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$EVWUDFW This master thesis deals with reading and library habits among young
male students at the vehicle engineering programme in an upper
secondary school. Also their overall opinion of libraries has been looked
into. For the completion of this study all of the 43 students in question
took part in a questionnaire while 5 of them were interviewed. The result
of this statistical survey complemented with more focused interviews
show that at some time or another all the students read, but their
preference lies within the news and engineering pages of daily
newspapers and periodicals. Those who read books choose action and
fantasy for content. The majority of the participants in this study
regularly visit and have a positive attitude towards libraries. Important
sources to inspire reading are friends, school, title and summary of
content at the back of the book. These students gain access to newspapers
through their parents while they themselves subscribe for periodicals and
borrow books from the school library. From the way the questions were
asked and responded to, we have drawn the conclusion that the shown
preference for newspapers and periodicals is due to the fact that this kind
of literature is easy accessible, illustrative and updated. It is also possible
that the reluctance for reading books has to do with other activities such
as sports, music, computers and friends taking up their time. However,
through the achievement of a fruitful interaction between these boys and
their librarians, they will most certainly become future consumers of
books.
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Under våren år 2000 skrev vi en 5-poängsuppsats som behandlade ämnet läsvanor på
fritiden bland pojkar på gymnasieskolans fordonsprogram. Anledningen till vårt intresse
för detta ämne var, att vi under ett antal år arbetat på ett gymnasiebibliotek och inom
skolan. Vi hade då sett tendenser till att pojkar, som sökte sig till och senare gick på
vissa yrkesförberedande gymnasieprogram, inte tillhörde kategorin flitiga bokläsare och
att det inte var naturligt för dem att använda sig av bibliotek. För att få reda på om det
fanns fog för dessa iakttagelser och om det verkligen var så, genomförde vi en mindre
undersökning bland elever på fordonsprogrammet för utröna vad de läste och i vilken
utsträckning. Det vi kom fram till var att pojkarna inte läste böcker i så hög utsträckning
utan i stället valde att läsa tidningar/tidskrifter. Vi blev då nyfikna på att ta reda på
anledningen till detta och även vad de hade för uppfattning om bibliotek. Vår avsikt
med denna uppsats är att fördjupa och vidareutveckla vår tidigare undersökning.

När det gäller dessa ungdomars läsvanor har vi märkt en nedvärderande attityd hos
omgivningen. Vi har ofta fått kommentarer som ”de läser väl bara Kalle Anka” eller
”skall ni undersöka deras läsvanor, det går väl fort, det kan väl inte bli så mycket”. Inte
ens pojkarna själva ser sig som läsare eller biblioteksbesökare. När man pratar med dem
om läsning säger de ofta lite generat ”nej, jag läser inte” eller ”jag går aldrig på
bibliotek”.

De pojkar vi väljer att undersöka är i åldern 16-19 år, en period i livet då man varken är
barn eller vuxen. I denna ålder sker det mycket stora förändringar både kroppsligt,
kognitivt och socialt. Den fas i utvecklingen som pojkarna befinner sig i påverkar deras
liv i stor utsträckning. Vi anser det därför viktigt att se till helheten och betrakta
pojkarna och deras läsning, bland annat utifrån ett utvecklingspsykologiskt perspektiv
och ta hänsyn till ungdomars livssituation idag.

Vi tror att vi med vår undersökning kan peka på ett område, där det inte har forskats så
mycket sedan 1970-talet. När det gäller ämnet biblioteks- och informationsvetenskap
saknar vi undersökningar som rör ungdomar på yrkesförberedande gymnasieprogram,
och ser det därför som angeläget att lyfta fram denna grupp.

Med ovanstående i tankarna anser vi att biblioteket har en viktig roll att fylla, när det
gäller att undanröja dessa attityder. Om det nu är så att dessa pojkar inte läser, måste
man arbeta för att väcka deras läsintresse genom att utgå från individerna själva och den
kontext de lever i.
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Statens kulturråd har publicerat uppgifter som grundar sig på en undersökning gjord
1994/95. Enligt den tillhör ungdomar mellan 15 och 24 år i allmänhet en grupp som
läser både skönlitteratur och facklitteratur i högre grad än den genomsnittliga befolk-
ningen. Ungdomar upp till 24 år läser betydligt fler böcker på sin fritid än andra
åldersgrupper. Om man ser till studerande ungdomar mellan 15 och 24 år, är deras
litteraturintresse större än övriga ungdomars.1

                                                
1 Statens kulturråd 1997. .XOWXUEDURPHWHUQ�L�GHWDOM��7HPD�OLWWHUDWXU�RFK�ELEOLRWHN��s.19-20.



Kvinnor har i allmänhet klart större litteraturintresse än män, något som märks redan i
förskoleåldern och som sedan utmärker alla åldersgrupper.2 Med jämna mellanrum
anklagas män för att inte läsa böcker. Statistiken visar en nedåtgående trend och de
manliga bokläsarna förefaller att minska i antal.3

I Statens kulturråds rapport kan man även utläsa att läsningen i övre tonåren till
övervägande del består av vuxenlitteratur och seriealbum. Underhållningslitteratur
såsom spänning, romantik och science fiction är det som mest intresserar de flesta
ungdomarna. Jan Guillou och Stephen King hör till favoritförfattarna.4 När det gäller
facklitteratur väljer män gärna teknik och natur.5

Enligt Statens kulturråd är utnyttjandet av bibliotek bland barn och ungdomar mer
omfattande än i andra åldersgrupper. Vid en jämförelse mellan en undersökning gjord
1988/89 och en gjord 1994/95 visade det sig, att ungdomar mellan 15 och 24 år i stor
utsträckning breddat sitt biblioteksutnyttjande i alla avseenden och då främst i fråga om
datasökning.6 Böcker lånar de i mycket högre grad än andra, bortsett från skolbarn, både
från bibliotek och kamrater. De köper böcker ungefär i lika stor utsträckning som den
genomsnittliga befolkningen, men oftare i kiosker än andra.7

En annan undersökning gjord 1995, om ungdomars fritidsvanor, visar att hälften av
tonåringarna i åldrarna 13, 15 och 17 år är biblioteksbesökare. Författaren menar dock
att det skett en minskning av andelen biblioteksbesökare i dessa åldersgrupper, jämfört
med tidigare undersökningar.8

Tidskriftsläsandet har, enligt Statens kulturråd, ökat mellan åren 1988/89 och 1994/95.
Hälften av befolkningen läste 1994/95 någon tidskrift under en genomsnittlig vecka och
70% under en genomsnittlig månad.9 Läsandet av tidskrifter hade ökat i alla åldrar,
samtidigt som läsfrekvensen hade ökat något för alla över 15 år.10 Fler män än kvinnor
läste tidskrifter och också mer frekvent.11 Det vanligaste sättet att komma över en
tidskrift var lösnummerköp eller prenumeration. Detta gällde alla åldrar med undantag
för pensionärer, som i lika stor utsträckning fick sina tidskrifter genom medlemskap i
olika föreningar. Tidskriftsläsandet bland ungdomar (15-24 år) var i genomsnitt något
större än hos den övriga befolkningen. Ämnesområden som dominerade var musik,
film, foto, vetenskap och teknik. Tillgång till tidskrifter fick de, oftare än andra, genom
att låna av kamrater eller genom att besöka biblioteket.12 Med tidskrifter avsågs
regelbundet utkommande publikationer som tar upp speciella ämnen eller intresse-
områden, men också tidningar som ges ut av föreningar och fackförbund.13

                                                
2 Ibid., s. 7.
3 Malmborg, Ingvar von 1999. Män, pojkar och böcker, s. 32.
4 Statens kulturråd 1997, s. 6.
5 Ibid., s. 31.
6 Ibid., s. 6, 24.
7 Ibid., s. 22.
8 Englund, Kjell & Ericson, Björn 1996.�7RQnULQJ�L�YlOIlUGHQ��8QJD�PlQQLVNRUV�I|UlOGUDU��KHP�RFK�IULWLG
L�EU\WQLQJVWLG� s. 65.
9 Statens kulturråd 1997, s. 15.
10 Ibid., s. 22.
11 Ibid., s. 31.
12 Ibid., s. 22-23.
13 Ibid., s. 15.
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I inledningen har vi redovisat vårt intresse för pojkar på gymnasieskolans fordons-
program, när det gäller deras förhållande till läsning och bibliotek. Det vi undrar är om
dessa pojkar verkligen är helt ointresserade av läsning, en uppfattning vi stött på när det
gäller denna grupp av elever. Gäller detta i så fall all sorts läsning? Vi undrar också vad
pojkarna har för tankar om bibliotek. Känner de att biblioteket har något att erbjuda
dem?

Syftet med denna uppsats är att undersöka läs- och biblioteksvanorna på fritiden, vad
det gäller tidningar/tidskrifter14 och annan litteratur15, bland pojkar på fordons-
programmet vid en gymnasieskola samt deras uppfattning om bibliotek. Det empiriska
resultatet ämnar vi i huvudsak belysa med hjälp av valda psykoanalytiska och
sociologiska teorier.

Med ovanstående syfte som utgångspunkt är våra frågeställningar:
• Vilka tidningar/tidskrifter och annan litteratur läser pojkarna och i vilken

utsträckning?
• Varifrån får de sina boktips och hur får de tillgång till tidningar/tidskrifter och annan

litteratur?
• Varför läser pojkarna eller varför läser de inte?
• Vilka är pojkarnas biblioteksvanor och vilken uppfattning om bibliotek har de?

Vi väljer att avgränsa vår undersökning till att omfatta vad pojkarna läser på fritiden,
när det gäller tidningar/tidskrifter och annan litteratur, i vilken utsträckning och varför
samt deras biblioteksvanor och uppfattning om bibliotek. Med fritid menar vi även
raster och håltimmar i skolan. Vi är medvetna om att läsning sker i många andra
sammanhang, till exempel vid Internetanvändning. Det hade varit intressant att även
undersöka förekomsten av denna läsning, men vi har valt bort detta då en sådan
undersökning vore alltför omfattande för att rymmas i vårt arbete. Av samma anledning
väljer vi även bort att koppla pojkarnas läsning till deras läsförståelse samt deras
bakgrund, förutom när det gäller pojkarnas uppfattning om huruvida de besökte
biblioteket och blev lästa för som små samt föräldrarnas läsvanor. Orsaken till att vi
väljer att beakta dessa faktorer är, att det vore intressant att se om pojkarna kommer från
en läsvänlig miljö.
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I följande avsnitt gör vi en kort presentation av innehållet i uppsatsen.

Kapitel 1 innehåller en inledning som omfattar bakgrund, problemformulering, syfte
och frågeställningar, uppläggning av uppsatsen och vår förförståelse av ämnet.

I kapitel 2 redogör vi för den metod vi valt att använda oss av samt ger en beskrivning
av det urval vi gjort. Dessutom redovisar vi tillvägagångssättet inför insamlandet av det
empiriska materialet och hur vi genomförde undersökningen. Vi beskriver också vilken

                                                
14 Med ”tidningar” avser vi dagstidningar och med ”tidskrift” avser vi veckotidning/månadstidning.
15 Med ”annan litteratur” avser vi böcker.



metod vi använder för att sammanställa resultatet och göra analysen samt hur vi gick
tillväga vid litteratursökningen.

I kapitel 3 redogör vi för de teorier och den tidigare forskning som vi funnit relevanta
för vårt arbete. Vi har då valt att ta upp psykoanalytiska och sociologiska texter som rör
ungdomar och läsning samt texter som rör bibliotek.

I kapitel 4 och 5 redovisar vi resultatet av enkätundersökningen och intervjuerna samt
knyter samman detta resultat med teori, tidigare undersökningar och våra egna tankar
och åsikter.

I kapitel 6 gör vi en kort sammanfattning av uppsatsen.

Kapitel 7 innehåller en käll- och litteraturförteckning.
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Vi har en föreställning om�att pojkar på gymnasieskolans fordonsprogram inte tillhör
kategorin flitiga bokläsare, utan är mer intresserade av praktisk verksamhet. Däremot
tror vi att de läser tidningar och tidskrifter i större utsträckning än böcker. En följd av
detta kan vara att de inte är några flitiga biblioteksbesökare, då de inte prioriterar
läsning av böcker. Vi kan tänka oss att dessa pojkar använder skolbiblioteket som
uppehållsrum, där de sitter och läser tidningar och tidskrifter på rasterna, men att det
övriga beståndet på biblioteket inte prioriteras. När det gäller att utnyttja stads-
biblioteket och andra bibliotek förefaller det oss, som om pojkarna har uppfattningen
att sådana bibliotek inte har något att erbjuda dem.

Vi är införstådda med att vår förförståelse kommer att påverka vår tolkning av resul-
taten av undersökningen, men inser också att vi måste förhålla oss så objektiva som
möjligt.
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I detta kapitel redogör vi för vilken metod vi valt och gör en beskrivning av vårt urval.
Därefter följer en redogörelse för hur vi gått tillväga och hur vi konstruerat den enkät
och intervjumanual som ligger till grund för undersökningen.
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När det gäller val av metod finns det olika sätt att angripa vårt problem utifrån det syfte
och de frågeställningar vi har. Dels kan vi välja kvantitativ ansats för att kunna
omvandla informationen till siffror och mängder för att kunna göra statistiska analyser.
Dels kan vi välja kvalitativ ansats för att kunna gå på djupet och till exempel kunna



tolka och förstå motiv och processer.16 Detta ger, enligt Pål Repstad, ett bredare
dataunderlag och en säkrare grund för tolkningen.17

Den kvantitativa ansatsen kännetecknas av strukturering, formalisering och standardi-
sering. Intresset ligger på det gemensamma eller det representativa. Standardiseringen
innebär att alla de undersökta får samma frågor och samma svarsalternativ, till exempel
vid en undersökning i enkätform. Detta gör att bearbetningen och analysen av informa-
tionen blir enklare än vid kvalitativ ansats. Styrkan i den kvantitativa ansatsen är att den
ger bredd och möjlighet till generalisering. Denna typ av informationsinsamling innebär
en hög grad av styrning från forskarens sida.18

Den kvalitativa ansatsen kännetecknas av flexibilitet, vilket innebär att uppläggningen
under själva genomförandet av undersökningen kan ändras. Graden av strukturering är
mycket lägre än i undersökningar med kvantitativ ansats, då man ställer upp vissa rikt-
linjer och hållpunkter utifrån frågeställningen. Syftet är att få en helhetsbild som ger
ökad förståelse. Intresset ligger på det säregna eller det unika. Styrkan i den kvalitativa
ansatsen är att den ger en bättre och mer grundläggande förståelse av en frågeställning,
samtidigt som informationen från de olika undersökningsenheterna är svåra att jämföra.
Ansatsen präglas både av öppenhet för ny kunskap och ny förståelse och ringa styrning
från forskaren.19 Även om ansatsen kännetecknas av flexibilitet måste forskaren, vid till
exempel en intervju, göra en noggrann planering av vilka teman som skall beröras.
Detta för att undvika att intervjun svävar ut i ovidkommande prat.20

En metod med både kvantitativ och kvalitativ ansats bygger på förutsättningar som rör
forskarens värderingar och kunskaper, vilka man som forskare aldrig kan frigöra sig
från. De finns med under hela arbetsprocessen och är därför viktiga att klargöra både
inför sig själv och läsaren.21

Det ingår i syftet med vår undersökning och i våra frågeställningar att få en bild av
pojkarnas läs- och biblioteksvanor, varför de läser eller inte läser samt deras uppfattning
om bibliotek. För att uppnå detta syfte och få svar på våra frågeställningar anser vi oss
behöva en grund att stå på för att kunna fördjupa oss. Därför väljer vi att använda oss av
en metod med både kvantitativa och kvalitativa ansatser. Vi ämnar göra en enkät-
undersökning som skall tjäna som en orientering men även skall kunna styrka den
intervjuundersökning som vi har för avsikt att lägga tyngdpunkten på i vårt arbete.
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När man gör sitt urval måste frågeställning och problemformulering styra vilka enheter
som skall ingå i undersökningen, och vad man önskar få upplysning om hos enheterna.
Nästa fråga man bör ställa sig är, om alla enheter skall vara med eller om man skall göra

                                                
16 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn 1997. )RUVNQLQJVPHWRGLN��2P�NYDOLWDWLYD�RFK�NYDQWLWDWLYD
PHWRGHU, s. 76.
17 Repstad, Pål 2000. 1lUKHW�RFK�GLVWDQV��.YDOLWDWLYD�PHWRGHU�L�VDPKlOOVYHWHQVNDS, s. 21.
18 Holme & Solvang 1997, s. 78-81, 158.
19 Ibid., s. 78-80, 88.
20 Repstad 2000, s. 65.
21 Holme & Solvang 1997, s. 158.



ytterligare ett urval.22 Vi är medvetna om att det resultat som vi får fram genom vår
undersökning inte kan generaliseras, men vi tror dock att det kan vara av ett visst
intresse för dem som arbetar med ungdomar och läsning inom skola och bibliotek.

De enheter vi väljer att undersöka består av samtliga pojkar, cirka 50 stycken i åldrarna
16-19 år, på fordonsprogrammets tre årskurser från en utvald gymnasieskola i en större
svensk stad. Den aktuella skolan väljer vi av praktiska skäl.

Vid urvalet till intervjuer gäller det att välja personer som har viktig och relevant
information, när det gäller de frågeställningar man vill ha svar på. Repstad menar, att får
man bara svar på sina frågeställningar kan man bestämma ramen för vem som kan bli
aktuell för intervju relativt godtyckligt.23

Vi anser att de respondenter vi ämnar intervjua har just den information vi behöver för
att få svar på våra frågeställningar. Eftersom vi vid intervjun räknar med att komma in
på saker som är av privat karaktär, ser vi det som viktigt att intervjupersonerna ställer
sig positiva och villiga till att deltaga. Av den orsaken ämnar vi ge respondenterna
tillfälle att anmäla sitt intresse själva till att bli intervjuade. Vi är medvetna om att en
intervjusituation kan upplevas som något konstlad, och att respondenten kan känna
pressen att han/hon måste ge de ”rätta” svaren. Detta är någonting vi måste ta i
beaktande när vi gör vår analys.

Eftersom det ingår i vår plan att göra en provenkät och en provintervju, väljer vi för
detta ändamål ut personer som liknar vår undersökningsgrupp så mycket som möjligt.
Detta i syfte att utröna om våra frågor fungerar med tanke på våra frågeställningar.
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Vi beslutade oss för att genomföra vår undersökning på fordonsprogrammet vid en
gymnasieskola i en större svensk stad. På denna skola går 416 elever på sex olika
program, varav cirka 50 elever på fordonsprogrammet. Vår intention var att få tillåtelse
att göra undersökningen på lektionstid, eftersom vi hade en föreställning om att
svarsfrekvensen då skulle bli högre, svarsbenägenheten mer seriös och bortfallet
mindre. Dessutom skulle det ge oss en möjlighet att presentera oss själva, förklara vad
undersökningen syftade till samt att poängtera anonymiteten och finnas tillhands för
eventuella frågor. Eftersom vi förmodade att en undersökning av detta slag även kunde
vara av intresse för skolan, såg vi det inte som omöjligt att få samtycke till att uppta
lektionstid. Efter att i god tid tagit kontakt med skolans rektor och fått tillåtelse till att
genomföra undersökningen kontaktades den lärare som var samordnare för fordons-
programmets arbetslag. Det bestämdes då att vi skulle få deltaga i ett av arbetslagets
veckomöten för att presentera våra planer. Lärarna i arbetslaget ställde sig positiva till
vår undersökning och vi fick tillåtelse att genomföra den under lektionstid. Vi kom
därefter överens om en lämplig tid för undersökningen.

Vid konstruktionen av enkätfrågorna har vi haft som utgångspunkt att samtliga
tillfrågade läser någonting, antingen tidningar/tidskrifter eller böcker. Anledningen till
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att vi har valt att inleda enkäten med att fråga om läsning av tidningar/tidskrifter var, att
vi har försökt se på läsning ur pojkarnas perspektiv och inte från ett bibliotekarie-
perspektiv, där man kanske fokuserar mer på böcker. Övervägande delen av enkät-
frågorna har vi utformat som fasta frågor med fasta svarsalternativ. Mats Ekholm och
Anders Fransson menar, att visserligen går man miste om många nyanser i människors
upplevelser, inställningar och reflektioner genom att utnyttja denna form av svars-
alternativ, men det finns då andra frågemetoder att tillgå. Fördelar med att använda
enkätfrågor med fasta svarsalternativ är bland annat, att man kan ställa dessa på nytt vid
ett senare tillfälle och få en uppfattning om förändringar över tid samt att man kan
använda dem som jämförelse mellan olika gruppers perspektiv.24 Ett par frågor i vårt
frågeformulär ger möjlighet till öppna svar. Jan Trost menar, att man vid konstruktion
av en enkät skall undvika öppna frågor och öppna följdfrågor. Svaren på dessa blir
tekniskt tidsödande att sammanställa och svarsbortfallet, det vill säga det interna
bortfallet, blir ofta stort bland annat på grund av att en del tycker att det är besvärligt
skriva och formulera sig. När det gäller svarsalternativens ordning menar Trost att även
detta är av betydelse. Det alternativ som kommer först kan av en del betraktas som en
norm och därför ses som det ”riktiga” svaret.25 Vi tolkar detta som att man alltid måste
tänka på att inte utgå från sig själv som konstruktör, utan se det från den svarandes
perspektiv. Med detta i tankarna och med vår utgångspunkt att pojkarna läser har vi
utformat svarsalternativen i den ordning vi tror vara lämpligast. Enkäten finns med som
bilaga 1.

Vid upprättandet av intervjumanualen har vi använt oss av den så kallade ”tratt-
tekniken”. Denna innebär att man ställer vida, generella frågor i inledningen till varje
delområde i intervjun för att sedan gå över till mer specifika frågor.26 Vi har valt att i
största utsträckning ställa öppna frågor för att den svarande själv skall få formulera sina
svar. I de fall där vi har använt bundna frågor och vill ha mer information har vi följt
upp dessa med följdfrågor. Intervjumanualen finns med som bilaga 2.

�����*HQRPI|UDQGH�DY�XQGHUV|NQLQJHQ

Efter att ha provat enkäten på ett par elever från ett yrkesförberedande program och
gjort vissa små justeringar i enkätformuläret genomfördes enkätundersökningen i
månadsskiftet februari/mars 2001 bland fordonseleverna på den aktuella skolan. Under-
sökningen skedde på lektionstid. Vid introduktionen av enkätundersökningen var vi
noga med att poängtera för pojkarna att undersökningen gällde deras fritid och även
innefattade raster och håltimmar i skolan. 43 elever var närvarande vid undersöknings-
tillfället och samtliga av dessa besvarade enkäten. I samband med enkätundersökningen
gjordes en separat skriftlig förfrågan bland eleverna om eventuellt intresse att deltaga i
en kompletterande intervju. (Förfrågan till eleverna finns med som bilaga 3). Av de 8
intresserade drog vi sedan genom lottens hjälp 6 namn, då vi ansåg att detta antal pojkar
var rimligt att intervjua. Då fyra av dessa elever inte var myndiga kontaktades res-
pektive föräldrar för att få deras medgivande. (Förfrågan till föräldrarna finns med som
bilaga 4). Från en av pojkarnas föräldrar fick vi ett nekande svar. En pojke blev sjuk och
kunde inte ställa upp och en av pojkarna ångrade sig och ville inte bli intervjuad. Alltså
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återstod fem pojkar, av dem som anmält sitt intresse, som vi till slut intervjuade efter att
ha gjort en provintervju med en elev från ett yrkesförberedande program.

Två av pojkarna valde att bli intervjuade under lektionstid och då utfördes intervjuerna
enskilt i ett grupprum på skolan. Tre av pojkarna ville bli intervjuade på fritiden och i de
fallen utfördes intervjuerna enskilt i deras hem. Vi ansåg att det var viktigt att pojkarna
fick välja plats för intervjun själva, då detta hade samband med deras möjlighet till
anonymitet. Platsen skulle samtidigt vara lugn och trivsam för att inge trygghet och för
att samtalet skulle ske ostört. Samtliga respondenter tillät att vi använde bandspelare vid
intervjuerna. Varje intervju tog ungefär en halvtimme. I direkt anslutning till intervju-
erna skrev vi ut dessa i sin helhet medan vi ännu hade det icke verbala språket under
intervjun in färskt minne, såsom kroppsspråk, stämningar och tonfall.
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När vi sammanställde resultat av vår empiriska undersökning kändes det naturligt att
redovisa enkätundersökningen och intervjuundersökningen var för sig, eftersom
enkätundersökningen är tänkt att ligga till grund för intervjuundersökningen. Bearbet-
ningen och redovisningen av enkätmaterialet har skett utifrån våra övergripande fråge-
ställningar, för att göra det hela åskådligt. Vi har även använt diagram för att göra
framställningen av resultatet mer varierat och tilltalande att läsa. Vi upptäckte vid
bearbetningen av enkätfrågorna att vi tyvärr formulerat fråga 10 på ett felaktigt sätt,
trots att vi gjort en provenkät, vilket medfört att vi fått fram resultat som vi haft
anledning att ifrågasätta. Felet vi hade gjort bestod i att vi, under svarsalternativet
SUHQXPHUHUDU� inom parentes hade skrivit ”själv/föräldrar”, vilket vi tror orsakat
förvirring. ”Föräldrar” borde inte varit med i detta fall, eftersom det fanns med som ett
separat svarsalternativ i samma fråga.�Bearbetningen och redovisningen av intervju-
materialet valde vi att göra temavis för att få en tydlig bild av resultatet. Inom varje
tema har vi redovisat svaren från varje pojke, för att läsaren av uppsatsen skall få en
sammanhängande bild av vad pojkarna svarat och möjligen kunna se vissa mönster. Vi
har också valt att ta med en del citat för att göra texten mer levande.

