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INLEDNING 

Biblioteken bär ett betydande ansvar som kulturförmed
lare i vårt samhälle, och alla människor borde i lika 
hög grad kunna känna att biblioteken satsar på just dem. 
Man har uppmärksammat vissa grupper med speciella svå
righeter, så t ex invandrare och synskadade, men ändå 
verkar den materiella standarden i form av biblioteks
byggnad, inredning osv vara viktigare än den enskilda 
människans behov av kulturell stimulans. Det satsas 
mer på den yttre formen än på innehållet i verksam
heten. Om verksamheten ska nå kvalitet och bli effek
tiv, måste man ta reda på vad användarna verkligen be
höver. 

Några av bibliotekens målgrupper borde utgöras av de 
arbetslösa i samhället, och jag tror att man skulle 
fundera mer över vad biblioteken verkligen har att er
bjuda dem i deras svåra situation. 

Denna undersökning utgöres av tio intervjuer med ar
betslösa ungdomar, och den är tänkt att vara en blyg
sam början på en serie intervjuer med unga arbetslösa. 

SYFTE 

"Älvsborg - ett krislän" stod att läsa i Borås Tidning 
den 9 december 1981. statistiska centralbyrån hade re
dovisat i sin senaste undersökning att Älvsborgs län 
kom på tredje plats när det gällde arbetslösheten i 
riket. Jag hade just då fått mina intervjufrågor fär
diga och skulle ge mig i kast med själva intervjuerna. 

Nästan dagligen kan man läsa om koru~urshotade fabriker 
och varsel om uppsägningar för anställda. Jag tror inte 
någon kan undgå att uppmärksamma detta stora och dess
utom växande samhällsproblem. Arbetsmarknadspolitiskt 
är man rörande enig om att något måste göras. Man in
ser också att det är ungdomen som drabbas hårdast. Det 
är de unga som löper störst risk att utsättas för olika 
negativa effekter. 

Detta är ett problemområde som borde uppmärksammas även 
kulturpolitiskt. Här har biblioteken en viktig funktion 
att fylla. Biblioteken har alla möjligheter att skapa 
förutsättningar för aktiviteter av olika slag. Att un-
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derlätta för dem som går arbetslösa att tillvarata 
och utveckla sina intressen. Att vända overksamheten 
till något som upplevs meningsfullt och berikande. 

Danmarks biblioteksskoles afdeling i Aalborg har un
der fyra månader haft en försöksverksamhet i gång med 
siktet inställt på arbetslösa. Projektet har kallats 
Bibliotekskeeldaren och innebar att man ordnade, i 
samma hus som Arbetsförmedlingen, ett bibliotek som 
också fungerade som "värmestuga" för de arbetslösa. 
Tanken var att man efter ett besök på Arbetsförmed
lingen skulle komma till biblioteket för att träffa 
folk, dricka kaffe, låna böcker, läsa tidningar eller 
vara med i olika aktiviteter som biblioteket arrange
rade. 

I lägesrapporten1 som föreligger om försöket framkom
mer att det fanns ett stort behov av en sådan sanii..ngs
plats, där man bara kunde träffas, prata och trivas. 
Resultatet blev att många människor som aldrig varit 
biblioteksanvändare kom till biblioteket, mycket be
roende på att man lagt större vikt vid andra verksam
hetsformer än enbart bokutlåning. 

Syftet med denna uppsats är att·rikta uppmärksamheten 
mot en av bibliotekets många målgrupper, nämligen 
arbetslösa ungdomar, och att öka förståelsen för 
dem och deras speciella svårigheter. Tanken är att 
en hel serie intervjuer skulle kunna ge en större 
insikt i. hur de enskilda individerna upplever sin 
situation. Vidare ge uppslag till alternativa verk
samheter inom biblioteken. 

1 En kort statusrapport fra bibliotekskaelderen.- 1981. 
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l'!ETOD 

För att komma i kontakt med arbetslösa ungdomar upp
sökte jagArbetsförmedlingen i Borås. Ett rum ställdes 
till mitt :förfogande, och det bedömdes som smidigast 
att jag själv, utan någon :förmedlande kontakt, gick 
runt och :frågade ungdomarna som befann sig i vänthal
len om de kunde ställa upp :för en intervju. Kriterier
na på intervjupersonerna var att de var mellan 16 och 
19 år gamla och att de antingen var arbetslösa eller 
under någon period hade varit det. 

Av de tillfrågade var ungefär 25% intresserade av att 
vara med. Jag upptäckte snart att mina chanser var 
ytterligt små, när jag :frågade en grupp ungdomar, me
dan det var betydligt lättare att locka någon som satt 
ensam. 

Som underlag :för intervjuerna hade jag ställt upp ett 
antal :frågor {se sid. 4) • Detta :för att intervjuerna 
:formellt skulle :få en viss likformighet i den meningen 
att samma :frågor besvarades av samtliga intervjuper
soner" 

Frågor-Di':\ ~:ir grupperade till områden som syftar till 
att belysa olika faktorer. Hemmet: För att :få veta 
någr.y~; c:~; porsonens bakgrund och om det har vari t en 
läsGtii"':;'1c:t-ende miljö. Har skolan lyckats förmedla 
något l~~intresse eller kunnat uppmuntra till and-
ra :Ln'li"GIC\SCJ:l, Situationen att vara arbetslös. Fri
tidc:;i.:;ysselsättning och intressen. Läsvanor och lli
lio~;;EJ~~·v.ran9..!: och om dessa påverkats av arbetslösheten. 

Int.:o::r:·v juerna spelades in på band. Det var något som 
ett par av ungdomarna :först reagerade negativt på, 
men endast övergående, och banden var till stor hjälp, 
när jag sedan skrev ned intervjuerna. 

Under intervjuns gång :försökte jag undvika att styra 
sanctalet efter den gruppering av :frågorna som jag 
h2de::~ gjort. I stället :fick ungdomarna berätta all t 
dc b.w.< att tänka på i anslutning till mina :frågor och 
dot leeido ofta över till områden som jag hade tänkt 
kc~~a in på f'Hrst längre :fram. Jag tror att resul
tatc~t blev fylligare på så sätt. Intervjun avslutades 
med en kontroll av att jag verkligen täckt in alla 
:frågor. 

Vid utskriften har jag i möjligaste mån försökt att 
utelämna mina :frågor och i stället sammanfogat inter
vjupersonernas svar till en helhet. När ungdomarna har 
berättat mycket och sammanhängande, har jag återgett 
detta med citat. Partier med många frågor och korta 
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svar har jag i regel skrivit om. Tre punkter ( ••• ) i 
ett citat anger att jag har utelämnat en följdfråga 
som inte behövs för sammanhanget och som endast skul
le störa kontinuiteten. Vidare har svaren förts in 
under den rubrik som de är grupperade till, och de är 
inte alltid tagna i samma följd som de kom under in
tervjun. 

INTERVJUFRÅGOR 

Namn, ålder 

Hemmet 

Bor du i Borås? 
Bor du tillsammans med dina föräldrar? 
Berätta hur du bor. 
Har du några syskon? 
Vad arbetar dina föräldrar med? 
Har du tillgång till böcker hemma? Hur många (meter)? 
Hade du några barnböcker när du var liten? 
Kan du nämna några? 
Läste dina föräldrar högt för dej? Båda? 
Blev du uppmuntrad att läsa? 

Utbildni:r.!J.i 

Vilken utbildning har du? 
Trivdes du i skolan? 
Vilka ämnen tyckte du bäst om / sämst om? 
Vad tyckte du om undervisningen i svenska? 

Arbetsförhållanden 

Vad söker du för arbete? 
Hur länge har du varit arbetslös? 
Hur upplever du din situation som arbetslös? 
Har du funderat på att fortsätta att studera? 

Intressen 

Vad är du intresserad av? 
Hn.r du någon särskild hobby? 
Brukar du läsa böcker om det här som intresserar dej? 
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Läsvanor 

Är du intresserad av att läsa? 
Vad läser du då? (Dagstidningar, veckotidningar, fack
tidskrifter, serietidningar, böcker) 
Har du läst någon bok den senaste månaden / året? 
Vilken? 
Nämn några b<5cker du tycker om. 
Hur ska en bok vara för att vara bra? 
Varför läser du? Är det förströelseläsning eller för 
att få information? (skönlitteratur l facklitteratur) 
Köper du böcker och i så fall var? (Bokhandel, kom
mersiell eller ideologisk, kiosk, pressbyrå) 
Är du med i en bokklubb eller läsecirkel? Har du varit 
det? 
Får du böcker i present? Ger du själv bort böcker? 
Händer det att du diskuterar med någon om något du 
har läst? Med vem l vilka i så fall? 
Har dina läsvanor ändrats under någon period? Varför? 
Har arbetslösheten haft någon inverkan på dina läs
vanor? 
Väljer du böcker utifrån en politisk eller religiös 
ståndpunkt? 
Om du inte läser böcker, kan du ange någon orsak till 
det? 

Biblioteksvanor 

F~nns det ett skolbiblibtek på din skola? Berätta lite 
om det och om du lånade där. 
Brukar du gå till stadsbiblioteket? Hur of'ta? 
Vad gör du på biblioteket? (Lånar böcker, läser tid
ningar, använder uppslagsböcker, ser på utställningar, 
lyssnar på skivor ••• ) 
Finns det något f'ilialbibliotek l någon bokbuss som 
du brukar gå till? 
Hur upplever du biblioteket? (Trivsamt, inbjudande, 
s t e l t 9 t råk i g t . • • ) 
Hur är personalen? Hur blir du bemött? Ge exempel. 
Brukar du be om hjälp om du undrar över något? 
I•'år du någon hjälp? Tillräckligt med h,jälp? 
Hur skulle biblioteket se ut f'ör att du oftare skulle 
söka dej dit? Saknas något? 
Vad vill du ha ut av biblioteket? 
Vad skulle biblioteket kunna göra för er som är arbets
lösa? 
Om du inte längre är l aldrig har varit biblioteks
användare, försök att tala om varför. 
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IP 1 

Anders, 16 o ar 

Allmänt intr:y:ck 

Lugn och avspänd under intervjun. Öppen, lätt att ~å 
kontakt med. Berättade ledigt och gärna. 

Hemmet \ 

Anders bor tillsammans med sina ~öräldrar och en yng
re bror. f.i'amiljen bodde tidigare i Skövde och ~lytta
de ~ör unge~är sex ar sedan till Borås. Anders berät
tar att de bor i villa i ett lugnt och bra bostadsom
råde, ganska centralt. Båda ~öräldrarna ~örvärvsarbe
tar: modern arbetar deltid i ett skolkökl och ~adern 
är o~~icer. 

Anders tycker att det ~inns gott om böcker i hemmet: 
"H.unt 100 böcker - ja, det räcker inte - sen ~inns 
det ju en massa broschyrer och hallböcker också." 

Högläsning ~örekom när barnen var små, och det var då 
modern som läste :för dem, innan de l<:unde läsa själva. 
Han nämner Astrid Lindgrens böcker och Ivar Arosenius' 
1\attresan. 

Utbildnine: 

Anders avbröt sina studier e~ter att ha gått ett år 
i gymnasieskolan. Han gick Treårig samhällsvetenskap
lig linje. Iwentuell t tar han upp studierna längre 
fram, men då på en annan linje: .Tvåårig social. 

Han trivdes bra med sina klasskamrater men inte lika 
bra med sina V:i.rare: "Dom var rätt gamla och så. Dom 
hade inte så gott t<ilamod i regel. Kunde man inte så 
blev dom rätt sura, så det var inte sr\ kul. 11 Natur
kunskap, historia och musile tyckte han var rolic-t. 
Däremot tyckte he.n inte om tyska och ~ranska. Svensk
undervlsningen fungerade bra; de fick lära sig mycket 
gramnat:i.k och läsa. böcker av olika f()r~attare. "Svensk
undervisningen gick inte att kln~1 på - den var per
fekt." 

;\nc1ers . m-cer Rrhete. t1Fl11. Vill helst ha ett arbete 
där han lcan syssln med musik, men det i:i.r svårt att få. 
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Intressen 

Han är intresserad av musik. Tidigare gick han på 
Musikskolan. och h~n har blåst trumpet i :flera .år.. Han 
spelar även elbas. Vidare är han intresserad av his
toria och gudasagor. Just nu håller han på att läsa 
Iliaden: "Den är ruskigt tung, men den är så pass int
ressant ändå att det går." Arkeologi är han intresse
rad av: "Lite grand, :för jag är inte speciellt bra på 
det än. Det är lite kul så där, i alla :fall att läsa 
lite böcker om det." 

Läsvanor 

Anders läser Boråstidningen och någon kvällstidning, 
t ex Expressen eller Aftonbladet. Han ägnar 25-35 
minuter åt sådan läsning. Det finns veckotidningar i 
hemmet: "Men dom brukar jag bara kolla om jag inte 
har något att göra." Facktidskrifter: "Det är en grej 
som jag absolut inte brukar ägna mej åt, i den formen. 
••• Jag har ju visserligen prenumererat på en tidning 
som heter Orkesterjournalen, som tar upp aktuella sa
ker inom jassmusiken, men - ja, det är ju en facktid
ning i sej, så den brukar jag titta i någon gång." 

Anders håller på med Iliaden nu. Han läser 12-15 böcker 
på ett år. Och då räknar han inte pojkböcker, utan 
"vanliga" böcker. Ibland sticker han emellan med en 
pojkbok. Han tycker att han läser annan litteratur nu, 
om han jämför med vad han läste för några år sedan, 
och han nämner Biggles och Alfred Hitchcock: "Nu bör
jar det bli lite mer Alistair Maclean, just när det 
gäller äventyrsböcker. ••• Det blir så att man tycker 
att alla såna ungdomsböcker, dom blir för lättlästa. 
Dom läser man ut på en dag när man har köpt dom, Det 
är klart otillfredsställande att läsa en sån bok. Dom 
tar upp :för lite grejer om personerna, för lite beskriv
ningar, för små dimensioner på allting." Litteratur 
som informationsförmedlare: "Jag gillar inte böcker 
som är helt utflipprande, som man bara sitter och lä
ser, utan det måste ge nånting också. Men å andra si
dan, är det en bra bok brukar den alltid ge informa
tion på något sätt." Läsningen fungerar på flera plan 
för Anders. Den ger honom förströelse och underhåll
ning, främst genom äventyrsberättelser, och den ger 
honom kunskap inom de ämnesområden han intresserar 
sig för och vill veta mer om. 

