Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2018.
Beslut under osäkerhet. [8]
Mindre aktörer i energilandskapet
– genomgång av nuläget. [15]
Vägar till hållbara vattentjänster. [34]
Näringsdepartementet
Vägen till självkörande fordon –
introduktion. Del 1 + 2. [16]
Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar.
[35]
En utvecklad översiktsplanering.
Del 1: Att underlätta efterföljande
planering. Del 2: Kommunal reglering
av upplåtelseformen. [46]
Resurseffektiv användning av
byggmaterial. [51]
Socialdepartementet
Framtidens biobanker. [4]
Vissa processuella frågor på socialförsäkringsområdet. [5]
Ju förr desto bättre – vägar till
en förebyggande socialtjänst. [32]
Att bryta ett våldsamt beteende
– återfallsförebyggande insatser
för män som utsätter närstående
för våld. [37]
God och nära vård. En primärvårdsreform.
[39]
Behandling av personuppgifter
vid Myndigheten för vårdoch omsorgsanalys. [52]
Översyn av maskinell dos, extempore,
prövningsläkemedel m.m. [53]
Styrning och vårdkonsumtion
ur ett jämlikhetsperspektiv.
Kartläggning av socioekonomiska
skillnader i vårdutnyttjande och
utgångspunkter för bättre styrning.
[55]
Utbildningsdepartementet
En strategisk agenda
för internationalisering. [3]

Ökad trygghet för studerande
som blir sjuka. [9]
Vårt gemensamma ansvar
– för unga som varken arbetar eller
studerar. [11]
Med undervisningsskicklighet
i centrum – ett ramverk för lärares
och rektorers professionella
utveckling. [17]
Forska tillsammans – samverkan
för lärande och förbättring. [19]
Validering i högskolan – för tillgodoräknande och livslångt lärande. [29]
Rätt att forska. Långsiktig reglering av
forskningsdatabaser. [36]
Statliga skolmyndigheter.
– för elever och barn i en bättre skola.
[41]
Utrikesdepartementet
Ekonomiska sanktioner mot terrorism. [27]
Bättre kommunikation för fler
investeringar. [56]
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Projektansökan - E-handels och logistikprojekt
i Jönköpings län
Diarienummer: RJL 2018/784
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
 Bevilja Region Jönköpings län 2 349 577 kr under
förutsättning att övrig medfinansiering infrias.
Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1.
Sammanfattning
Baserat på underlag i en ansökan beslutade ANA nämnden 25
april 2018, att godkänna ett projektbelopp på 2 MSEK, i enlighet
med den budget kopplat till kostnaderna för de då planerade
aktiviteterna och för projektorganisationen.
Detta beslut gäller den utökning av projektbeloppet, som blir
följden av den omarbetade projektplanen och aktiviteterna för att
uppnå visionen enligt informationen i ärendet nedan.
Beslutsunderlag
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Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Projektansökan - E-handels och logistikprojekt i Jönköpings län
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
 Beviljar Region Jönköpings län 2 349 577 kr under förutsättning att övrig
medfinansiering infrias. Finansiering sker ur det statliga anslaget 1:1.

Sammanfattning
Baserat på underlag i en ansökan beslutade ANA nämnden 25 april 2018, att
godkänna ett projektbelopp på 2 MSEK, i enlighet med den budget kopplat till
kostnaderna för de då planerade aktiviteterna och för projektorganisationen.
Detta beslut gäller den utökning av projektbeloppet, som blir följden av den
omarbetade projektplanen och aktiviteterna för att uppnå visionen enligt
informationen i ärendet nedan.