Redan i de första diskussionerna, innan vi påbörjade litteratursökningen, funderade vi
över analysen. Vi hade för avsikt att knyta vårt resultat till pojkars psykologiska
utveckling och samhällets inflytande på deras liv. Följaktligen hade vi analysen i
tankarna när vi skrev teoridelen i uppsatsen. När det egentliga analysarbetet påbörjades
valde vi att i möjligaste mån knyta samman resultatet av enkätundersökningen med
resultatet av intervjuundersökningen, för att ge en enhetligare bild av vad vi kommit
fram till. Materialet delades in i två huvudgrupper, nämligen pojkarnas läsning och
pojkarnas uppfattning om bibliotek. Inom varje huvudgrupp utgick vi från resultat-
redovisningen och följde den. I vår redovisning gjorde vi kontinuerliga kopplingar till
de psykoanalytiska, sociologiska och övriga teorier samt till den tidigare forskning som
vi fann relevanta för att få resultaten belysta, samtidigt som vi gav uttryck åt våra egna
tolkningar. Under hela arbetets gång har vi fört många diskussioner med varandra,
studiekamrater, handledare, arbetskamrater med flera.
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Vi inledde våra sökningar med att leta efter litteratur som behandlar läsning och
läsvanor bland ungdomar och riktade sedan in sökningarna på tidigare studier gjorda på
detta område. I nästa skede leddes våra sökningar in på utvecklingspsykologi och
identitet samt litteraturförmedling och bibliotek. Vi har främst sökt i Voyager, Borås
Högskolebiblioteks katalog, och i Nordiskt BDI-index men även använt Libris och
GUNDA, Göteborgs Universitetsbiblioteks katalog. Som sökord har vi bland annat
använt läsning, läsvanor, läsförmåga, läsintresse, lässvaga, fantasy, tidningsläsning,
ungdomspsykologi, utvecklingspsykologi, identitet, ungdom, litteraturförmedling och
biblioteksvanor i olika kombinationer. Under själva sökningen hittade vi även andra
sökord som vi ansåg vara relevanta för vårt arbete. Genom den litteratur vi hittat och
läst har vi också fått ytterligare litteraturtips. Det material som vi på detta sätt fått är
både utländskt, nordiskt och svenskt vilket kan ge en viss bredd.
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Vi är medvetna om att det finns en mängd teorier och tidigare forskning som vi hade
kunnat använda oss av i vår uppsats. Med tanke på den inriktning på arbetet vi valt har
vi funnit de teorier som rör ungdom, den psykiska utvecklingen och samhällets på-
verkan som vi beskriver i följande kapitel lämpliga att använda. Vi har även funnit
tillämpliga teorier och tidigare undersökningar om läsning och ungdomars relation till
läsning och bibliotek samt en del läs- och biblioteksprojekt, som vi valt att beskriva.
När vi i uppsatsen nämner titlar gäller detta vid det tillfälle då texten som vi hänvisar till
skrevs.

Vi kommer i detta kapitel att bland annat använda begreppen adolescens, pubertet och
tonåring som vi redan nu vill förklara. Med adolescens avses den psykiska utvecklingen
i ungdomsåren mellan cirka  10 och 25 års ålder.27 Med pubertet menas de stora kropps-
liga förändringar som följer med könsmognaden och ingår i adolescensen.28 Inträdet i
puberteten utgör i regel startpunkten för tonårsperioden.29 Tonåringen är en person som
befinner sig i en övergångsfas mellan barndomen och det vuxna livet.30 Åldern mellan
13 och 19 år.
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Någon gång i slutet av 1700-talet uppstod ”ungdom” som en särskild kategori och
livsfas som skilde sig från barndomen och vuxenlivet, något som forskarna är överens
om.31 Forskaren Johan Fornäs menar, att det inte är helt enkelt att definiera begreppet
ungdom, då det kan ses ur många olika synvinklar. För det första är ungdom en fysio-
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29 Lalander, Philip & Johansson, Thomas 1999. 8QJGRPVJUXSSHU�L�WHRUL�RFK�SUDNWLN�� s. 14.
30 Ibid.��s. 14.
31 Lieberg, Mats 1992. $WW�WD�VWDGHQ�L�EHVLWWQLQJ��2P�XQJDV�UXP�RFK�U|UHOVHU�L�RIIHQWOLJ�PLOM|, s. 76.



logisk utvecklingsfas som inleds med puberteten och avslutas när kroppen är färdig-
utvecklad. För det andra är ungdom en psykologisk livsfas genom adolescensens olika
faser. För det tredje är ungdom en social kategori styrd av samhälleliga institu-tioner.
För det fjärde är ungdom något kulturellt bestämt, det som musikaliskt, visuellt och
verbalt skiljer unga från barn och vuxna. Alla dimensioner påverkar varandra i ett
komplext samspel och därför är forskare inte överens när det gäller den exakta
definitionen av begreppet ungdom.32

�������8QJGRPVIRUVNQLQJ

Sociologen Erling Bjurström menar, att begreppet ”ungdomskultur” i vetenskapliga
sammanhang har sitt ursprung i den amerikanske sociologen Talcott Parsons texter i
början på 1940-talet, men att det förmodligen myntades redan i början av seklet. I
Sverige slog begreppet igenom på 1960-talet genom den amerikanske sociologen James
Colemans studie av ungdomssamhället, som fick stor internationell betydelse för
ungdomskulturforskningens utveckling.33

Bjurström menar också, att fram- och tillväxten av ungdomskulturforskningen i stort
sett löper samman med den expansion av marknaden som skedde efter andra världs-
kriget. ”Ungdomskulturen” har uppfattats som en del av marknaden, eftersom den sedan
1950-talet förknippats med den så kallade kommersialismen, mediemarknadens expan-
sion och nya konsumtionsmöjligheter och konsumtionsmönster bland ungdomar. Detta
har setts med oro sedan många år tillbaka, vilket gjort att skola, föreningsliv och ung-
domsorganisationer har försökt fungera som motpol till de kommersiella krafterna.34

Ola Stafseng skriver i sin rapport att någon egentlig utveckling av ungdomsforskningen,
i vidare mening, har skett först de senaste 20-25 åren. Under 1960-talet forskades det
om ungdomars fritid, drogproblem och studentuppror. 1970-talet handlade också om
drogproblem men dessutom om tillväxtproblem och miljöfrågor samt kommersiali-
serade och apolitiska unga. På 1980-talet fokuserade man på ungdomsarbetslöshet,
bostadsbrist och fördelningsfrågor mellan generationerna.35

Enligt Mats Lieberg har svensk ungdomsforskning och synen på ungdom och ungdoms-
kultur fram till idag påverkats av två forskningsinriktningar, som växte fram i slutet av
1960-talet och början av 1970-talet. Den ena är den brittiska subkulturforskningen, med
centrum i Birmingham, där forskarna utvecklade nya metoder, modeller och idéer kring
ungdomskultur, stil och klassförhållanden. Den andra är den tyska socialisationsforsk-
ningen, med centrum i Hannover, med Thomas Ziehes teorier om modernisering och
individualisering.36 Dessa båda inriktningar är klart intressanta när det gäller ungdoms-
forskning. Eftersom vi inte har för avsikt att beakta den sociologiska delen som behand-
lar pojkarnas klasstillhörighet och stil, utan i stället väljer ett psykoanalytiskt och mer
socialpsykologiskt perspektiv, är vi av den meningen att Ziehes teorier är mer relevanta
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35 Stafseng, Ola [1990]. 8QJGRPVIRUVNQLQJ�L�6YHULJH��(Q�YHWHQVNDSOLJ�JUDQVNQLQJ, s. 33.
36 Lieberg, Mats 1992, s. 82, 85.



för vårt arbete. Hans tankar om hur  modernisering påverkar dagens människor
beskriver vi vidare i avsnittet ”Ungdom i samhället”.

�������8QJGRPDUV�SV\NLVND�XWYHFNOLQJ

När det gäller ungdomars psykiska utveckling har vi inriktat oss på psykoanalytisk teori
och utgått från ett avsnitt i cand psych37 Espen Jerlangs 8WYHFNOLQJVSV\NRORJLVND
WHRULHU��Vi har också haft Karin Mangs och Barbro Martells �����nU�L�SV\NRDQDO\WLVND
SHUVSHNWLY som utgångspunkt samt Göran Bolins och Karin Lövgrens 2P�XQJD�PlQ��där
vi använt en text av Thomas Johansson, psykolog och filosofie doktor i sociologi.

I Jerlang beskrivs Erik Homburger Eriksons psykoanalytiska teori, enligt vilken den
mänskliga utvecklingen sker i åtta karaktäristiska livsstadier. På vart och ett av dessa
stadier konfronteras individen med en bestämd problematik - en existenskris - då det
sker en utveckling i spänningsfältet mellan två motsatta poler.38 I kriser kan man, menar
Erikson, antingen växa eller hämmas.39 Det femte stadiet är ungdomsperioden (adole-
scens) motsvarande puberteten, då det sker en kraftig utveckling av individen från barn
till ung vuxen. Erikson kallar den här krisen för ”Identitet kontra identitetsförvirring
eller negativ identitet”.40 Johansson beskriver detta stadium som individens stundtals
ambivalenta pendlande mellan en mer stabil identitetsuppfattning och en periodvis
flytande identitet. Här sker ett experimenterande mellan olika roller och ”identiteter”.41

Både Mangs & Martell och Johansson gör sina beskrivningar utifrån psykoanalytikern
Peter Blos´ teorier. Blos indelar adolescensen i fem olika faser som infaller vid cirka 10
- 25 års ålder.42 Han skiljer mellan preadolescens (ca 10-12 år), tidig adolescens (ca 12-
14 år), högadolescens (ca 14-16 år), senadolescens (ca 16-20 år) och postadolescens (ca
20-25 år).43 De fem faserna sker i ordnad följd, men var och en kan börja tidigare eller
senare än vad som anges och kan också ha en kortare eller längre varaktighet. Blos
kallar den psykiska strukturutvecklingen under adolescensen för ”den andra individua-
tionen”. Detta innebär att tonåringen mer eller mindre frigör sig från barndomens
bindningar, för att kunna träda in i de vuxnas värld.44

Johansson beskriver högadolescensen som en vändpunkt i tonårsutvecklingen, då
individen söker nya relationer och lämnar gamla. Det som utmärker denna period är
snabba växlingar mellan regressivt och progressivt handlande, sorg och glädje, hat och
kärlek. Pojkar attraheras av att utsätta sig för olika risker och att trotsa de gränser som
finns i samhället. De kan också med stor iver och koncentration ägna sig åt till exempel
sport och datorer och bli duktiga på det. Syftet med detta är i första hand att uppnå
status och erhålla bekräftelse från omgivningen.45 För många pojkar präglas denna ålder
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av intensitet och fantasi.46 Mangs & Martell menar, att jagutvecklingen blir mer kom-
plex och variationsrik. Tankarna blir mer analyserande och mindre koncentrerade på
den egna personen, eftersom perspektiven vidgas och realitetsanpassningen ökar hos
ungdomar i denna ålder. Det sker en prövning och utveckling av intressen, förmåga,
skicklighet och talanger. Ungdomarnas värld vidgas och expanderar i nästan alla
avseenden.47

Enligt Johansson utvecklar individen under senadolescensen en större självkänsla, mer
målmedvetenhet och utformar olika ideal och livsprojekt. Kännetecknande för denna
utvecklingsfas är framför allt att ungdomarna börjar utveckla planer för framtiden.
Pojkars idéer om framtidsyrke och utbildning är i regel mer precisa än flickors. I pojkars
värld kan en hobby successivt omvandlas till en yrkesplan. Denna period i utvecklingen
är mer framtidsinriktad och realistisk än tidigare. Pojkar känner ofta att de måste vara
vuxna och uppnå status i gruppen eller i skolan. Samtidigt som individen kan te sig
vuxen, får man inte glömma att det under ytan kan finnas en känslig och stundtals vilsen
ung pojke.48 När det gäller jagfunktionerna menar Mangs & Martell att det pågår en
utveckling särskilt på det intellektuella planet.49
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Anders Löfgren, filosofie doktor och forskare vid Institutionen för Kulturgeografi och
Ekonomisk geografi i Lund, och Margareta Norell, forskare vid Sociologiska Institu-
tionen i Lund, har sammanställt antologin $WW�I|UVWn�XQJGRP��Denna är ett resultat av ett
statligt miljöstöd till Seminariet för Ungdomsforskning vid Lunds Universitet. Boken
tar upp ungdomar och deras identitetsskapande i en föränderlig värld.50

Löfgren & Norell menar att dagens samhälle präglas av vad som kan betecknas som
modernisering. Denna innefattar inte bara den allt snabbare tekniska utvecklingen utan
även stora förändringar i människors vardagsliv och av deras livsvillkor. Att växa upp i
denna föränderliga värld ställer stora krav på ungdomarna. Kraven blir fler liksom
möjligheterna, vilket gör att ungdomarna måste fatta fler beslut och göra fler val. Sam-
hället lägger ett växande ansvar på ungdomarna vad det gäller att lyckas med detta.
Medias explosiva utveckling kan medverka till att ungdomar får skilda och delvis
motstridiga erfarenheter av världen. När de olika normerna i hemmet, skolan, arbetet,
fritiden och offentligheten blir motsägelsefulla och inte längre går att förena, förlorar de
till viss del sin roll som rättesnöre. Avståndet mellan förväntningar och verklighet blir
större och medför att avståndet mellan människorna ökar, vilket ger en högre grad av
individualisering.51

Enligt Thomas Ziehe, professor och ungdomskulturforskare, påverkas människor av den
kulturella moderniseringen som tränger allt djupare in i och utövar inflytande på män-
niskors vardagsliv. Det är vad detta har för betydelse för människan som Ziehe vill
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beskriva. Denna modernisering påverkar alla människor men förmodligen särskilt de
unga, då de befinner sig i en fas livet då det bland annat handlar om identitetsarbete.52

Ziehe pekar på två utvecklingstendenser som påverkar vår kulturella verklighet både på
ett positivt och ett negativt sätt. Den ena tendensen rör sig om teknokratisering53 av
olika livsområden, från förhållanden på arbetsplatser till boende och närmiljö, från
utbildningsinstitutioner till förändring av städer och medier med mera. Den andra ten-
densen gäller nedbrytningen av traditioner, som bland annat har till följd att kristen-
domens betydelse minskar i människors liv och vardag, att det sker förändringar i
sexualmoralen, generationsrollerna och könsrollerna samt att inställningen till
auktoritetspersoner och arbetsmoral minskar i betydelse.54 Ziehe talar här om en
kulturell HURVLRQVNULV.55

Denna nedbrytning av traditionerna leder för individen till vad Ziehe kallar NXOWXUHOO
IULVWlOOQLQJ, som både leder till vilsenhet och belastning men samtidigt öppnar för
förändring.56 Jan Ramström, överläkare, psykiater och vetenskapligt råd vid social-
styrelsen, beskriver innebörden av denna kulturella friställning som ”möjligheter till
förändring och frigörelse, till orientering mot nya livsmönster”.57 Individen ges möj-
lighet att pröva och välja mellan olika identiteter och livsvägar och är inte lika bunden
till någon förutbestämd kulturell och klassmässig levnadsbana. Den förändrade livs-
situationen medför en växande längtan efter det subjektiva,�vilket innebär att individen
själv måste forma sin identitet. Detta skapande av identitet blir till ett personligt projekt.
Hand i hand med detta går samhällets fokusering på bland annat personlig lycka och
självförverkligande. Att den kulturella friställningen skulle innebära möjlighet till fritt
val är emellertid till stor del skenbart.58 Friställningen skapar nya områden för H[SUR�
SULDWLRQ��Detta innebär, att det som frigjorts genom den kulturella friställningen åter blir
förstrukturerat och tolkat i förhand av till exempel medier.59

De här tendenserna utvecklar Ziehe mer exakt som tre fundamentala nya drag i sam-
hället, nämligen en ökad�UHIOH[LYLWHW, en�J|UEDUKHW�och en ökad�LQGLYLGXDOLVHULQJ� Den
ökande reflexiviteten ger oss större möjlighet att uttrycka och fundera över oss själva
och vår identitet samtidigt som vi ges tillfälle att skapa distans till oss själva. I gör-
barheten ligger att människan själv har möjlighet att skapa allt, till exempel sidor av
personligheten såsom yrke, relationer och kropp och har också ansvar för detta. Ingen-
ting är längre nedärvt och av naturen givet. I det att alla individuellt måste och kan välja
inom allt fler områden, till exempel när det gäller livsstil, leder till en ökad individua-
lisering.60 Den press och osäkerhet som dessa drag leder till gör att människan utvecklar
olika ”strategier” för att kunna hantera det moderna livet. Ziehe ringar in tre olika sätt,
nämligen VXEMHNWLYHULQJ��RQWRORJLVHULQJ�och�SRWHQWLHULQJ� Subjektiveringen betecknas
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som en strävan efter intimitet och närhet för att tackla den sociala ”kylan” i samhället.
Ontologiseringen innebär ett sökande efter någon form av visshet för att motverka
meningslöshet och kaos. Ett exempel på detta kan vara uppkomsten av och människors
sökande till nyandliga rörelser. Potentieringen handlar om att motverka känslor av
tomhet genom att skapa intensitet och spänning, exempelvis genom att träda in i
konstgjorda och virtuella verkligheter med oanade möjligheter.61

�������8QJGRP�RFK�NXOWXU

Peter Karlsson skriver i Ungdomsstyrelsens rapport 3n�MDNW�HIWHU�XQJGRPVNXOWXUHQ att
det inte går att göra några generella ungdomssatsningar, eftersom ungdomar inte är
någon homogen grupp och därför inte kan behandlas på samma sätt. Inom det offentliga
kulturlivet präglas många institutioner fortfarande av en uppfostrande attityd, som bland
annat innebär att man vill visa på och endast erbjuda ”det bästa”. Denna attityd skapar
hos de flesta unga istället en motvilja som gör att de vänder sig från det offentliga
kulturlivet och utövar kultur på sitt eget sätt. Karlsson menar, att man måste hitta ett
”tilltal” som passar just den grupp man vill nå. Finner man inte ungdomarnas rätta
”tilltal” riskerar man inte bara att förlora en stor grupp besökare i det offentliga kultur-
livet utan också stödet från morgondagens beslutsfattare och bidragsgivare. En ung-
domsgrupp som man, enligt honom, verkligen måste ”tilltala” på rätt sätt är till exempel
pojkar på yrkesförberedande linjer, eftersom avståndet mellan dessa pojkar och kultur-
institutionerna många gånger är stort.62

�����20�/b61,1*

�������2P�OlVQLQJHQV�EHW\GHOVH

Läsning gör att människans förmåga att använda språket ökar. Tillgång till språket ger
människor möjlighet att deltaga i utformningen av framtidens samhälle, vilket i grunden
är en fråga om yttrandefrihet och demokrati.63

För att tillförsäkra människor rätten till språkliga verktyg har vi idag i Sverige en lag
som säger att alla medborgare skall ha tillgång till ett folkbibliotek ”till främjande av
intresse för läsning och litteratur …”. Särskild uppmärksamhet skall ägnas ”…åt barn
och ungdomar genom att erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpas-
sade till deras behov för att främja språkutveckling och stimulera till läsning”.64

Läsning har också en social funktion. Genom läsning öppnas nya världar för läsaren och
hjälper honom/henne att förstå människors skilda livsvillkor, världen och sig själva.65

Vidare ger läsning social gemenskap genom att man till exempel lånar böcker av var-
andra, diskuterar och pratar om dem. Samtidigt kan läsning ha en nästan kompensa-
torisk social funktion genom att man i brist på kontakt med människor fyller tom-
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rummet med upplevelser genom böcker.66 Enligt Appleyard kan man relatera män-
niskors läsning till deras psykologiska utveckling.67 Detta utvecklar vi vidare i av-
snittet ”Ungdomsläsaren”.

�������/lVQLQJ�VRP�SURFHVV

I detta avsnitt koncentrerar vi oss på professor Norman N. Hollands arbeten om läsares
reaktion på litterära texter. Vi utgår från 7KH�G\QDPLFV�RI�OLWHUDU\ UHVSRQVH och �
UHDGHUV�UHDGLQJ som beskriver läsning utifrån ett psykoanalytiskt perspektiv.

I 7KH�G\QDPLFV�RI�OLWHUDU\�UHVSRQVH  vill Holland besvara frågan om relationen mellan
de objektiva mönster som finns i texten och läsarens subjektiva upplevelser av texten.
Utifrån sina egna reaktioner på texter utvecklar han en modell som gäller samspelet
mellan det litterära verket och det mänskliga psyket.68 Hans teori är att meningen med
ett verk består av två nivåer: Den första är den vedertagna litterära meningen som
bestämmer på vilket sätt alla inslag i berättelsen har betydelse för intellektet. Den andra
är en psykoanalytisk nivå som visar hur alla inslag i berättelsen, som har en under-
förstådd mening, har betydelse för en särskild omedveten fantasi. Meningen finns alltså
inte bara där i texten utan är någonting vi konstruerar, en dynamisk process.69 En
berättelse får en ”mening” först när dess omedvetna fantasi transformeras, det vill säga
omvandlas, till sociala, moraliska, intellektuella och mytiska termer. Mening är inte
något statiskt utan en dynamisk process som transformerar omedvetet till medvetet.
Holland menar att alla berättelser och all litteratur har denna grundläggande väg till
mening. För att se litteratur i sin helhet gäller det att inte endast gripa sig an den
medvetna eller den omedvetna meningen utan samspelet dem emellan, inte ”antingen
eller” utan ”både och”.70

Holland konstaterar att litteratur innefattar fantasi. Denna litteratur hanterar och trans-
formerar dessa fantasier till mening, det vill säga verket agerar som konkret form av en
mental process. Den mentala processen blir en process inom läsaren. Det som finns ”där
ute” i det litterära verket känns som om det vore ”här inne” i sinnet. Holland talar här
om LQWURMHNWLRQ��vilket betyder att man mentalt tar in ett objekt i sitt sinne, ofta med den
illusionen att det har fysiskt inlemmats genom ögon, öron, näsa, mun eller hud. Denna
introjektion kan emellertid endast äga rum om transformationen i det litterära verket är
samstämmig, det vill säga överensstämmer, med läsarens grundläggande psykologiska
mönster.71

I ��UHDGHUV�UHDGLQJ fortsätter Holland att undersöka läsarens litterära reaktion på texter
och vill med denna bok speciellt bekräfta eller ändra ovan nämnda transformations-
modell. Han testar därför en större grupp studenter genom att låta dem läsa en och
samma text och intervjuar dem därefter om deras upplevelse av denna. I sin bok
beskriver han resultatet från fem av dessa läsare. Han kommer fram till att hans modell
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står sig ganska bra. Men efter att ha provat sin hypotes på dessa studenter är han
tvungen att göra smärre justeringar i modellen. Transformationen av fantasierna äger
rum inom människan inte i texterna.72 Holland menar, att all läsning uppkommer ur
läsarens personlighet och att läsaren strukturerar och anpassar texten till sina egna inre
behov.73

�������7LGLJDUH�XQGHUV|NQLQJDU�RP�OlVQLQJ

Vi kommer i detta avsnitt att ta upp en undersökning som rör läsning och som vi ser
anser relevant för vårt arbete.