Anders köper böcker på varuhus, ibland i bokhandel 
men aldrig i kiosk. Det blir mest pocketböcker men 
ingen massmarknadslitteratur. Han är inte med i någon 
bokklubb eller läsecirkel och har inte varit det hel
ler: "Jag är inte så där jätteintresserad att jag 
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skulle vara med i en bokklubb. Jag har ju mitt intres
se för böcker och det finns där också." Han brukar in
te få böcker i present, och han ger inte själv bort 
några. 

Nästan dagligen, menar Anders, att han diskuterar med 
sina föräldrar om något han har läst. Hans religiösa 
inställning hade tidigare stor betydelse för vilken 
litteratur han valde. Han var "riktigt" kristen och 
läste åtskilliga kristna böcker tills för ett år sedan, 
då han "hoppade av". Arbetslösheten har påverkat Anders• 
läsvanor på så sätt att han läser betydligt mer: "När 
man går i skolan har man bara läxor att tänka på, i 
alla fall på den linjen jag gick. Det blev att man ba
ra gjorde läxorna på fritiden." 

Biblioteksvanor 

Anders har haft tillgång till skolbibliotek under he
la skoltiden. Han lånade aldrig hem böcker, men satt 
ofta i skolbiblioteket och läste om "olika saker". 
"Jag är rätt slarvig när det gäller att låna böcker. 
Det brukar bli en massa grejer som händer om jag lå
nar hem böcker. Då har jag aldrig satt mej ner och 
läst." 

Han går ibland till stadsbiblioteket och sätter sig 
och läser. Det är "krångligt" att låna hem, tycker 
han. "~Tag brukar ta några timmar däruppe ibland. • •• 
Det händer inte ofta, det kanske händer någon gång 
varannan vartredje vecka." Om det är något han behö
ver veta mer om, och om han har för lite information 
i sina egna böclcer, brukar han använda bibliotekets 
uppslagsböcker. Han lyssnar inte ,på musik i biblio
teket: "Den musiken jag gillar den har jag hemma." 
Utställningar: "Det har jag bara varit med skolan. 
Det har aldrig blivit av att gå dit annars." 

Det finns bokbuss i närheten, där Anders bor, men han 
har aldrig brytt sig om att gå dit: "Jag tycker det är 
lika bra att gå upp till biblioteket någon timme, istäl
let för att springa där och låna böcker på bussen." 

Anders är positivt inställd till biblioteket: "Jag 
tycker det är fräckt däruppe. Det är precis som man 
vill ha biblioteket. Det är bara det att det kan vara 
för pratigt ibland. Det är många elever från Bäckäng 
som inte tärucer på det, går dit in och läser läxor och 
pratar och så där •••• Det är ingen som säger till om 
det är en massa folk som sitter och pratar, hänvisar 
till något grupprum e_ller nånting, det verkar inte 
förekomma." Bortsett .från denna slapphänthet tycker 
Anders att personalen är bra och hjälpsam. Han bru-
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kar inte prata så mycket med dem; det är bara om han 
någon gång inte hittar vad han söker, och om han vill 
beställa någon bok. 

När det gäller särskilda önskemål på biblioteket, sä
ger han: " Dom skulle ha kurser precis som Hedborgar
skolan i någon form, i vissa ämnen, där det inte skul
le kosta något att gå på om man kände sig manad. , .• 
Biblioteket har ju ganska lätt att fixa fram böcker. 
Så om man inte vill betala allt för mycket pengar för 
det, så är det det lättaste sättet att ordna det på. 
Det finns ju utrymme för det i alla fall, dom har ju 
Västgötarummet, man kan sitta i. ••• All den här nar
kotikan dom pratar om nu för tiden, det finns ingen
stans där man kan gå och läsa. om den, då :får man gå 
och kolla i faktaböckerna. Det står faktiskt rätt li
te. Det finns inte så mycket böc~<:er om det. Jag har 
gått och kollat jus·t på såna grejer. Det finns inte 
så mycket om man vill ha reda på alla detaljer kring 
allting. På biblioteket kanske det finns en faktabok, 
där det står verkningar och biverkningar på narkotis
ka preparat. Det tycker jag är helt klart otillfreds
ställande. Det är ju en aktuell grej, så det går ju 
inte bara att räkna med att folk ska komma på rlet 
själva, utan det måste ju satsas mer på såna upplys
ningar. H 

Anders tycker lnte att urvalet av fackböcker är di
rekt dål.igt, men: "Om man vill specialstudera nånting, 
så rinns det kanske ingenting. Det är svårt också, 
man k<:.u1 inte fylla upp alla grejer, specialistgrejer 
på 8.lla områden. Då skulle man .få byega ett bibliotek 
til1. 0 

En gång hade han beställt en musikbok på biblioteket, 
en bok E->Om han verkligen "jagat", berättar han: "Det 
korn 0n l<q)p hem, Rtt den inte .finns, bara så där," 
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IP 2 

Elisabet 9 19 år 

Allmänt intE,Yck 

Lugn och avspänd under intervjun. Öppen, glad och pigg. 
Lätt för att uttrycka sig. Berättade ledigt och gärna. 

Hemmet 

Familjen flyttade till Borås när Elisabet var två år. 
Hon bor hemma hos sina föräldrar i en femrumslägenhet 
i ett bostadsområde, där Elisabet trivs bra. Hon har 
två äldre bröder; den ene har egen familj och den and
re studerar på annan ort. Båda föräldrarna förvärvsar
betar: modern är mellanstadielärare och fadern är pro
duktionschef på en handarbetsfirma. 

På frågan om hon har tillgång till böcker i hemmet, 
svarar hon: "Vi läser hemskt mycket i vår familj alli
hopa. Vi har ett rum där det bara är böcker nästan. ••• 
Det är en hel vägg täckt utav en bokhylla" (c:a fem meter 
lång). Hon hade gott om barnböcker när hon var liten. 
Modern läste mycket för barnen, innan de kunde läsa 
själva, och hon nämner Astrid Lindgrens Pippi Långstrump 
och Emil i Lönneberga, Blsa Beskows sagor och bilder
berättelser, t ex Torntebobarnen. "Och alla dom där van
liga böckerna." 

Elisabet tycker att föräldrarna har uppmuntrat henne 
till läsning, men hon har inte känt sig tvingad. I och 
med att modern läste sagor när barnen var små, skapades 
ett intresse hos dem att själva börja läsa. Ilon berät
tar at~ hon lärde sig att läsa genom att sitta och tit
to. i tidningar och fråga om bokstäverna och hur de lät. 
Sen lärde hon sig undan för undan. 11 Det är fortfarande 
så att om mamma eller pappa har lånat hem en bra bok 
rrån biblioteket, att dom säger: 'den här tycker jag 
du ska läsa för den är verkligen bra'." 

Uth!ldnine: 

!Dlisabet har gil.tt ut Treårig· humanistisk linje i gym
nasiesko.lan. !lon trivdo5 bra i skolan, mon "kände" än
då inte f~r sturllArna och loda därför inte nod så mycket 
tid på skolarbetet. "Del var mor alL man skulle gå på 
e·yrnnasiet. n llon ber~ittar att inf(jr do i'lesta lektionor
na hade hon klinslan "undr-ar om jag klarar det hLir läx
f'i}rhöret". l r;runrhko.lan had0 (iot varit annorlunda, 
rnyckoL liiLlnre. !lon hado bara bohc)vl:; s.itta och lys.sna 
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på lektionerna och klarat studierna utan någon större 
ans t räng·ning. 

Elisabet hade bra kontakt med kamraterna både i grund
sk,olan och gymnasieskolan. Skolämnen som intresserade 
henne var svenska, språk över huvud taget och filosofi. 
Historia har hon alltid tyckt om, men på gymnasiet ha
de hon en "konstig" lärare som tog bort intresset för 
ämnet. Samhällskunskap tyckte hon sämst om. De två 
första gyronasieåren var undervisningen i ämnet dålig. 
Det tredje året däremot fick hon en lärare som tog upp 
politik och aktuella världshändelser på lektionerna 1 
vilket gjorde att hon blev intresserad av ämnet. Svensk-· 
undervisningen lovordade hon. På gymnasiet hade hon 
haft en "enastående" lärare: "Han var så intressant. 
Han kunde sitta och berätta och man satt och lyssnade 
hela tiden och antecknade. Han kunde enormt mycket." 

Arbetsförhållanden 

Elisabet söker arbete på något fjällhotell. Turism är 
ett arbetsområde hon vill ägna sig åt. Men skulle hon 
inte lyckas få ett sådant arbete, tar hon vad hon kan 
få. Hon hnr nu gått arbetslös en månad. Efter gymnasie
skolan som hon slutade i våras, har hon arbetat på ho
tell i Frankrike~ Hon har funderat på att studera vi
dare, men vill då "känna" för det "till hundra procent" 
så att det int1~ blir på samma sätt som i gymnasiesko
lan. Den utbildning hon är intresserad av är Turism
och rekreationslinjen i Östersund med JO utbildnings
platser. Hon är medveten om den hårda konkurrensen om 
platserna men tycker att turism är något att satsa på: 
"Det kommer ju mer och mer med turism i Sverige. Det 
är ju inte bara vintersport dom har längre, utan det 
är ju mycket på somrarna också. Jag tycker det är kul 
att jobba med folk, särskilt folk på semester. Dom är 
nöjda och belåtna för det mesta." 

Intressen 

Elisabet är road av skidåkning. "Det är väl därför 
mycket att jag vill upp till fjällen." Ridning och 
sport över huvud taget intresserar henne. •Men, jag 
vet inte", säger hon, "jag tycker inte jag har några 
så där direkta intressen." 

LäsvanoL 

På frågan om hon är intresserad av att läsa, svarar 
hon: "Ja, jag läser nästan jämt". 

De dagstidningar hon läser är Boråstidningen i veckor
na och Dagens Nyheter på helgerna. Det är stunden vid 
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frukostbordet, som hon ägnar åt tidningsläsning: "en 
halvtimme på sin höjd". Kvällstidningar läser hon inte 
så ofta: "Expressen emellanåt". Veckotidningar läser 
hon "väldigt sällan". "Jag tycker det är så dyrt och 
dom är så onödiga. Mamma brukade köpa innan, men det 
är länge sen nu. Jag läser hos kompisar. ••• Ingen 
speciell. Det är vad jag kommer över, bläddrar igenom." 
Hon läser inte några facktidskrifter. Serietidningar 
kan hon läsa, men hon köper inte några själv. "Jag 
tycker om att läsa serier faktiskt. ••• Lilla Fridolf 
är rätt skojig. 11 

I Frankrike hade hon inte tillgång till några svenska 
böcker och det blev inte så mycket läst för henne un
der dessa månader. "Och nu har jag slukat böcker sedan 
jag kom hem. ••• Jag är på min femte eller sjätte bok 
nu." Hon nämner Avslöjerskan av Susan Isaacs, Tofflan 
byter hamn av Gösta Gustaf-Janson och Bel Ria av Sheila 
Burnford. 

På frågan hur en bok ska vara för att vara bra, säger 
hon: "Satir gillar jag, lite torr humor - sarkasmer 
som kommer, det gillar jag. Sen får dom gärna vara 
spännande också. Jag tycker om dom moderna amerikans
ka författarna. Dom har sån viss humor." Hon nämner 
nu John Irvings Garp och hans värld och säger, att 
det är en av de bästa böcker som hon har läst. Elisabet 
läser huvudsakligen för att få avkoppling och förströel
se och inte så ofta för att skaffa sig information. 
Hon berättar att hon gick till biblioteket för några 
dagar sedan och lånade böcker om Martinique-öarna: 
"Vi funderar på att åka dit nästa år. Det är väl de 
fackböcker som jag har lånat på sista tiden, men det 
är ju inget man sitter och sträckläser precis." 

Hon köper inte böcker själv: "Pappa har köpt så mycket 
böcker, så jag tycker inte jag behöver." Fadern brukar 
handla på bokreor. Han är även med i Bra böckers bok
klubb, men Elisabet tycker inte om boklubbens urval 
av böcker: "Okända :författare, sådan där halvdålig 
litteratur." Själv är hon inte med i någon bokklubb: 
"Jag har inte råd med det. Jag har inga pengar. Jag 
behöver mina pengar ti.ll annat." Hon brukar få böcker 
i present ibland, som julklapp eller födelsedagspre
sent. Det var länge sedan hon själv gav bort någon 
bok: "Vi brukar ge Ehrenmark till pappa på farsdag, 
det är det enda." 

Elisabet diskuterar o:fta vad hon har läst med en före 
detta klasskamrat. De brukar sitta och prata om böcker 
och lånar av varandra. Hon tycker att hennes läsvanor 
ii.ndrades, sedan hon började i gymnasieskolan. Hon lä
ser "bättre litteratur" nu, och det tror hon beror på 
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undervisningen och läraren de hade i svenska. "Jag 
tror alla tjejer har haft en sån period då dom sitter 
och läser Allers-böcker, och en sån period har även 
jag haft.".Hen det är något som är passerat. ·På frå
gan om hennes läsvanor har påverkats av arbetslöshe
ten, säger hon: "Jag vet inte - det är väl att jag 
ligger och läser mycket längre på kvällarna, för jag 
behöver inte gå upp tidigt på morgonen." 