Information i ärendet
I samband med att Region Jönköpings län, med kort varsel, tog över
projektägarskapet från ALMI framförde Tillväxtverket mycket synpunkter på
projektansökan. Därför togs beslut att fördröja inlämnandet till ERUF till 201809-17. En arbetsgrupp bestående av projektets nuvarande tre samverkansparter,
Region Jönköping, Science Park och Jönköpings tekniska högskola plus de större
finansiärerna har utifrån projektets vision ”Jönköpings län är ett nationellt ledande
kunskaps- och utvecklingscentrum inom digitala affärer och logistik”, arbetat
fram skarpare målformuleringar och bättre anpassade aktiviteter för att uppnå
målen.
Det nya Delmål 1 handlar om, att genom forskning inom området och en
nödvändig prioritering, gemensamt satsa på några utvecklingsområden. Genom
delmålets aktiviteter når vi rätt ”höjd” i projektet och skapar den nödvändiga
övergripande målbilden, som krävs för att få bästa resultat inom de två andra
delmålen i arbetet med länets företag. Tydligheten i det nya Delmål 1 fanns inte
med i förra ansökan.
I Delmål 2 är själva målsättningen ganska lik förra ansökan, men aktiviteterna har
omarbetats och förtydligats och processen för att expandera, bredda och utveckla
företagsnätverket till att inkludera 200 företag är mycket tydligare. Länets
samtliga 13 kommuner kommer, genom sina näringslivsfunktioner, att ha ett
aktivt deltagande och därigenom erbjuda bästa kopplingen till de aktuella
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företagen. Etableringen av en kunskapsnod är en garant för att vi når långsiktighet
och bestående kompetens inom detta viktiga område.
Delmål 3 har också förtydligats vad det gäller utvecklingen av de metoder och
insatser som kommer att krävas för att skapa bättre och anpassade hållbara
processer och affärsmodeller för aktuella företag. Inom delmålet kommer en stor
del forskning att ligga till grund för vidareutveckling av metoder och processer,
som sedan verifieras och förbättras genom de piloterna som ingår i aktiviteterna.
Projektet innehåller fler och mer omfattande aktiviteter än tidigare och kräver
därför en annan organisation. Dels för att hålla ihop alla delar och kunna
upprätthålla en styrmodell, så alla delar i projektet samverkar och dels för att på
ett bra sätt kunna ta hand om resultatet löpande under projektet.

Beslutsunderlag
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Projektuppgifter
Projektnamn

Projektägare

E-handels och Logistik.i Jönköpings Län

Region Jönköpings

År och månad för projektstart

År och månad för projektavslut

2018-10-01

2021-12-31

Status

Diarienummer

Tillägg

RJL 2018/784

Historik
Tidigare beslut

Utbetalda medel

2018-04-25

-

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet

Aneby

Eksjö

Gnosjö

Gislaved

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd

Vetlanda

Mullsjö

Jönköpings

län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Baserat på underlag i en ansökan beslutade ANA nämnden 25 april 2018, att godkänna
ett projektbelopp på 2 MSEK, i enlighet med den budget kopplat till kostnaderna för
de då planerade aktiviteterna och för projektorganisationen.
I samband med att Region Jönköpings län, med kort varsel, tog över
projektägarskapet från ALMI framförde Tillväxtverket ganska mycket synpunkter på
projektansökan. Det gällde allt från bristande övergripande beskrivningar av mål,
delmål, syfte osv, till avsaknaden av detaljer kring aktiviteter och budget. Som
nybliven projektägare blev tidsramen för tight, så beslut togs att fördröja
inlämnandet till ERUF till 2018-09-17 och fram till det datumet gå igenom målbilder
och behovet av aktiviteter osv. och samtidigt förtydliga beskrivningen av dessa.
Redan i maj startades, under ledning av Region Jönköpings län, en arbetsgrupp
bestående av representanter för de tre i projektet aktuella samarbetsparter. I
arbetsgruppen har också projektets större finansiärer deltagit.
Arbetsgruppens tydliga uppdrag var, att i enlighet med projektets vision
”Jönköpings län är ett nationellt ledande kunskaps- och utvecklingscentrum inom
digitala affärer och logistik”, ta fram skarpare målformuleringar och bättre
anpassade aktiviteter för att uppnå målen. Den totala genomlysningen av projektet
har, utan att ändra på den ursprungliga visionen, lett fram till en skarp ansökan
med en tydligare och uppnåelig målbild, tydliga aktiviteter kopplade till målen
och en budget kopplad till varje aktivitet. Genom forskning, kompetenshöjning och
företagsstödjande aktiviteter m.m. kommer länet att förflytta sig mot en ledande
position inom området.
Det nya Delmål 1 handlar om, att genom forskning inom området och en nödvändig
prioritering, gemensamt satsa på några utvecklingsområden. För att nå målet om att
förstärka vår position och bli en naturlig ledare inom digitala affärer och
logistik, så krävs även mycket samverkan både nationellt och internationellt. Genom
delmålets aktiviteter når vi rätt ”höjd” i projektet och skapar den nödvändiga
övergripande målbilden, som krävs för att få bästa resultat inom de två andra
delmålen i arbetet med länets företag. Tydligheten i det nya Delmål 1 fanns inte
alls med i förra ansökan.
I Delmål 2 är själva målsättningen ganska lik förra ansökan, men aktiviteterna har
omarbetats och förtydligats och processen för att expandera, bredda och utveckla
företagsnätverket till att inkludera 200 företag är mycket tydligare. Inom delmålen
© Region Jönköpings län RjL5148 Version 1 2016.02