Sten Furhammar, lektor vid Högskolan i Borås, har gjort en beskrivning av Projektet
Skriftkultur och mediebruk i nordiska familjer, det så kallade SKRIN-projektet, ett
samnordiskt forskningsprojekt. Projektet syftade till ”att belysa några sociala och
psykologiska aspekter på skriftliga mediers – och framför allt bokens – villkor i de
skandinaviska länderna under senare delen av 1900-talet.”74 Frågeställningarna i
projektarbetet var inriktade på i huvudsak två områden: läsning i ett livsperspektiv och
läsning i ett familjeperspektiv.75 Undersökningen genomfördes 1988-1990 med 83
djupintervjuer. Den var uppbyggd kring familjen som enhet och omfattade tre
generationer.76

I undersökningen klassificerades de enskilda personernas beskrivning av sina läs-
upplevelser med hjälp av två dimensioner. Den ena dimensionen betecknas som
personlig respektive opersonlig hållning till lässtoffet och gäller huruvida man drar in
sig själv i läsningen. Den andra dimensionen rubriceras som upplevelseläsning res-
pektive instrumentell läsning och avser skillnaden mellan läsning som endast skänker
upplevelse eller förströelse och sådan som är till konkret nytta för individen.77

Dessa dimensioner ger i sin tur upphov till följande fyra kategorier av läsutbyte:
personlig upplevelseläsning, opersonlig upplevelseläsning, personlig instrumentell
läsning och opersonlig instrumentell läsning.78

Enligt Furhammar är några av de viktigaste och vanligaste kännetecknen på RSHUVRQOLJ
XSSOHYHOVHOlVQLQJ�att läsaren intar observatörens, den neutrale betraktarens roll och
läsningen leder inte till reflexioner som berör och engagerar den egna personen. Läsaren
drivs av spänningen och nyfikenheten att få veta historiens slut snarare än av de upp-
levelser läsningen kan ge under berättelsens gång. Läsningen ger tidsfördriv och under-
hållning.79 I undersökningen kom man fram till att opersonlig upplevelseläsning var den
vanligaste utbytesformen. Av de 83 intervjuade personerna tillhörde 33 stycken denna
kategori. När det gällde barn (10-12 år) var det denna utbytesform som dominerade
oavsett kön. De ställde det kravet på läsningen att den skulle vara spännande och även
rolig och angav ofta äventyrsböcker och mysterier som genre. Bland barnen var flick-
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orna mer läsintresserade än pojkarna. Flertalet av dessa var medvetna om att de inte
läste så mycket som de borde för att leva upp till krav och förväntningar. Anledningen
till att de inte läste var att de tyckte det var svårt och jobbigt. Barnen inom denna
utbyteskategori uppgav att man i hemmet har läst och berättat sagor för dem. Även de
vuxna i denna utbyteskategori ville att texten/boken skulle innehålla spänning. Ett
gemensamt krav för både vuxna och barn var att det skulle hända saker i böckerna.
Drygt hälften av de vuxna föredrog fiktionsläsning medan de övriga läste både fakta och
fiktion. För de vuxna gällde det faktum att de som läste mycket som barn också läste
mycket och regelbundet som vuxna och omvänt. En majoritet av dem minns att de har
blivit lästa för som små. Inom hela utbyteskategorin var tidningsläsning inte särskilt
utbredd. Dess ställning blev svagare ju mer dominant den opersonliga upplevelse-
läsningen var. Äldre män var underrepresenterade när det gällde opersonlig upplevelse-
läsning.80

Kännetecknande för RSHUVRQOLJ�LQVWUXPHQWHOO�OlVQLQJ��menar Furhammar, är dess
nyttofunktion för läsaren. Läsningen ger insikt, kunskap, vetande, orientering eller
information som direkt kan omsättas till andra förhållanden, det vill säga ”objektiv
kunskap”, och som läsaren inte har något personligt förhållande till.81 Till kategorin
opersonlig instrumentell läsning kunde man räkna 26 av de 83 intervjuade personerna.
Bland de vuxna var det denna utbytesgrupp som vägde tyngst och det var männen som
var de dominerande. Mammorna var underrepresenterade i gruppen medan de äldre
kvinnorna förekom relativt ofta. Som helhet var äldregruppen överrepresenterad. Drygt
en tredjedel av personerna i denna utbyteskategori läste sällan eller aldrig böcker och
framför allt mycket sällan skönlitteratur. De läste emellertid tidningar och i första hand
dagstidningar. Även för de övriga spelade tidningsläsning en viktig roll, men de uppgav
också att de läste böcker. Flertalet av personerna i utbyteskategorin var klart inriktade
på faktaläsning. När det gällde lässtimulering under barndomen har den sett lite olika ut
i gruppen, men rent generellt har sagoläsning och -berättande varit begränsad. Enligt
Furhammar får man, i denna utbyteskategori, bilden av en person som läser för att få
information eller kunskap som behövs i hans/hennes yrkesverksamhet. Dessutom läser
hon/han för att få den sociala kompetens som är nödvändig i umgänget med andra
människor.82

Vid SHUVRQOLJ�XSSOHYHOVHOlVQLQJ�reflekterar läsaren över sin läsning och läsupplevelsen
är ett resultat av samverkan mellan text och läsare. Historiens upplösning är under-
ordnad själva upplevelserna under läsningens gång. Det karaktäristiska för läsupp-
levelserna är erfarenheterna snarare än förströelse och tidsfördriv.83 Av de 83
intervjuade personerna tillhörde 10 stycken kategorin personlig upplevelseläsning. I
denna grupp var mammorna överrepresenterade och de äldre kvinnorna orepresenterade.
Papporna och de äldre männen var sammanlagt lika många som mammorna. Omfatt-
ningen av bokläsningen i denna utbytesgrupp var betydande och läsaktiviteten hög.
Personer som i denna undersökningen räknades till utbyteskategorin personlig upp-
levelseläsning tillhörde även andra utbytesformer. Kategorin förekom alltså tillsammans
med andra utbyteskategorier och genererade även själv en sådan. I detta fall har den gett
ett personligt instrumentellt utbyte. Hälften av personerna i denna grupp ägnade sig åt
fiktionsläsning, medan de övriga föredrog faktaläsning eller blandad läsning. Kvinnorna
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refererade sin läsning till den egna familjen eller sökte budskap i texten. Denna väckte
känslor och tankar hos dem och gav möjlighet till identifikation. Männen refererade i
stället till den egna erfarenheten, och när de sökte budskap var det sändaren, det vill
säga författaren, som var det primära. Nästan samtliga av de intervjuade personerna
uppgav att de vuxit upp i hem där de funnits böcker, att de blivit lästa för under barn-
domen och att de därigenom fått läsinspiration. När det gällde tidningsläsning skildes
denna inte ut från annan mediaanvändning, men männen ägnade större intresse generellt
åt såväl tidningar som radio och teve.84

I SHUVRQOLJ�LQVWUXPHQWHOO�OlVQLQJ�framhålls den terapeutiska effekten, som innebär att
läsaren genom sin läsning reflekterar över sin identitet eller livssituation, som bland
annat kan leda till förändringar på det personliga planet.85 Av de 83 intervjuade per-
sonerna kunde endast 4 personer placeras i kategorin personlig instrumentell läsning,�en
man och tre kvinnor. Denna kategori förekom endast tillsammans med andra kategorier.
Det var svårt att hitta några gemensamma drag bland de intervjuade. När det gällde
läsning föreföll ingen vara direkt underhållningsorienterad. Mannen uppgav att han läste
två dagstidningar noggrant men däremot inga böcker, förutom Bibeln som han läste i
svåra stunder. En av kvinnorna uppgav att hon läste dagstidningen men även publika-
tioner av religiös karaktär. Samtliga intervjuade menade, att deras hem var ”bokligt
torftiga” och att de inte mindes att man hade läst för dem eller att de fått höra sagor
under barndomen. Furhammar menar att detta sannolikt haft betydelse för deras
inställning till böcker och läsning. Man får dock inte dra den generella slutsatsen att
personligt instrumentellt utbyte alltid bottnar i en torftig läsmiljö. I den här undersök-
ningen får det snarare ses som en slump, att de fyra personer som placerats i kategorin
personlig instrumentell läsning också kommer från en påver miljö när det gäller
läsning.86

Värt att notera är att 10 av de 83 intervjuade inte kunde placeras in i någon bestämd
kategori. Anledningen var att 3 personer inte kunnat beskriva vad de fått ut av sin
läsning. För de övriga 7 personerna dominerade ingen speciell utbyteskategori.87

�����81*'20�2&+�/b61,1*

�������8QJGRPVOlVDUHQ

Beträffande ungdomars relation till läsning riktar vi in oss på Joseph A. Appleyards
%HFRPLQJ�D�UHDGHU� Appleyard, som undervisar i engelska och leder ”the Honors
Program” vid Boston College, har gjort en studie som bygger på intervjuer med ett
sextiotal människor med olika bakgrund i åldrarna 13-82 år. I sin bok beskriver han
studien som tar upp läsning av skönlitteratur och hur människor blir läsare. Han
fokuserar på vad det är som sker mellan läsare och text och då särskilt på de föränd-
ringar hos läsaren som formar detta skeende.88
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Appleyard menar att faktorer såsom individuella drag, utbildning och socialgrupps-
tillhörighet formar en läsare. Dessa faktorer är emellertid inte de enda, utan även
utvecklingspsykologiska faktorer spelar in och påverkar en individs sätt att läsa under
det man växer från barn till vuxen.89 Appleyard kommer i sin studie fram till att man
som läsare genomgår fem stadier, det vill säga intar fem olika roller, allteftersom man
mognar.

1. 7KH�UHDGHU�DV�SOD\HU
2. 7KH�UHDGHU�DV�KHUR�DQG�KHURLQH
3. 7KH�UHDGHU�DV�WKLQNHU
4. 7KH�UHDGHU�DV�LQWHUSUHWHU
5. 7KH�SUDJPDWLF�UHDGHU

De två första stadierna avser förskolebarn och skolbarn som läsare. Det tredje stadiet
gäller adolescensen och det fjärde stadiet studenter och lärare inom högre utbildning.
Det femte och sista stadiet innefattar den vuxne läsaren.90

Den läsarroll som Appleyard betecknar som ”the reader as thinker”, ungdomsläsaren,
karaktäriseras av en önskan att få insikt om livets mening, värderingar och övertygelser
värda att ta till sig. Individen söker ideala och verkliga förebilder att efterlikna. Det
”sanna” i dessa idéer och sätt att leva är ett viktigt bedömningskriterium för ungdoms-
läsaren.91

Enligt Appleyard skiljer sig ungdomsläsarens val av genre inte nämnvärt från vad de
yngre barnen läser. De fortsätter att läsa samma sorts böcker som de tidigare gjort.
Skillnaden ligger i att barnböcker behandlar en oskyldig värld med ett lyckligt slut.
Ungdomsböcker handlar däremot om sex, död, synd och fördomar samt gott och ont
blandat i en karaktärs förvirrande och oroliga känslor. När Appleyard i sin undersökning
frågade ungdomarna om deras sätt att reagera på särskilda berättelser, fick han svar som
kan sättas in i tre olika kategorier: de beskriver 1) sin inlevelse i boken och sin identi-
fikation med karaktärerna, 2) det realistiska i berättelsen samt 3) att en bra berättelse får
dem att tänka.92

Appleyard beskriver ungdomarnas LQOHYHOVH i boken som en slags hypnos eller ett ändrat
tillstånd av medvetenhet, en intensiv känslomässig reaktion på berättelsen. Hand i hand
med inlevelsen går LGHQWLILNDWLRQHQ med karaktärerna och de situationer som de befinner
sig i. Läsarna anger ofta ett starkt personligt motiv för att identifiera sig med en karaktär
eller en typ av karaktär. De kan även identifiera sig med mer än en karaktär och med
flera aspekter i en enda karaktär. En anledning till att ungdomarna läser biografier och
skönlitteratur tycks vara att de ges tillfälle att föreställa sig det verkliga livet, vilket
fungerar som en hjälp att förstå möjligheterna i deras egna liv. Ungdomar föredrar att
läsa om karaktärer som liknar dem själva eller deras idealbild av sig själva, vilket är ett
utslag av det som Appleyard betecknar som ungdomarnas kognitiva egocentrism.
Karaktärerna skall däremot kunna kännas igen och kunna mätas med ungdomarnas egna
vedertagna måttstockar. Illusionen av att vara unik kan inte skiljas från rädslan att vara
annorlunda. Det som tycks befästa ungdomarnas känsla av identifikation tenderar att
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vara en bild av dem som känsliga och missförstådda individer, som inte längre är barn
men ännu inte vuxna.93

Kriteriet UHDOLVP kan illustreras med orden ”sann”, ”normal”, ”precis som människor
verkligen handlar” och ”någonting som inte är fantasi” enligt svar som ungdomarna
gett. Realismen kan uttryckas på olika sätt. Ibland reflekterar berättelsen läsarens
erfarenhet exakt eller att läsaren lätt kan föreställa sig liknande situationer. Ett annat
uttryck för realism är att karaktärerna inte utgörs av ideala eller endimensionella typer
utan normala personer. Appleyard menar att realismen i en berättelse tycks vara en
viktig fråga för ungdomar. De har upptäckt att man måste göra en bedömning av
sanningshalten i berättelsen och inte ta den för given. Denna bedömning är de själva
inte alltid medvetna om att de gör. Det som ungdomar betraktar som realistiskt är
mycket utpräglat och handlar ofta om sjukdom och ond bråd död. En orsak till detta,
menar Appleyard, är att ungdomarna genom sina nya erfarenheter har upptäckt det
komplexa i tillvaron. Därför efterfrågar de nu berättelser som även reflekterar de
mörkare sidorna av livet och inte bara inbegriper deras önskningar och fantasier. Att
upptäcka att världen inte är så alltigenom oskuldsfull som man trodde, utan mycket mer
komplex, kan många gånger upplevas som skrämmande.94

Vad menar ungdomarna med att en bra berättelse får dem att WlQND? Appleyard skriver,
att detta ibland kan betyda att ungdomarna blir medvetna om sina tankar och känslor när
de läser och helt enkelt njuter av denna nya erfarenhet. Läsaren reflekterar uppenbar-
ligen över karaktärerna i berättelsen, deras motiv och känslor och över huruvida dessa
kan liknas vid deras egna motiv och känslor. När ungdomarna pratar om ”meningen”
med en berättelse visar detta på ett utvecklat och mer abstrakt sätt att tänka. Man upp-
fattar ofta meningen med en berättelse som författarens avsikt med verket. Denna
djupare mening finns under ytan och väntar på att bli upptäckt.95

�������7LGQLQJVOlVQLQJ

Resultatet, av den undersökning vi refererar till under rubriken ”Inledning”, visade att
flertalet av pojkarna läste tidningar i hög utsträckning. Eftersom vi kan tänka oss att vi
får ett liknande resultat även i denna undersökning, väljer vi att skriva ett avsnitt om
tidningsläsning.

När det gäller detta ämne har vi inte hittat särskilt mycket material. Det vi har funnit är
studien 7LGQLQJVOlVQLQJ�L�6YHULJH� gjord av Lennart Weibull vid 1980-talets början, som
grundar sig på undersökningar gjorda på 1970-talet och handlar om dagspressen och i
första hand morgonpressen. Det han i huvudsak har velat belysa är hur omfattande dags-
tidningsläsningen är, hur läsaren tar del av dagstidningen och vad som ligger bakom
människors tidningsläsning.96

Weibull talar om två steg i tidningsläsningen: för det första väljer man att läsa en eller
flera tidningar och för det andra väljer man mellan olika typer av innehåll. 9DOHW�DY
WLGQLQJ�delar han in i en kvantitativ och en kvalitativ del, där den kvantitativa aspekten
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handlar om hur många tidningar man läser och den kvalitativa aspekten vilken tidning
man väljer. 9DOHW�DY�LQQHKnOO�delar han in på samma sätt, där den kvantitativa aspekten
avser hur mycket av innehållet man läser och den kvalitativa aspekten avser vilken typ
av innehåll man läser. Valet av tidning kallar han NRQWDNW med tidningen, som innebär
den passiva tillgången till tidningen. Valet av innehåll kallar han DQYlQGQLQJ av tid-
ningen, som handlar om ”vad människor gör med tidningen”.97

För att människor skall läsa tidningen fordras att de har behov av eller intresse för det
utbud som erbjuds. Weibull anser det rimligt att skilja mellan två typer av LQWUHVVHQ: det
allmänna intresset att följa med i vad som händer dagligen och viktiga skeenden samt
ett specifikt intresse för ett ämnesområde till exempel sport, musik och yrke. Dessa
intressefaktorer grundar sig i människors sociala förhållanden, och är bland annat
knutna till människors livssituation eller sociala position i samhället. Livssituationen
som omfattar bland annat ålder, kön och civilstånd torde, enligt Weibull, påverka
människors tidningsinnehav, hur mycket och vad man läser. Det handlar inte bara om
angelägenhet utan om den tid och de resurser man har för tidningsläsning. Den sociala
positionen avser bland annat människors utbildning, inkomst och tjänsteställning men
även kön, stadium i livscykeln och var man bor. I allmänhet antar man att intresset av
att följa med vad som händer är mer angeläget om man har en högre position i sam-
hället. Även detta påverkar människors tidningsinnehav, hur mycket och vad man
läser.98

När det gäller vad man läser har Weibull kommit fram till att man ställs inför en serie
val. I första skedet väljer nästan alla läsare på samma sätt, varefter det sker en specia-
lisering. Han talar om en lästrappa, där de första stegen är gemensamma för alla läsare
och att man sedan skiljs åt. All tidningsläsning innehåller dels det närliggande, allmän-
orienterande och praktiskt nyttiga som Weibull kallar SULPlUOlVQLQJ� och dels det mer
specifika som han kallar WLOOYDOVOlVQLQJ. Primärläsningen grundar sig i livssituationen
medan tillvalsläsningen bestäms av intresset. Tillvalsläsningen kan i sin tur delas in i tre
inriktningar. För det första en bred samhällsorientering som är riktad mot nationella och
internationella frågor och främst läses av män, äldre, högutbildade samt politiskt
intresserade. För det andra det närliggande som rör orten där man bor och som i första
läses av mindre politiskt intresserade och kvinnor. För det tredje förströelse, sport och
lättare stoff som mest läses av de yngsta och då framför allt av män.99

�������6SlQQLQJVOlVQLQJ

Både i Statens kulturråds undersökning, som vi tidigare refererar till under rubriken
”Bakgrund”, och andra undersökningar, som vi kommer att beskriva vidare under
avsnittet ”Tidigare undersökningar om ungdomars läsning”, har det visat sig att de flesta
ungdomar är intresserade av deckare/thrillers. Vi kan tänka oss att detta är en av de
genrer som även de pojkar vi undersöker helst läser och därför väljer vi att skriva ett
avsnitt om spänningsläsning.
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   Jag försöker skrämma läsaren. Men om jag upptäcker att jag inte kan skrämma honom/henne, försöker
jag chocka; och om jag upptäcker att jag inte kan chocka satsar jag på att äckla. Jag är inte stolt.100

Dessa ord är Stephen Kings egna och finns med i hans bok 'DQVH�0DFDEUH� Han fun-
derar själv kring skräckens dragningskraft på unga människor och menar att skräck är
de ungas spel (game). Ungdomar uppskattar skräck då de som unga friska människor
ser på sin egen dödlighet med trygghet. 101

Yvonne Leffler, docent i litteratur, har i en studie försökt förklara populariteten i
skräcklitteratur genom att visa hur skräckberättelser skapar en njutbar känsla av skräck
hos sina läsare. Hon inleder sitt arbete med att påpeka att vi kontinuerligt, genom bland
annat tidningar och television, konfronteras med skrämmande händelser i den verkliga
världen och försöker undvika dem. Trots detta utsätter sig många av oss frivilligt för
underhållning av våldsam natur och skräckberättelser. Hon nämner bland annat Stephen
Kings skräcknoveller som de mest lästa i vår tid. Att definiera termen skräckroman,
menar Leffler, är alltid problematiskt i praktiken då den används på olika sätt i olika
sammanhang.102 Själv använder hon sig i sin studie av den grundläggande beteckningen
för ”skräck” som använts alltsedan genren föddes:

   The depiction of horrific events and phenomena with the intention of evoking in the audience a specific
reaction of alarm, which for the present I will call horror.103

Leffler frågar sig då vad det är som gör att så många människor frivilligt utsätter sig för
litterär skräck och litterärt våld, och likväl försöker undvika att utsätta sig för fasansfulla
upplevelser och våldsamma händelser i verkliga livet.104 Hon beskriver i sin studie hur
den tekniska berättartekniken och temat i skräckberättelsen samspelar för att väcka en
förnimmelse av skräck hos läsaren och hur denna känsla omvandlas till ett tilltalande
nöje.105 I sin studie kommer hon fram till tre aspekter enligt vilka skräckberättelser kan
omvandla normalt otrevliga känslor till ett tilltalande nöje: 1) generella estetiska villkor,
2) villkor specifika för skräckberättelsen som en välkänd men spänningsfylld genre och
3) hur växling mellan yttre och inre fokusering omvandlar skräckberättelsen till ett
underhållande stycke rollspel för läsaren.

De JHQHUHOOD�HVWHWLVND�YLOONRUHQ beskriver Leffler som att vi är fullt medvetna om att den
verkliga världen och världen i skräckromanen är två helt skilda saker. Rent fysiskt kan
inte dessa världar samspela, men psykologiskt kan vi som läsare ”spionera” på den
andra världen utan att riskera att bli upptäckta. Fastän vi är förberedda på att bli rädda
tar vi för givet att vi har situationen under kontroll. Vi kan när som helst lägga ifrån oss
boken, och när boken är färdigläst träder vi ut från skräckvärlden.106

Med GHQ�YlONlQGD�JHQUHIRUPHQ avser Leffler det faktum att skräckgenren är väl-
etablerad med sina kända ritualer. En läsare som är välbekant med genren ser i
skräckromanen mönstret med dess variationer och får vissa förväntningar när han/hon
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vet att det skall handla om skräck. Å ena sidan söker man nya variationer med all den
osäkerhet och spänning som dessa för med sig, och å andra sidan känner man sig säker i
vissheten om att det bara är en ny variant av den välkända skräckgenren. Berättelsen
börjar vanligtvis med en vanlig vardaglig tillvaro som avbryts av hotande och skräm-
mande omständigheter, för att slutligen återgå till det normala.107

Med GHW�QMXWEDUD�UROOVSHOHW avser Leffler bland annat vår möjlighet att pröva på olika
roller och situationer. Man kan låtsas vara den accepterade som offer/hjälte men också
den förbjudna onda rollen som förövare och monster. När vi väljer den onda rollen är vi
väl medvetna om att detta bara är temporärt, och att vi alltid kommer att återvända till
den goda rollen innan berättelsen är över. Man kan alltså tillåta sig att uppleva och
behärska fasansfulla situationer under välkända, kontrollerade villkor.108

�������)DQWDV\OlVQLQJ

I vår tidigare undersökning, som vi refererar till under rubriken ”Inledning”, visade det
sig även att genren fantasy var populär bland pojkarna. Att denna genre intresserar
ungdomar är något vi också erfarit genom vårt arbete i skola och bibliotek. Eftersom vi
förmodar att denna undersökning kommer att visa ett liknande resultat väljer vi även att
skriva ett avsnitt om fantasyläsning.