Elisbet väljer inte någon politisk eller religiös 
litteratur: "Jag läser inte kristna böcker. Det finns 
ju såna också •••• Jag fick en bok en gång från en 
kristen som gick på skolan, där det stag om Gud på 
varje sida, så jag blev så trött på det, så sedan dess 
har jag inte försökt att läsa några såna böcker •••• 
Jag tycker om att läsa arbetarböcker. Eino Hanski har 
jag läst mycket av. Jag tycker om hans böcker. Dom är 
väldigt fina •••• Jag läser vad som helst. Jag tycker 
inte man ska enkelrikta, bara läsa om överklassen. 
Jag läser om allt." 

Biblioteksvanor 

Elisabet utnyttjade inte skobiblioteket i någon stör
re utsträckning under gymnasieåren. Det hände att hon 
gick dit någon gång på rasterna, men för det mesta 
gick hon och hennes kamrater till stadsbiblioteket, 
som ligger precis intill gymnasieskolan. Det var ett 
bra skolbibliotek med mycket böcker, men urvalet av 
böcker på stadsbiblioteket var ännu större. 

Hon gick även till stadsbiblioteket för att sitta och 
lyssna på skivor. Musikurvalet var emellertid inte i 
hennes smak och numera använder hon inte bibliotekets 
musikavdelning. stadsbiblioteket lämpade sig också 
väl som studieplats för eleverna, när de arbetade med 
skoluppgifter, t ex grupparbeten. Hon nämner att det 
fanns gott om uppslagsverk, som de hade användning 
av. Nu skulle hon aldrig gå till biblioteket för att 
söka information i uppslagsböckerna, eftersom hon 
tycker att det finns tillräckligt med sådan litteratur 
i hemmet. Nu besöker hon biblioteket endast för att 
låna böcker. 

Hon har ett positivt intryck av biblioteket, och hon 
tycker det är skönt att bara gå omkring och titta 
bland hyllorna. "Mitt största problem är att jag vet 
aldrig vad jag ska låna. För jag sitter hemma och tän
ker: 1 ja, den boken ska jag låna'. Sen när jag kommer 
in på biblioteket blir jag precis tom i huvudet. Jag 
har inte en aning om vad jag ska leta efter. Då brukar 
jag gå runt och kika lite. Sen går man nästan alltid 
till dom återlämnade böckerna och tar några." Om hon 
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är intresserad av någon speciell bok, kan hon ibland 
be personalen om hjälp. Hon tycker att hon blir vän
ligt bemött och får tillräckligt med hjälp: "Jag tycker 
dom är duktiga. Dom vet ju var dom ska titta och så 
där." 

Elisabet är i stort sett nöjd med biblioteket och ~ 
dess service. Dock skulle hon vilja ha mera informa
tion om nya böcker: "Dom kunde ha några hyllor att 
sätta upp böckerna på och skriva lite om dom." 

På frågan om biblioteket skulle kunna göra något för 
dem som går arbetslösa, svarar hon: "Jag har äldrig 
varit mycket för att gå på sådana där grejer om dom 
nu skulle ordna några aktiviteter. Jag tycker inte om 
sånt över huvud taget, så mej skulle dom inte kunna 
göra något för." 
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lP 3 

Pernilla, 17 år 

Allmänt intryck 

Blyg och osäker under intervjun. Inte så talför. 

Hemmet 

Fernilla är född i Borås. Sedan tre år bor familjen 
i en villa, som fadern har byggt. Fernilla har en 
äldre syster, som har egen familj. Fadern arbetar på 
BPA och modern är hemarbetande. 

Litteraturen i hemmet utgöres av en bokhylla med 
böcker, som föräldrarna fick när de gifte sig (fyra 
hyllmeter), men det är inte någon litteratur som de 
läser nu. 

Fernilla hade tillgång till barnböcker, när hon var 
liten. Hon nämner böckerna om Pippi Långstrump, som 
hon tyckte speciellt mycket om. Fadern var den som 
läste högt för henne. 

På frågan om hon får någon uppmuntran till läsning 
hemma, svarar hon: "Nej, det vet jag inte. Jag läser 
väl bara när jag känner för det." 

Fernilla har gått ut grundskolan. Hon trivdes "inget 
vidare" i skolan, berättar hon. "Sjuan, åttan och nian 
var jag rätt så skoltrött." Ämnen som tyska och engels
ka tyckte hon var roligt. Däremot tyckte hon inte om 
matematik. Svenskundervisningen: "Jo, den var väl bra 
i och för sig, men jag var inte så intresserad av det, 
tyckte inte det var roligt i skolan över huvud taget. 
••• Jag ville helst ha ett jobb och tjäna pengar-
och efter nio år i skolan så blir man ju rätt så trött." 
På frågan om skolan kunde ha varit på något annat sätt 
för att hon skulle ha trivts bättre. svarar hon: "Det 
täm~te jag aldrig på. Jag var inte så mycket i skolan 
när jag gick i nian." 

Arbetsförhållanden 

Peruilla har haft tre olika arbeten sedan hon sluta
de skolan. Senast på en konfektionsfirma, där hon 
fick pressa och packa kläder. Hon slutade där på eget 
initiativ i juni, och började i augusti i gymnasie-

) 1 5 ( 



skolan på den Tvååriga distributions- och kontors
linjen. "Men jag är inte så mycket där - jag hoppar 
nog av nu - jag är inte så mycket rör att läsa. Jag 
ångrar nu att jag slutade på jobbet, men det är rör
sent att ångra sej nu." Peruilla :försöker nu att få 
ett jobb: "Jag tar väl det som rinns." 

Intressen 

På frågan om vad hon gör på fritiden, svarar Pernilla: 
"Ingenting - jag är bara med kompisar - vi går på bio 
ibland, annars är vi väl hemma hos någon." 

Läsvanor 

Peruilla ägnar 20 minuter åt att läsa dagstidningen, 
Borås Tidning. Hon läsermte någon kvällstidning eller 
några racktidskrifter. Som veckotidning nämner hon 
Min värld. Den prenwnererar modern på och den läser 
även hon. "Jag brukar för det mesta läsa vanliga serie
tidningar, t ex Seriemagasinet." 

Böcker: "Det skulle vara såna här Allers-romaner. ••• 
Jag har :fått rätt många av min syrra. ••• Jag har väl 
läst en 25 30 det här året. ••• En del tycker jag är 
bra." Peruilla vill ha spännande böcker. Hon läser 
för att få förströelse: "För att ha något att göra, 
istället för att bara ligga och sova." 

Hon köper böcker ibland och då handlar hon på antik
variat, Hon är inte med i någon bokklubb. Föräldrarna 
har tidigare varit med, Hon brukar inte ge bort eller 
:få böcker i present: "Det önskar jag mej inte heller." 

Diskutera böcl<:er och läsning med någon: "Om jag har 
läst nån bra bok kan jag säga det, och om det är en 
särskilt bra bok kanske jag även berättar vad den 
handlar om. " 

Fernilla tycker att hon läser mer när hon går arbets
lös. Hon väljer inte böcker utifrån någon religiös 
eller politisk ståndpunkt. 

Biblioteksvanor 

skolbibliotek: "När vi gick i grundskolan hände det 
att vi satt där i biblioteket och tog nån veckotid
ning, men jag lånade aldrig några böcker precis. ••• 
Så där bra böcker tyckte jag inte det var." 

F'ilialbibliotek eller bokbuss finns inte där Peruilla 
bor. 
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stadsbiblioteket: "Det kan väl hända att jag vart 
där någon gång." Personalen tycker hon är bra: "Jag 
frågade efter en bok en gång och då var dorn bra." 
Hon fick den hjälp hon behövde. 

Hon har inte några särskilda önskemål på biblioteks
verksamheten. 
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IP 4 

:Michael, 16 år 

Allmänt intryck 

Lugn och avspänd under intervjun. Berättar ledigt och 
naturligt. 

Hemmet 

:Michael är född i Borås. Han bor tillsammans med 
föräldrar och en yngre syster i en lägenhet i en 
våningsvilla, inte så långt från centrum. Modern 
hemarbetande och fadern är trädgårdsmästare. 

) 

sina 
två
är 

Michael uppskattar att böckerna i hemmet rymros på två 
hyllplan. Han kan inte påminna sig att han själv har 
läst några barnböcker, men det hände att modern läste 
högt för honom när han var liten, och han nämner Pippi 
Långstrump och Emil i Lönneberga. 

Om uppmuntran till läsning, säger han: "Jag är inte så 
mycket för att läsa." 

Utbildning 

:Michael gick ut grundskolan i våras. 

Skolan: "Den var väl bra. Den var inte rolig heller, 
men en är ju tvungen att gå där •••• Trivdes och triv
des - det var som ett jobb, gå dit och göra det en ska 
och gå hem igen •••• Matte var väl roligast, det är 
det enda som har intresserat mej mycket •••• Engelska 
var inte roligt." Svenskundervisningen: "Bra, men det 
är alldeles för lite svenska, för lite grammatik. Man 
kan ju inte svenska när man börjar läsa engelska och 
tyska. Jag tycker det är bättre att man börjar lära 
sig svenska från grunden, och sen börjar läsa andra 
språk. 11 

Arbetsförhållanden 

Michael har haft säsongsarbete som asfaltsarbetare 
ända fram till och med slutet av oktober. Eftersom 
han inte är med i något fackförbund, har han inte någ
fackliga förmåner som arbetslös. Han hoppas att han 
ska få arbete igen till nästa säsong. Nu söker han jobb: 
'Det spelar ingen roll vad det är för jobb. Jag tar väl 
vad som finns, men det finns ju inga. En ska ha körkort 
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och olika kvalifikationer för att få nåt jobb. Jag 
har ju bara grundskolan." 

"Det går ju bra första veckan, men det blir tråkigt 
i längden att inte göra något. ••• Jag har sökt sko
lor, men jag kom inte in där. Jag har sökt en träd
gårdsutbildning, men jag kom inte in för det var för 
många sökanden. Sen har jag varit in och pratat om 
en sån här AMs-utbildning - jag tänkte jag skulle gå 
en kurs i markbyggnad, men det gick inte för då måste 
man vara 18 år :för den." 

:Intressen 

"Arbete intresserar mej ... jag dansar rätt mycket," 

Läsvanor 

"Böcker och böcker - jag läser inte så mycket, Jag 
läser mest tidningen." Han nämner Boråstidningen och 
Expressen. En dagstidning ägnar han en till en och en 
halv timme. Han läser inte några veckotidningar, :fack
tidskrifter eller serietidningar. 

På :frågan om han har läst någon bok det senaste året, 
säger han att han läste en i skolan, men han kommer 
inte ihåg titeln. 

"Jag har aldrig intresserat mig mycket för läsning. 
Jag vet inte, jag har ha:ft annat att göra, jobbat och 

- ." Nen nu, under den tid han går arbetslös: "Jo, 
det skulle jag väl kunna läsa om något jag är intres
serad av, men jag skulle aldrig kunna ta en vanlig 
litteraturbok." 

Biblioteksvanor 

Michael brukade gå till skolbiblioteket för att låna 
och läsa böcker i samband med svenskundervisningen: 
"Men det var ju inga böcker av värde. Man lärde sig 
ju inte mer för det. Det var ju inga böcker sorn var 
intressanta, så man läste ju mest såna här äventyrs
böcker. Man läste bara för att man skulle läsa." 

Hichael brukar inte gå till filialbibliotek, bokbuss 
eller huvudbiblioteket i centrum. Han har varit inne 
i huvudbiblioteket någon gång f'ör att låna en bok. 
Personalen var bra, men ha.n upprepar igen att han in
te är mycket för läsning. 

Han har inga önskemål på biblioteksverksamheten, och 
·han tror inte att biblioteket skulle kunna göra något 
för dem som går arbetslösa.: "Jag tror inte dom är int
resserade avdet-dom vill ha ett jobb." 
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IP 5 

Jeanette, 18 o ar 

Allmänt_ intryck 

Positivt inställd till intervjun. Glad och öppen. Be
rättade ledigt och naturligt. 

Hemmet 

Jeanette och hennes föräldrar bor sedan nio år i en 
villa i utkanten av Borås kommun, i närheten av 
Dannike. Modern går sjukskriven och fadern arbetar 
som elektriker. Jeanette har inte några syskon. 

"Vi har massor av böcker hemma, men dom är på finska 
dom flesta, så det är inte så många som jag läser. ••• 
Vi har en bokhylla i vardagsrummet och i den har vi 
tolv hyllor, men alla böcker får inte plats så dom 
ligger ovanpå bokhyllan också. På vindskontoret har 
vi också böcker." 

Föräldrarna kommer från Finland, berättar hon, men 
båda talar svenska. Jeanette kommer inte ihåg om nå
gon har läst högt för henne när hon var liten, men 
hon antar att det måste ha förekommit och förmodar 
att det i så fall måste ha varit modern som läste för 
henne. Hon nämner sagor som Törnrosa, Snövit och Röd
luvan. 

li'adern är intresserad av att läsa och uppmuntrar även 
Jeanette till läsning, men hon återkommer till att 
deras böcker är på finska. Hon talar finska flytande, 
men läser ogärna finsk text. 

!:!_:!;bildning 

Jeanette gick ut Distributions- och kontorslinjen på 
gymnasieskolan i våras. Hon trivdes bra i skolan • 
.IDngelska och gymnastik var favorit ämnen, medf:ln centra
la ämnen för linjen, som företagsekonomi och distribu
tionskunskap, inte intresserade henne. 

Svenskundervisningen: 11 Jag har haft lite svårt att 
hänga med i den grammatiska delen i svenskan, så där
för ve.r jag inte så intresserad av svenska i skolan. 11 

Även på högstadiet hade hon problem med svenskämnet. 
Det var mycket grammatik och uppsatsskrivning, och det 
tyckte hon var svårt. TJudervisningen kändes meningslös 
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och tråkig. På lektionerna fick eleverna gå och välja 
böcker i biblioteket: "Får man välja själv så hittar 
man väl alltid några bra böcker." 

Fortfarande är de otillräckliga kunskaperna i svensk 
grammatik ett handikapp för henne. Hon försöker följa 
en kvällskurs i franska men tycker det är svårt, just 
på grund av att grammatiken har en nyckelfunktion när 
det gäller att lära in ett nytt språk. Hon skulle kun
na tänka sig att studera vidare, men först efter att 
hon har kompatterat sina kunskaper. 