UNDERLAG TILL PROJEKTBESLUT

2(4)

kommer länets samtliga 13 kommuner, genom sina näringslivsfunktioner, att ha ett
aktivt deltagande och därigenom få absolut bästa kopplingen till de aktuella
företagen, i länets alla hörn. Etableringen av en kunskapsnod är en garant för att
vi når långsiktighet och bestående kompetens inom detta viktiga område.
Delmål 3 har också förtydligats vad det gäller utvecklingen av de metoder och
insatser som kommer att krävas för att skapa bättre och anpassade hållbara
processer och affärsmodeller för aktuella företag. Inom delmålet kommer en stor del
forskning att ligga till grund för vidareutveckling av metoder och processer, som
sedan verifieras och förbättras genom de olika piloterna som ingår i aktiviteterna.
Det projekt som mejslats fram under senaste halvåret har en helt annan höjd och
komplexitet, innehåller fler och mer omfattande aktiviteter än det tidigare och
kräver därför en annan organisation än den som planerats för i förra versionen av
projektet. Dels för att hålla ihop alla delar och kunna upprätthålla en styrmodell,
så alla delar i projektet samverkar och får en naturlig koppling till varandra och
dels för att på ett bra sätt kunna ta hand om resultatet löpande under projektet.
Då skapas goda förutsättningar för resultat och överlevad även på lång sikt.
Region Jönköpings län deltar i och finansierar flera olika utvecklingsprojekt, som
har sitt fokus inom digitaliseringsomådet. Transform to AAA fokuserar på
kompetenshöjning för de som arbetar i företagen. Inkomst 4.0 innebär aktiviteter
som ska höja nivån för affärsstödjande system och processer i företagen.
Tillsammans med det här projektet, e-handel och logistik som stärker
digitaliseringen av företagens varuflöden så kompletterar de varandra i en
digitalisering av länets företagsverksamhet.
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS

ENLIGT TIDIGARE BESLUT:
Ansökan kopplar tydligt mot RUS ambition att utveckla länets näringsliv. Projektet
är viktigt både när det gäller delstrategi: En internationellt ledande
industriregion och delstrategi: Ett breddat näringsliv med betoning på
kunskapsintensiva företag. Projektet kommer även att öka attraktiviteten för nya
etableringar av företag högre upp i värdekedjan inom e-handel och logistik enligt
den senare delstrategin.
För att länets företag ska nå den konkurrenskraft som krävs, behöver nytänkande och
omställning ske. Den digitala utvecklingen skapar både hot och möjligheter och för
de företag som är projektets målgrupp kommer aktiviteter att genomföras som för en
del blir avgörande för företagens fortlevnad. Så viktig är den omställningen till
nya sätt att bedriva handel för företagen. I projektet arbetas det fram metoder och
arbetssätt som kommer att öka kompetensen och därmed konkurrenskraften hos
deltagande företag. Förutsättningarna för en överlevnad på längre sikt stärks genom
bredden och kompetensen hos de samverkande parterna.
Ansökan är kopplad till:

Arbetsmarknad/näringsliv

Utbildning/forskning

Attraktivitet

Folkhälsa och sjukvård

Kommunal utveckling

Infrastruktur

Avstämning har skett med

Utbildning och kultur

Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet

ENLIGT TIDIGARE BESLUT:
Branschens företag har traditionellt en kraftig snedfördelning bland de anställda
där en stor majoritet är män. Digitaliseringen i sig skapar stora förutsättningar
för nya arbetsuppgifter som eliminerar genusperspektivet. Teknikutvecklingen med
högre automatiserinsgrader i branschen bidrar i samma riktning. En höjd
kunskapintensitet bland företagen stärker vidare en könsneutral rekryteringspolicy.
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