Gymnasielärare Steven Ekholm påpekar att fantasylitteraturen i visst avseende är lika
gammal som mänskligheten, men att det litterära begreppet fantasy är nytt.109 Jan
Broberg, lärare i historia, framhåller att fantasylitteraturen har varit på frammarsch
sedan 1950-talet, framför allt i England och USA. Detta har lett till att litteraturforskare
har börjat intressera sig för genren de senaste decennierna. Olika synsätt på fantasy
tycks ha utvecklats, men enligt Broberg blir gränserna för fantasygenren mer och mer
flytande. Svårigheter uppstår när det gäller att få en uppfattning om genren i sin helhet,
då den håller på att bli mångfacetterad och uppsplittrad i många underavdelningar.110

Ekholm menar, att eftersom fantasygenren fortfarande är i utveckling kommer varian-
terna att bli fler och fler. Några motiv och teman som förekommer i fantasylitteraturen
är PDJLQ� TXHVWHQ�och SRUWDOHU�HOOHU�WUHVKROGV� Magin är den moderna fantasyns mest
utmärkande drag. Questen, som är en yttre eller inre resa för att söka eller uppnå någon-
ting, är central och ligger alltid i berättelsens kärna. Även förflyttningar och föränd-
ringar, både fysiskt och mentalt, är centrala inslag i fantasy. Dessa sker genom en portal
eller över en treshold.111

Ekholm konstaterar att ungdomars läsglädje och fantasi stimuleras av fantasy, och att
deras stora intresse för genren saknar motsvarighet. Med tanke på detta och att många
ungdomar idag inte är så flitiga bokläsare, ser han ser det som angeläget att arbeta med
fantasylitteratur i skolan.112

Ulf Dalquist, Tomas Lööv & Fredrik Miegel, doktorander vid Sociologiska Institu-
tionen i Lund, menar att fantasy lockar unga läsare samt beskriver och tolkar genren
som en ungdomskultur. De definierar fantasy på följande sätt:
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   Utmärkande för fantasyn är att den DOOWLG�tilldrar sig i ett (eller flera!) universum fyllda av
övernaturliga krafter och varelser och som är totalt åtskilda vår värld i tids- och/eller
rumsdimensionen.113

Fantasykulturen är en fiktiv värld som på ett spännande sätt beskriver kraftfulla
karaktärer som framförallt pojkar kan önskeidentifiera sig med. Det centrala temat i
fantasykulturen är hjältemyten, där man inte föds till hjälte utan man EOLU det. Just detta
EOLYDQGH är poängen i fantasykulturen. Författarna har valt att tolka hjältemyten utifrån
ett utvecklingspsykologiskt perspektiv och utgår då från Peter Blos´ beskrivning av ung-
domstiden som en andra individuation. I hjältemyten beskrivs en utvecklingsprocess
som alla unga pojkar måste genomgå, det vill säga att växa upp och bli en man.114 För
att kunna bli en hjälte måste individen genomgå ett antal prövningar och genom hand-
lingar visa att han är värdig hjälterollen. Prövningarna består av ett antal möten med
ondskan och kan, enligt författarna, betraktas som symboliska beskrivningar av pojkens
strävan att övervinna de krafter som hindrar honom från att bli en mogen man.115

Något som är utmärkande för fantasygenren är den ständiga kampen mellan det goda
och det onda, mellan det som är rätt och det som är orätt, vilket är relaterat till hjälte-
temat och är lika viktigt som detta. Man skulle kunna säga att en typisk fantasyhistoria
består av ett antal mer eller mindre svårlösta moraliska valsituationer som huvud-
personen/hjälten har att konfronteras med. Fantasygenren innehåller ett moraliskt facit
för varje given situation som huvudpersonen/hjälten ställs inför. Detta är ett av skälen
till att genren är så attraktiv. I fantasyns värld finns det ett gott eller ett rätt alternativ
och det goda är gott och det rätta är rätt. Fantasygenren är på detta vis en stereotyp, en
förenkling av konflikterna i vardagslivet. Eftersom hjälten i fantasyhistorierna alltid
fattar rätt beslut, kan dessa tjäna som en flykt från otillfredsställande och osäkra
vardagliga vägval. Inom fantasygenren sysselsätter man sig med mycket allmängiltiga
moraliska problem, kanske till och med de västerländska moraliska grunduppfatt-
ningarna.116 ”Fantasyhjälten är den perfekt socialiserade och exemplariska samhälls-
medborgaren. Den som alla skulle vilja vara, men som ingen i verkligheten kan bli.”117

Författarna anser att denna och liknande populärkulturella yttringar bland ungdomar bör
tas på allvar, då de har viktiga funktioner att fylla i ungdomars liv.118

�������7LGLJDUH�XQGHUV|NQLQJDU�RP�XQJGRPDUV�OlVQLQJ

Efter genomgång av litteratur om tidigare undersökningar, vad det gäller läsvanor hos
pojkar på gymnasieskolans fordonsprogram, har vi funnit endast HQ som tar upp läsning
hos en grupp som liknar den vi har undersökt. Denna undersökning är gjord i slutet av
1970-talet och kan därför ses som ”gammal”, då det hänt en hel del i samhället och i
skolan sedan dess. Vi har ändå ansett undersökningen som relevant för vårt arbete. Vi
har även funnit andra undersökningar som tar upp temat ungdomar och läsning och som
vi därför valt att redovisa.
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Margareta Grogarn beskriver i sin doktorsavhandling från 1979 en undersökning som
hon huvudsakligen genomförde under läsåren 1975/76 och 1976/77. I denna under-
sökning deltog 498 ungdomar från fordons- och verkstadstekniska linjer vid en gym-
nasieskola i Göteborg. Hennes övergripande syfte var att ”beskriva en grupp elever från
gymnasieskolans yrkesinriktade linjer” med avsikt att bland annat ge en bild av elever-
nas bakgrund, färdigheter och inställning till böcker och läsning. Ett av hennes andra
syften var att ”klargöra de ´icke-läsande´ elevernas syn på läsning och böcker.” Med
”icke-läsande” avsåg Grogarn elever som aldrig frivilligt läste böcker. Genom intervjuer
med 30 elever ville hon få fram deras syn på svårigheter vid läsning och vad de själva
valde frivilligt att läsa.119

Grogarn kunde konstatera att det i de flesta hem fanns tillgång till böcker men även
dagstidningar, veckotidningar och serietidningar i stor omfattning. Det enda de ”icke-
läsande” eleverna i stort sett frivilligt läste var just dagstidningar, veckotidningar och
serietidningar. Grogarn tolkade detta som att det sannolikt fanns ett samband mellan
elevernas läsval och utbudet av lektyr i hemmen. Av olika anledningar besökte ingen av
de intervjuade eleverna bilioteket numera. Endast ett fåtal av eleverna mindes att de var
på biblioteket med sina föräldrar när de var små och uppgav också att deras föräldrar nu
var biblioteksbesökare. När det gällde högläsning i barndomen var det några få av de
intervjuade som uppgav att de inte hade blivit lästa för som små. Med detta i åtanke
frågade sig Grogarn varför det rådde ett så stort ointresse för litteraturläsning bland de
intervjuade eleverna, då deras föräldrar visade intresse för läsning.120

Genom en enkätundersökning på hela skolan framkom att drygt en tredjedel av skolans
elever inte läste böcker frivilligt. De 30 intervjuade ”icke-läsarna” använde ofta ordet
”jobbigt” när de talade om läsning. Detta innefattade både tanken på böcker och tanken
på läsandet men även det konkreta läsandet. För att dessa ungdomar skulle kunna tänka
sig att läsa krävdes att boken eller tidningsartikeln skulle vara spännande och lättläst.
Den fick bland annat inte vara för omfattande, innehålla krångliga, okända och långa
ord eller ha ett komplicerat innehåll. Bokstäverna skulle helst vara stora, radavståndet
stort och radlängderna korta. Texten skulle helst också kompletteras med en mängd
illustrationer. Läsningen skulle kunna avslutas vid ett och samma tillfälle. Eleverna
menade att serier var fria från dessa ”jobbiga” egenskaper.121

Grogarn kom fram till att tidningsläsningen för de flesta innebar att de bläddrade i
tidningen och läste rubrikerna, serierna och TV-programmen. Den för de intervjuade
eleverna mest intressanta läsningen, såsom just TV-programmen, serierna och sporten,
fann de i slutet av tidningen och började därför läsa den bakifrån. Endast ett fåtal läste
till exempel utrikesnyheter och kulturartiklar. Det var inte endast intresset som styrde
läsvalet utan även deras grad av läskunnighet. ”Jobbiga” artiklar valde eleverna bort och
ansåg att de kunde få den nyhetsinformationen de behövde genom TV och i viss mån
radio. Flertalet av eleverna valde att läsa spännande artiklar i veckotidningar i stället för
böcker. Anledningen till detta var att artiklarna inte var så långa och att man snabbt fick
reda på ”hur det gick”.122
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En undersökning om ungdomars litteraturläsning i skolan gjordes 1983-1984 av Bengt
Brodow.123 Han tjänstgjorde under denna tid som universitetslektor i svenskämnets teori
och didaktik.124 Undersökningen grundade sig på enkätsvar från ca 1500 elever samt
intervjuer med ett antal lärare. Eleverna kom från avgångsklasser i årskurs 9 samt
gymnasiets två- och treåriga linjer.125 Brodow kom i sin undersökning fram till att
eleverna huvudsakligen läste underhållningslitteratur av anglosaxisk bestsellertyp, samt
att deras läsning skulle innehålla spänning och action.126 Det som främst lockade till att
läsa en viss bok var baksidestexten, tips från kompisar och omslagets utseende. Tips
från bibliotekarier kom först på sjunde plats efter lärare, föräldrar och anhöriga. Brodow
menar, att anledningen till att ungdomarna påverkades i så hög grad av kamraternas tips
var att de hade samma intressen och värderingar och inte hade några biavsikter, som
lärare och bibliotekarier antas ha. Nackdelen med kamratpåverkan kunde vara att
urvalet av litteratur kunde bli ensidigt och trendigt och att könsbarriärer lätt uppstod.127

En annan undersökning genomfördes 1986 av Ulla Lundqvist, filosofie doktor i littera-
turvetenskap. Undersökningen bestod av en enkätundersökning bland 500 elever i års-
kurs 9 samt från gymnasiets samtliga linjer och grenar. Denna undersökning syftade till
att få en uppfattning om vilka böcker som lästes mest i denna åldersgrupp. Resultatet
visade att eleverna framför allt läste populärlitteratur. 128 De populäraste titlarna har hon
listat enligt följande:

• Auel, Jean M. Grottbjörnens folk (Hästarnas dal)
• King, Stephen. Eldfödd, Varsel
• McCullough, Colleen. Törnfåglarna
• Christie, Agatha. Tio små negerpojkar
• Conran, Shirley. Lace
• Sandemo, Margit. Sagan om Isfolket (olika titlar)
• Forsyth, Frederick. Schakalen (Täcknamn Odessa)
• Krantz, Judith. Mistrals dotter, Princess Daisy
• Sheldon, Sidney. Tracys hämnd
• Collins, Jackie. Chansen
• MacLean, Alistair. Kanonerna på Navarone129

Resultatet visade också att det fanns en stor spännvidd i elevernas val av litteratur. En
och samma elev kunde till exempel nämna som sina favoriter både Judith Krantz och
Honoré de Balzac. Det var inte ovanligt att man blandade friskt och ohämmat utan detta
var snarare en regel. Lundqvist fann inte några påfallande könsskillnader när det gäller
val av böcker. Författare som Jean M. Auel och Stephen King lästes lika mycket av
pojkar och flickor. Man kunde dock notera, att flickor läste något mer av Colleen
McCulloughs 7|UQInJODUQD. Avgjort fler flickor läste FLN-böcker (”Flärd – Lidelse –
Njutning”) och avgjort fler pojkar läste Frederick Forsyth.130
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Lundqvist har inte följt upp hur ungdomarna fick tag i sina böcker. Hon menar dock, att
tendensen var den att de böcker som var nya då och som kom ut i pocket ägde man eller
lånade privat. När det gällde Auels böcker och 7|UQInJODUQD var det mycket vanligt att
de fanns i hemmet. Särskilt flickor påpekade att ”mamma har dem”.131

Lundqvist genomförde 1990 en uppföljning av sin tidigare studie genom en enkät bland
elever i årskurs 9 samt gymnasiets två första årskurser. Hon konstaterade då att den lista
hon gjort upp över de mest lästa böckerna i denna åldersgrupp fortfarande stod sig, med
ett par förändringar och ett par nykomlingar.132

I sin magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap från 1996 har Anna-Lena
Bergsten undersökt ungdomars läs- och biblioteksvanor genom en kombinerad enkät-
och intervjuundersökning bland 76 elever i årskurs 9 och gymnasiet i sju olika skolor.133

Syftet med studien var bland annat att försöka kartlägga vad ungdomar ville läsa om,
hur ofta de läste, hur de nådde fram till sina böcker samt attityder till läsning och bib-
liotek .134

Bergsten kom fram till att de genrer och litteraturtyper som främst intresserade gruppen
var mycket skiftande. Flickor ville i största utsträckning läsa om kärlek och romantik.
Något som också intresserade flickor mer än pojkar var verklighetskildringar, olika
livsöden och att läsa om personer i sin egen ålder. Flickornas krav på ”en bra bok” var
att den skulle vara spännande, rolig, gripande, verklighetstrogen och att man kunde lära
sig något av den. Pojkar föredrog bland annat historia, fantasy, deckare, science fiction,
nyheter och äventyr. De ansåg att för att en bok skulle vara bra skulle den vara hän-
delserik, inte för beskrivande, vara sorglig och att slutet inte fick avslöjas i början.
Bergsten har inte noterat någon markant skillnad mellan könen vad det gäller läs-
intresset, men fler flickor än pojkar angav att de tyckte om att läsa. Flickorna läste
böcker något mer frekvent än pojkarna. Båda könen läste i första hand för att koppla av
och i andra hand för att få kunskap. Lika många flickor som angav kunskap som anled-
ning till att läsa uppgav också inlevelse, självkännedom och känsloutveckling. Pojkarna
läste i högre grad än flickorna fantasyromaner och deckare. Flickorna var intresserade
av populärromaner. När ungdomarna valde böcker styrdes de i första hand av bokens
baksidestext och i andra hand av kamraters rekommendationer. I tredje hand valde
flickorna efter bokomslaget medan pojkarna läste bokrecensioner. Biblioteken hade en
central plats för både pojkar och flickor när det gällde förmedling av litteratur. De flesta
av ungdomarna var nöjda med bibliotekens utbud. Av dem som inte lånade på biblio-
teket angavs som främsta anledning att de köpte böcker själva, hade böcker hemma eller
lånade av kompisar.135

Åsa Bengtsson & Maria Hermansson har i sin magisteruppsats i biblioteks- och
informationsvetenskap från 1996 undersökt vad ungdomar lånade på folkbiblioteken.
Uppgifterna hämtade de från tre olika folkbiblioteks datorsystem. De har undersökt vad
ungdomar i tre olika åldersgrupper lånat under en viss period och valt ut de låntagare
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som under år 1995 fyllde 13, 15 respektive 17 år.136 I sin undersökning kom författarna
fram till att sjuttonåringarna lånade mest och ungefär lika mycket skönlitteratur som
facklitteratur. Femtonåringarna lånade minst. Bland trettonåringarna dominerade
intresset för skönlitteratur. Detta intresse var inte lika stort bland femton- och sjutton-
åringarna men var relativt stort i hela ungdomsgruppen.137 Det som sjuttonåringarna
framför allt valde var underhållningslitteratur och då främst thrillers/deckare och
science fiction/fantasy.138

I sin magisteruppsats i biblioteks- och informationsvetenskap har Anders Lundblad &
Anna Vesterlund undersökt vad några läs- och litteraturintresserade ungdomar föredrog
att läsa på fritiden samt vilken betydelse läsningen hade för dem. De undersökte även
varifrån ungdomarna fick sina lästips och hur de fick tillgång till litteraturen. Dessutom
försökte de klarlägga vilken roll biblioteken spelade för ungdomarnas läsintressen.139

Undersökningen gällde endast läsning av böcker.

Resultatet visade att av de läsintresserade ungdomarna läste 60% åtminstone flera
gånger i veckan. Flickorna beskrev sig själva som mer läsintresserade än pojkarna, men
enligt undersökningens resultat läste pojkarna något oftare än flickorna. De flitiga
läsarna valde i huvudsak underhållningslitteratur, medan de som läste mer sällan ägnade
sig åt litteratur av en mer blandad karaktär. Läsningen av skönlitteratur på fritiden var
mer omfattande än läsningen av facklitteratur. Intresset för facklitteratur var ungefär
lika stort bland flickorna som bland pojkarna. Ungdomarnas läsning präglades mycket
starkt av underhållningslitteratur. Deras främsta inspirationskällor var kamrater, mass-
media och familjen. Pojkarna fick i större utsträckning än flickorna sina lästips från
kamrater. Biblioteket hade mindre betydelse som inspirationskälla men var däremot
viktig för tillgången till böcker. Den viktigaste tillgångskällan för pojkar var dock
bokhandeln.140
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Vi redovisar i detta avsnitt läsprojekt som vi funnit ha direkt betydelse för vårt arbete
och nämner också några andra nu pågående projekt som vill främja läslust.

Under läsåret 1997-98 bedrevs ett läslustprojekt på Nobelgymnasiet i Karlstad under
ledning av bibliotekarie Margaretha Ullström.141 Anledningen till detta var att man
konstaterat att många av ungdomarna på skolan var ovana läsare, att de inte upplevt
läsandets glädje och att de var ovana biblioteksbesökare.142 Syftet med projektet var att
pröva olika metoder för att väcka läsglädje hos dessa ungdomar, och att utifrån erfaren-
heterna analysera och dra slutsatser kring metoder i arbetet med att väcka läsglädje.
Deltagarna i projektet bestod av elever i årskurs två inom bygg-, el-, energi-, fordons-
och industriprogrammen på skolan. Detta innebar att ungefär 180 pojkar i 17-årsåldern
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deltog. Projektet var ännu inte avslutat vid rapportens tryckning. Man hade planer på att
arbeta vidare med de erfarenheter man fått under projektets gång och med erfarenheter
från liknande projekt i utlandet.143

När Margit Gustafsson et al. gjorde en utvärdering av läslustprojektet på Nobel-
gymnasiet konstaterades att läsfrekvensen bland eleverna överlag hade ökat som en
följd av projektet. Fler elever hade ökat sin läsning av facklitteratur mer än av skön-
litteratur. Samtidigt minskade vissa elever sin läsning av facklitteratur till förmån för
läsning av skönlitteratur. Tidningsläsandet stod för den största ökningen av läs-
frekvensen – en frekvens som redan tidigare var hög. En positiv bieffekt av projektet
var att cirka en fjärdedel av eleverna fortsättningsvis besökte skolbiblioteket oftare.
Dock minskade biblioteksbesöken för en liten del av eleverna.144

Bibliotekarie Ebba Junker påbörjade 1998 det så kallade Sorkprojektet, som ingår som
en del i ett större läsprojekt på Gotland. I projektet, där åtta grundskolor deltar, har man
inriktat sig på lässtimulans och då i första hand för pojkar. Antalet elever är 701 och
kommer från årskurs 1-8. Syftet med projektet är att stimulera till läsning och god
läskultur genom att lärarna hittar nya infallsvinklar och prövar olika idéer och metoder.
Junker påpekar att projektet ännu inte är slutfört och därför inte utvärderats, men hon
redovisar ändå några av sina intryck. Två oslagbara metoder ingår i arbetet med läs-
stimulans, nämligen högläsning och bokprat. Hon har noterat hur uppskattade läs-
stunderna är men även hur viktig läsmiljön tycks vara, eftersom eleverna gärna vill
”bygga in sig” och ”gosa till det”.145

I en artikel av Anna Alsmark kommenterar Junker Sorkprojektet där hon säger att det
inte räcker att köpa nya färgglada böcker för att väcka pojkars läsintresse, utan att man
måste söka de bakomliggande orsakerna och hitta nya vägar. I de skolor där man foku-
serat på lusten att läsa och läsmiljön har man lyckats genom att endast använda små
medel och utnyttja det redan befintliga beståndet i skolbiblioteket. Junker poängterar att
det gäller att inte skilja ut pojkar som grupp och säga att de är dåliga på att läsa, utan i
stället inrikta sig på att verkligen hitta texter som intresserar dem.146

I Sverige pågår idag ett stort antal läsprojekt av vilka vi vill nämna några som vill
främja läslust och ge inspiration till läsning. Anledningen till att vi funnit dem väsent-
liga att nämna är att vi ser dem som en tidig inkörsport till kommande goda läsvanor.

$OODV�%DUQEDUQ��ett projekt där pensionärer, barnomsorgspersonal och bibliotekarier
samarbetar för att den äldre generationen skall ta del av barnlitteraturen och förmedla
den till barnbarn och andra barn på till exempel förskolor.147

/lV�I|U�PLJ��SDSSD���ett projekt som har som syfte att få män inom LOs fackförbund att
läsa fler böcker. Tanken är att pappor skall läsa mer för sina barn och bli en förebild för
framtidens män, det vill säga dagens pojkar. Eftersom orden och språket får en allt
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större betydelse i samhället är det nödvändigt att kunna uttrycka sig, för att bland annat
kunna försvara sina rättigheter.148

/lV��������ett projekt som vill knyta samman läsfrämjare i alla kommuner, biblio-
tekarier och lärare med flera i syfte att informera varandra om pågående projekt och
utbyta erfarenheter. Ett annat syfte är att ge inspiration till nya läsprojekt i skolan där
tanken är att bibliotekarier och lärare skall samarbeta.149

/lVU|UHOVHQ, en kampanj som startade på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg år 2000
och vänder sig till alla åldrar, ser språket som en av de viktigaste förutsättningarna för
demokratin. Därför vill den lyfta fram läsningens betydelse för människors inre.
Kampanjens motto är ”Ge dina barn ett språk”.150
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Vi utgår i detta avsnitt från en artikel av Jens Thorhauge i vilken han skriver om
förmedlingsarbete i folkbibliotek, samt en artikel av Jofrid Karner Smidt där han
behandlar ämnet bibliotekarien som litteraturförmedlare.

Jens Thorhauge menar att biblioteket har två roller, dels som förvaltare av den litterära
produktionen, och dels som förmedlare av densamma. Han tar upp den definition av
begreppet litteraturförmedling som betänkandet ”Bøger i Danmark” från 1983 har
uttryckt. Detta begrepp är helt enkelt ett samlingsbegrepp för en rad institutioner,
åtgärder och metoder som har till syfte att orientera om och främja användandet av
litteratur. I betänkande skiljer man på kommersiell litteraturförmedling, som har till
syfte att främja försäljningen av böcker, och offentlig litteraturförmedling, som
försiggår vid statliga och kommunala institutioner. Syftet med bibliotekets förmedling
av litteratur är att främja det som i bibliotekslagen betecknas som upplysning, utbild-
ning och kulturell aktivitet. Förmedlaren blir då en mellanhand mellan läsaren och
boken med uppgift att lotsa rätt låntagare till rätt bok. Thorhauge vill själv definiera
begreppet förmedling, när det gäller skönlitterära sammanhang, som kommunikation
om bibliotekets möjligheter. Denna kommunikation försiggår på bibliotekariens villkor
men med kunskap om låntagaren och förmågan att sätta sig in i hans/hennes situation. I
historiskt perspektiv har bibliotekarierollen utvecklats från att vara en ”förmyndarroll”
till en mer ”neutral” roll. Thorhauge ser dock problem med att bibliotekarien har en för
neutral roll och menar att det finns ett behov av en tydligt kulturförmedlande profil,
eftersom förutsättningarna för förmedling och förmedlingens metoder och innehåll
förändras.151

Thorhauge menar också att bibliotekets placering på orten, dess utformning och
inredning även ingår i dess förmedling. När det gäller den kommunikation som sker
mellan låntagare och bibliotek skiljer han mellan direkt och indirekt förmedling. Den
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indirekta förmedlingen innefattar bland annat ämnesuppställning, utställningar,
litteraturlistor och författarporträtt. Den direkta förmedlingen består i första hand av
det personliga samtalet som i sin enklaste form är en rekommendation. I sin mera
utvecklade form består förmedlingen av mer ingående information om materialet.
Användandet av både de direkta och de indirekta metoderna är nödvändiga, eftersom
bibliotekens samlingar i dag är så omfattande att låntagarna behöver hjälp och väg-
ledning att hitta rätt.152

Thorhauge framhåller att det är viktigt med ett ”vältrimmat” bibliotek där man aktivt
arbetar med beståndet, och rensar ut tråkigt och föråldrat material som ingen lånar. När
det gäller uppställningen av litteraturen har man använt sig av många olika modeller.
Den mest radikala modellen är ”det tredelade biblioteket” som innebär att man använder
det traditionella klassifikationssystemet som söksystem, men ställer upp material såsom
skön- och facklitteratur, tidskrifter, videofilmer, talböcker och andra av-medier ämnes-
vis i form av en så kallad marknadsplats. Det mest efterfrågade placerar man i nära
anslutning till ingången. Styrkan i denna marknadsmodell är att den erbjuder samman-
hang. Thorhauge poängterar, att vilken modell man än väljer att använda så är det
viktigt att biblioteket inte framstår som en lagerlokal utan som ett kulturhus, där man
fokuserar på värden och har ett brinnande intresse av att förmedla dessa.153

Jofrid Karner Smidt fokuserar i sin artikel på bibliotekarien som litteraturförmedlare.
Han menar att biblioteken kan göra mer för att nå ut till låntagarna, och påpekar vikten
av att synliggöra biblioteket, dess litteratur och även förmedlaren själv. Han dristar sig
till och med att påstå att det okända är det största problemet. Människor vet inte vad de
vill ha därför att de inte vet vad som finns. Smidt gör här en koppling till Ziehes tankar
om att det finns en dynamik mellan motsatta krafter i alla mänskliga handlingar, be-
hovet av trygghet och bekräftelse samt behovet av att uppleva något nytt. Detta behov
av nya upplevelser tolkar Smidt som en strävan mot nytt och okänt land.154

Smidt frågar sig om bibliotekarien kan vara betjänt av att snegla på andra yrkesroller för
att bli en bra förmedlare. I likhet med en litteraturkritiker och journalist skulle han/hon
kunna hjälpa låntagarna att upptäcka nya författare och andra typer av litteratur.
Metoder som skulle kunna användas är utställningar, där man blandar genrer och
medier, samt presentation av bibliotekets nyheter i press och media. Precis som
socialantropologen bör bibliotekarien kunna ha kännedom om de kulturella mönster
som han/hon rör sig i, och samtidigt vara lyhörd inför låntagarnas förväntningar.
Bibliotekarien i en pedagogisk roll motiverar, bygger upp positiva förväntningar och
övervinner de negativa. Han/hon knyter an till det redan kända och får mottagaren att
upptäcka något nytt. Smidt menar att biblioteken har mycket att lära av professionella
marknadsförare, eftersom dessa sedan länge haft människor som sitt speciella
studieobjekt.155