Arbetsförhållanden 

Efter skolan har Jeanetta under sommaren gått på en 
kurs i Finland. Därefter har hon försökt att få ett 
arbete, men utan resultat: "Det finns väl inget jobb 
att få tag på. Men beredskapsjobb, det är väl det man 
räknar med att få. 11 

Andra året i gymnasieskolan var upplagt så, att var
annan vecka var teoretiskt och varannan var praktiskt 
inriktad. Jeanetta gjorde den praktiska delen på Domu~ 
reklamavdelning. Hon trivdes bra med arbetskamraterna, 
men arbetet i sig är inte något som hon skulle kunna 
tänka sig i längden: "Nej, egentligen inte. Det är nog 
ganska jobbigt, men jag trivdes väldigt bra därborta." 

Jeanetta försöker nu att få ett arbete antingen inom 
sjukvård eller på barndaghem. 

Iptressen 

Jeaneti;e sportdyker. Hon är även intresserad av andra 
sporter: ''Men det finns ju ingenstans att vara. Jag 
bor ju så långt utanför stan, svåra bussförbindelser 
så man kommer ju inte in till stan så lätt. Och sen 
går bussarna hem så tidigt, så det går ju inte att stan
na kvar i stan och gå på bio eller nånting." 

Dagstidningar: Jeanetta ägnar fem tio minuter åt Borås
tidningen. Hon tittar P.å världsnyheterna, serierna, TV
programutbudet och annonssidorna. Kvällstidningar: 
"Det är väldigt sällan. Vi köper väl en tidning lite 
då ochdå-Expressen eller GT." Veckotidningar: "Vecka
revyn och Hänt i veckan." Facktidskrifter: "Vi :får ju 
hem en tidning som heter Sportdykaren, men den läser 
jag aldrig. Vi har också På kryss och till rors, men 
den läser bara pappa, inte jag." Serietidningar: "Ibland. 
Jag lånar av mina kompisar, men jag köper inga serie
tidningar själv. ••• Det blir väl Seriemagasinet, Serie-
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nytt och Fantomen." 

Jeanetta läser ungefär fem böcker under ett år. Hon 
berättar, att hon just nu håller på att läsa Gudfadern 
av Mario Puzo. En bok ska vara s~.~nande · och "så ska 
det hända nånting också", säger:oon. Det är enbart 
skönlitteratur, som hon läser: "Det är bara f'ör skojs 
skull jag läser." 

"Jag har nog aldrig köpt en bok, jo kanske såna där 
ungdomsböcker, Kitty-böcker, men sen har jag inte köpt 
nån, inte en enda bok •••• Det har väl hänt en eller 
två gånger att jag har fått en bok i julklapp eller 
födelsedagspresent. Nu önskar jag mej böcker i julklapp • 
• • • Garp och hans värld av John Irvi:Q.g .• Den läste jag 
om i Veckorevyn. Dom intervjuade den här författaren. 
Den verkar vara ganska bra. Jag vet inte, jag får väl 
läsa sen själv och se hurdan den är. Sedan önskar jag 
mej Andra resan till Folkestona av Åsa Moberg. Jag vet 
inte om den är bra, men dom pratade om den på Måndags
börsen1." 

Jeanette är inte och har inte varit med i någon bok
klubb eller läsecirkel. För ett par år sedan var för
äldrarna med i en bokklubb, men där ingick inte några 
böcker som intresserade Jeanette: "Det var först och 
främst pappa. Han läser såna här Alistair :tvlacLean och 
dom läser inte jag." På frågan om hon vill ha en an
nan typ av spännande böcker, svarar hon: "Jag vet inte, 
jag har aldrig läst en sån bok, så det kanske inte 
skulle skada att pröva på och se hurdan den är." 

Arbetslösheten har inte inverkat på hennes läsvanor. 
~Men det är klart, det beror väl lite på, har jag 
ingenting att göra så läser jag gärna, men det har 
blivit ganska lite jag har läst nu. När jag gick i 
skolan läste jag mycket mer, för då hade jag biblio
tek på skolan." 

Ändrade läsvanor i övrigt: "Ett tag var jag väldigt 
hästintresserad• men det är görlänge sen och då köp
te jag hästböcker, såna här ungdomsböcker, men sen 
har jag lagt av med det, .för hästintresset är kanske 
inte så stort längre." 

Jeanetta väljer inte böcker utifrån något religiöst 
eller politiskt engagemang. 

1 Underhållningsprogram i TV 
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Biblioteksvanor 

skolbiblioteket i grundskolan: "Vi satt väl o:ftast där 
och spelade kort eller pratade med kompisarna." Även 
biblioteket i gymnasieskolan fungerade som uppehålls
rum, men hon tittade också i tidskri:fter och lånade 
hem böcker. 

Nu har hon inte längre tillgång till något bibliotek 
inom rimligt avstånd, och det blir inte av att låna 
böcker. Bokbussen passerar tre kilometer :från deras 
bostad, men hon har aldrig varit dit. 

När hon gick i skolan, besökte hon huvudbiblioteket 
några gånger i samband med utställningar och grupp
uppgi:fter :för faktasökning. Nu blir det sällan av: 
"Möjligtvis om vi :får över tid på kvällen och vi är 
i stanp så går vi och tittar på konstutställning, men 
vi sätter oss nog aldrig ner och läser tidningar och 
böcker~ Det har vi nog aldrig gjort." Musik: "Det har 
jag heller inte lyssnat på. Inte på stadsbiblioteket." 
Lånat böcker: "Jag har nog aldrig lånat en bok där." 

Jeanette tycker att biblioteket är'~-anska mysigt", och 
persor:.a.len har vari t hjälpsam de gånger hon har behövt 
hjälpo Hon har inte några önskemål när det gäller bib
liot.el::.ets verksamhet. Hon tror heller inte att biblio
teket sh:ulle kunna gör något för de arbetslösa 9 t ex 
stimulera. eller aktivera till nya intressen. 
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IP 6 

Iren~ 19 år 

Allmänt intryck 

Glad och öppen. Positivt inställd till intervjun. Be
rättade ledigt och naturligt. 

Hemmet 

Iren flyttade hemifrån, när hon började gymnasiet. 
Hon bodde då tillsammans med några klasskamrater i en 
lägenhet. Nu har hon en egen enrumslägenhet. Hon har 
fyra äldre syskon, som också har egna bostäder. För
äldrarna förvärvsarbetar: modern är kokerska på ett 
ålderdomshem och fadern är lägenhetsreparatör. 

I föräldrarnas hem finns ungefär sex hyllmeter litte
ratur. Själv har hon inte några böcker i sin lägenhet. 

Modern var den som läste högt för henne, nar hon var 
liten. Hon nämner Astrid Lindgrens böcker, och sär
skilt Emil i Lönneberga var hennes favorit. Vidare 
kommer hon ihåg Gösta Knutssons böcker om Pelle Svans
lös. Hon tycker inte att hon har fått någon uppmunt
ran till läsning hemifrån. 

Utbildning 

Iren gick Tvåårig konsumtionslinje i gymnasieskolan. 
Trivseln: "Jag trivdes inte med lärarna. Jag var väl
digt gramse med en del." 

Undervisningen i gymnasieskolan: "Det var hemskt 
mycket som jag tyckte var onödigt, som t ex hur 
man städar. Det var absolut det värsta. Det trodde 
jag faktiskt inte dom undervisade om: att lära sig 
att torka ett golv. Det kan man ju faktiskt ändå. 
Men svenskan var rolig. Det har jag aldrig gått in 
för så mycket som jag gjorde på gymnasiet då. Lika
dant psykologi var jag väldigt intresserad av. Annars, 
jag vet inte, det var väl mest för att jag inte hade 
nåt att göra som jag gick den, för den är ju inte 
yrkesinriktad. ••• Jag sökte både jobb och skola, men 
jag f'ick inget jobb, och så när jag hade kommit in så 
tog jag det. Det kan ju va bra att gå den ändå." 

Grundskolan: "Jag tycker lärarna är väldigt knepiga. 
Dom är så mycket över alla andra. Dom tycker att man 
är små. Det gjorde dom även i gymnasieskolan. ••• 
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Gyronastik och matte var ganska roligt, fast jag var 
lite busig så där, så lärarna blev ofta arga på mej, 
fast det skämta dom bort för det mesta." 

Svenskundervisningen: "Då hade man ju väldigt mycket 
att skriva uppsatser och det var det bästa jag visste, 
fast det har försvunnit helt och hållet. Jag tror jag 
tappade min fantasi när jag började gymnasiet, för sen 
dess har jag inte kunnat skriva nånting." Läsning på 
grundskolan: "Han fick gå och låna själv på bibliote
ket om man ville, men det hade man aldrig tid med att 
läsa. Det var ytterst sällan jag läste en bok. Det är 
fortfarande ytterst sällan som jag läser nånting." I 
gymnasieskolan: "Ja, då fick vi att vi skulle redovisa 
böcker. Det var nog mest för att jag skulle läsa ige
nom, för då ville jag läsa verklighetsskildringar och 
då tyingade jag mej själv igenom, bara för att få ve
ta nåt, för att få lära mej lite grand. Samtidigt var 
ju det ganska roligt -fast man fick lära sej nånting." 

Arbetsförhållanden 

Vid nyår blir Iren arbetslös: "Då har jag ingenting 
att göra. Jag har sökt jobb i England, au pair-jobb, 
men det blir ingenting med det. Och så har jag sökt 
in på skola= blir ingenting med det heller •••• Det 
var en kosmotologutbildning med 19 platser i hela 
Sverige. Jag tycker det är svårt att söka. Jag vill 
gärna börja läsa igen, men jag vet inte vad jag vill 
läsa, för jag vet inte vad jag vill bli. Och det finns 
ingen som kan hjälpa mej. Jag har varit på arbetsför
medlingen bra många gånger i våras då, men jag fick 
inte ut nånting av det. Dom är helt värdelösa, om jag 
får säga det. Dom sitter bara och pratar en massa. Det 
går in här och ut där igen. Man vill gärna att dom ska 
försöka. Dom kan väl lägga fram ett par yrken som är 
bra eller nånting och säga vad dom sysslar med och hur 
dom sysslar med det och så där. Så kanske man tänder 
på ett och då kan man börja läsa. Jag vet inte alls, 
det finns ju så ofantligt många yrken, ett enda virr
varr." 

När Iran hade gått ut gymnsieskolan., fick hon ett som
marvikariat i Stockholm i en fotoaffär. Vikariatet 
övergick sedan till att bli fast arbete: "Men det var 
så svårt, jag är ju jätteamatör. Alltså helt nybörja
re på detta. Under sommaren stod ·jag och en kille där 
i affären, men sen lämnade han mej mycket själv och 
då blev det så himla pinsamt, för jag var inte så duk
tig att jag kunde sälja mer avancerade saker. Det var 
därför jag var tvungen till att sluta." I:ren pratade 
aldrig om sina problem på arbetsplatsen: "Jag sa väl 
aldrig det direkt till honom, men det hade nog inte 
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gått att lösa, för då hade han varit tvungen att an
ställa en till, och det hade han aldrig gjort ändå." 
Iren skulle kunna tänka sig att arbeta inom foto och 
fototeknik igen, om hon fick tillfälle. 

Hon slutade sitt arbete i februari och återvände till 
:Borås: "Då fick jag inget jobb och då skrev jag upp 
mej som timanställd på lasarettet, och då blev det li
te då och då. Det var ju helt värdelöst. Man kan ju 
inte planera nånting, man vet ju aldrig om man får 
jobba eller så. Ända tills i juni, då fick jag ett 
vikariat på heltid." Vikariatet löper ut vid nyår. Hon 
vill inte gärna fortsätta inom sjukvården: "Jag tycker 
det är så jobbigt att jobba varannan helg. Det tycker 
jag är för mycket. Var tredje, det skulle gå bra, men 
inte varannan, inte i längden." 

Intressen 

"Ridning, foto, hundar- djur över huvud taget." Iren 
har en del fotoböcker, och hon köper även tidskrifter, 
som Foto och Aktuell fotografi. 

Läsvanor 

Dagstidningar: "Jag har. börjat läsa igenom Boråstid
ningen. Jag tycker faktiskt det är väldigt tråkigt att 
läsa. Bara för att veta vad som händer runt omkring 
mej, så läser jag faktiskt Boråstidningen9 men då mås
te jag ha väldigt lång tid på mej, för att kunna läsa 
igenom det mesta, och det är inte alltid jag har så 
gott om tid så jag kan göra det." Hon läser den inte 
dagligen, men när hon gör det, ägnar hon tidningen en 
kvart till tjugo minuter. Kvällstidningar: "Ibland. Om 
det står nåt spännande på löpsedlarna, så kan jag köpa." 
Veckotidningar: "Jag brukar köpa lite då och då. ••• 
Damernas värld, det är nog nästan bara det." Serietid
ningar: "Ja, det kan jag läsa, men jag brukar inte kö
pa några." 

Böcker: "En bok jag har läst nu är sagan om ringen. 
Den gick bara inte att sluta läsa och då läste jag ige
nom alla tre delarna. Dom var så enormt fantasifulla." 
Det var Irens syster som tipsade henne om böckerna: 
"Jag ville läsa nånting. Jag frågade min syrra om hon 
hade någon bra bok. 'Ja, den här ska du läsa', sa hon, 
1 den är jättebra'. I början var det lite kämpigt, men 
den var jättebra. ••• Ibland, det kommer bara helt 
plötsligt att nu vill jag läsa, och sen går det bort 
för en bra period. ••• Jag har läst en fyra fem böcker 
under det här året." Hon tycker om att läsa fantasi
romaner och verklighetsskildringar. Iren säger, att 
hon ibland pratar med någon om böcker, som hon har läst. 
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Sedan nämner hon författaren Bernard Nordh: "Jag har 
läst ett par av Bernard Nordh som jag tycker var väl
digt bra, men det värsta är att dom flesta utav hans 
böcker är likadana, så det går inte a t t läsa fö.r många. 
Det står ungefär likadant i allihopa. Jag har läst fyra 
stycken och dom var i princip likadana." 