ENLIGT TIDIGARE BESLUT:Projektet kommer att ställa krav på ökad kompetens inom
deltagande företag avseende de horisontella kriterierna och vilka möjligheter som
nya arbetsprocesser och automation skapar. Ansatsen i skrivningarna är bra men
kommer att behöva följas noga under projektets genomförande.
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)
© Region Jönköpings län RjL5148 Version 1 2016.02
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Förlag till särskilda villkor för beslut

Eventuellt beslutad finansiering verkställs endast efter att samverkanspaterna
kompleterat ansökan med ett gemensamt samverkansavtal, samt att i ansökan angiven
övrig finansiering infriats.
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År

Summa

Typ av medel

2018

64429

1:1-medel

2019

648605

1:1-medel

2020

929431

1:1-medel

2021

752112

1:1-medel

Totalt

2 394 577,00 kr

Beslutet motsvarar 22,76 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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UNDERLAG TILL PROJEKTBESLUT
Utbetalningsprognos
År 2019 beräknar vi att betala ut ca 1 000 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering

Nationell ämneskategori

1b

03D

Information
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet.
Läs mer på plus.rjl.se
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 113-129
Tid:

2018-10-04 kl:09.00-11.30

Plats:

Regionens hus, sal B

§123

Projektansökan - Filmbyn Småland
Diarienummer: RJL 2017/1627
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Bevilja Filmbyn Småland 1 200 000 kr
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala
utvecklingsmedel
Sammanfattning
Filmbyn Småland (f.d. Barnfilmbyn) ansöker om medel för att
fortsätta driva sin verksamhet under 2018 och 2019 (18 månader)
och för att utveckla verksamheten. Filmbyn är ett unikt besöksmål
på temat film för barn, unga och deras familjer och en mötesplats
för ett regionalt filmcentrum.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-13
 Ansökan från Filmbyn Småland ideell förening
 Underlag till projektbeslut
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet
Linda Byman
Justeras
Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar
Linda Byman

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-13

1(2)

RJL 2017/1627

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Projektansökan – Filmbyn Småland
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. Beviljar Filmbyn Småland 1 200 000 kr
2. Finansiering sker ur anslaget för Regionala utvecklingsmedel

Sammanfattning
Filmbyn Småland (f.d. Barnfilmbyn) ansöker om medel för att fortsätta driva sin
verksamhet under 2018 och 2019 (18 månader) och för att utveckla verksamheten.
Filmbyn är ett unikt besöksmål på temat film för barn, unga och deras familjer
och en mötesplats för ett regionalt filmcentrum.

Information i ärendet
Nämnden tog 2015-11-24 beslut om bidrag på sex miljoner för uppbyggnad av
utställningsdelen och projektering av Filmbyn samt ett inriktningsbeslut om att
fortsätta stödja utvecklingsarbetet 2017-2021 med 800 000 per år.
Filmbyn öppnade i juni 2017. Nämnden tog ett första beslut 2017-06-28 om att
stödja Filmbyn för läsåret 2017-2018 med 800 000 kronor. För att få sina
räkenskaper på kalenderår gäller denna ansökan hösten 2018 och hela 2019.
Filmbyn fortsätter att utvecklas och hade under sitt första öppna halvår över
10 200 besökare och andelen utländska turister var stor. Denna sommar har inte
besökssiffrorna varit riktigt lika höga mycket beroende på vädret men närmare
hälften av besökarna är utländska turister.
Arbetet med att utveckla den filmpedagogiska verksamheten pågår och där
samarbetar man bl.a. med Filmregion Sydost och Region Jönköpings län
Utveckling Film.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-13
Ansökan från Filmbyn Småland ideell förening
Underlag till projektbeslut

Beslut skickas till
Filmbyn Småland

TJÄNSTESKRIVELSE

2(2)

RJL 2017/1627

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

UNDERLAG TILL PROJEKTBESLUT
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Projektuppgifter
Projektnamn