Smidt menar att det finns många goda idéer om hur man arbetar med förmedling som
gör det okända känt, till exempel författarbesök, bokprat, utställningar med en över-
raskande blandning av fack-, skönlitteratur och andra medier. Han anser att det är
nödvändigt att prioritera denna verksamhet och att det är viktigt att sprida idéerna.
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Bibliotekarien måste vara uppmärksam på hur svårt det okända kan vara och måste hela
tiden söka nya vägar för att åstadkomma en god förmedling. Något som Smidt också
poängterar är att låntagaren vill möta en människa och inte ett kartotek eller en maskin
på biblioteket. Det är den nära, okonstlade, entusiastiska rekommendationen som verkar
bättre än någon annan form av förmedling.156
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För att göra biblioteket till en viktig angelägenhet för ungdomar krävs att man möter
dem med respekt, kunskap och intresse. Detta menar bibliotekarie Staffan Wennerlund i
en artikel från 1988. Han påpekar att bibliotekens kunskap om ungdomar och ungdoms-
kultur är alldeles för dålig, och att bibliotekarierna i högre utsträckning måste ta del av
den ungdomskultur-forskning som bedrivs. De måste också vara öppna för och tillägna
sig kunskap om de kulturyttringar som ungdomarna ger uttryck åt för att kunna möta de
unga på ett trovärdigt sätt.157 Liknande tankar kommer även fram i en artikel från 1995
av bibliotekarie Dag Jonasson. I denna skriver han att en av anledningarna till ung-
domars bristande biblioteks-intresse kan vara bibliotekariekårens ointresse och brist på
kunskap om ungdomskulturen. Han menar vidare att det finns ett glapp mellan biblio-
tekens mediabestånd och ungdomarnas värld, som kan betraktas som respektlöst mot
ungdomarna och deras kultur. Om det inte finns tillräcklig kunskap inom biblioteket
måste man hämta denna utifrån. Alla har rätt att kräva att deras kultur finns på biblio-
teket, så även ungdomar.158

Wennerlund noterar i sin artikel att ungdomar efterfrågar och läser nästan bara vuxen-
litteratur, och konstaterar därför att det framstår som självklart att det är vuxenbiblio-
tekarier som skall arbeta med ungdomsgrupperna.159 Marianne Hiort-Lorenzen menar, i
en artikel från 1988 av Barbro Blomberg, att låntagarna på biblioteket inte uppfattar
gränserna mellan olika avdelningar och olika typer av litteratur på samma sätt som
bibliotekarierna. Med detta i åtanke gjorde hon ett experiment på biblioteket i Fred-
rikssund på Själland. Där byggde hon upp ett ungdomsbibliotek både i barnavdelningen
och i vuxenavdelningen i avsikt att sudda ut de strikta gränserna, både rumsligt och
innehållsmässigt, mellan de olika avdelningarna. Eftersom ungdomar läser litteratur
”huller om buller” anser Hiort-Lorenzen att bokbeståndet på ungdomsavdelningarna bör
bestå av både lättillgänglig och mer krävande litteratur.160 Bibliotekarie Britt-Inger
Lindqvist betonar, i en artikel från 1997 av Anna Bodén & Karin Emanuelsson, att hon
inte tror på tanken att skapa speciella ungdomsavdelningar på biblioteken. Hon menar
att biblioteket skall vara en samlingsplats med en god miljö för alla, även ungdomar,
och därför behöver de unga ingen separat avdelning.161

�������7LGLJDUH�XQGHUV|NQLQJDU�RP�XQJGRP�RFK�ELEOLRWHN

I följande avsnitt tar vi upp några undersökningar som behandlar ungdomars uppfatt-
ning om bibliotek och som vi funnit relevanta för vårt arbete.
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Margaret R Marshall genomförde i början av 1980-talet, vid ett tjugotal bibliotek i
Storbritannien, en undersökning av biblioteksservicen till tonåringar. Syftet var bland
annat att titta närmare på tonåringen som användare av biblioteket, hur och vad
biblioteket tillhandahöll samt personalens policy och attityder gentemot tonåringarna.
Hon tog då i beaktande att biblioteket inte bara tillhandahåller material och information
utan även, både avsiktligt eller oavsiktligt, förmedlar attityder och värden. Undersök-
ningen bestod av litteraturstudier och intervjuer med bibliotekarier, vanligtvis chefs-
bibliotekarier eller bibliotekarier med ungdomsansvar, både personliga och genom
brev.162

Marshall noterade i sin rapport att samhällsutvecklingen under 1960-talet bland annat
resulterade i enstaka tonårsbibliotek i Storbritannien samt en ökning av tonårs-
avdelningar på folkbibliotek under 1970-talet. Denna utveckling ledde också till in-
sikten om att bibliotekarier måste ägna särskild uppmärksamhet åt tonåringar. Eftersom
det saknades en statligt fastställd vägledning för hur man skulle arbeta med service för
tonåringar, gjorde enskilda bibliotekarier upp egna planer för hur detta arbete skulle
kunna utföras. Inget av de undersökta biblioteken hade någon skriven policy, men de
flesta av dem hade oskrivna regler för hur man skulle arbeta med denna åldersgrupp.163

Marshall konstaterade i sin rapport att de flesta undersökningar av allmänhetens
inställning till folkbibliotek och dess användning vanligtvis var positiva. Även
tonåringar, antingen de var biblioteksbesökare eller ej, var välvilligt inställda till både
biblioteket och bibliotekarien, och 65% av tonåringarna ansåg att det skulle vara en stor
förlust för kommunen om inte folkbiblioteket fanns. 66% av dem tyckte att atmosfären i
biblioteket var trevlig. En vanlig kommentar bland tonåringarna var att de var över-
väldigade över det stora antalet böcker som biblioteket kunde erbjuda. Negativ kritik
som kom fram i Marshalls undersökning var att biblioteket var tråkigt och stelt. Ton-
åringarna hade dålig kännedom om vilka författare som skrev tonårsböcker, och de
skulle vilja att biblioteket arrangerade författarbesök. I studien framkom också att de
flesta av de undersökta biblioteken hade haft tillfälliga problem med stökiga tonåringar.
Dessa var vanligtvis inte regelbundna biblioteksbesökare. Man ansåg att dessa bråk
troligtvis inte var riktade mot biblioteket som sådant, utan mer ett resultat av att
biblioteket var en öppen plats där man kunde träffas.164

Linda Hill, biträdande bibliotekarie, och Helen Pain, universitetslektor, företog 1985/86
en undersökning om användning och uppfattning av folkbibliotek samt läsvanor hos 13-
16-åringar i England. Syftet var att ta reda på vilka medier och vilken service tonåringar
ville finna på sitt folkbibliotek och att få en insikt om tonåringars uppfattning om biblio-
tek. Detta för att uppmuntra till biblioteksanvändning. 245 tonåringar från tre olika om-
råden i Nottinghamshire deltog i undersökningen som genomfördes med hjälp av struk-
turerade intervjuer baserade på ett frågeformulär.165

Hill & Pain kom i sin studie fram till att 66% av de undersökta tonåringarna, som var
biblioteksbesökare, var nöjda med biblioteket och 93% av dem även var nöjda med
bibliotekspersonalen. Pojkarna var inte lika positiva till biblioteket som flickorna, och
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många fler 16-åringar än 13-åringar hade negativa åsikter om biblioteket och dess
personal. De allra flesta kände sig välkomna till biblioteket och då främst de yngre
tonåringarna. Hill & Pain konstaterade att 61% av tonåringarna var nöjda med vad
biblioteket hade att erbjuda. De övriga hade en del önskemål, som de skulle se som
förbättringar, till exempel fler tonårsböcker och tidningar, fler aktuella skivor och
musikkassetter men även ett rum där man kunde träffas och prata. När Hill & Pain
frågade tonåringarna om hur de använde biblioteket uppgav de flesta att de lånade
böcker. Många använde biblioteket för skolarbetet och en del lånade musik och läste
tidningar/tidskrifter. Ungefär en tredjedel av tonåringarna använde biblioteket som
mötesplats.166 Alla de undersökta biblioteken hade ungdomsavdelningar, vilket de allra
flesta av de biblioteksbesökande tonåringarna var medvetna om och många även
utnyttjade. Även vuxenavdelningarna användes av ett stort antal av tonåringarna, främst
de äldre.167

I Hills & Pains undersökning framkom det att några av anledningarna till att en del av
tonåringarna inte besökte folkbiblioteket var att de betraktade det som tråkigt, inte
”brydde sig” eller att de inte läste böcker. Hill & Pain drog den slutsatsen att de ton-
åringar som sade sig inte gå till biblioteket på grund av att de inte läste böcker, saknade
medvetenhet om vad ett bibliotek hade att erbjuda. Tonåringarna uppfattade biblioteket
som ett ställe där man kunde låna böcker, läsa och studera samt hitta information, det
vill säga sådant som var relaterat till böcker. En stor del av de tonåringar som uppgav att
de inte besökte folkbiblioteket använde dock skolbiblioteket. Av de tonåringar som inte
besökte folkbiblioteket hade ändå 33% positiva kommentarer om biblioteket och var
inte negativt inställda till servicen och personalen. Hill & Pain tolkade detta som att
tonåringarna ansåg att bibliotek var ”okej” och att de var användbara om man behövde
dem. När det gällde önskemål om vad som borde finnas på biblioteket, liknade dessa de
önskemål som angivits av de tonåringar som var biblioteksbesökare.168

Charlotte Hardeborn & Boel Sjöberg har i ett specialarbete, vid Bibliotekshögskolan i
Borås, bland annat tagit reda på ungdomars syn på bibliotek. De intervjuade 1988 ett
fyrtiotal ungdomar mellan 13 och 24 år. I undersökningen framkom det att de flesta
ungdomar hade en negativ uppfattning om bibliotek, vilka de ansåg var tråkiga och
stela. Ungdomarna kände sig ovälkomna och ansåg även att bibliotekarierna hade en
negativ inställning till dem. Ett annat problem var att ungdomarna tyckte att det var
svårt att hitta i biblioteket. De kände sig inte hemma varken på barn- eller vuxen-
avdelningen och menade att biblioteket helt enkelt inte var till för dem. Därför hade de
önskemål om en speciell ungdomsavdelning som skulle vara mysigt inredd för att ge en
lugn och rogivande atmosfär. På denna avdelning skulle det finnas ett större urval
vuxenböcker enligt förslag från några flickor. Ett annat önskemål var ett café i anslut-
ning till ungdomsavdelningen, där man skulle ges möjlighet att träffa vänner och läsa
tidningar men där även författarkvällar och bokprat skulle kunna anordnas. I övrigt
efterfrågade många ungdomar skivor att lyssna till och noter för hemlån, vilket bekräf-
tade deras stora musikintresse. Ett förslag från flera ungdomar var att fler böcker skulle
exponeras med framsidan utåt, och någon föreslog att alla böcker, både skön- och fack-
litteratur, skulle blandas och ställas upp i alfabetisk ordning. Detta för att man skulle
lockas till läsning och lättare kunna hitta i biblioteket. En slutsats som Hardeborn &
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Sjöberg drog av sina intervjuer var att trots att ungdomar slutar gå till biblioteket upphör
inte deras bokläsande.169

Anna Bodén & Karin Emanuelsson, studerande vid Bibliotekshögskolan i Borås,
genomförde 1996 en intervjuundersökning bland 70 ungdomar i åldrarna 16-20 år
angående deras åsikter om bibliotek. De jämförde sina resultat med den undersökning
som Hardeborn & Sjöberg gjorde 1988.170 Hardeborns & Sjöbergs undersökning har vi
redovisat i ovanstående stycke. Bodén & Emanuelsson kom fram till att vissa likheter
fanns när det gällde ungdomarnas  uppfattning om biblioteket i de båda undersök-
ningarna. Liksom i den tidigare undersökningen efterlyste ungdomarna lättare hyll-
uppställning samt en trevligare miljö, med till exempel bekväma möbler. Skillnaderna
var dock att ungdomarna i den senare undersökningen inte uttryckte några önskemål om
en speciell ungdomsavdelning. De tycktes ha en mer positiv inställning till personalen
och ansåg sig inte bli särbehandlade på grund av sin ålder. Däremot ville ungdomarna
gärna ha fler datorer och datakunnig personal, vilket författarna ansåg vara en naturlig
följd av utvecklingen inom informationsteknologin. Bodén & Emanuelsson drog den
slutsatsen att ungdomar idag finner sig bättre tillrätta på biblioteket, eftersom man gjort
fler satsningar på utbud som intresserar ungdomar. Fortfarande återstår dock mycket att
göra för att ungdomarna skulle vara riktigt nöjda med biblioteksmiljön menade de.171

�������8QJGRPVSURMHNW�Sn�ELEOLRWHN

I detta avsnitt presenterar vi två projekt som behandlar ämnet ungdomar och bibliotek.
Vi är medvetna om att det finns fler projekt och senare genomförda, men vi väljer att
redovisa nedanstående för att visa att ungdomsprojekt på bibliotek inte är något nytt
fenomen.

Marianne Hiort-Lorenzen har intresserat sig för rummets betydelse för förmedlings-
arbetet på biblioteket. Tillsammans med sina kollegor på folkbiblioteket i Fredrikssund
genomförde hon, under perioden 1986-87, ett förändringsarbete vilket bland annat
innebar att hon byggde upp ett ungdomsbibliotek både i barnavdelningen och i vuxen-
avdelningen.172 Detta har vi tidigare berört i avsnittet ”Ungdom och bibliotek”. Man
inredde avdelningarna genom att blanda olika slags hylltyper, använde okonventionella
inventarier och många växter för att det skulle bli mer hemtrevligt och inte så stelt. I de
båda avdelningarna blandade man böcker för barn, ungdomar och vuxna och ställde upp
dem i rent alfabetisk ordning med så många framsidor utåt som möjligt.173 Dessa
åtgärder mottogs positivt av de ungdomar som intervjuades efter projektets genom-
förande. De tyckte, att biblioteket kändes inbjudande och attraktivt och uttryckte även
sin tillfredsställelse med att kunna hitta litteratur som de annars aldrig hade tittat efter,
till exempel diktsamlingar. Exponeringen av böckerna var inspirerande och ungdomarna
ville gärna att fler böcker skulle ställas upp på samma sätt.174 I projektet ingick även att
ta reda på om ungdomarna vände sig till bibliotekarierna för att få hjälp. Hiort-Lorenzen
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kom fram till att en del ungdomar gjorde det, men att det skedde i alltför liten utsträck-
ning. Många upplevde det som pinsamt, särskilt på vuxenavdelningen, om de inte riktigt
visste vad de ville ha. Någon hade en annan uppfattning och menade att det var en för-
del att rådfråga bibliotekarien, eftersom man kunde få hjälp att hitta nya böcker och
därigenom komma vidare i sin läsning.175

Förste bibliotekarie Astrid Skjærseth har sammanställt en rapport över projektet
”Ungdom og bibliotek”, som pågick mellan åren 1987 och 1990. Projektet var ett
samarbete mellan ett folkbibliotek och en ungdomsskola i Norge, riktat till elever i
åldersgruppen 13-16 år.176 Syftet med projektet var att få insikt om dessa ungdomars
önskemål för att kunna finna samarbetsformer och vidta åtgärder, och därigenom få
ungdomar att läsa böcker och använda biblioteket.177 Enligt författaren hade tidigare
undersökningar visat att ungdomar över 13 år lånade mindre än de som var yngre. En
orsak till detta kunde vara att biblioteket främst riktade sig till barn under 13 år och
vuxna. Skjærseth menade även att bibliotekspersonalen kände osäkerhet gentemot
ungdomar, som ofta upplevdes som bråkiga när de besökte biblioteket. Andra yttre
orsaker till att ungdomarna tappade intresset för biblioteket kunde vara det ökade
skolarbetet och att ungdomarna befann sig i ett skede i livet då annat lockade.178 I
projektet ingick att undersöka vad den fysiska utformningen av miljön hade för bety-
delse för ungdomarnas användning av biblioteket. Detta ledde till att man inredde en vrå
i anslutning till bibliotekets barnavdelning, speciellt avsedd för ungdomar. Denna vrå
utnyttjades inte på det sätt som man hade förväntat sig, då 15-16-åringarna hellre an-
vände sig av vuxenavdelningen. Man flyttade då ”ungdomsrummet” till ett lite större
rum i vuxenavdelningen, men detta visade sig vara för litet och utnyttjades för det mesta
av ett gäng pojkar som fick ett slags monopol på rummet. Till slut gjordes ytterligare en
flyttning av ungdomsrummet, och man valde då att inreda en egen ungdomsavdelning i
vuxenavdelningens läsesal. Det fanns nu möjlighet att utöka beståndet av bland annat
skön- och facklitteratur och tidskrifter, samtidigt som man kunde presentera det på ett
bättre sätt. Vid mediaurvalet bestämde bibliotekarier, lärare och elever tillsammans vad
som skulle köpas in. Ungdomsavdelningen inreddes även med sköna sittgrupper och
utrustades med TV/video, PC, musikanläggning och spel. Den användes även vid bok-
prat för skolelever, vilket gjorde att biblioteket fick en bra PR och fick många ungdomar
att känna sig välkomna dit. De uppskattade mediavalet, att ungdomslitteraturen var sam-
lad och att man fick en bra översikt över bokbeståndet. Det visade sig också att utlå-
ningssiffrorna ökade med sammanlagt 70% under projektperioden. Även personalen
upplevde ungdomsavdelningen som positiv och man kunde nu arbeta mer målmedvetet
med denna grupp ungdomar. Skjærseth konstaterade att projektet visade vikten av att
biblioteken hade särskilda ungdomsrum, där ungdomarna kunde umgås och låna
böcker.179
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I följande kapitel presenterar vi resultatet av vår orienterande enkätundersökning bland
pojkar i tre årskurser på gymnasieskolans fordonsprogram samt resultatet av de inter-
vjuer som är tyngdpunkten i vårt arbete. Fördelningen mellan årskurserna är enligt
följande: 20 elever i årskurs 1, 17 elever i årskurs 2 och 6 elever i årskurs 3. Eftersom
fördelningen är ojämn och underlaget för litet i vissa klasser gör vi inte några jäm-
förelser mellan årskurserna.

�����(1.b781'(56g.1,1*

Det enkätmaterial som vi har bearbetat utgörs av 43 stycken enkätsvar. Redovisningen
delar vi in utifrån våra övergripande frågeställningar. Eftersom vi saknar tillräcklig
kunskap i hantering av statistikprogram analyserar vi enkätsvaren manuellt. Vi väljer att
åskådliggöra vissa resultat med diagram för att få framställningen mer varierad och
tilltalande att läsa.

�������3RMNDUQDV�OlVQLQJ�RFK�OlVQLQJHQV�RPIDWWQLQJ

I vilken utsträckning läser pojkarna tidningar/tidskrifter och/eller böcker på sin fritid?
Av enkätsvaren kan vi konstatera att alla läser QnJRW på sin fritid. Övervägande delen av
pojkarna uppger att de läser YDUMH�GDJ eller HQ�JnQJ�IOHUD�JnQJHU�L�YHFNDQ� Endast en
läser PHU�VlOODQ� Läsningen omfattning anges i diagram 1.

'LDJUDP����/lVQLQJHQV�RPIDWWQLQJ�I|UGHODW�PHOODQ�GH�IHP�VYDUVDOWHUQDWLYHQ���1 ����

Hur många av pojkarna läser dagstidningar, veckotidningar/månadstidningar och böcker
på sin fritid? Vi kan konstatera att alla läser någon form av dagstidning och alla utom en
läser veckotidningar/månadstidningar. Det stora flertalet av pojkarna läser även böcker.
Utfallet anges i diagram 2.



'LDJUDP����$QWDO�SRMNDU�VRP�OlVHU�GDJVWLGQLQJDU��YHFNRWLGQLQJDU�PnQDGVWLGQLQJDU�RFK�E|FNHU���1 ����

Hur ofta brukar pojkarna läsa dagstidningar, veckotidningar/månadstidningar och
böcker på sin fritid?

Vi noterar att drygt hälften, det vill säga 23 av pojkarna, läser dagstidningar YDUMH�GDJ
och knappt hälften  HQ�JnQJ�IOHUD�JnQJHU�L�YHFNDQ� vilket innebär 18 pojkar�  Endast 1
pojke läser dagstidningar XQJHIlU�HQ�JnQJ�L�PnQDGHQ och 1 pojke läser PHU�VlOODQ�
Ingen av dem uppger att de DOGULJ läser dagstidningar.

Vi noterar också att knappt två tredjedelar, det vill säga 26 av pojkarna, läser vecko-
tidningar/månadstidningar HQ�JnQJ�IOHUD�JnQJHU�L�YHFNDQ. Ett betydligt färre antal pojkar
uppger att de läser veckotidningar/månadstidningar YDUMH�GDJ respektive�XQJHIlU�HQ
JnQJ�L�PnQDGHQ��det vill säga 6 pojkar i varje kategori� 4 pojkar uppger att de läser PHU
VlOODQ�medan endast 1 pojke uppger att han DOGULJ läser sådana tidningar.

Dessutom kan vi konstatera att knappt hälften, det vill säga 20 av pojkarna, läser böcker
PHU�VlOODQ. En femtedel av dem uppger att de DOGULJ�läser böcker, det vill säga 9 pojkar,
medan 7 pojkar läser XQJHIlU�HQ�JnQJ�L�PnQDGHQ� Endast 4 pojkar läser böcker HQ�JnQJ�
IOHUD�JnQJHU�L�YHFNDQ och 3 pojkar läser YDUMH�GDJ�

Vilken sorts dagstidningar läser pojkarna? Flera svarsalternativ kunde anges i enkäten.
Vi konstaterar att så många som 41 av de undersökta pojkarna läser ORNDOWLGQLQJHQ.
.YlOOVWLGQLQJDU läses av 14 pojkar medan endast 5 av dem läser någon VW|UUH�GDJV�
WLGQLQJ.

Vilka veckotidningar/månadstidningar läser pojkarna? Flera svarsalternativ kunde anges
i enkäten. Av de pojkar som uppger att de läser veckotidningar/månadstidningar läser
den allra största delen, det vill säga 34 av pojkarna, tidningar inom ämnesområdet
WHNQLN�PRWRUHU��ELO�EnW. Ungefär en fjärdedel är intresserade av VHULHWLGQLQJDU (11 poj-
kar)��GDWRUWLGQLQJDU�(10 pojkar)��MDNW�ILVNHWLGQLQJDU respektive tidningar som anges
under DQQDW�(9 pojkar). Något färre antal uppger att de läser VSRUWWLGQLQJDU (7 pojkar)�
PXVLNWLGQLQJDU (6 pojkar)�och tidningar med inriktning mot QDWXUYHWHQVNDS (4 pojkar)
medan endast enstaka uppger att de läser tidningar som handlar om KLVWRULD��SROLWLN�och
KHP�RFK�IULWLG��Av de tidningar som pojkarna tycker om att läsa kan vi nämna några



exempel utan inbördes ordning: %LOVSRUW��7UDLOHU��:KHHOV�0DJD]LQH��.DOOH�$QND��3&�I|U
DOOD��,GURWWVEODGHW�0RWRUVSRUW�och +LIL�RFK�0XVLN� En utförligare förteckning återfinns i
bilaga 5.

Vilka slags böcker läser pojkarna? Flera svarsalternativ kunde anges i enkäten. Vi kan
utläsa att av dem som läser böcker, det vill säga 34 pojkar, väljer de flesta GHFNDUH�
WKULOOHUV (23 pojkar). )DQWDV\�VFLHQFH�ILFWLRQ läses av 14 av pojkarna medan 9 av dem
läser WHNQLN. Några enstaka pojkar läser böcker inom andra ämnesområden, såsom
VHULHDOEXP�(3 pojkar)��ELRJUDILHU (3 pojkar) och KLVWRULD (2 pojkar). Bland de omtyckta
titlar som de undersökta pojkarna uppger dominerar skönlitteraturen medan fack-
litteraturen består av ett mycket begränsat antal. Av de 37 identifierade titlarna består
den största delen, cirka två tredjedelar, av vuxenlitteratur samt cirka en tredjedel av
ungdomslitteratur. Några titlar som kan nämnas utan inbördes ordning är: Tom Clancys
3DWULRWHU, Liza Marklunds 6SUlQJDUHQ, Robert Jordans 6DJDQ�RP�GUDNHQV�nWHUNRPVW
och David Eddings 6DJDQ�RP�%HOJDULRQ��En utförligare förteckning återfinns i bilaga 6.
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Varifrån får pojkarna lästips på böcker? Flera svarsalternativ kunde anges i enkäten. Av
de pojkar som läser böcker, det vill säga 34 pojkar, får de flesta sina lästips från NDP�
UDWHU�och VNROXQGHUYLVQLQJHQ. En fjärdedel av pojkarna uppger att de får sina lästips från
VNROELEOLRWHNHW�respektive DQQDW��Med DQQDW kan de till exempel mena att de läser på
baksidan, letar efter spännande titlar, prövar olika författare eller brukar ”ta nå´n i
högen”. Ett något färre antal får sina lästips från IDPLOMHQ� 79�5DGLR och ,QWHUQHW� Några
får sina lästips från WLGQLQJDU�WLGVNULIWHU medan en av dem får lästips från NRPPXQ�
ELEOLRWHNHW��På denna fråga har vi fått ett internt bortfall, eftersom 4 av pojkarna inte
avgivit något svar. Diagram 3 visar varifrån pojkarna får sina lästips.