"Det har väl hänt att jag köper böcker. Det är om jag 
snubblar över någon bok i ett varuhus." Hon går ytterst 
sällan in i en bokhandel, och hon handlar aldrig böcker 
i kiosk. 

Iren påminner sig ytterligare en bok, som hon har läst 
nyligen: Egalias döttrar av Gerd Brantenberg. "Den 
tyckte jag också var väldigt bra. Samhället är omvänt. 
Det heter inte människor för det symboliserar på män, 
utan det heter kvinniskor och det är en kvinna som styr 
samhället. Det är väl nån av dom där kvinnafrigörarna 
som har sl<:ri vi t den, antar jag. Den var rolig, så an
norlunda, Den var faktiskt bra. ••• Den här boken hade 
jag faktiskt fått av min syster och det händer att jag 
ger bort böcker också, men då har jag i regel läst dom 
själv. Om jag tycker dom är bra, då ger jag bort dom." 

På frågan om hon har ändrat läsvanor under någon period, 
svarar hon: "Ja, det var väl då när man var yngre. Då 
läste man ju väldigt mycket såna här Kitty- och Annika
böcker, men det slutade man ju helt tvärt med och gick 
över till såna här böcker som jag läser nu. ••• Jag 
tror jag gick i sjuan då." 

Under våre~ då timmarna på lasarettet var få och hon 
i praktiken var arbetslös, tycker hon att hon läste 
mer än vanligt. "Då hade jag faktiskt letat fram en 
engelsk bok, som jag tänkte läsa igenom, men den var 
så svår att jag la undan den igen." 

Iren är inte med i någon bokklubb eller läsecirkel. 
Hon väljer inte litteratur utifrån någon religiös 
eller politisk inställning. 

Biblioteksvanor 

Skolbibliotek: "Jag lånade nog ett par böcker där, på 
högstadiet, men inte alls mycket. Man hittade aldrig 
några böcker där som var bra. Då fick man gå igenom 
varje hylla, för jag drar inte bara tag i en bok och: 
'den här ska jag läsa', utan jag läser alltid baksidan 
först och ser om jag tycker den är bra. Och ska man 
då hitta en bok, då får man ju gå igenom varje hylla." 
I gyronsieskolans bibliotek förekom en viss uppskylt
ning av böcker, men det var ändå inte några böcker 
som Iren ville läsa. Varken i grundskolan eller i gym-
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nasieskolan fyllde skolbiblioteket någon fUnktion för 
henne. 

I.ren har aldrig besökt stadsbiblioteket: "Jag vet fak
tiskt inte var det ligger." En bokbuss stannar i när
heten av hennes bostad: "Jag tänkte nästan gå in där, 
den gången jag gick förbi, men nej, det är så besvär~ 
ligt att lämna tillbaka. Jag glömmer alltid av att läm
na tillbaks böcker som jag lånar. Det är nog ganska 
mycket därför jag inte går till biblioteket. Då köper 
jag nog hellre en bok faktiskt." 

Av bibliotekets olika verksamheter är utställningar 
något, som skulle kunna intressera henne, och speciellt 
fotoutställningar. "Och så gärna annonsera i tidningar
na så att man ser när det är." Iren säger, att hon 
aldrig har sett någon av bibliotekets annonser. Musik
avlyssning på bibliotelt intresserar henne inte: "Jag 
tycker inte om att bara sitta ner och lyssna på musik. 
Jag kan inte sitta still så länge tills skivan är slut." 

På frågan vad biblioteket kan gö~a för de arbetslösa, 
t ex ordna aktiviteter, svarar hon: "Det kunde väl va
ra att presentera olika yrken, då skulle jag faktiskt 
gå dit." 

Anledningarna till att Iren inte är biblioteksanvän
dare: "För det första är det så jobbigt att leta rätt 
på en bok där. För det andra så, om jag ska sätta mej 
att läsa så blir det inte så länge ändå va. Jag måste 
ha nånting mer än bara en bok. Jag kan inte bara sitta 
rakt upp och ner och bara läsa en bok. När man sitter 
på bibliotek måste man vara tyst, sitta rakt upp och 
ner på en stol och så läsa och det kan inte jag göra. 
Jag måste ligga ner eller nåt sånt där eller ha nåt 
framför mej att äta på eller dricka. Den enda anled
ningen till att jag skulle vara på ett bibliotek, det 
är att jag skulle läsa, alltså studera, då skulle jag 
gå dit. Ja, och om det var någon intressant utställ
ning." 

Hon tycker det är svårt att hitta bland bibliotekens 
hyllor: "Jag har aldrig gått till ett bibliotek och 
vetat i förväg vad jag ska låna för en bok, utan: 'nu 
ska jag låna en bok', har jag sagt och gått in där, 
och då står man där med bara tusen böcker framför sej 
och vet inte var man ska börja nånstans och leta. 'Nej, 
jag struntar i det då 9 jag går och köper en i stället 
då, eller när jag har bättre tid'." 
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IP 7 

Tommi, 17 år 

Allmänt intryck 

Öppen, lugn och avspänd, Positiv till intervjun. Be
rättade ledigt och gärna. 

Hemmet 

Tommi bor sedan ett halvår i Alingsås. Tidigare bod
de familjen i Sorås. Anledningen till flyttningen var 
att modern och hennes nuvarande man fick arbete som 
metallarbetare i Alingsås. Familjen bor i en hyres
lägenhet, och Tommi tycker att de har en bra bostad. 

Tommi är född i Italien och kom till Sverige med sin 
moder 9 när han var ett år gammal. Hans föräldrar är 
från. Jugoslavien. Var fadern befinner sig, vet han in
te. Tomnli har två syskon; en äldre bror som är i Jugo
slavien, och en syster som flyttat till sin pojkvän i 
Finland o 

Om tillgången på böcker i hemmet, säger han: "Ett 
sjuttiotal böcker, alltifrån Sven Hassel och såna 
här :fmnöresromaner till astronomi och Thor Heyerdahl." 

Ingen hade tid att läsa för honom, när han var liten. 
I familjen är det bara Tommi som är intresserad av att 
läsa böcker. 

Modern har berättat för honom, att hon hade problem 
med svenska språket när hon kom till Sverige, men hon 
lärde sig allt eftersom av arbetskamrater och av sin 
nuvarande man, som hon träffade när Tommi var tre år. 

Toh~i tycker inte att språket har varit något problem 
för honom~ men han har ändå haft svårigheter med svens
ka gr·2.mmatiken i skolan. Svenskundervisningen tyckte 
han inte alls om: "Dessa ordklasser, hur man ska prata, 
hur man ska formulera sej, det gilla jag inte alls." 

Han berättar hur han upplevde skoltiden: "Det gick väl 
bra upp till sexan. Sen kom jag till högstadiet, fick 
lära sej att vara tuff. Sjuan och åttan var rätt svår, 
för man var en liten knubbig typ då, allas hackkyckling, 
och lärarna var djävliga mot mej ibland. Sen 9 nian gick 
rätt bra, fast inte vad det gällde undervisningen. Det 
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var bara engelskan och teckningen, som jag var lite 
intresserad av. Det var dom enda ämnena jag fick bra 
betyg i i alla fall •••• Såskolkade man mycket. Sket 
i vad lärarna sa. Skoltrött. Tyckte det hela var oin.;.. 
tressant, meningslöst •••• Då ville jag komma ut och 
jobba. Jag fick sån här anpassad studiegång: jobba två 
veckor, gå i skolan två veckor. Då var jag på Park-
och kyrkogårdsstiftelsen. Det var rätt bra att gå ute 
och kratta löv, sitta inne i deras husvagn och lyssna 
på dom äldre gubbarnas snack om hur dom smet från skat
ten." 

Efter högstadiet började Tomroi Tvåårig verkstadstek
nisk linje: "Men det blev ingen undervisning av det, 
tyckte jag, så jag slutade ••• efter tre fyra månader." 

Arbetsförhållanden 

"Då fick jag ett jobb på Berners, ett färgeri. Det är 
en gammal tant som äger det. Där jobba jag i fyra måna
der nånting. Men jag fick sparken, bara för jag inte 
hade ringt till dom när jag gick till tandläkarn. Tyck
te dom det, att jag misskötte jobbet." 

"Jag fick ett jobb direkt efter det, på Borås tapetfab
rik. Där trivdes jag inte alls, trots att lönen var bra. 
Det var så långtråkigt - satt ju bara ner medan maski
nen gick. ••• Det var en som tryckte tapeter, en stor 
rulle på, ett par tusen meter. Den bytte man var för
tionde minut och hällde på lite färg. Sen gick man ba
ra där och slappade. Men där sa jag upp mej. Sen dess 
har jag varit arbetslös. Det var i oktober förra året. 
Sen har jag haft lite småjobb, svetsning, såna där en
dagarsjobb, hjälpt till lite. Sen har jag stämplat, 
flummat omkring i min egen lilla tillvaro." 

"Bara man har något att göra så går det. Jag brukar 
sitta och pilla med motorcykeln, och nu håller jag på 
att ta körkort på bil också, så det är lite lättare 
nu att sysselsätta sej med nånting." Tomroi säger, att 
det är en klar fördel att ha kirkort när man söker arbete, 
men han är inte 18 år än och han har även värnplikten 
framför sig. "Jag skrev in mej på !\MU nu, en fjorton
veckors svetskurs. Frågan är bara om jag kommer in." 

Tommi tycker, att arbetsförmedlingens information till 
de arbetssökande är tillräcklig: "Det finns så mycket 
introduktionskurser, var man hittar jobb och hur man 
ska bära sej åt och varför det är som det är. Alla sä
ger dom samma sak: utbilda er. Det är ju lätt för dom 
att säga. Jag provade att gå på Drift och underhåll nu 
i höstas. Vi bodde i Alingsås och jag gick i skola i 
Borås. Och så tog jag körkort samtidigt, så läraren 
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började klaga. Och så hade jag svårt med pengar, och 
morsan och farsan hade saftiga gräl hemma nästan var
je dag, och jag var lite ur gängarna själv, så -
och det tyckte alla var helidiotiskt." Själv ångrar 
han inte att han slutade. 

"Det finns ju utbildningar man skulle vilja gå, men 
det är så höga krav på allting. Sen går man en utbild
ning i två till fyra år, sen komma ut och inte bli 
nånting. Då är det lika bra att gå arbetslös och vän
ta. Man försöker ju göra lite själv också, trycka på, 
höra med kompisarna om dom har nåt tips. Men så går 
man ner och pratar med den personalchefen. 'Nej, vi 
har redan fullt här. Ge oss ditt telefonnummer så 
ringer vi'. Det brukar i regel vara det beskedet man 
får. 11 

Tommi tänker vänta tills han får veta om han är antagen 
till svetskursen: "Sen får vi se vad det blir. Troligt
vis blir det väl lumpen om ett år eller nånting. Hade 
man möjlighet och utbildning, så hade man jobbat utom
lands nånstans, där det fanns jobb." 

"Allt som är roligt. ••• F~ske. Innan tränade jag styr
keträ.ning,. Det gör jag inte nu. Det finns inget därute. 
Kollar på 1'V ~ går ut med hunden och så åker jag till 
Borås på helgerna då. Träffar kompisar. Och brännvin. 
Och så åker man hem på söndan och tycker det är jätte
rolifrt J" 

Tommi ägnar fem tio minuter åt att läsa en dagstidning. 
Han tittar på "serierna och vad som kommer på TV, löp
sedlarn_a.~ lite såna där ledarsidor. 11 Nyhetssidorna: 
"Nej 9 det intresserar inte mej. Det är bara såna där 
tråld.ga gre,ier 9 det hör man jämt." Kvällstidningar: 
"Aftonble.det och GT". Veckotidningar: 11 I<'ib aktuell t 11 • 

Facktidslt:ri:fter: "Jag hade en som hette Jakt och fiske 
innan 9 sorn jag brukade läsa •••• Jag brukade gå och 
köpa den. ••• Månadens bok brukar komma hem varje må
nade Det är ett litet häfte. Det står en massa histo
rier9 upptäckter och såna grejer. Det är morsan som 
prenumererar på den. Hon som betalar och jag som lä
ser." Serietidningar: "Nej, ibland om jag kommer över 
nån. Det brukar bli såna här Fantomen och Åsa Nisse." 

Böcker den senaste månaden: "Jag har läst Sven Hassel
böckerna. ••• Jag har köpt en idag." Tommi läser gärna 
böcker skrivna av Jack London och Jules Verne. Vidare: 
"Thor Heyrdahl skrev en bok som heter I<'atuhiva. Och 
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Eugen Semitjov 9 han skriver mycket science ~iction 
och mycket om astronomi och såna grejer. Och så 
Alistair MacLean, dom böckerna •••• Det är ren under
hållning, när jag inte har nånting annat att göra." 
Han läser även ~acklitteratur, gärna böcker om astro
nomi: "Ibland är det så svårt. Det står matematiska 
~ormler och såna grejer." Vidare läser han böcker om 
upptäckts~ärder, djur och natur. "Jag ~örsökte läsa 
parapsykologi innan också, men det gick inget vidare. 
Jag tyckte det verkar vara båg alltihop." 

Tommi köper böcker på varuhus: "Det brukar i ;regel 
vara det billigaste. Såna här pappershandlare och bok
handlare, dom är ju svindyra därinne." Han brukar 
inte ge bort eller ~å böcker i present. 

Han brukar prata med sina kamrater om böcker som in
tresserar honom: "Jag brukar ge tips att dom ska läsa 
dom." Han ~år även ~örslag på böcker ~rån kamraterna: 
"Sven Hassel ~ick jag tips av en kompis. Han tyckte 
det var en bra och rolig bok och den skulle jag prova." 