Projektägare

Filmbyn Småland

Filmbyn

År och månad för projektstart

År och månad för projektavslut

1706

1912

Status

Diarienummer

Fortsättning

RJL 2017/1627

Historik
Tidigare beslut

Utbetalda medel

2017

800 000

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet

Aneby

Eksjö

Gnosjö

Gislaved

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd

Vetlanda

Värnamo

Kalmar

län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Förlängningsansökan
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS

En KKN företeelse, breddat näringsliv, landsbygdssatsning
Ansökan är kopplad till:

Arbetsmarknad/näringsliv

Utbildning/forskning

Attraktivitet

Infrastruktur

Folkhälsa och sjukvård

Kommunal utveckling

Avstämning har skett med

Utbildning och kultur

Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

Arbete med integrationsprojekt
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)

Barnkonventionen är en utgångspunkt för arbetet
Förlag till särskilda villkor för beslut
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År

Summa

Typ av medel

2018

400000

Regionala utvecklingsmedel

2019

800000

Regionala utvecklingsmedel

Totalt

1 200 000,00 kr

Beslutet motsvarar 19 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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Utbetalningsprognos
År 2018 beräknar vi att betala ut 400 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering

Nationell ämneskategori

2

06E

Information
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet.
Läs mer på plus.rjl.se
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 113-129
Tid:

2018-10-04 kl:09.00-11.30

Plats:

Regionens hus, sal B

§124

Projektansökan – Scenkonstdigitalisering
Diarienummer: RJL 2018/2400
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. Bevilja Smålands Musik och Teater ett bidrag på
3 151 500 kronor
2. Finansiering sker ut anslaget för Regionala
utvecklingsmedel
Sammanfattning
Smålands Musik och Teater ansöker om ett projektbidrag för sitt
digitaliseringsprojekt som har två syften, dels kommer man att
kunna driva musikutbildning på distans och dels kommer man att
kunna framträda digitalt på platser i länet där inte hela orkestern
får plats. Länet och Smålands Musik och Teater har möjlighet att
bli ett centrum för den nya unika tekniken som bygger på ett
nordiskt format.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-14
 Ansökan från Smålands Musik och Teater
 Underlag till projektbeslut
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman
Justeras

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 113-129
Tid:

Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2018-10-04 kl:09.00-11.30

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-14

1(1)

RJL 2018/2400

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Projektansökan - Scenkonstdigitalisering
Förslag till beslut
Nämnden för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. Beviljar Smålands Musik och Teater ett bidrag på 3 151 500 kronor
2. Finansiering sker ut anslaget för Regionala utvecklingsmedel

Sammanfattning
Smålands Musik och Teater ansöker om ett projektbidrag för sitt
digitaliseringsprojekt som har två syften, dels kommer man att kunna driva
musikutbildning på distans och dels kommer man att kunna framträda digitalt på
platser i länet där inte hela orkestern får plats. Länet och Smålands Musik och
Teater har möjlighet att bli ett centrum för den nya unika tekniken som bygger på
ett nordiskt format.

Information i ärendet
I projektet kommer man att samarbeta med musikinstitutioner på flera platser i
landet och utomlands men främst med kulturskolor i länet. I den kommun där det
inte finns lärare på ett specifikt instrument kan musiker ur sinfoniettan undervisa
från Spira i Jönköping. Det finns också möjlighet för musiklärare ute i länet att få
vidareutbildning från Stockholms Musikpedagogiska institut (SMI) via systemet.
Vid konserter ute i länet kan t.ex. orkestern spela på Spira medan dekor och
sångare turnerar till mindre lokaler i länet där det inte finns utrymme för
sinfoniettan.