'LDJUDP����9DULIUnQ�GH�SRMNDU�VRP�OlVHU�E|FNHU�InU�VLQD�OlVWLSV���1 �����
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Hur får pojkarna tillgång till dagstidningar, veckotidningar/månadstidningar och
böcker? Flera svarsalternativ kunde anges i enkäten.

Vi kan konstatera att pojkarna i största utsträckning, det vill säga 25 pojkar, får tag på
dagstidningar genom I|UlOGUDUQD� En del av pojkarna läser dessa tidningar på VNRO�
ELEOLRWHNHW (11 pojkar) och några (7 pojkar) köper dem i NLRVN�SUHVVE\Un�DIIlU. Endast
ett fåtal av pojkarna får tag i dagstidningar genom V\VNRQ (2 pojkar) eller NDPUDWHU�(1
pojke)��Ganska många pojkar, det vill säga 12 stycken, uppger att de själva eller för-
äldrarna SUHQXPHUHUDU på dagstidningar. Denna fråga är felaktigt ställd och har därför
förorsakat oklarhet om hur man skall uppfatta den. Vi tolkar svaret som att det är
föräldrarna som prenumererar till största delen och inte pojkarna själva, vilket gör att
siffran som gäller dagstidningar genom I|UlOGUDU egentligen skall vara högre och att
siffran som gäller svaret SUHQXPHUHUDU skall vara lägre. På denna fråga har vi fått ett
internt bortfall, eftersom 3 av pojkarna inte avgivit något svar.

Vi kan även konstatera att av de pojkar som uppger att de läser veckotidningar/
månadstidningar, det vill säga 42 pojkar, SUHQXPHUHUDU�ungefär hälften av dem (20
pojkar). En dryg tredjedel, det vill säga 15 pojkar, köper tidningarna i NLRVN�SUHVV�
E\Un�DIIlU�och�12 läser dem på VNROELEOLRWHNHW��En del får tag på tidningarna genom
I|UlOGUDU�(7 pojkar) och NDPUDWHU (5 pojkar) medan ett fåtal får tag på dem genom
V\VNRQ (3 pojkar)�och�i ERNKDQGHO�(2 pojkar). Endast enstaka pojkar uppger att köper
veckotidningar/månadstidningar i DQWLNYDULDW�VHFRQG�KDQG�och genom ERNNOXEE��En av
pojkarna anger under DQQDW�att han beställer via Internet. Eftersom vi redan har konsta-
terat att frågan är felaktigt ställd, kan de antal som vi fått genom svaren SUHQXPHUHUDU
och I|UlOGUDU�vara inkorrekta. Vi tror dock att pojkarna i detta fallet prenumererar i
större utsträckning än när det gäller dagstidningar. På denna fråga har vi fått ett internt
bortfall, eftersom 7 av pojkarna inte avgivit något svar.

Dessutom kan vi konstatera att av de 34 pojkar som läser böcker får de flesta tag på dem
genom VNROELEOLRWHNHW, det vill säga 21 pojkar� Ungefär en fjärdedel får tag på böckerna
genom NRPPXQELEOLRWHNHW�(9 pojkar) respektive i ERNKDQGHOQ (8 pojkar)��En del kom-
mer över böcker genom I|UlOGUDU (4 pojkar) eller NDPUDWHU�(3 pojkar)�medan ett fåtal
köper dem i DQWLNYDULDW�VHFRQG�KDQG�(2 pojkar)��Några enstaka skaffar böcker genom
V\VNRQ��ERNNOXEE eller NLRVN� På denna fråga har vi fått ett internt bortfall, eftersom 5 av
pojkarna inte besvarat den.
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Hur ofta besöker pojkarna biblioteket på sin fritid? Vi kan notera att drygt hälften av
pojkarna besöker biblioteket PHU�VlOODQ. En dryg tredjedel besöker biblioteket HQ�JnQJ�
IOHUD�JnQJHU�L�YHFNDQ medan några få går dit XQJHIlU�HQ�JnQJ�L�PnQDGHQ. Endast en av
pojkarna går till biblioteket YDUMH�GDJ samtidigt som en uppger att han DOGULJ går dit.
Utfallet anges i diagram 4.
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Vad gör pojkarna på biblioteket? Flera svarsalternativ kunde anges i enkäten. Vi noterar
att av de 42 pojkar som går till biblioteket uppger nästan hälften att de OlVHU�OnQDU
YHFNRWLGQLQJDU�PnQDGVWLGQLQJDU�där, medan drygt en tredjedel går dit för att WUlIID
NRPSLVDU. Knappt en tredjedel av pojkarna OlVHU�GDJVWLGQLQJHQ��DQYlQGHU�GDWRUHU�
,QWHUQHW�respektive�OlVHU�OnQDU�E|FNHU��Några av pojkarna O\VVQDU�Sn�PXVLN och någon
enstaka gör DQQDW��Med DQQDW menar han att han väntar på att lektionen skall börja. Vad
pojkarna gör på biblioteket visas i diagram 5.
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Brukar pojkarna hitta det som de söker på biblioteket? Vi kan konstatera att av de 42
pojkar som går till biblioteket är det 17 som RIWDVW hittar och 13 som hittar LEODQG��5
uppger att de VlOODQ hittar vad de söker medan 3 DOOWLG hittar. En av pojkarna menar att



han DOGULJ hittar vad han söker medan en menar att ”bibliotekarien hittar”. På denna
fråga har vi fått ett internt bortfall, eftersom 2 av pojkarna inte besvarat den.

Frågar pojkarna bibliotekspersonalen om hjälp om de inte hittar? Vi noterar att av de 42
pojkar som besöker biblioteket vänder sig 12 DOOWLG�till bibliotekspersonalen om de
behöver hjälp. 10 av pojkarna vänder sig RIWDVW respektive LEODQG till personalen. De
pojkar som VlOODQ ber om hjälp är 5 medan 3 av pojkarna uppger att de DOGULJ frågar om
hjälp. På denna fråga har vi fått ett internt bortfall, eftersom 2 av pojkarna inte besvarat
den.

Är pojkarna nöjda med vad biblioteket har att erbjuda? Vi kan konstatera att av de 42
pojkar som besöker biblioteket är 28 WLOO�YLVV�GHO nöjda. 10 av pojkarna uppger svaret MD�
KHOW�RFK�KnOOHW medan 3 uppger QHM��LQWH�DOOV��På denna fråga har vi fått ett internt bort-
fall, eftersom 1 av pojkarna inte besvarat den.

Är pojkarna nöjda med bibliotekets service? Vi kan utläsa att av de 42 pojkar som
besöker biblioteket uppger 21 svaret MD��KHOW�RFK�KnOOHW��17 av pojkarna är nöjda WLOO�YLVV
GHO och 2 av dem anger svaret QHM��LQWH�DOOV� På denna fråga har vi fått ett internt bortfall,
eftersom 2 av pojkarna inte besvarat den.
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Intervjumaterialet som vi har bearbetat utgörs av 5 intervjuer. Redovisningen av
materialet väljer vi att göra temavis för att få det mer överskådligt. För att skydda
respondenternas identitet tilldelar vi dem fingerade namn.
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Flertalet av de intervjuade läser inte böcker, om de får välja själva, utan endast om det
är ett krav ifrån skolan eller hemifrån. En av pojkarna är dock intresserad av denna sorts
litteratur och läser regelbundet. Dagstidningarna tar de intervjuade del av varje dag och
de flesta läser även veckotidningar/månadstidningar.

Axel hör till dem som inte brukar läsa skönlitteratur förutom då det gäller skolarbetet.
Han nämner att han läser serietidningar, men det har inte blivit så mycket sådant heller
på senaste tiden. Lokaltidningen läser han lite på morgonen eller någon gång under
dagen, och då är det mest nyheterna och saker som rör honom själv som är intressanta.
Han tycker den är läsvänlig för hans del och innehåller ungdomsreportage som är lätta
att ta till sig. I hemmet finns även en större dagstidning som han inte läser och menar att
”… den verkar lite stel”. Axel tycker om att göra andra saker på fritiden än att läsa, till
exempel träna och utöva fysisk aktivitet samt att sitta vid datorn.

Bertil hör också till dem som inte läser så många böcker förutom dem han är tvungen att
läsa i skolan. ”Det är inte riktigt min grej och läsa böcker”, menar han. Lokaltidningen
och kvällstidningen läser han i hemmet. Andra dagstidningar läser han i skolan, hos
släktingar och på jobbet. Han skummar igenom hela tidningen och tittar på rubrikerna.
Om han finner något intressant läser han ingressen, och om han finner även den
intressant läser han hela artikeln. Det han är intresserad av är aktuella händelser och



nyheter. Bertil är också mycket flitig läsare av motortidningar. Han prenumererar på ett
par och köper andra, både svenska, amerikanska och engelska specialtidningar, som han
får tag på i Pressbyrån och i tobaksaffärer.

Caesar läser heller inte några böcker förutom dem han är tvungen att läsa för skolans
räkning. Lokaltidningen bläddrar han igenom och läser det som passar honom, till
exempel om det är någon han känner som är med i tidningen eller om något rör honom
själv eller hans kompisar. Han vill också, som han uttrycker det, ”… hänga med i de
viktigaste nyheterna som händer ute i världen”. I hemmet finns även en större dags-
tidning, men han tycker inte att denna rör honom och tittar mycket sällan i den. Andra
veckotidningar/månadstidningar brukar han inte läsa förutom en idrottstidning någon
gång då och då. Han konstaterar dock efter en stund att ”… om jag tänker efter så läser
jag nog mer än jag tror”.

Dennis läser inte så många böcker förutom när ”… mamma säger till mig att jag ska
läsa något”. Dagstidningar läser han varje dag, antingen hemma eller i skolan, både
lokaltidningen och andra större dagstidningar. Det som intresserar honom i dessa
tidningar är främst sport och aktuella händelser men han läser det mesta i dem. Vecko-
tidningar/månadstidningar läser han inte så mycket men konstaterar att ”… det händer
väl”.

Erik är den ende av de intervjuade pojkarna som frivilligt läser böcker regelbundet och
ofta. Han läser också lokaltidningen varje dag och brukar även läsa veckotidningar/
månadstidningar, då främst biltidningar. I dagstidningen är det aktuella händelser och
nyheter som intresserar honom, och han uppger att han i biltidningarna läser ”… i stort
sett allt”.
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Två av pojkarna är helt klara över anledningen till att de läser, medan de övriga tre ger
lite svävande svar och inte vet riktigt varför.

Axel menar att anledningen till att han läser böcker är att det ingår i skolarbetet och för
att han då är tvungen. Han inser att man får kunskap genom faktaböcker och upplevelser
genom skönlitteratur, men han tror inte att han skulle ta så mycket initiativ själv till att
börja läsa en bok som avkoppling. Han säger sig koppla av på annat sätt, till exempel
genom att lyssna på musik. Bertil läser bara sådana böcker han är tvungen att läsa i
skolan. Motortidningar tycker han om och läser mycket ofta, därför att det är sådan
litteratur han förstår och lätt kan ta till sig. Den är illustrerad och instruktiv. Bertil gör
följande reflektion: ”Motortidningar, det är ju kul att läsa, man förstår ju det, lär sig nya
grejer …, hur andra har gjort och lite tips …”. Caesar läser också bara sådana böcker
som han är tvungen att läsa i skolan. Han är mycket osäker på varför han läser men
antar att han lär sig en del av det. Caesar säger sig ha ganska svårt att komma igång med
läsning, men när han väl gör det finner han det intressant och menar att genom att läsa
kanske han bättrar på sitt ordförråd. Dennis anger inte någon speciell anledning till att
han läser böcker, mer än att det är mamma som vill det. Men när han väl börjar läsa en
bok tycker han det är spännande. Erik läser för att få avkoppling, bättre ordförråd och
för att det är roligt.
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Alla pojkarna är överens om att det är viktigt att läsa.

Axel anser att det är ”…väldigt, väldigt bra …” med böcker trots att han inte läser så
mycket själv. Han tycker att man lär sig av böcker, att böcker ger bra bilder om hur det
var förr i tiden och att det är viktigt att saker och ting blir nedtecknade och finns kvar.
Axel menar att ”… man kan ju berätta nästan vad som helst i ord eller så …”. Även om
han inte läser just nu har han tänkt sig att läsa Bibeln någon gång. Han förstår varför
människor läser mycket. Bertil konstaterar att ”…det är klart det är viktigt, det är ju så
man kan förstå saker och ting…” samtidigt som han menar att man tränar upp läs-
hastigheten. Men man måste också känna för att läsa, menar han och säger: ”… för
annars går det hur trögt som helst och man liksom tänker sig bort …”. Caesar, Dennis
och Erik konstaterar helt kort att det nog är viktigt och bra att läsa och att det är något
man bör göra.
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Axel läser ingen bok vid intervjutillfället på grund av att andra intressen går före. Han
uppger dock som favoritbok George Orwells 'MXUHQV�JnUG��som han anser vara enkel att
förstå och ha en bra poäng. Det händer någonting hela tiden. Denna bok ingick i skol-
arbetet, men Axel upptäckte att han hade glädje av den för egen del också. Han kan inte
uppge någon favoritförfattare frånsett Astrid Lindgren, som han läst som barn. En bok
som Axel också har läst är William Goldings )OXJRUQDV�KHUUH, men säger att ”… den
tror jag inte var någon höjdare, …” Denna bok ingick även den i skolarbetet, men han
läste aldrig färdigt den. Axel kommer inte ihåg så mycket av den, men tyckte att den var
seg och långsam. Det hände inte så mycket och då började han tappa koncentrationen
och tänka på annat. Det var dock tre år sedan han läste denna bok och har därför fun-
deringar på att läsa den igen.

Bertil läser vid intervjutillfället boken +LJK�)LGHOLW\ av Nick Hornby, eftersom han är
tvungen att läsa och recensera en bok för skolans räkning. Han är inte glad åt detta och
menar att det är fel att bli tvingad att läsa sådant som man inte är intresserad av. Risken
är att man helt tappar lusten för läsning. Han föredrar lättlästa böcker med stor text, men
menar att man inte får läsa sådana i hans ålder. Enligt Bertil blir resultatet att de flesta
eleverna läser på baksidan och bläddrar lite i boken för att se vad som händer och
skriver en bokrecension utifrån det. Om boken har filmats hyr man videon och kan på
bara en och en halv timme få reda på vad den handlar om och sedan skriva recensionen.
Bertil har en favoritbok och det är Göran Ambells 6)52�%\JJKDQGERN��som bland
annat handlar om hur man bygger en bil. Han konstaterar stolt att boken är på 300 sidor
och att han har läst hela boken. En sådan bok har han användning för och vill verkligen
läsa och sätta sig in i. Han känner att man kan läsa mellan raderna och att det är roligt.
”Det är ju inte så jädrans kul att läsa en roman på 200 sidor”, konstaterar han. Under
intervjuns gång kommer Bertil på att han har läst Jan Guillous 2QGVNDQ och den tycker
han är bra. Han kan känna igen sig i boken, eftersom han själv varit med om liknande
situationer och lättare kan ta innehållet i boken till sig. Bertil läste dock inte färdigt den,
eftersom han tyckte att  ”… den var inte kul i längden, men det var la i så fall den bästa
jag har läst hittills, roman om man säger så.” Han konstaterar att det hade varit lättare att
komma igenom den om den hade haft större stil och inte varit så tjock.



Caesar läser vid intervjutillfället en av J.K Rowlings +DUU\�3RWWHU–böcker som en
uppgift i skolarbetet. Han tycker att den verkar bra och att den är lätt att läsa och förstå,
eftersom den egentligen räknas som en barnbok. Han känner att han kan sätta sig in i
huvudpersonens situation och uppleva känslor. Caesar kan inte komma på någon direkt
favoritbok men nämner 6XQH�E|FNHUQD� av Sören Olsson & Anders Jacobsson, som
läraren läst högt i klassen när Caesar var mindre. Han tyckte att de var roliga då, men
idag vet han inte om han tycker att de är så bra. Han kan inte heller nämna någon
favoritförfattare men har blivit rekommenderad att läsa Jan Guillous 2QGVNDQ som han
funderar på att läsa någon gång. Caesar kan inte komma på någon bok som han tycker
illa om utan konstaterar att ”… jag har klarat mig från alla jättedåliga böcker”.

Dennis läser vid intervjutillfället 3n�IDUOLJ�PDUN�av Jack Higgins� Han tycker att den är
bra, eftersom det händer saker hela tiden. På det hela taget är Dennis intresserad av
äventyrsböcker och fantasyböcker, som han betecknar som ”… lite overkliga”. Han
håller också på med %HOJDULRQ-serien av David Eddings men har gjort en tillfällig paus i
läsandet av denna, eftersom han tycker att det blir enformigt att läsa en hel serie. Dennis
nämner också David Eddings som sin favoritförfattare, eftersom det händer saker i hans
böcker hela tiden så att han blir intresserad av att fortsätta läsa. Dennis känner att han
kan tänka sig in i boken hela tiden och få en klar bild av vad författaren menar. Det
finns ingen bok som han kan komma på att han inte tycker är bra, men han tror att han
säkert läst någon sådan.

Erik läser inte någon bok vid intervjutillfället men är annars en flitig bokläsare. Han
läser böcker av bland annat Stephen King, Tom Clancy och John Grisham som tillhör
genrerna skräck, thrillers och deckare. Han anser dessa vara spännande och fängslande
och tycker att författarna har förmåga att göra beskrivningar som man kan, som han
uttrycker det, ”… leva sig in i väldigt bra och se framför sig”. Han har ingen speciell
favoritförfattare, utan det är dessa genrer som intresserar honom och han menar att
böcker kan vara bra på olika sätt.
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Axel, Bertil och Caesar väljer böcker mest efter titeln. Axel läser också på baksidan och
påpekar även, liksom Caesar, att boken inte får vara för tjock. Caesar tittar ibland på
bilden på framsidan av boken och vill dessutom inte att texten skall vara för liten och
kapitlen för långa. Han vill lätt kunna läsa ett kapitel per kväll. Dennis och Erik läser det
som står på baksidan för att se om boken verkar intressant. Dennis tittar även på texten i
boken för att se så att den inte är för komplicerad. Boken kan gärna vara tjock, men
texten får inte vara för krånglig. Erik däremot, som är en flitig bokläsare, har inte några
problem med varken tjocka böcker, textstorlek eller långa kapitel. Samtliga pojkar är
mest intresserade av böcker som innehåller spänning.

�������/lVQLQJ�L�KHPPHW�RFK�WLGLJD�ELEOLRWHNVEHV|N

Föräldrarna till samtliga pojkar läser både tidningar och böcker. Mammorna i familjerna
är alla flitiga bokläsare medan pappornas läsning mest består av tidningsläsning. Bertil
påpekar att ”… morsan och syrran och hela min släkt läser faktiskt en jädrans massa
böcker” och att hans morfar har ett helt rum fullt med böcker som denne har läst.



Erik kommer ihåg att hans föräldrar ofta läste för honom när han var liten. Axel, Bertil,
Caesar och Dennis har däremot inte några sådana minnen från sin barndom, även om
Bertil är säker på att hans föräldrar läst för honom, fastän han inte kommer ihåg att de
gjorde det. Axel, Caesar och Dennis har klara minnen av att mor- och farföräldrarna ofta
läst för dem.180  Caesar nämner också högläsningen i skolan som något viktigt.

Alla pojkarna besökte biblioteket som små men har olika minnen av hur ofta detta
skedde. Axel kommer inte ihåg att han var där så ofta, men han har minnen av att hans
mamma tog med honom dit. Bertil uppger att ”… man fick ju hänga med” vid mam-
mans och systerns ofta förekommande biblioteksbesök. Caesar kommer ihåg att han
hade en favoritbok som lånades om och om igen och som han ofta satt på biblioteket
och läste. Dennis kommer ihåg att han var där några gånger, och Erik konstaterar att han
brukade gå dit.
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Pojkarnas första tanke när de tänker på ordet bibliotek är lite skiftande. Axel menar till
en början att det är ganska bra med bibliotek, men kommer senare fram till att det är
väldigt bra att man får låna böcker gratis och att det finns både kassettband och CD-rom
att låna. Vidare tycker han att det är en fördel att man kan ”… sitta och surfa …” på
biblioteket och att det är en väldigt bra träffpunkt. Han menar att varje stad bör ha ett
bibliotek. Bertil konstaterar helt kort att bibliotek är liktydigt med ”… kultur, … en
massa kultur”. Caesar tänker på att där skall det vara tyst och menar att ”… för min del
är det la inte är så jätteroligt …”. Men han inser att det kan vara en bra informations-
källa om man söker kunskap. Dennis ser biblioteket som en stor resurs, där man kan
hitta det mesta man behöver. Erik tycker att bibliotek är bra, eftersom man inte behöver
köpa alla böcker utan kan låna dem. Ifall man inte tycker om en bok är det bara att
lämna tillbaka den och konstaterar att ”… så har man inte förlorat någonting på det”.
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Samtliga pojkar besöker biblioteket, men det är då i första hand skolbiblioteket. Axel,
Bertil och Caesar brukar spendera rasterna där, läser tidningar samt sitter och pratar med
kompisar. Caesar konstaterar att ”… det finns inte så mycket annat att göra …” på
rasterna. Dennis utnyttjar både skolbiblioteket och kommunbiblioteket ofta i syfte att
söka information till sina studier. Han lånar inte skönlitteratur på biblioteket utan köper
hellre böcker, eftersom han vill ha dem hemma och kunna läsa dem i sin egen takt. Erik
går mest till kommunbiblioteket, där han lånar böcker och ibland sitter och läser. Att
läsa tidningar och lyssna på musik där är han emellertid inte intresserad av.

Pojkarna har lite olika uppfattning om hur det känns att komma in på ett bibliotek. Axel
menar att ”… man får dämpa sig lite …man ska vara lite tyst och inte flamsa så mycket,
så är det kanske lite mer allvarlig stämning … men ändå rätt mysigt … ställen man kan
slappna av på …”. Bertil känner inget speciellt och besöker bara skolbiblioteket. Det
verkar som om han tycker att det är en del av skolan, vilken som helst. Caesar menar att
biblioteket är ett trevligt ställe att gå till om man bara vill ha lite avkoppling och vill
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kunna sitta för sig själv. Han känner sig lite osäker inför det nya lånesystem som finns
på det bibliotek han går till, men inser att det är enkelt och bra bara man lär sig det
ordentligt. Dennis har känslan av att det är lite svårt att hitta på biblioteket, men han vet
också att han kan hitta det han söker om han frågar om hjälp. Erik konstaterar helt kort
att det känns bra att komma in på biblioteket.
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På det hela taget anser pojkarna att bestånd, service och miljö är bra och tillfreds-
ställande. Axel menar att bokbeståndet är bra och personalen vänlig och hjälpsam. Han
är nöjd med den datoriserade katalogen som är lätt att hitta i, och att det finns datorer
som man kan sitta och ”surfa” vid om man bokar plats. Bertil tycker att utbudet av
tidningar inom olika ämnesområden är omfattande och bra, och att det till viss del finns
sådana böcker han är intresserad av. Även om de flesta är av typen stora översiktsverk
av allmän karaktär kan de vara roliga att läsa. Böcker av instruktionstyp föredrar han att
köpa själv, trots att de är dyra, eftersom han använder dem när han ”mekar” med bilen
och då är rädd att smutsa ner dem. ”…jag vet inte vad det kostar att skitna ner och ta
sönder böcker, men det blir la svindyrt och lite te …”. Han blir väl bemött av perso-
nalen på biblioteket och får den hjälp han behöver. Caesar menar att på biblioteket finns
nog det mesta som man vill ha tag på. Han verkar dra sig för att fråga biblioteksperso-
nalen om hjälp, trots att han alltid har blivit vänligt bemött, och vänder sig i stället till
sina kamrater. Dennis menar att biblioteket har relativt många böcker inom olika
ämnesområden, men att där inte finns allt man skulle kunna behöva. Det är dock inte
något stort problem för honom, eftersom han oftast finner det han vill ha. Han anser
också att servicen på biblioteket är bra och att det är lätt att fråga bibliotekspersonalen
om hjälp. Erik menar att han alltid hittar de böcker han vill ha på biblioteket. Han vän-
der sig ganska ofta till bibliotekspersonalen, som han tycker är trevlig, och får alltid den
hjälp han behöver.