Tommi upplever att han har ändrat sina läsvanor: "Jag 
har börjat intressera mej ~ör lite grymmare böcker, 
blod och - inga såna här romantiserade böcker om kär
lek hit och dit. Sånt läser jag inte längre. Jag läs
te såna böcker där det var sånt inblandat. Nu är det 
rått och blodigt helt igenom •••• Dom är underhållan
de bara, på ett roligt sätt, trots att det handlar om 
kriget. Det är ju ett väl sammansvetsat gäng det hand
lar om, vad dom sysslar med." 

Böcker ska vara spännande, säger han. De ska vara 
"underhållande och så ska dom inte vara ~ör långtrå
kiga och handlingen ska inte komma i slutet. Den ska 
komma precis i början. Så ska det inte vara såna här 
deckar~ör~attare. Man ~år gissa sej till häl~ten." 

Tommi har läst mer under den tid han gått arbetslös: 
"Jag har mer tid att läsa nu, ledig hela dagarna. Det 
blir att man ligger och läser, lyssnar på musik, rökar 
och dricker ka~~e." Han uppskattar att han har läst 
tjugo tjugo~em böcker det senaste året. 111 Böcker allt
så, sedan har jag läst såna där ~emöres-romaner också. 
Det är såna där typ Kalla kårar och krigsböckerna Vie
tory och såna där deckar~ör~attare." 

Han väljer inte böcker utifrån någon politisk eller 
religiös övertygelse. 
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Biblioteksvanor 

Svensktimmarna i skolan upplevde Tommi som misslycka
de, och han berättar att han satt och läste under lek
tionerna. Men det var inte någon litteratur, som svensk
läraren lyckats intressera honom för och det var inte 
någon litteratur från skolbiblioteket. Det var i stäl
let böcker från det filialbibliotek 9 som ligger i det 
bostadsområde i Borås, där Tommi bodde under skoltiden: 
"Det blev så att man gick och rotade i bokhyllorna på 
biblioteket. Hittade man en bra bok och titeln lät bra, 
så satte man igång och började läsa och så föll man in 
i boken. Sen har man hållt sej till den författaren, 
eller så hittade man en annan som var lika bra. så hål
ler man på." Tommi hade god kontakt med personalen på 
biblioteket. Sökte han någon bok, ställde personalen 
alltid upp och var hjälpsam: "Jag hade ju bott däruppe 
så länge, så jag kände varenda bibliotekarie där. Så 
det var inga svårigheter." Han lånade mycket böcker 
under den tiden. Men nu, sedan han flyttat till Alings
ås, har han inte besökt något bibliotek. Han köper 
böcker i stället. "Det är så jobbigt att gå och läm-
na tillbaka. Ifall man glömmer det, så ringer dom och 
skickar lappar," 

Tommi brukade aldrig sitta i biblioteket och läsa. Där
emot fungerade biblioteket som en träffpunkt för honom 
och hans kamrater: "Vi satt alltid där på fredagarna 
och försökte luska ut, vad vi skulle göra på helgen, 
och det brukade bli rätt stökigt. ••• Fast man fick 
inte käka snask, man fick inte röka, man fick inte snu
sa, man fick inte äta glass, man fick inte föra oväsen, 
och det var ju bra." 

Om biblioteken och deras olika verksamheter, säger han: 
"Jag tycker dom är rätt bra som dom är." 

Han tror inte biblioteken har någon funktion att fylla 
för dem som går arbetslösa. 
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Ip 8 

Annika, 18 år 

Allmänt intryck 

Glad och öppen. Berättade ledigt och gärna. 

Hemmet 

Annika bor tillsammans med sina föräldrar och en yng
re syster i Fristad, en och en halv mil från central
orten Borås. F'amiljen har eget hus. Föräldrarna för
värvsarbetar båda; modern på kyrkans hus och fadern 
som konsulent på Sean. 

Annika tycker att det finns mycket litteratur i hemmet. 
Hon uppskattar att det är ungefär sju hyllmeter med 
böcker. 

Bägge föräldrarna läste högt för henne när hon var li
ten, men hon har svårt att erinra sig någon speciell 
titel eller handlingen i någon bok: "Det var väl såna 
här små med katter och hundar i. Dom handlade om allt 
möjligt. ••• Ja, det är klart, när man gick i söndags
skolan, så var det Barnens bibel som man läste hemskt 
mycket. Man fick ju den, när man fyllde sex år •••• 
Ja, vad var det mer för böcker; det är ju så länge sen." 

"Man hade alltid med sej ett tjog böcker när man gick 
nånstans", berättar hon, och det var alltid någon som 
läste för henne. När hon började att läsa själv i fem-
te eller sjätte klass, blev det Kitty- och Annika-böcker, 
Biggles och över huvud taget lvahlströms böcker. 

Annika tycker att hon f'år en viss uppmuntran till läs
ning hemifrån: "Mamma brukar sticka till mej en bok 
ibland, som hon kanske har läst när hon var ung och: 
'den ska du läsa, den. är jättebra'." 

Utbildning 

Annika gick ut Tvåårig social linje i gymnasieskolan 
i våras. Hon trivdes bra i skolan: "Vi hade f'in sam
manhållning i klassen, och det gör nog hemskt mycket 
tror jag. Klart att man blev skoltrött ibland alltså, 
det är ju givet. Annars tycker jag att skolan var bra 
överlag." 

Hon intresserade sig f'ör ämnen som historia, engelska, 
tyska, svenska, litteraturhistoria och gymnastik. His-
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torieundervisningen: "Första året vi hade historia, 
så hade vi en jättebra lärare. Han kunde så mycket 
utanför boken, så man lärde sej hemskt mycket. Sen 
så andra året, då läste man bara i boken och den lä
raren som man hade då, kunde inte så mycket som den 
andre, och ändå 9 historia har alltid varit mitt favo
ritämne." Svenskundervisningen: "Jo, den var faktiskt 
bra. I litteraturen, om vi säger vi läste om roman
tiken, tog hon upp dom mest kända författarna under 
romantiken, så fick vi läsa om det och så kanske vi 
fick prov på det. Vi pratade hemskt mycket om och kring 
det hela tiden. Det var nästan som diskussionstimmar." 
Ämnen som matematik, naturkunskap och fysik roade hen
ne inte. 

Arbetsförhållanden 

Efter skolan fick Annika arbete som kioskbiträde 9 men 
det varade bara under sommarmånaderna. Hon försökte 
därefter att få ett nytt arbete, "men det var kalla 
handen överallt", och hon gick arbetslös i ungefär 
två och en halv månad. Nu har hon fått ett beredskaps
arbete på en fritidsgård i Borås, och det är ett ar
bete som hon trivs bra med. Hon hoppas få stanna ytter
ligare några månader. 

I vår tänker hon söka till Polisskolan: "Jag har job
bat på Polishuset två somrar innan, och då kommer man 
ju in i arbetet och blir intresserad." Skulle hon inte 
bli antagen till skolan, kan hon tänka sig rritidspe
dagoglinjen: "Jag vill umgås med ungdomar och människor 
över huvud taget, Jag gillar det," 

Intressen 

•Jag spelar volleyboll. Och så passar jag barn ibland; 
det har jag gjort ända sedan dom var fjorton dagar: det 
är tvillingar, Och sen så umgås jag med mina vänner och 
kamrater när jag har tid. Men det blir inte så mycket 
tid över när jag jobbar till halv tio på kvällarna. An
nars spelar jag volleyboll så mycket jag hinner och kan," 

Läsvanor 

Annika läser dagligen Borås Tidning och Västgöta-Demo
kraten, och hon använder tio femton minuter på sådan 
läsning. Vidare läser hon Expressen, vilken fadern bru
kar köpa. Veckotidningar: "Det är inte så ofta. Jag 
tycker inte det är så roligt. Det ger mej inte så mycket. 
Det är bara skvaller tycker jag. Det kan hända jag köper 
Veckorevyn nån gång, men annars läser jag inte så mycket 
sånt. Eller också blir det 91 :an eller Lille Fridolf 
eller nånting - för nöjes skull alltså. Det är ju inte 
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för det språkliga eller litterära. Det är ju bara för 
att komma bort från verkligheten; läsa nånting roligt." 
Facktidskrifter: "Jag får Volleybolltidningen hem. Den 
kommer ut fem sex gånger om året. Så det är inte så 
·ofta den kommer ut. Jag får den för jag är medlem i 
Västgötlands volleybollförbund." 

Böcker: "Jag har såna där favoritförfattare: Nevil 
Shute." Annika nämner två av hans böcker: "På stran
den heter en och Pastoral är en. Och det handlar för 
det mesta om krig. På stranden handlar om tredje världs
kriget, som inte finns egentligen. Han har skrivit om 
den radioaktiva strålningen och så är det Australien 
som är kvar och som inte har f'ått något radioaktivt 
nedfall på sej ännu. Och sen får man följa hur det kom
mer och hur dom tar piller för att dö så fort som möj
ligt. Så den är hemsk att läsa så, för man tänker sej 
in att så ser det nog ut om det blir ett tredje världs
krig. Och Pastoral handlar om Andra världskriget; så-
na där bombflygningar, engelska bombflygare som fly-
ger över Tyskland. Och sen har jag läst Astrid Lindgrens 
Ronja rövardotter. 11 

Hon uppskattar att hon har läst tio böcker under det 
senaste året. En bok ska innehålla spänning, säger 
Annika, och vidare: "Den ska va så att man lever sej 
in i boken. Inte så där ytligt berättad, utan den ska 
va så att man nästan är med när man läser boken. Det 
kan gärna vara lite romantik. Det får gärna vara en 
viss person man följer hela tiden, så att det inte hop
par från person till person. Det ska vara en huvudper
son, vad som händer med honom och att det följs upp 
hela tiden." 

Facklitteratur: "Jag har fått en bok: Sveriges alla 
kungar. Jag är intresserad av kungligheter och sånt. 
Jag hade önskat mej den." Annikas huvudsakliga läs
ning består dock av skönlitteratur. Hon brukar både 
ge bort och få böcker i present. 

"Det är ju ibland ett program i TV, som har littera
tur och sånt: Gyllene snittet heter det. Det är ju 
många böcker som dom rekommenderar 9 som låter hemskt 
bra. Det brukar jag gå och köpa ifall jag har pengar." 

Böckerna köper hon i bokhandel, och hon brukar ofta 
passa på när det är bokrea. Hon handlar inte alls 
litteratur i kiosk eller varuhus, utan föredrar bok
handeln: "För dom är ju expertis också, om man vill 
fråga. Det kan ju hända att dom har läst den boken 
'eller att dom kan säga att 'den ska du läsa, den kan 
vi rekommendera'. På varuhusen går man bara in och 
tar en bok som man tycker låter bra. Man kan inte frå-
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ga nån där. " 

Annika väljer inte litteratur utifrån någon politisk 
eller religiös övertygelse. Hon är inte med i någon 
bokklubb eller läsecirkel. Tidigare var hon med i 
Wahlströms bokklubb för ungdom, Men den typen av böcker 
växte hon ifrån för sex sju år sedan. 

Hennes läsvanor ändrades under puberteten: "Jag läste 
nog inte en bok under den tiden. Då var man syssel
satt med så mycket annat. Läsa böcker då 9 det var inte 
tufft hel t enkel t. Det blev bara en sån jargong. Det 
blir ju det när man är en tretton fjorton femton år. 
Dom åren intresserar man sej inte för nånting över hu
vud taget. Det var bara läxorna i skolan som man hade 
fullt upp med. Sen har vi läst böcker på gymnasiet ock
så, som vi fick i hemuppgift: Mina drömmars stad och 
En herrgårdssägen. Det är tunga böcker. :tvlina drömmars 
stad tyckte jag var bra, men En herrgårdssägen, den 
bläddrade jag i stort sett igenom för jag tyckte den 
var hemskt tung att läsa. Om man ska läsa en bok ska 
det vara vanlig svenska och inte stava af och det 
är jobbigt att läsa, tycker jag. Innehållet kändes li
te fjärran faktiskt. Jag vill gärna läsa böcker som 
behandlar ungefär vår tid." 

Annika tycker att hon läste mer under den tiden hon 
gick arbetslös: "Det blir ju det att man gick upp och 
bäddade sängen, diskade och städade lite åt mamma. 
Sen åkte man in till arbetsförmedlingen, och sen när 
man kom hem igen så hade man inget speciellt att göra. 
Det är klart, jag tränade ju på kvällarna, men annars 
blev det ju då att läsa en bok - förströelse helt en
kelte Då kunde man ju sitta en hel dag och läsa ut en 
bok~ För jag tror att det blir mer att man sätter sej 
med en bok när man har lite att göra, så man verkligen 
får lugn och ro och kan tänka sej in i boken. Man kan 
kanske säga att man kopplar på boken i stället för nån
ting annat som man har i huvudet." 

Hon läste inte någonting om yrken, arbetsmarknad eller 
dylikt. Utan hon är helt på det klara med vad hon vill 
bli, och hon framhåller hur viktigt just detta är för 
dem som går arbetslösa, att de har ett mål och någon
ting att sträva efter. 

Biblioteksvanor 

Skolbiblioteket: "Det var nog mer läxläsning man gjor
de i biblioteket. Det hände väl nån gång att man låna
de en bok: Anne Franks dagbok och - ja, nyheter helt 
enkelt. Nyheterna skyltade dom upp på såna här runda 
ställ. Man satte sej i biblioteket om man ville ha lugn 
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och ro. Och framförallt för att läsa läxor och när man 
hade grupparbeten." 

Biblioteksfilial: "I Fristad har vi ett bibliotek, men 
det blir inte så ofta. Vi har rätt mycket böcker hemma, 
så om jag vill ha en bok, så kan jag ta en i bokhyllan, 
men jag hinner inte läsa så mycket nu, eftersom jag 
jobbar så sent och då är man precis slut när man kom• 
mer hem och då är det bara att lägga sej. Det händer 
väl, men det är inte ofta jag går till biblioteket." 