Beslutsunderlag




Tjänsteskrivelse daterad 2018-09-14
Ansökan från Smålands Musik och Teater
Underlag till projektbeslut

Beslut skickas till
Smålands Musik och Teater
REGIONLEDNINGSKONTORET
Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Kristina Athlei
Regional utvecklingsdirektör

UNDERLAG TILL PROJEKTBESLUT
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Projektuppgifter
Projektnamn

Projektägare

Scenkonstdigitalisering

SMoT

År och månad för projektstart

År och månad för projektavslut

1810

2109

Status

Diarienummer

Nytt

RJL 2018/2400

Historik
Tidigare beslut

Utbetalda medel

-

-

Geografiskt område
Berörda kommuner och län som medverkar i projektet

Aneby

Eksjö

Gnosjö

Gislaved

Habo

Jönköping

Mullsjö

Nässjö

Sävsjö

Tranås

Vaggeryd

Vetlanda

Värnamo

län

Information, Regional utveckling
Kommentarer till ansökan*

Tanken är att alla länets kommuner ska nås längre fram i projektet.
Ansökans koppling till Regionala utvecklingsstrategin, RUS

Sprider kultur i hela länet
Ansökan är kopplad till:

Arbetsmarknad/näringsliv

Utbildning/forskning

Attraktivitet

Infrastruktur

Folkhälsa och sjukvård

Kommunal utveckling

Avstämning har skett med

Utbildning och kultur

Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till jämnställdhetsperspektivet
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till horisontella kriterier för miljö, integration och mångfald samt folkhälsa

Minskar resor i länet
Beskrivning av arbetet i projektet kopplat till barnkonventionens intentioner (gäller endast folkhälsa)
Förlag till särskilda villkor för beslut
* Projektägarens ansökan biläggs underlaget

Medelbeslut
År

Summa

Typ av medel

2018

750000

Regionala utvecklingsmedel

2019

1124500

Regionala utvecklingsmedel

2020

1227000

Regionala utvecklingsmedel

2021

50000

Regionala utvecklingsmedel

Totalt

3 151 500,00 kr

Beslutet motsvarar 44 procent av den slutliga godkända kostnaden till projektet.
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UNDERLAG TILL PROJEKTBESLUT
Utbetalningsprognos
År 2018 beräknar vi att betala ut 750 000 kronor.
Nationell strategisk prioritering

Nationell ämneskategori

2c

08B

Information
Region Jönköpings läns riktlinjer samt handledning för ansökan om regionala projektmedel ligger till grund för beslutet.
Läs mer på plus.rjl.se
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PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 113-129
Tid:

2018-10-04 kl:09.00-11.30

Plats:

Regionens hus, sal B

§126

Sammanträdesplan 2019
Diarienummer: RJL 2018/2227
Beslut
Presidiet föreslår nämnden
1. fastställa sammanträdesplan 2019 för Nämnd för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet, enligt följande:
23/1, 27/1, 20/3, 24/4, 5/6, 19/6, 18/9, 16/10, 20/11, 11/12
2. fastställa sammanträdesplan för nämndens presidium
kl: 9.00-12.00 enligt följande:
9/1, 4/2, 7/3, 11/4, 23/5, 10/6, 4/9, 3/10, 8/11, 28/11

Sammanfattning
Sammanträdesplan för 2019 har tagits fram för Nämnd för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet.
Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivesle daterad 2018-09-21
 Sammanträdesplan 2019
Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Presidiet beslutar flytta presidiemötet i februari till den 4 februari
kl. 14.00.
Beslutet skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Vid protokollet

Linda Byman

PROTOKOLL
UTDRAG

Presidium - Nämnd för arbetsmarknad,
näringsliv och attraktivitet §§ 113-129
Tid:
Justeras

Malin Olsson
Ordförande
Rätt utdraget,
Intygar

Linda Byman

2018-10-04 kl:09.00-11.30

TJÄNSTESKRIVELSE
2018-09-21

1(1)

RJL 2018/2227

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och
attraktivitet

Sammanträdesplan 2019 Nämnd för
arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
Förslag till beslut
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet
1. fastställer sammanträdesplan 2019 för Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet, enligt följande:

23/1, 27/1, 20/3, 24/4, 5/6, 19/6, 18/9, 16/10, 20/11, 11/12
2. fastställer sammanträdesplan för nämndens presidium kl: 9.00-12.00
enligt följande:
9/1, 13/2, 7/3, 11/4, 23/5, 10/6, 4/9, 3/10, 8/11, 28/11

Sammanfattning

Sammanträdesplan för 2019 har tagits fram för Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv
och attraktivitet.

Information i ärendet

Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet föreslås fastställa

sammanträdesdagar för år 2019.