Pojkarna är mycket nöjda med servicen på biblioteket men har vissa önskemål när det
gäller beståndet och miljön. Axel skulle vilja att det fanns fler datorer på skolbiblio-
teket, kanske i ett avskilt rum, där man kan sitta och ”chatta” och skriva mail. Han inser
emellertid att detta kanske inte är ekonomiskt genomförbart. Bertil önskar sig fler
motortidningar på skolbiblioteket men inser även han att det finns ekonomiska begräns-
ningar. Han tycker också att där skulle finnas lite bekvämare bord och stolar, så man
kan sitta och prata och samtidigt ta sig en kopp kaffe. Erik skulle vilja att det på
kommunbiblioteket fanns läshörnor, där man kan sitta ostört, samt ett litet café. Han
skulle också vilja att det fanns en orienteringstavla vid ingången samt att hyllorna vore
bättre skyltade. Axel, Caesar och Erik kan tänka sig att framföra önskemål till biblio-
tekspersonalen när det gäller inköp av böcker och tidningar/tidskrifter. Erik har gjort det
ibland och kan till och med tänka sig att lämna förslag när det gäller större förändringar,
i till exempel miljön. Han menar att bibliotekspersonalen gärna tar emot synpunkter av
detta slag.
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I detta kapitel analyserar och diskuterar vi de resultat vi erhållit genom vår undersök-
ning och besvarar de frågeställningar som syftet med denna uppsats utmynnat i. I vår
framställning refererar vi till teorier, studier och undersökningar som vi beskrivit i
tidigare avsnitt. Kapitlet är disponerat med utgångspunkt från de två stora huvuddrag
som våra frågeställningar utgår ifrån, nämligen pojkarnas läsvanor och deras
uppfattning om bibliotek.
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Efter att ha gjort våra undersökningar konstaterar vi att alla pojkar på den undersökta
gymnasieskolans fordonsprogram läser tidningar/tidskrifter och/eller böcker på sin
fritid. Alla utom en läser så ofta som en gång/flera gånger i veckan eller mer. Vi tror att
man inte skall stirra sig blind på de negativa tongångar som säger att många unga pojkar
är ”dåliga” läsare. I stället bör man ta reda på vad de verkligen läser och vilka texter de
är intresserade av.

Något som dessa pojkar läser i mycket hög utsträckning är dagstidningar, då främst
lokaltidningen, och veckotidningar/månadstidningar. Även Gustafsson et al kunde i sin
rapport konstatera att läsfrekvensen var hög bland eleverna när det gällde tidningar.181

Läsningen av tidskrifter är utbredd bland män och även bland ungdomar rapporteras
från Statens kulturråd.182 En anledning till att pojkarna i så hög grad läser lokaltidningen
tror vi kan vara att man oftast har en lokaltidning i hemmet och att pojkarna läser den
där.

Det innehåll i dagstidningar som mest intresserar pojkarna är nyheter och aktuella
händelser, både nationellt och internationellt. I övrigt läser de om sådant som rör dem
själva eller deras kamrater, till exempel ungdomsreportage och sportsidorna. Detta kan
kopplas till Weibulls åsikter om de två typer av intresse som fordras för att man skall
läsa en tidning: det allmänna intresset som handlar om att man vill följa med i vad som
händer, och det specifika intresset för ett visst ämnesområde.183 Han talar också om
primärläsning som grundar sig i livssituationen, respektive tillvalsläsning som bestäms
av intresset.184 Som vi ser det kan Weibulls teorier appliceras på de undersökta poj-
karna. Pojkarnas stora intresse för nyheter och för vad som händer ute i världen kan
även kopplas till Mangs & Martells tankar om jagutvecklingen och den kognitiva ut-
vecklingen under högadolescensen, då ungdomarnas värld vidgas och de blir mindre
koncentrerade på den egna personen.185 Grogarn kom i sin doktorsavhandling fram till
att de flesta av de pojkar hon undersökt läste tidningen endast fragmentariskt, och bara
ett fåtal av dem läste utrikesnyheterna.186 Detta stämmer dåligt med det vi har kommit
fram till i vår undersökning, där pojkarna visar ett klart intresse av att läsa dagstid-
ningen och då speciellt om aktuella händelser och nyheter. I pojkarnas val av
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veckotidningar/månadstidningar kan vi tydligt urskilja deras intresse för teknik och då
speciellt intresset för bilar och motorer. Annat som intresserar pojkarna är serietid-
ningar, tidningar om datorer, jakt/fiske, sport, musik och naturvetenskap. Statens
kulturråd konstaterar i sin rapport att ungdomar föredrar att läsa tidskrifter som bland
annat handlar om musik, film, foto, vetenskap och teknik.187 Detta överensstämmer till
en viss del med det vi har kommit fram till, men vi kan även klart se att pojkarnas
specialintresse slår igenom och styr deras tidskriftsval. Detta intresse för bilar och
motorer tror vi kan bottna i den utvecklingsfas som Johansson beskriver, i vilken pojkar
med stor iver kan ägna sig åt ett specialintresse och bli duktiga på detta för att få
bekräftelse från omgivningen.188

Vår undersökning visar att en stor del av pojkarna läser böcker, men att flertalet av dem
inte läser speciellt ofta och att de flitiga bokläsarna är i minoritet. Enligt Malmborg
visar statistiken en nedåtgående trend vad det gäller mäns bokläsande.189 Det resultat vi
kommit fram till skiljer sig från det konstaterande som Statens kulturråd gör i sin rap-
port. I denna menar de att ungdomar i allmänhet och studerande ungdomar i synnerhet
är mycket litteraturintresserade med avseende på böcker.190 Vi kan inte påstå att de
pojkar vi undersökt är mycket bokintresserade, trots att så många uppger att de läser
böcker, eftersom de läser så sällan. I tidigare undersökningar som gjorts om ungdomars
läsvanor, där man jämfört pojkars och flickors läsning, har Bergsten kommit fram till att
flickor läste böcker endast i något högre grad än pojkar.191 Lundblad & Westerlund
konstaterade att pojkarna läste böcker något oftare än flickorna.192 En anledning till att
Lundblad & Westerlund kommit fram till detta resultat kan vara att de har inriktat sig på
ungdomar med ett uttalat intresse för bokläsning, medan Bergsten har undersökt ung-
domar med varierande läsintresse. Eftersom vi endast har undersökt pojkars läsvanor
kan vi inte direkt jämföra vårt resultat med deras. Vi tycker oss ändå kunna se att
pojkarna de har undersökt har ett större litteraturintresse, när det gäller böcker, än de
pojkar vi har undersökt.

I intervjuerna framkom att de flesta av pojkarna har åsikter om den fysiska utform-
ningen på en bok för att de skall lockas till läsning. De föredrar böcker som bland annat
inte är för tjocka eller har för långa kapitel. De får inte heller innehålla ett för kompli-
cerat språk eller för liten text. En av pojkarna uttalar att han vill läsa sådan litteratur som
han förstår, har användning för och lätt kan ta till sig. Mycket av detta stämmer överens
med vad Grogarn kom fram till i sin doktorsavhandling.193 En slutsats vi drar av detta är
att en anledning till att de pojkar vi undersökt väljer tidningar framför böcker kan vara
att tillgängligheten till tidningar är större. De kan snabbt och på ett lätt sätt ta del av det
som berör dem och fångar deras intresse. En annan anledning kan vara att tidningar är
illustrativa samt att innehållet i dem är uppdaterat och därför mer aktuellt än i böcker.
De pojkar vi undersökt har även ett specialintresse för bilar och motorer och tänker i
framtiden att arbeta inom detta område och behöver då hålla sig à jour med
utvecklingen inom denna bransch. Beståndet av böcker i både bibliotek och bokhandel
kan snabbt kännas föråldrat. Dessutom är böcker i bokhandeln dyra att köpa för
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ungdomar i skolåldern. Därför kan det vara så att dessa pojkars läsintresse kan
tillgodoses i högre grad med tidningar än med böcker.

Trots att en del av de undersökta pojkarna inte läser böcker i så stor utsträckning, finns
det ändå några som har ett visst intresse för bokläsning. De flesta av dessa föredrar att
läsa deckare/thrillers, där spänning och action är en viktig ingrediens. Många läser
också fantasy/science fiction. Av de böcker pojkarna uppger att de tycker om att läsa är
den största delen vuxenlitteratur. I Statens kulturråds rapport konstateras det att läs-
ningen bland ungdomar i övre tonåren domineras av bland annat vuxenlitteratur.
Intresset av underhållningslitteratur såsom spänning och science fiction är klart större i
den här åldern än i övriga åldersgrupper.194 Lundqvist har i sin undersökning kommit
fram till att eleverna framför allt läste populärlitteratur.195 Man kan i hennes lista över
de mest populära böckerna utläsa att det rör sig om vuxenlitteratur. Även Brodow
liksom Bengtsson & Hermansson har i sina undersökningar kommit fram till att ung-
domar valde underhållningslitteratur samt att läsningen skulle innehålla spänning och
action.196 Detta innehåll av spänning var också ett krav hos pojkarna i Grogarns
doktorsavhandling.197 Det är tydligt att många undersökningar pekar i samma riktning
och även överensstämmer med det resultat vi kommit fram till. Anledningen till att
pojkarna i vår undersökning i så hög grad väljer att läsa vuxenlitteratur kan kopplas till
Blos´ teorier om att ungdomar i tonåren är inne i en utvecklingsfas, där det sker en
frigörelse från barndomens bindningar och en orientering mot de vuxnas värld.198

Som vi redan konstaterat är spänning och action en viktig ingrediens i de böcker som
pojkarna väljer. Vi tror att denna typ av litteratur kan tjäna som en form av verklig-
hetsflykt och att läsningen av denna kan fungera som en bearbetning av händelser i
verkliga livet. Samtidigt kan den innehålla en realism som lockar läsaren till identi-
fikation med karaktärerna och att bli berörd av deras livsöden. I många av böckerna
finns ett tema som sedan varieras, vilket gör att läsaren kan känna igen sig i bok efter
bok och få en viss trygghetskänsla. Samtidigt vet man inte riktigt vad som kommer att
hända, vilket ger boken dess spänningsmoment. Lundqvist refererar i en av sina böcker
till Stephen Kings funderingar om varför ungdomar uppskattar skräck och menar då att
unga friska människor ser på sin egen dödlighet med trygghet.199 I detta sammanhang
skulle vi även vilja göra en koppling till Lefflers tre aspekter, enligt vilka skräck-
berättelser kan omvandla normalt otrevliga känslor till ett tilltalande nöje.200

Att fantasy lockar pojkar till läsning tror vi kan kopplas samman med deras utveck-
lingsprocess. Johansson menar att det under denna period i ungdomars liv sker ett
experimenterande mellan olika roller och ”identiteter”.201 Även Appleyard talar om att
individen söker förebilder att efterlikna, både ideala och verkliga.202 Eriksson beskriver
denna ungdomsperiod som ett skede i livet då individen genomgår en kraftig utveckling
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från barn till ung vuxen.203 Ziehe har en tanke om potentiering, för att kunna hantera det
moderna livet, som innebär att man motverkar känslor av tomhet bland annat genom att
träda in i konstgjorda och artificiella verkligheter.204 Fantasylitteraturen, där hjältemyten
är det centrala temat, kan därför innehålla karaktärer som de lätt kan önskeidentifiera sig
med. Vi tror också att fantasyläsning tillfredsställer ett behov hos pojkarna av att få
bearbeta tankar och känslor som berör deras könsidentitet samtidigt som de utvecklas
från pojke till man. Dalquist, Lööv & Miegel är av den åsikten att fantasy är en populär-
kulturell yttring som bör tas på allvar, eftersom den har viktiga funktioner att fylla i
ungdomars liv.205 Ekholm konstaterar i sin bok att fantasyläsning stimulerar ungdomars
läsglädje och fantasi.206 I tidigare studier har bland andra Bengtsson & Hermansson
kommit fram till att fantasy har en framträdande roll i ungdomars val av böcker.207

Pojkarnas intresse för böcker om teknik tror vi kan knytas dels till deras specialintresse
för bilar och motorer, som i framtiden skall bli deras yrke, och dels till deras utveck-
lingsmässiga situation. Johansson menar att kännetecknande för ungdomar under sen-
adolescensen är deras begynnande planer för framtiden och att pojkar i allmänhet har
mer precisa föreställningar om framtidsyrke.208 När det gäller mäns läsning av fack-
litteratur konstaterar Statens kulturråd att män gärna väljer teknik.209 Detta överens-
stämmer med det vi har kommit fram till i vår undersökning.

Fastän flertalet av de intervjuade pojkarna inte frivilligt tar initiativ till att läsa en bok
utan känner ett visst tvång från skolan eller hemmet, tycker de ändå att det är både
intressant och spännande om de får ”rätt” bok och väl kommer igång med läsningen. De
är medvetna om vikten av att läsa både för att få kunskap och utveckla sitt språk, men
även för att få upplevelser och avkoppling. I detta sammanhang förs våra tankar till
Furhammars beskrivning av SKRIN-projektet och de kategorier av läsutbyte som
definierades genom undersökningen.210 Med det lilla underlag vi har fått genom våra
intervjuer anser vi oss inte kunna placera in pojkarna i några bestämda kategorier, men
vi tycker oss ändå kunna urskilja vilken grupp de skulle kunna passa in i. Axel och
Dennis ställer som krav på en bok att den skall vara spännande och att det skall hända
saker hela tiden. De kan alltså placeras in i kategorin opersonlig upplevelseläsning.
Bertil föredrar facklitteratur, där han kan läsa om sådant som han har direkt nytta av och
kan omvandla till praktisk handling. Detta pekar på att han skulle kunna placeras in i
kategorin opersonlig instrumentell läsning. Men Bertil har också ambitioner att läsa
litteratur som ger personliga upplevelser. Han nämner Guillous Ondskan som ett
exempel på den bästa roman han läst, men som han inte orkat igenom på grund av
omfånget och textstorleken. Vi tror att han med böcker som intresserar honom och som
samtidigt är mindre omfångsrika och mer lättlästa skulle kunna komma igång med sin
läsning av skönlitteratur. Caesar är lite svårplacerad, men av hans svar att döma skulle
vi vilja placera in honom i kategorin personlig upplevelseläsning, eftersom han känner
att han kan sätta sig in i huvudpersonens situation och få en känsloupplevelse. Erik kan
vi lättare inordna  i kategorin personlig upplevelseläsning, då han kan leva sig in i
författarens beskrivningar och göra sig egna föreställningar och bilder. Till kategorin
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personlig instrumentell läsning kan vi inte hänföra någon av de undersökta pojkarna. Vi
är medvetna om att vårt sätt att placera in pojkarna i dessa kategorier bara är ett försök.
Med mer material hade vi säkert kunnat inordna dem även i andra grupper och kanske i
fler än en.

Alla de intervjuade pojkarna ger uttryck för vikten av att kunna förstå innehållet i en
bok och finna dess mening. Vi vill koppla detta till Hollands teori om samspelet mellan
det litterära verket och det mänskliga psyket, som bland annat säger att meningen i en
text är någonting som vi konstruerar, en dynamisk process, där det omedvetna trans-
formeras till något medvetet.211 Den introjektion som Holland talar om kan endast äga
rum om transformationen överensstämmer med läsarens grundläggande psykologiska
mönster.212 En av de intervjuade pojkarna menar att det är fel att bli tvingad att läsa
någonting som man inte är intresserad av, då risken är att man helt tappar lusten för
läsning. Detta tolkar vi som att det inte är fruktbart att ”tvinga” någon att läsa sådant
som han/hon absolut inte är intresserad av eller kan tillgodogöra sig, då varken intro-
jektion eller transformation kan äga rum och texten inte få någon mening. Man måste
som litteraturförmedlare vara lyhörd inför elevens/låntagarens önskningar för att kunna
tillhandahålla litteratur som väcker läslust.

I vissa intervjusvar framkom hur pojkarna lever sig in i böckerna, kan identifiera sig
med karaktärerna och sätta sig in i deras situation. Någon har fångats av bokens realism
och kan lätt föreställa sig liknande situationer. Utifrån några av pojkarnas svar kan vi
utläsa att berättelserna får dem att reflektera och tänka över meningen i texten. Kopp-
lingen till Appleyard känns här naturlig, där han i sin studie, som fokuserar på skeendet
mellan läsare och text, beskriver ungdomsläsaren som ”the reader as thinker”.213 Vi
tycker att vi ganska väl kan placera in de undersökta pojkarnas svar i de tre kategorier
som Appleyard beskrivit och som handlar om inlevelse/identifikation, realism och
tanke.214

Kamraterna, skolundervisningen, bokens titel och baksidestext spelar, enligt vår under-
sökning, en viktig roll när det gäller varifrån pojkarna får sina lästips och hur de väljer
böcker. Skolbiblioteket, familjen och media spelar också en viss roll. I Brodows under-
sökning framkom att det bland annat var baksidestexten och tips från kompisar som
främst lockade ungdomarna till att läsa en viss bok.215 Även Bergsten kom i sin under-
sökning fram till att baksidestexten och kamraters rekommendationer spelade en stor
roll när ungdomar valde böcker.216 Lundblad & Vesterlund konstaterade att kamrater,
massmedia och familjen var ungdomarnas främsta inspirationskällor till läsning. 217

Anledningen till att ungdomarna lyssnar på kamraternas tips tror vi kan vara att de har
samma referensramar som de själva. Att skolundervisningen spelar en så stor roll tror vi
kan vara, att ”tvånget” att läsa en bok många gånger resulterar i att ungdomarna får upp
ögonen för böcker som de själva aldrig skulle hitta eller välja att läsa, vilket också
framgår av de intervjuer vi gjort. När det gäller titlarna på de böcker som de undersökta
pojkarna lockas av kan vi konstatera att de tilltalar deras behov av att läsa spännande
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böcker. Baksidestexten ger en fingervisning om vad boken handlar om och är uppbyggd
för att locka till läsning. Att skolbiblioteket spelar en viss roll som inspirationskälla tror
vi kan vara, att biblioteket på den undersökta skolan är centralt belägen och är en del av
skolan där man gärna vistas. Eftersom biblioteket inte är så stort blir närheten till
böckerna och kontakten med bibliotekarien naturlig. En anledning till att en del pojkar
uppger familjen som inspirationskälla kan vara, att de kommer från hem där man läser
böcker och att de påverkas och stimuleras av familjemedlemmarnas läsintresse och
bokdiskussioner.

När det gäller dagstidningar är det föräldrar som står för den övervägande delen av
tillgången. Skolbiblioteket och kiosk/pressbyrå/affär är också en källa som en del pojkar
utnyttjar. Vi tror att om dagstidningar finns tillgängliga i hemmet så läser pojkarna dem
där. Det är också lätt att sätta sig i skolbiblioteket på en rast och ta del av de dagstid-
ningar som tillhandahålls. Vi kan tänka oss att anledningen till att några pojkar nämner
kiosk/pressbyrå/affär är att de köper kvällstidningar där. Som vi tidigare redovisat i
resultatdelen tror vi att föräldrarna skulle ha en ännu mer framträdande roll när det
gäller tillgången på dagstidningar än vi kunde utläsa av svaren, men det utfall vi fick vid
undersökningen ändrar inte på den inbördes ordningen i resultatet. Det som dominerar
tillgången på veckotidningar/månadstidningar är prenumerationer. Pojkarna köper även
dessa tidskrifter i kiosk/pressbyrå/affär i stor utsträckning och många läser dem även på
skolbiblioteket. Som vi redan redovisat, läser pojkarna helst tidskrifter inom ämnes-
området teknik/motorer/bil/båt. Vi kan tänka oss att det är dessa tidskrifter de i första
hand prenumererar på och köper. Även skolbiblioteket tillhandahåller ett antal av dessa
tidningar, vilket gör att de gärna går dit och läser dem där. Skolbiblioteket är den
viktigaste kanalen, för de undersökta pojkarna, när det gäller tillgång till böcker. En del
av pojkarna vänder sig även till kommunbiblioteket och bokhandeln. Även Bergsten har
i sin studie kommit fram till att biblioteken har en central plats när det gäller förmedling
av litteratur.218 Lundblad & Vesterlund konstaterade att biblioteket hade en viktig bety-
delse för ungdomar när det gäller tillgången till böcker, men menade att pojkar i första
hand vände sig till bokhandeln.219 Vi tror att anledningen till att skolbiblioteket har en
så framträdande plats i vår undersökning är att det ligger centralt beläget i skolan. Ut-
budet är riktat direkt till ungdomar samt till de program som finns där. Dessutom tror vi
att man som skolbibliotekarie är införstådd med det litteraturbehov som man har som
elev och ungdom. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att skolbiblioteket spelar en
viktig roll när det gäller tillgången till tidningar/tidskrifter och böcker för de undersökta
pojkarna.

I vår intervjuundersökning kom vi fram till att samtliga pojkar vuxit upp i hem där det
funnits tillgång till, och där man läst, både böcker och tidningar. Alla pojkar har minnen
från eller är säkra på att de har blivit lästa för som små och för några är dessa minnen
betydelsefulla. Vi kan konstatera att de flesta trots detta inte är några flitiga bokläsare,
men att de läser tidningar i stor omfattning och tidskrifter till en viss del. Grogarn
konstaterade i sin doktorsavhandling att alla elever som hon undersökt hade tillgång till
tidningar och tidskrifter i hemmet och flertalet av dem hade också tillgång till böcker.
När det gäller högläsning var det endast ett fåtal som inte blivit lästa för som små. Trots
detta var elevernas intresse för att läsa böcker mycket litet. Däremot läste de dagstid-
ningar, veckotidningar och serietidningar. 220 Vi tror att anledningen till att många av
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pojkarna i vår undersökning väljer att inte läsa böcker just nu, är att det är så mycket
annat som lockar i deras omgivning, till exempel idrott, musik, datorer och kamrater.
Vi kan tänka oss att dessa pojkar kommer att finna mer nöje i bokläsning när de kom-
mit igenom ungdomsperioden.

�����3RMNDUQD�RFK�GHUDV�XSSIDWWQLQJ�RP�ELEOLRWHN

Majoriteten av de undersökta pojkarna är biblioteksbesökare även om de flesta inte går
dit så ofta. Alla de intervjuade pojkarna besöker biblioteket och har även gjort det som
barn. Det som pojkarna främst ägnar sig åt vid sina biblioteksbesök är att läsa och låna
tidskrifter och att träffa kompisar. Hill & Pain kom i sin undersökning, till skillnad från
oss, fram till att de flesta ungdomarna lånade böcker på biblioteket. Men de har även,
liksom vi, kommit fram till att de läste tidningar/tidskrifter och träffade kompisar där.221

Vi tror att�de pojkar vi undersökt, i stället för att gå till uppehållsrummet, går till skol-
biblioteket på rasterna och då sitter och pratar med kompisar och bläddrar i tidskrifter.

De flesta av de undersökta pojkarna har en positiv inställning till både biblioteket och
dess personal, men de intervjuade har lite olika tankar om hur det känns att komma in
på biblioteket. De flesta uppskattar den lugna och avkopplande miljön, medan ett par
känner sig osäkra inför lånesystemet och på hur man hittar.�Marshall�kom även hon i sin
undersökning fram till att tonåringarna var välvilligt inställda till biblioteket och biblio-
tekarien samt att många tyckte att atmosfären var trevlig. En del uttryckte dock att
biblioteket var tråkigt och stelt.222 Hardeborn & Sjöberg kunde också i sin undersökning
konstatera att ungdomarna fann biblioteket stelt och tråkigt, men skillnaden var att de
kom fram till att ungdomarna hade en negativ uppfattning om bibliotekarierna. En del
av ungdomarna tyckte också att det var svårt att hitta på biblioteket.223

Om de pojkar vi undersökt behöver hjälp att hitta på biblioteket frågar de flesta per-
sonalen, men alldeles för många gör det för sällan. Någon pojke nämner att han hellre
vänder sig till kamraterna. Hiort-Lorenzen gjorde den erfarenheten under sitt biblio-
teksprojekt att ungdomar vände sig till bibliotekarierna för att få hjälp, men att det
skedde i för liten utsträckning bland annat därför att många tyckte det var pinsamt.224

Staffan Wennerlund menar att bibliotekarierna måste tillägna sig kunskap om ung-
domarna och deras värld för att kunna möta dem på ett trovärdigt sätt.225 Dag Jonasson
är av den åsikten att om den kunskap bibliotekarien måste ha för att möta ungdomarna
inte är tillräcklig, skall han/hon hämta den utifrån.226 Vi tror att det ligger mycket i att
man tycker det är pinsamt att fråga om hjälp på biblioteket. Det kanske är så att många
ungdomar tror att de måste veta exakt vad de vill ha eller ha kännedom om både titel
och författare för att kunna bli hjälpta. När vi genomförde undersökningen, märkte vi en
attityd och framtoning bland pojkarna som sa att det inte var riktigt okej att läsa böcker
om man går på fordonsprogrammet. Känslan av pinsamhet kan därför också ligga i det
att man inte vill visa för kompisar att man lånar böcker och vilka böcker man lånar. Vid
intervjutillfällena kände vi att vi kunde slå hål på detta ”skal”, och kan därför notera att
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pojkarna har ett visst bokintresse trots att de nästan inte vill medge det. Därför instäm-
mer vi i det som Wennerlund säger och menar att man måste förstå hur ungdomar
fungerar, för att på bästa sätt och utan pekpinnar hjälpa dem tillrätta.