Huvudbiblioteket: Nej, det brukar inte bli av att gå 
dit. Det var bara när man gick på Bäckäng som man gick 
dit, för det var så nära då. Vi var rätt mycket på 
biblioteket då. Det finns ju så himla mycket tidningar 
där, såna där vanliga, GP, GT, allihopa, så man satte 
sej där med en dagstidning, tog på sej hörlurar och 
lyssnade på en bra skiva och kopplade av helt enkelt 
allt vad skola hette och bara satte sej ner och tog 
det lugnt. Ibland hände väl det att vi satt däruppe 
och läste läxor och då kunde man bara ta fram en bok 
ur en bokhylla om man ville ha reda på något särskilt. 
Det var ju hemskt bra, för det är ju samtidigt ett 
stort uppslagsverk, ett bibliotek, om man inte förstod 
vissa ord, om man inte visste betydelsen, hur det fun
kar i praktiken. Så det var väl därför mycket man satt 
där också." 

Fristad-biblioteket spelar inte samma roll för henne, 
som huvudbiblioteket gjorde under gymnasieåren. Annika 
har t ex inte samma behov av att slå upp fakta i upp
slagsverk, och hon tycker att hon i hemmet har till
gång till de böcker hon behöver. 

Filialbiblioteket: "Det ligger i skolbyggnaden i !<'ri
stad, så det är skolbibliotek samtidigt. Det brukar 
vara lite utställningar och det finns barnboksavdel
ning och lite böcker f'ör äldre och uppslagsverk och 
kokböcker - ja, det finns allting. Men det är inte så 
modernt som det inne i stan. Men det finns ju det man 
behöver i alla fall om det skulle vara så." 

Önskemål på biblioteksverksamheten: "Nej, det är bra 
som det är, tycker jag •••• Ja, det är en del såna 
här stora uppslagsverk som man inte får låna hem, det 
är lite dumt tycker jag. Och sen har dom inte så 
mycket nyhetsböcker. Det är klart, det kunde dom gär
na få in, för det finns hemskt mycket böcker som har 
stått där, jag vet inte hur många år." 

Fristad-biblioteket har inte någon musiklyssnardel, 
men det är inte något som Annika saknar: "Jag tycker 
det är gott att sitta hemma. Det är klart, det är ju 
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himla tyst på biblioteket, det är ju den tystaste 
-platsen, men det är nästan skönare att sitta hemma. 
Bibliotekspersonalen: "Jo, dom är jättevänliga. Dom 
är toppen." 

Bibliotekets aktiviteter i förhållande till arbets
lös ungdom: "Ja, det beror ju hemskt mycket på hur 
dom ungdomarna är funtade som är arbetslösa. Finns 
det såna som är arbetslösa och som är hemskt intres
serade av böcker, så tror jag det går lättare. Men 
så finns det såna som har kommit in i fel gäng. Dom 
kanske skulle bli intresserade, men inte på samma 
vis, för det finns en baktanke att gänget, ja grupp
trycket hela tiden, att 'ska du gå och sätta dej på 
biblioteket, ööh!' Det kanske låter så hela tiden. 
Men det beror ju helt på vad det är för ungdomar man 
sysslar med. Jag vet inte vad man skulle kunna sätta 
igång medo" 

Annika föreslår i alla fall en typ av läsecirkel, som 
påminner om skolans litteraturläsning med redovisning 
inför gruppen. Var och en läser en bok, vilken man 
sedan redogör för. Aktiviteter som går utanför att lå
na och läsa böcker tror inte Annika mycket på. Ordet 
bibH.otels: b.ar för många ungdomar· en sådan innebörd, att 
de inte skulle lockas att komma till andra mer fri
stående aktiviteter, ordnade av biblioteket. 
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IP 9 

Britt-Marie 9 17 år 

Allmänt intryck 

/lvvaktande, blyg och osäker under intervjun. Fåordig. 
Svarade enstavigt. 

Hemmet 

Bri tt-:t-1arie hyr ett möblerat rum i Borås, där hon bor 
i veckorna. Helgerna tillbringar hon tillsammans med 
sina föräldrar i Hillared, Svenljunga kommun, två mil 
från Borås. Britt-Marie har två äldre bröder. Familjen 
bor i eget hus. Bägge föräldrarna arbetar på en kon
fektionsfirma i Hillared. Modern är sömmerska och fa
dern är lagerchef. 

Fgräldrarna har ungefär åtta hyllmeter litteratur. Själv 
har hon tio femton böcker i sin bostad. 

Barnböcker som hon kommer ihåg är Rödluvan och Törnrosa, 
"dom där vanliga böckerna". Vidare Astrid Lindgrens 
böcker. Högläsning: "Det var mina föräldrar som läste, 
och mina bröder också för den delen. När dom hade bör
jat lära sej läsa, tyckte dom det var roligt, när jag 
ville lyssna." 

Utbildning 

Efter högstadiet började Britt-Marie på gymnasielinjen 
Distribution och kontor, men hon slutade redan efter 
ett par månader: "Det var väl mycket det, att jag och 
en tjej som gick samma klass som mej innan, båda två 
lika skoltrötta, och så kom vi i samma klass. Och då 
blev det så att vi var nere på stan i stället för att 
gå på lektionerna, och då. tyckte jag inte det var någon 
ide att fortsätta när jag hade börjat så, för jag hade 
ändå inte lärt mej någonting i början." 

Nu, när hon tänker tillbaka på grundskolan, tycker hon 
att det var en rolig tid: "Men då tyckte man ju inte 
det." Ämnen som intresserade henne var teckning, konst 
och dramatik. Fysik var däremot inte populärt. Svensk
undervisningen: "Vi skrev mycket uppsatser, läste och 
dramatiserade. Dramatisera var skoj, och läsa med för 
den delen. Vi fick ju själva välja böcker." 
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Arbetsförhållanden 

"Jag går extra uppe på cafeterian på lasarettet, så 
det är olika hur mycket det blir, som jag jobbar. 
Ibland blir det inte någonting. För det är beroende 
av om någon är sjuk, och då får jag hoppa in och ta 
det. Det har varit himla dåligt nu, den sista månaden. 
Förra veckan jobbade jag sjutton timmar. Dom två 
veckorna innan jobbade jag tio timmar." 

Britt-Marie har varit anställd som vikarie i ett och 
ett halvt år. Men hon försöker få ett annat arbete: 
"Jag försöker få ett fast jobb, så jag tar nästan vil
ket jobb som helst." Hon skulle kunna tänka sig att 
börja studera igen, och hon skulle vilja gå vårdlin
jen, men hon anser inte att hon har någon chans att 
komma in. Intagningspoängen är höga. 

Intressen 

Britt-Marie målar och tecknar på fritiden. Vidare är 
hon intresserad av hästar och djur över huvud taget. 
Hon läser även böcker i anslutning till sina intres
sen: "En del böcker har jag själv, och så lånar jag 
utav kompisar. Lånar oss emellan." 

Läsvanor 

Dagstidningar: "Om jag inte jobbar så läser jag bara 
Boråstidningen. Annars läser jag VD, Expressen och GT. 
Då blir det mest att man läser nästan allihopa tidningar
na." Hon använder tio femton minuter på en dagstidning, 
och hon läser "allt" i den. Veckotidningar: "Det är dom 
vanliga: Hitt livs novell och såna där tidningar, Året 
runt. ••• Jag köper dom. Varje vecka så lägger dom un
dan dom i den affären åt mej." Facktidskrifter: "Jo, 
det händer, som den tidningen Hästen. Det är min kom-
pis som läser den, så får jag den efter henne." Serie
tidningar: "Jodå, Kalle Anka och - • Men det är mest 
när man är sjuk och sånt. Ligger hemma. Man brukar in-
te fördjupa sej så mycket i deckare och sånt då." 

Böcker: "Deckare, vanliga romaner, och lite såna där 
om andra länder också- Amerika och såna där." Hon 
kan inte påminna sig någon titel på någon bok som hon 
har läst. 

Britt-Jvlarie berättar hur en bok ska vara för att vara 
bra: "Den ska inte vara för överdriven. Det är himla 
många böcker som är det, overkliga på något sätt. Sen 
ska det vara lite spänning." Andra spännande böcker 
förutom deckare som hon läser är agentromaner och 
science fiction. Hon uppskattar att hon läser sjuttio 
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åttio böcker på ett år. Det är böcker som hon köper, 
lånar av kamrater eller får i present. Själv ger hon 
också bort böcker i present. Hon köper böcker i varu
hus eller i bokhandel och hon brukar passa på när det 
är bokrea. Hon handlar även massmarknadslitteratur i 
kiosk. Hon är inte och har inte varit med i någon lä
secirkel eller bokklubb. 

Det händer att hon diskuterar olika böcker med sina 
kamrater: "Vi diskuterar till exempel vad dom tyckte 
om den boken. Så blir det ju så ibland också innan 
man lånar en bok, då lyssnar man på vad dom andra sä
ger också. Tycker inte dom den är bra, då tycker man 
kanske det är onödigt att låna den, och så lånar man 
någon annan bok i stället." 

Ändrade läsvanor: "Innan, då läste man ju mycket kär
leksromaner. Klart man läser ju sånt om man inte har 
nånting annat att läsa, men inte så mycket som man 
gjorde innan. ••• Det är väl två tre år sedan. ••• 
Dom verkar så overkliga, hopdiktade på något sätt." 

Under den tid som hon har varit anställd som vikarie 
på lasarettet, har det hänt att hon har varit utan 
arbete en eller ett par månader i sträck: "Jag tycker 
man blev så rastlös av det. Nan blev slö. Nan orkade 
inte göra nånting. Jag tycker man blir passiv av att 
gå arbetslös. Vi satt då fyra kompisar hemma och lyss
nade på band. satt man och rökade och drack kaffe, Det 
var det enda man gjorde om dagarna. Sen då när man skul
le börja jobba så orkade man inte." Britt-Narie läste 
mindre under sådana perioder. Hon läser betydligt mer 
när hon har arbete. 

Hon är inte religiöst eller politiskt engagerad och 
väljer inte någon religiös eller politisk litteratur. 

Biblioteksvanor 

skolbiblioteket användes mer under högstadiet än under 
mellanstadiet. Det fungerade huvudsakligen som uppe
hållsrum: "På håltimmar satt vi ofta där och läste och 
spelade schack. Då var det så att alla samlades därin
ne." Eleverna satt också och läste läxor i biblioteket 
eller tittade i tidningar: "Då blev det mest såna här 
Tintin, såna böcker, bara för man inte hade så lång 
tid på sej." Britt-Marie lånade även hem böcker från 
skolbiblioteket. 

Filialbiblioteket i Rillared besökte hon varje vecka, 
då hon fortfarande bodde hos sina föräldrar. Hon låna
de mycket böcker under den tiden. 
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I Borås har det inte blivit av att gå till något bib
liotek för att låna böcker. Några gånger har hon besökt 
stadsbiblioteket tillsammans med kamrater. De har då 
suttit och läst i biblioteket men inte lånat hem något. 
"Det är så tråkigt att gå till det här biblioteket själv. 
Dom andra, dom har inte tid, utan dom ska på allt möjligt 
annat och då blir det att nånting annat kommer i vägen 
och 'jag struntar i det och jag gör det i morgon' eller 
ungefär så." 

Filialbiblioteket i Rillared är litet, och trots att 
det nyligen har fått nya lokaler, är det forfarande 
trångt. Det finns ingen läshörna och det är inte ut
rymme för andra aktiviteter än just utlåning. Biblio
tekspersonalen har Britt-Marie upplevt som hjälpsam, 
och hon tycker att hon blir vänligt bemött. 

De arbetslösa ungdomar som Britt-Marie känner, verkar 
inte använda sin tid till att besöka biblioteket: "Det 
blir mest att dom är nere på stan om dom inte sitter 
inne, bara sitter inne och tittar." De tycks inte skaf
fa sig nya intressen: "Det blir väl det att man känner 
sej så överflödig då, så att det spelar ingen roll vad 
jag gör. 11 

Önskemål på bibliotek och biblioteksaktiviteter för 
arbetslösa: "Detta. biblioteket häruppe tycker jag har 
många alternativ mot dom bibliotek runt om annars." 
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IP 10 

Mats, 19 o ar 

Allmänt intryck 

Avvaktande och kritisk i början av intervjun. Berät
tade naturligare allt eftersom. 

Hemmet 

Mats bor tillsammans med sina föräldrar i ett höghus 
i Borås. Bägge föräldrarna förvärvsarbetar: modern är 
barnpedagog och fadern arbetar på en tekni~k avdelning 
på ett företag. Mats har äldre syskon, men ingen av 
dem bor längre kvar hemma. 

Tillgång på böcker i hemmet: "Jämfört med andra så har 
vi mycket böcker. Vi läser väldigt mycket hemma. ••• 
Fem bokhyllor tror jag det är." 

Barnböcker: "Jag hade mycket barnböcker. Det var såna 
här Pippi Långstrump och såna där böcker. Och så - ja, 
allt vad dom hette. Jag kommer inte ihåg namnen på dom 
nu, men det var såna där barnböcker, som man hade när 
man var liten." Bådn föräldrarna och en bror brukade 
läsa högt för honom. 

Uppmuntran till läsning: "Ja, i och med att det alltid 
funnits böcker, och jag har alltid fått pengar när jag 
har behövt en bok, så har jag kunnat läsa när jag vill 
läsa. 'Så länge du läser så får du pengar 1 • 11 

Utbildning 

Efter grundskolan har Mats gått Treårig naturvetenskap
lig linje. Trivseln i gymnasieskolan: "Jag tyckte det 
var skoj. Jag trivdes väldigt bra, och så tyckte jag 
det var kul att läsn." 

Skolämnenn: "Svenska var kul tyckte jng, litteraturhis
torin och sånt, och sen var det då gymnastik var ju ro
ligt, och biologi. Det vnr väl dom jag tyckte bäst om." 
Undervisningen i samhällskunskap tyckte han inte om: 
11 /'len såna ämnen är det ju mycket lärarnas förtjänst om 
man tycker om ett sånt ämne." 