Beslutsunderlag



Tjänsteskrivesle daterad 2018-09-21
Sammanträdesplan 2019

Beslut skickas till
Nämnd för arbetsmarknad, näringsliv och attraktivitet

Regionledningskontoret
REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Siv Kullberg
Kanslidirektör

Januari 2019
T 1

Februari 2019
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O 2

L 2

T 2

T 2

S 2

O 3

F 3

M 3

T 4

L 4
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T 23 Nämnd FS Nämnd TIM

T 23 ANA pres

SKL

S 24

S 24

O 24 Nämnd ANA

F 24

T 25

L 25

M 25

9

M 25

13

21

T 20

S 23
SVN M 24 RS-AU
T 25 Nämnd FS Nämnd TIM

L 26

T 26 Nämnd FS Nämnd TIM

T 26 RS

F 26

S 26

S 27

O 27 Nämnd ANA

O 27

L 27

M 27

T 28

T 28

S 28

T 28 RS-AU

F 28

O 29

L 29

T 30 Kristi himmelsfärdsdag

S 30

5

25

O 17

12

T 24

M 28

KF

M 18

8

O 23 Nämnd ANA
F 25

20

T 29 RS

F 29

M 29

O 30

L 30

T 30 RS-AU

T 31

S 31

18

F 31

24

O 26

22

T 27

26

Juli 2019
M 1

Augusti 2019
27

September 2019

T 1

S 1

T 2

F 2

M 2

O 3

L 3

T 3

T 4

S 4

O 4

F 5

M 5

32

Oktober 2019
F 1

Alla helgons afton

S 1

O 2

FS pres TIM pres

L 2

Alla helgons dag

M 2

FS pres TIM pres

T 3

ANA pres

ANA pres

F 4

M 4

L 5

T 5

RF Delår 2

O 6

RF Budget

SKL

F 6

T 7

FS pres TIM pres

SKL

L 7

F 8

ANA pres

36

T 5

T 6

F 6

S 6

S 7

O 7

L 7

M 7

T 8

S 8

T 8

28

December 2019

RF

L 6
M 8

November 2019

T 1

37

S 3

41
RS-AU

T 3

45

49
RF

O 4
T 5
KF

S 8

F 9

M 9

O 9

L 9

M 9

L 10

T 10 RS-AU

T 10

S 10

T 10 Nämnd FS Nämnd TIM

O 11 RS-AU

F 11

O 11 Nämnd ANA

SKL

T 12

L 12

T 12 RS-AU

T 12

SKL

O 13

F 13

T 14

L 14

S 11

F 12

M 12

L 13

T 13 RS

F 13

S 13

O 14

L 14

M 14

T 15

S 15

T 15 Nämnd FS Nämnd TIM

F 15

S 15

T 16

F 16

M 16

O 16 Nämnd ANA

L 16

M 16

O 17

L 17

T 17 Nämnd FS Nämnd TIM

T 17

S 17

T 18

S 18

O 18 Nämnd ANA

SKL

F 18

M 18

F 19

M 19

T 19

SKL

L 19

T 19 Nämnd FS Nämnd TIM

T 19

O 20 Nämnd ANA

F 20

T 21

L 21

F 22

S 22

S 14
M 15

29

33

34

38

KF - utökat

M 11

46

T 11

42

RS-AU

50

T 9
O 10

T 17 RS

47

O 18

L 20

T 20

F 20

S 20

S 21

O 21

L 21

M 21

T 22

S 22

T 22 RS

T 23

F 23

M 23

O 23

SKL

L 23

M 23

O 24

L 24

T 24 RS

T 24

SKL

S 24

T 24 Julafton

O 25

F 25

M 25 RS

48

O 25 Juldagen

T 26

L 26

T 26

SKL

T 26 Annandag jul

S 27

O 27 FS pres TIM pres

SKL

F 27

T 28 ANA pres

SKL

L 28

T 29

F 29

SVN

O 30

L 30

M 22

30

T 25

S 25

F 26

M 26

L 27

T 27 RF

F 27

S 28

O 28

L 28

M 29

31

35

T 29

T 30

F 30

O 31

L 31

39

SVN

M 28

S 29
KF

M 30

40

T 31

43

44

51

52

S 29
M 30
T 31 Nyårsafton

1