Även om flertalet av de undersökta pojkarna är nöjda med biblioteket och dess service,
har de intervjuade vissa önskemål när det gäller bestånd och miljö. Det som de vill ha är
fler motortidningar, fler datorer i ett avskilt rum, ostörda läshörnor, bekvämare bord och
stolar, orienteringstavla vid ingången, bättre skyltade hyllor och ett café. Hill & Pain
kom i sin undersökning fram till att ungdomarna bland annat önskade ett bättre media-
bestånd på biblioteket samt ett rum där man kunde träffas.227 I Hardeborns & Sjöbergs
undersökning efterlyste ungdomarna ett café samt en särskild ungdomsavdelning i
biblioteket, där bland annat utbudet av vuxenböcker skulle vara större och där alla
böcker skulle exponeras och placeras, så att man lättare skulle kunna hitta dem.228

Ungdomarna i Bodéns & Emanuelssons undersökning hade inga önskemål om en
ungdomsavdelning, men tyckte att hylluppställningen skulle förbättras och att biblio-
teket skulle satsa på bekvämare möbler och fler datorer.229 Vi väljer att även koppla
detta till Smidts åsikter om vikten av att synliggöra biblioteket, dess litteratur och för-
medlaren själv och om att göra det okända känt.230  Thorhauge ansåg att bibliotekets
utformning och inredning ingår i dess förmedlingsarbete, och gjorde en beskrivning av
”det tredelade biblioteket” som han menade är ett sätt att utföra detta arbete.231

Skjærseth beskriver i sin rapport hur man, från att ha börjat en satsning i liten skala för
att få ungdomar till biblioteket, slutligen byggde upp en hel ungdomsavdelning och fick
ungdomarna att känna sig välkomna till biblioteket.232 Karlsson menar att man inte kan
göra några generella ungdomssatsningar, eftersom ungdomar inte är någon homogen
grupp, utan måste rikta sig till den ungdomsgrupp man vill nå.233 Utifrån ovanstående
kan vi konstatera att det är av vikt, att biblioteket erbjuder en miljö som är trivsam och
där man känner sig välkommen, att man hittar det man söker och att utbudet är till-
talande. Om det skall finnas en separat ungdomsavdelning eller inte ser vi inte som den
springande punkten. Huvudsaken är att man hela tiden aktivt arbetar med ungdoms-
frågor, tar del av till exempel ungdomskulturforskning och verkligen undersöker vad de
olika ungdomarna har för behov för att kunna möta dem på rätt sätt.

�����6OXWVDWVHU

En av de slutsatser vi drar är att de pojkar vi undersökt på gymnasieskolans
fordonsprogram alla är läsare. Det som de väljer att läsa på sin fritid är i första hand
tidningar/tidskrifter, bland annat för att ta del av aktuella händelser och nyheter samt för
att informera sig om vad som rör sig inom motorbranschen, som är deras special-
intresse. Många av pojkarna uppger att de läser böcker, men flertalet kan ändå inte
betecknas som flitiga bokläsare, eftersom de inte läser så ofta. Värt att notera är, att trots
att pojkarna reagerade med generade skratt och knuffar och negativa kommentarer om
läsning i samband med vår presentation av undersökningen, visade enkäten och inter-
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vjuerna att många läser böcker. Vi tolkar detta som att pojkarna inte riktigt vill stå för
att de läser böcker, vilket kan bottna i att det finns attityder hos omgivningen och dem
själva som säger att det inte är okej för dessa pojkar att läsa denna typ av litteratur. Vid
en av intervjuerna yttrar dock en pojke, efter det att vi har pratat en stund, att ”om jag
tänker efter så läser jag nog mer än jag tror”.

En anledning till att pojkarna inte läser böcker i så stor utsträckning utan hellre väljer
tidskrifter kan vara, att tidskrifter är lättare att ta till sig, är illustrativa och uppdaterade.
Ytterligare en anledning till att pojkarna inte läser böcker kan vara att de är inne i en
period då mycket annat lockar, till exempel sport, musik, kompisar och datorer. Att de
läser dagstidningar, och då främst nyheterna, tror vi kan bero på att de är i den ålder då
man engagerar sig och ifrågasätter samtidigt som man börjar se världen utanför den
egna sfären.

När det gäller lästips och hur pojkarna väljer böcker spelar kamrater, skolundervisning,
bokens titel och baksidestext en viktig roll. De väljer i första hand böcker inom genrerna
spänning och fantasy och tidskrifter inom ämnet teknik. Dagstidningar läser pojkarna i
första hand i hemmet, tidskrifter prenumererar de på och när det gäller tillgången till
böcker är skolbiblioteket den viktigaste kanalen.

En annan slutsats som vi drar är att majoriteten av pojkarna är biblioteksbesökare även
om de inte går dit så ofta. De flesta har en positiv inställning både till biblioteket och
dess personal och kan tänka sig att fråga om hjälp om de skulle behöva det. Trots detta
är det många som begär hjälp alldeles för sällan, kanske på grund av att de tycker det är
pinsamt. Därför vill vi än en gång betona vikten av att möta pojkarna på rätt sätt, synlig-
göra biblioteket samt hitta texter som passar dem och deras intresse.

Vår uppfattning är att de många läsprojekt som nu pågår i Sverige är ett viktigt led i att
locka och ge unga människor inspiration till läsning och vi ser dessa projekt som en
inkörsport till kommande goda läsvanor.

Avslutningsvis vill vi framhålla vår övertygelse att de pojkar vi undersökt kan bli flitiga
bokläsare, om samspelet i mötet mellan bibliotekarien och pojkarna blir fruktbart.

Vi tycker att vi har uppnått syftet med vår uppsats och att vi har fått svar på våra fråge-
ställningar. Några tankar som har väckts under arbetets gång är varför pojkarna upp-
fattar sig själva som ”dåliga” bokläsare och varför andra människor i samhället har
liknande attityder. Varför är det inte lika mycket värt att läsa en facktidskrift som en
faktabok? Dessa frågor tycker vi skulle vara intressanta som föremål för vidare forsk-
ning.

���6$00$1)$771,1*

Syftet med vår uppsats är att undersöka läs- och biblioteksvanorna på fritiden vad
gäller tidningar/tidskrifter och annan litteratur bland pojkar på fordonsprogrammet vid
en gymnasieskola samt deras uppfattning om bibliotek. De funderingar vi har kring
dessa pojkar är om de verkligen är helt ointresserade av läsning, en uppfattning vi stött
på gällande den här gruppen elever. Gäller detta i så fall all sorts läsning? Vi har också



funderingar på vad pojkarna har för tankar om bibliotek. Känner de att biblioteket har
något att erbjuda dem?

Som utgångspunkt för vår uppsats använder vi oss av resultaten från en empirisk under-
sökning som vi genomfört. I teoriavsnittet tar vid upp ungdom i samhället, den psykiska
utvecklingen under ungdomsåren och dess relation till läsning,  läsningen som process
samt tidigare undersökningar om läsning och läsprojekt. Vi tar vidare upp biblioteket
och dess roll som litteraturförmedlare, ungdomar och deras förhållande till bibliotek
samt tidigare undersökningar om ungdom och bibliotek och biblioteksprojekt.

I vår empiriska undersökning väljer vi en metod med både kvantitativa och kvalitativa
ansatser. Vår avsikt är att genom en enkätundersökning få en grundläggande bild av läs-
och biblioteksvanorna bland pojkar på fordonsprogrammet, vilka inspirationskällor de
har och hur de får tillgång till litteratur samt deras uppfattning om bibliotek. Denna bild
fördjupar och vidareutvecklar vi genom en intervjuundersökning, som utgör kärnan i
vår uppsats.

Resultaten av våra undersökningar visar att alla pojkar läser på sin fritid. I första hand
väljer de att läsa tidningar/tidskrifter för att ta del av nyheter, aktuella händelser och
sådant som rör deras specialintresse, motorer och bilar. Ett mindre antal av pojkarna är
flitiga bokläsare, medan det stora flertalet inte läser böcker särskilt ofta. Anledningen
till detta kan vara att tidningar/tidskrifter är mer lättillgängliga och illustrativa. Man kan
snabbt ta del av det som berör en och fångar ens intresse. Dessutom är innehållet i
tidningar/tidskrifter uppdaterat och därför mer aktuellt. Ytterligare en anledning till att
de inte läser böcker kan vara att pojkarna just nu är inne i en utvecklingsfas då man ofta
har andra intressen såsom sport, musik, kompisar och datorer. Vi tror att man inte ska
låta sig nedslås av det faktum att många av pojkarna inte läser så många böcker just nu.
Istället bör man vara lyhörd för vad de verkligen är intresserade av och försöka hitta
lämpliga texter för att på så sätt väcka deras läslust .

När det gäller pojkarnas bokläsning väljer de i första hand böcker i genrerna spänning
och fantasy. Viktiga inspirationskällor till läsning är kompisar, skolundervisningen,
bokens titel och baksidestexten. Tillgång till dagstidningar får pojkarna i första hand
genom föräldrarna och det dominerande sättet att få tillgång till tidskrifter är genom
prenumeration. Skolbiblioteket spelar en viktig roll när det gäller hur pojkarna får
tillgång till böcker.

Resultaten visar också att majoriteten av pojkarna är biblioteksbesökare även om de inte
går dit så ofta. Det som de främst ägnar sig åt på biblioteket är att läsa och låna tid-
skrifter och att träffa kompisar. De flesta kan tänka sig att fråga personalen om hjälp på
biblioteket, men många gör det sällan. Pojkarna har en del önskemål när det gäller
bibliotekets bestånd och miljö. De vill bland annat ha fler motortidningar, fler datorer i
ett avskilt rum, bekvämare möbler, bättre skyltade hyllor och ett café. Trots detta är de
flesta pojkarna positivt inställda till både biblioteket och dess personal.
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Enkätsvar från 43 pojkar på fordonsprogrammet insamlade vid en gymnasieskola i en
större svensk stad under februari 2001.

Intervjuer med 5 pojkar på fordonsprogrammet vid en gymnasieskola i en större svensk
stad utförda under mars 2001.
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%LODJD��

(QNlW�RP�OlV��RFK�ELEOLRWHNYDQRU�KRV�SRMNDU�Sn�J\PQDVLHVNRODQV
IRUGRQVSURJUDP

Vi är två studerande på Bibliotekshögskolan i Borås som ämnar göra ett examensarbete
om läs- och biblioteksvanor samt uppfattning om bibliotek hos pojkar på gymnasie-
skolans fordonsprogram. Som en del i detta arbete har vi utformat denna enkät för att få
reda på Era läs- och biblioteksvanor. Därför vore vi tacksamma om Ni kunde hjälpa oss
genom att svara på följande frågor! Svaren kommer att behandlas anonymt.

�� )|GHOVHnU�..................

�� .ODVV�.................

��� /lVHU�'X�Sn�'LQ�IULWLG"�0HG�GHWWD�PHQDU�YL�OlVQLQJ�DY�WLGQLQJDU�WLGVNULIWHU
RFK�HOOHU�E|FNHU���(QGDVW�HWW�VYDUVDOWHUQDWLY�

Varje dag
En gång/flera gånger i veckan
Ungefär en gång i månaden
Mer sällan
Inte alls

�� 2P�'X�OlVHU�Sn�'LQ�IULWLG��YLONHQ�W\S�DY�WLGQLQJDU�WLGVNULIWHU�OlVHU�'X�Gn"
�)OHUD�VYDUVDOWHUQDWLY�P|MOLJD�

'$*67,'1,1*$5�
Lokaltidning (t.ex. xxxxx)
Större dagstidning (t.ex. Dagens Nyheter, Göteborgsposten)
Kvällstidning (t.ex. Expressen, Aftonbladet)

9(&.27,'1,1*$5�0c1$'67,'1,1*$5�

Teknik/Motorer/Bil/Båt Sport
Naturvetenskap Datorer
Historia Jakt/Fiske
Politik Musik
Hem och Fritid Serier
Foto

Annat



1lPQ�QnJUD�YHFNRWLGQLQJDU�PnQDGVWLGQLQJDU�GX�W\FNHU�RP�DWW�OlVD�

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

�� 9LONHQ�VRUWV�E|FNHU�OlVHU�'X�KHOVW"��)OHUD�VYDUVDOWHUQDWLY�P|MOLJD�

Teknik Deckare/Thrillers

Politik Fantasy/Science Fiction

Naturvetenskap Klassiker

Geografi Kärleksromaner

Historia Poesi

Seriealbum Biografier

Annat

1lPQ�QnJUD�E|FNHU�VRP�'X�W\FNHU�RP�

)|UIDWWDUH 7LWHO

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………….

��� +XU�RIWD�EUXNDU�'X�OlVD�GDJVWLGQLQJDU�Sn�'LQ�IULWLG"��(QGDVW�HWW
VYDUVDOWHUQDWLY�

Varje dag
En gång/flera gånger i veckan
Ungefär en gång i månaden
Mer sällan 
Aldrig



��� +XU�RIWD�EUXNDU�'X�OlVD�YHFNRWLGQLQJDU�PnQDGVWLGQLQJDU�Sn�'LQ�IULWLG"
�(QGDVW�HWW�VYDUVDOWHUQDWLY�

Varje dag
En gång/flera gånger i veckan
Ungefär en gång i månaden
Mer sällan
Aldrig

��� +XU�RIWD�EUXNDU�'X�OlVD�E|FNHU�Sn�GLQ�IULWLG"��(QGDVW�HWW�VYDUVDOWHUQDWLY�

Varje dag
En gång/flera gånger i veckan
Ungefär en gång i månaden
Mer sällan
Aldrig

��� 9DULIUnQ�InU�'X�OlVWLSV�Sn�E|FNHU"��)OHUD�VYDUVDOWHUQDWLY�P|MOLJD�

Kamrater
Familjen
Skolundervisningen
Skolbiblioteket
Kommunbiblioteket
Tidningar/Tidskrifter
TV/Radio
Internet þ

Annat:..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................



����9DU�EUXNDU��'X�In�WDJ�Sn�WLGQLQJDU�WLGVNULIWHU�E|FNHU"��)OHUD�VYDUVDOWHUQDWLY
�������P|MOLJD�

'DJVWLGQ� 9HFNR�0nQDGVWLGQ� %|FNHU
Av kamrater

Av syskon

Av föräldrar

Skolbiblioteket

Kommunbiblioteket

Bokhandeln

Antikvariat/Second Hand

Kiosk/Pressbyrå/Affär

Prenumererar 
(själv/föräldrar)

Bokklubb

Annat:..................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

�����+XU�RIWD�EHV|NHU�'X�ELEOLRWHNHW�Sn�'LQ�IULWLG"��(QGDVW�HWW�VYDUVDOWHUQDWLY�

Varje dag
En gång/flera gånger i veckan þ
Ungefär en gång i månaden þ
Mer sällan þ
Aldrig þ



����2P�'X�JnU�WLOO�ELEOLRWHNHW��YDG�J|U�'X�GlU"��)OHUD�VYDUVDOWHUQDWLY�P|MOLJD�

Läser/lånar böcker þ
Läser dagstidningar þ
Läser/lånar veckotidningar/månadstidningar þ
Lyssnar på/lånar musik þ
Använder datorer/Internet þ
Träffar kompisar þ

Annat:
……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

����%UXNDU�'X�KLWWD�GHW�'X�V|NHU�Sn�ELEOLRWHNHW"��(QGDVW�HWW�VYDUVDOWHUQDWLY�

Alltid þ
Oftast þ
Ibland þ
Sällan þ
Aldrig þ

����)UnJDU�'X�ELEOLRWHNVSHUVRQDOHQ�RP�KMlOS�RP�'X�LQWH�KLWWDU"��(QGDVW�HWW
VYDUVDOWHUQDWLY�

Alltid þ
Oftast þ
Ibland þ
Sällan þ
Aldrig þ

����bU�'X�Q|MG�PHG�YDG�ELEOLRWHNHW�KDU�DWW�HUEMXGD"��(QGDVW�HWW�VYDUVDOWHUQDWLY�

Ja, helt och hållet þ
Till viss del þ
Nej, inte alls þ



����bU�'X�Q|MG�PHG�ELEOLRWHNHWV�VHUYLFH"��(QGDVW�HWW�VYDUVDOWHUQDWLY�

Ja, helt och hållet þ
Till viss del þ
Nej, inte alls þ

7DFN�I|U�'LQ�PHGYHUNDQ�

%ULWW�0DULH�&DUOVVRQ�	�.HUVWLQ�(GPXQGVVRQ��%RUnV�L�IHEUXDUL�����



%LODJD��

,QWHUYMXPDQXDO

Berätta om din läsning!
Av vilken anledning läser du? Avkoppling/Upplevelse/ Kunskap?
Tycker du det är viktigt att läsa?

Läser du dagstidningar/veckotidningar/månadstidningar på din fritid? Vilka?
Vad är det som gör att du väljer just den/dessa tidning/tidningar?
Vad är det i den /dessa som du tycker är så bra?
Vad i tidningen läser du? Hur kommer det sig att du läser just det?

Läser du någon bok just nu?
Vad handlar den om?
Vad tycker du om den?
Vad är det som gör att du tycker om den/inte tycker om den?

Har du någon favoritbok?
Vad handlar den om?
Vad är det i den som du tycker är så bra?

Har du någon favoritförfattare?
Vad är det som gör att tycker du att han /hon skriver så bra?

Finns det någon bok du inte tycker om?
Vad är det i den som du inte tycker om?

Hur väljer du böcker?
Är det viktigt med bilder/framsida/omfång/textstorlek?

Brukar dina föräldrar läsa tidningar/böcker? Vilka tidningar/vilken typ av böcker?
Brukade dina föräldrar läsa högt för dig när du var liten? Vad?
Brukade dina föräldrar gå med dig till biblioteket när du var liten?

Vad har du för tankar om bibliotek?
Brukar du gå till biblioteket? Om inte, hur kommer det sig?
Hur känns det att komma in på ett bibliotek?
Vad gör du där?
Vad tycker du om bibliotekets bestånd/miljö/service? Nöjd/inte nöjd? Hur kommer det
sig?
Brukar du fråga bibliotekspersonalen om hjälp? I så fall, om vad?
Är du nöjd med den hjälp du får av bibliotekspersonalen? Om inte, hur kommer det sig?
Vad är du nöjd med?
Hur tycker du att du blir bemött på biblioteket?
Saknar du någonting på biblioteket?
Skulle du vilja ändra på något på biblioteket?
Kommer du själv med förslag till förändringar eller inköp?
Om du fick fria händer, hur skulle biblioteket se ut?



%LODJD��

,17(59-8)g5)5c*$1

Skulle Du kunna tänka Dig att vara med i en intervju, för att vi skall kunna
få reda på lite mer om Dina läs- och biblioteksvanor och Din uppfattning
om bibliotek? Vi kommer även att fråga Dina föräldrar om tillåtelse att
intervjua Dig. Dina svar kommer givetvis att behandlas helt anonymt.

JA þ

NEJ þ

NAMN: ........................................................................................................

TELEFON: ......................................
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)g5)5c*$1�7,//�)g5b/'5$5

9L�lU�WYn�VWXGHUDQGH�Sn�%LEOLRWHNVK|JVNRODQ�L�%RUnV�VRP�KDU
I|U�DYVLNW�DWW�J|UD�HWW�H[DPHQVDUEHWH�RP�OlV��RFK�ELEOLRWHNV�
YDQRUQD�KRV�SRMNDU�Sn�J\PQDVLHVNRODQV�IRUGRQVSURJUDP
VDPW�GHUDV�XSSIDWWQLQJ�RP�ELEOLRWHN��(OHYHUQD�L�NODVVHQ�KDU
VYDUDW�Sn�HQ�HQNlW��PHQ�YL�VNXOOH�RFNVn�YLOMD�J|UD�QnJUD
LQWHUYMXHU�I|U�DWW�In�PHU�LQJnHQGH�LQIRUPDWLRQ��(OHYHQ�KDU
VDPW\FNW�WLOO�HQ�LQWHUYMX��'lUI|U�XQGUDU�YL�RP�YL�RFNVn�NDQ�In
(U�WLOOnWHOVH�WLOO�DWW�LQWHUYMXD�(UW�EDUQ"

9DU�YlQOLJ�VlQG�LQ�'LWW�VYDU�L�ELIRJDGH�IUDQNHUDGH�NXYHUW�

0HG�YlQOLJ�KlOVQLQJ

%ULWW�0DULH�&DUOVVRQ���������������� .HUVWLQ�(GPXQGVVRQ
7HO��[[[[[ 7HO��[[[[[

"�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

-DJ�WLOOnWHU�HU�DWW�LQWHUYMXD�PLWW�EDUQ þ

-DJ�WLOOnWHU�HU�LQWH�DWW�LQWHUYMXD�PLWW�EDUQ þ

�����������������������������������������GHQ�������������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Namnteckning
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)|UWHFNQLQJ�|YHU�YHFNRWLGQLQJDU�PnQDGVWLGQLQJDU�RPW\FNWD�DY�SRMNDU
Sn�J\PQDVLHVNRODQV�IRUGRQVSURJUDP

7LGQLQJHQV�QDPQ 2PQlPQGD�DY�DQWDO
SRMNDU

$OOW�RP�0&   1
$7/�%LODU�±�/DQWEUXNHWV�DIIlUVWLGQLQJ   1
%LOVSRUW 24
%LOVSRUW�&ODVVLF   2
%On�%|UVHQ   2
&ODVVLF�0RWRU   1
'HSn���0DJDVLQHW�I|U�PlQ   1
)RONWULEXQHQ  (Svenska motståndsrörelsens tidning)   1
+LIL�RFK�0XVLN   1
+lU�lU�bQJODUQD (Supporterklubben Änglarnas medlemstidning)   1
,GURWWVEODGHW�0RWRUVSRUW   1
,OOXVWUHUDG�YHWHQVNDS   2
-DNW�RFK�)LVNH   1
.DOOH�$QND   2
0&�JXLGHQ   1
0&�Q\WW   2
0RELO�±�$OOW�RP�PRELO�NRPPXQLNDWLRQ   1
0RWRUE|UVHQ   4
0RWRUFURVV�$FWLRQ�0DJD]LQH   1
1RVWDOJLD   1
3&�I|U�DOOD   1
3&�*DPHU   2
3&�+HPPD   1
3&��   1
3OD\ER\   1
3RZHU   4
5DFH�0DJD]LQH   1
6OLW]   2
7HNQLNHQV�YlUOG   4
7LGVNULIWHQ�%HIlO   1
7UDLOHU   6
:KHHOV�0DJD]LQH   6
��:KHHO�'ULYH   1

2LGHQWLILHUDGH�WLGQLQJDU
Biltidningar   1
Datortidningar   1
Jakt   1
Musiktidningar   1
Vapen   1
4 Sale   1
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)|UWHFNQLQJ�|YHU�E|FNHU�RPW\FNWD�DY�SRMNDU�Sn�J\PQDVLHVNRODQV
IRUGRQVSURJUDP

)|UIDWWDUH�WLWHO 2PQlPQGD�DY�DQWDO
SRMNDU

Ambell, Göran: 6)52 %\JJKDQGERN   1
Asplund, Patrik: 0HG�KDWHW�VRP�GULYNUDIW   1
Bloch, Robert: 3V\FKR   1
Clancy, Tom: 3DWULRWHU   1
Defoe, Daniel: 5RELQVRQ�.UXVH   2
Eddings, David: 6DJDQ�RP�%HOJDULRQ ��1
Eddings, David: 6DJDQ�RP�(OHQLHQ   1
Eddings, David: 6DJDQ�RP�0DOORUHD   1
Eddings, David: 6DJDQ�RP�7DPXOL   1
Guillou, Jan: &RT�5RXJH   1
Guillou, Jan: (Q�PHGERUJDUH�K|MG�|YHU�YDUMH�PLVVWDQNH   1
Guillou: Jan: 2QGVNDQ   1
Higgins, Jack: 3n�IDUOLJ�PDUN   1
Jordan, Robert: 6DJDQ�RP�GUDNHQV�nWHUNRPVW   1
Koontz, Dean R: )UlPOLQJDU   1
Lundgren, Max: %HQQ\��ER[DUHQ�   3
Lundgren, Max: %HQQ\�%R[DUHQ�L�$PHULND   1
Lundgren, Max: %HQQ\�%R[DUHQ�QHUH�I|U�UlNQLQJ   1
Lundgren, Max: %HQQ\�%R[DUHQ�RFK�NlUOHNHQ�   1
McNab, Andy: $WWDFN�   1
McNab, Andy: %UDYR�WYn�QROO   1
McNab, Andy: ,PPHGLDWH�DFWLRQ   1
McNab, Andy: 5HPRWH�FRQWURO   1
Mankell, Henning: %UDQGYlJJ   1
Mankell, Henning: 6WHJHW�HIWHU   1
Marklund, Liza: 6SUlQJDUHQ   1
Olsson, Sören och Jacobsson, Anders: %HUW�böckerna   1
Olsson, Sören och Jacobsson, Anders: 6XQH-böckerna   1
Orwell, George: 'MXUHQV�JnUG ��1
Puzo, Mario: *XGIDGHUQ   1
Rowlings, J.K.: +DUU\�3RWWHU-böckerna   1
Ryan, Chris: 'HQ�HQGH�VRP�NRP�XQGDQ   1
Stevenson, Robert Louis: 6NDWWNDPPDU|Q   1
Tolkien, J.R.R.: �6DJDQ�RP�ULQJHQ   1
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