Svenskundervisningen: "Jag tyckte den var bra. Vi hacte 
snmm<:~ lärn re i svenskn och l i tter;1turhistori<1. Det vnr 
en gnnskn om rm1n säger hård unclerv:tsning. Det var ingen 
l()ssläppt un,;e:fär si\ ntt 'j:1, ni kan väl liisn hiir så 



får vi se om vi förhör det i morgon', utan det var ~tt 
'nu läser ni det här, så förhör vi det i morgon'. Det 
var mer klara besked. Man visste precis hur man skul
le läsa. Och det var lättare att förstå allting, och 
det var allmänbildande, ganska skoj. ••• Det är ju 
helt lärarens - hur läraren lär ut ämnet, om man tycker 
om det eller inte. Alla ämnen går att göra roliga." 

Trivseln i grundskolan: "Jag har aldrig haft några prob
lem med skolan, varken med kompisar eller lärare." 

Arbetsförhållanden 

Mats slutade gymnasiet i våras. Under hösten började 
han sin militärtjänstgöring: "Jag ryckte in i lumpen 
den andre november på Kustjägarskolan i Stockholm. Sen 
blev jag hemförlovad efter tre veckor, för jag fick 
benhinneinflammation, hälseneinflammation och knät gick 
sönder. Så ska jag tillbaka nästa år." Fram till novem
ber nästa år behöver Mats ett arbete: "Vad som helst 
för ett jobb. Det spelar ingen roll bara jag slipper 
att gå hemma. Jag fick just reda på att om jag börjar 
läsa vid högskolan och är beredd att sluta utbild
ningen när jag får ett jobb, så kan jag inte få några 
KAS-bidrag för det, så jag kan ju inte börja läsa hel
ler. Det har jag inte råd ekonomiskt. ••• Efter lumpen 
ska jag fortsätta att läsa. Jag har tänkt att läsa Väg 
och vatten på Chalmers." 

"Innan jag ryckte in i lumpen så tränade jag enbart 
för lumpen, sån här styrketräning och löpning och sånt. 
Och sen så började jag lumpen och så skadade jag mej 
och så kom jag hem och så ja, jag blir tvungen och 
ut och springa ibland, för det blir för jobbigt att ba
ra gå hemma. Och sen så har jag väl lagt ner all tid 
på att söka jobb, gå runt till olika butiker och fråga 
och ringa runt och så hit då till Arbetsförmedlingen 
och bara höra då att det inte finns nåt jobb. En måste 
ju ha ett jobb snart, i och med att däruppe på Kust
jMgarskolan hade man då inrutad varje minut. Man hade 
nånting' att göra, och så komma hem plötsligt och ha 
ingenting att göra. Det är ganska hopplöst." 

Intressen 

"Det är bara såna här sommarsporter jag har, som vind
surfing, segling, sportdykning och alla såna grejer, 
vattensporter och sånt. Det är ju ingenting på vintern. 
Det är bara att vänta på sommaren just nu." J'.lnts lä
ser även olika sporttidskrifter i anslutning till si
na intressen. 
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Läsvanor 

Andra facktidskrifter: "Soldier of' fortune och så· l 
Contra, det är en politisk tidning, och - ja, en del 
andra'politiska tidningar." 

BHcker om politik: "Ja, jag kan väl läsa f'rån alla 
olika synvinklar. Det är ju så jag har f'ått min åsikt, 
genom att läsa alla olikas åsikter, och sen tagit 
ställning. Det spelar ju ingen roll. Jag säger ju 
inte 'jaså, det är ett sånt politiskt parti, den boken 
vill jag inte rHra 1

9 utan det ärokey med vilken bok 
som helst." 

BHcker utifrån en religiHs Hvertygelse: "Nej, jag är 
ateist. Men det har inte med saken att gHra, om det är 
en kristen person som har skrivit boken eller inte. 
FHrf'attaren, hur den är - det är klart att jag tar ju 
reda på vad det är f'Hr nån person som har skrivit bo
ken, men vissa grejer kan gHra mej nyfiken, vad dom 
tycker, hur dom framlägger det." 

Mats läser huvudsakligen facklitteratur: "Ja, jag sit
ter ju inte och läser en helt meningslHs bok, som inte 
har något budskap eller nånting. Skulle jag gå ut och 
kHpa en bok, så skulle jag inte gå ut och kHpa en bok 
av Strindberg eller FrHding, f'Hr det ger mej ingenting. 
Dom är bara djupa liksom. Han ska ha inre tankar och 
sånt där. Då går jag hellre och kHper en faktabok, så 
att man verkligen kan lära sej nånting. Strindberg -
det är klart, det är bra att kunna titeln på boken, att 
det är han som har skrivit den, det är ju allmänbildan
de, ungefär vad den handlar om. Sen ger det inte mer." 
I gymnasieskolan f'ick Mats läsa just den här typen av 
litteratur: "SvenskabHcker som man blev tillsagd att 
läsa var just FrHding och Strindberg, såna som är enbart 
allmänbildande. Dom bHr man känna till. ••• Nej, jag 
har inte blivit f'Hrändrad f'Hr att jag har läst dom och 
jag tänker inte på dom bHckerna. Dom går in genom ena 
Hrat och ut genom det andra. Jag kan svara på dom frå
gorna som ställs till dom här bHckerna, mer är det inte." 

Men Mats läser inte enbart facklitteratur, utan han väl
jer även läsning som ren f'HrstrHelse: "Ja, i och med 
att jag läser såna här serietidningar och sånt. Det 
är ju också underhttllning bara. Det läser ju vnr och 
varannan person i Sverige." Vidare: "En krigsbok el-
ler nånting i den stilen. Det är mer såna här man kH
per i en kiosk, sån här billig litteratur. Jag går ju 
inte och lägger ner hundr;l. kronor på en bok, som jag 
kommer ntt läsa en gåne och slängn sen, bara f'Hr att 
jag tycker det ser snyggt ut i bokhyllan. Jag tycker 
sånn här billign bHcker, när det gäller såna här tom-
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ma ämnen som krig, sån här två och sjuttiofemkronors
bok kan vara lika bra som en hundrakronorsbok. ••• 
När jag ska ha en faktabok eller nånting, då går jag 
till bokhandeln och köper ett sånt exemplar som leom
mer att kunna hålla några år framåt." Mats handlar 
även böcker på varuhus: "Ja, om jag hittar en bok som 
jag tycker om, så handlar jag den var som helst. Det 
spelar ju ingen roll, platsen. Bara det blir en bra 
bok, och rttt den håller om jag vill ha den länge." 
Mats läser i huvudsak böcker som handlar om politik 
och om de idrotter han utövar. VidBre läser han lit
teratur om stenar och mineraler. 

Böcker den senaste månaden: "Lär dej sportdykning och 
så Sargasso, det är också en sån där tom bok om nåt 
monster i Sargassohavet. Och sen Åtta glas och så en 
del torrnna böcker, nu när jag inte har nånting att gö
ra. Då blir det att man tar första bästa bok och sät
ter sej och bläddrar igenom. Och sen en del faktaböcker 
som man tar fram en andra, tredje eller fjärde gång 
och läser om igen. För en vanlig bok läser man en gång, 
tycker jag. Sen så kan man den. Men en faktabok kan man 
läsa hur många gånger som helst." 

Läsning' under det senaste året: "När jag inte har nån
ting att göra, så tar jag en bok och börjar läsa den 
där boken och sen kanske jag lägger undan den boken och 
så tar jag en ny bok och börjar läsa. Det är ju nästan 
alltid böcker som ligger framme. Det senaste året - nej, 
jag kan inte säga alls hur mycket det rör sej om. Jag 
sätter inte ett streck varje gång jag har läst en bok." 

Mats tycker att arbetslösheten påverkar honom: "Jag blir 
mycket mer passiv, när jag inte har nånting att göra. 
Det blir ju det att man sover så länge som möjligt, för 
att dagen skall försvinna. Jag går upp klockan åtta och 
tittar i Boråstidningen om det finns någon ledig plats. 
Sen går jag och lägger mej igen och sover så länge som 
möjligt. Och sen åker jag ner till ston och letar efter 
något jobb och jagar omkring. Sen på kvällen sätter jag 
mej och börjar läsa en bok och så försöker jag somna 
så tidigt som möjligt •••• Jag vill ju gärna börja läsa. 
Det spelar ingen roll vad jag läser, på nån skola eller 
nånting 9 men det är just pengar jag måste ha." 

Läsning i dagstidning: ".Jag läser serierna och så lä.:.. 
ser jag jobb 9 om det finns några jobb, och så läser jng 
TV-programmen och sen bläddrar jag igenom sporten och 
tittar om det är någon rolig sport, och sen så läser jag 
om det är någon politisk händelse som har hänt i Sverige. 
Sånt där tomt prat, det hoppar jag över." 

Kvällstidningar: "Nej, när det finns en tidning o sa blädd-
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rar jag igenom den. Sen så beror det på om mina för
äldrar, om dom köper nån tidning eller ej, om det lig
ger nån tidning hemma eller inte. Jag går ju inte och 
köper några kvällstidningar0" 

Veckotidningar: "Ja, jag läser såna här herrtidningar 
som dom kallas, bläddrar i allt möjligt som ligger 
framme." Det Mats köper själv är herrtidningar och han 
nämner stopp och Lektyr. 

Mats får böcker i present: "Jag säger vilken titel. 
,Jag säger a t t jag har hi t ta t en bra bok, så kanske 
jag får den boken eller också får jag pengar så jag 
kan köpa den. Det är i princip att jag får den, för 
att jag har ju ingen egen inkomst, så jag får ju pengar 
av min mamma och pappa." Mats ger också själv bort 
böcker i present: "Ja, om det är nån som har önskat sej 
boken. Jag går ju inte och köper en bok som jag inte 
vet om personen gillar eller vill ha." Han har inte 
varit och är inte med i någon läsecirkel eller bokklubb. 

Biblioteksvanor 

Skolbiblioteket i gymnasieskolan: Där träffade Mats 
sina kamrater ibland. Han tittade på bibliotekets 
böcker men lånade sällan hem något: "Det hände ibland, 
när man hittade en bok som man behövde just för det 
ämnet i skolan. Då lånade jag hem, då går jag ju inte 
och köper en sån bok. Men annars så om det är en fakta
bok, så vill jag gärna äga boken, kunna stryka under 
i boken det jag vill veta och så kunna ta ned den efter 
en månad och leta reda på det ämnet eller den saken jag 
vill ha reda på." 

stadsbiblioteket: "Jo, dit gick man ju och tittade när 
det inte fanns nån bok i det ämnet, nåt uppslagsverk, 
när man behövde ett större uppslagsverk. Men när det 
f'inns böcker på skolbiblioteket är det bara onödigt att 
gå dit." Mats gick även till statsbiblioteket för att 
lyssna på musik, läsa läxor eller bara för att koppla 
av efter skolan. Efter gymnasieskolan har han inte be
sökt biblioteket: "Ne,j 9 det gör jag inte. Då skaffar 
jag mej böcker på annat håll. Då köper jag en bok i så 
fall," 

Biblioteket har ingen egentlig funktion för Mats. Det 
är en institution som hnn vet finns och som han vänder 
sig till i nödf'all: "Det har en funktion så, att jag 
vet att om jag behöver en bok och inte hnr några pengar, 
så kan jag ju gå up-p di t och låna. Ba.ra vetskapen att 
det är i:11te p<lnik om ,jag inte hnr någrn pPngnr ntt kö
pa boken för. Och så det, att jag kan gå upp dit när 
Jng- vi.ll och sV'i. i ett uppslagsverk. Det är ,iu brn pli 
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det sättet. Så bibliotek måste ju finnas." 

Bibliotekspersonalen: "Det är väl blandat. Ibland 
träffar man såna som hjälper en. Ibland träffar man 
såna som ungefär: 'Ni är bara här för att sno böcker, 
försvinn med er'. Så att det är helt olika hur man 
blir behandlad." 

:Hats tror inte att biblioteken skulle kunna fylla 
någon funktion för dem som går arbetslösa: "Nej, jag 
skulle inte gå till biblioteket om jag är arbetslös, 
bara för att fördriva tiden. Jag vet inte vad som skul
le behövas för att fördriva tiden för mej. Det enda 
jag kan göra är att arbeta, få pengar, det är det enda 
jag kan fördriva tiden med." 
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SAMMANFATTNING 

Av ett material på tio intervjuer kan man naturligtvis 
'inte dra några generella slutsatser angående arbetslös 
ungdom och deras situation. Och jag vill här endast 
sammanfatta den information som intervjuerna förmedlar. 
Kanske är det till nytta för nästa som griper sig an 
intervjuer med samma målgrupp. 

Hemmet och skolan 

I intervjuerna kan man skönja ett visst samband mellan 
hemmiljö och ungdomarnas utbildningsnivå. Det är endast 
IP 2 och IP 10 som har gått treåriga gymnasielinjer, 
och det är just dessa två som har föräldrar med intel
lektuella yrken. Båda har haft intellektuell stimulans 
och god ekonomi i hemmet. De ungdomar som inte fått 
samma stöd hemroifrån (t ex IP 3, IP 4, IP 7, IP 9) har 
också haft det svårare att finna sig tillrätta i skolan 
eller vara riktigt studiemotiverade. Tv~ ungdomar (IP 5, 
IP 7) vilkas föräldrar invandrat till ·sverige har båda 
haft svårigheter i skolan med att tillgodogöra sig un
dervisningen i svensk grammatik. IP 5 upplever det som 
ett kunskapsmässigt handikapp, när hon fUnderar på att 
studera vidare. De är uppvuxna i Sverige och har inga 
problem med att tala svenka. Men de har inte fått samma 
språkliga träning i hemmet som barn med svenska föräld
rar. 

Sammantaget har fem av ungdomarna gått någon gymnasie
linje. Ytterligare fyra hade börjat men avbrutit stu
dierna efter en kortare period. 

IP 2 9 IP 8 och IP 10 framhåller hur viktig lärarens roll 
är när det gäller att skapa intresse för ett ämne. En 
lärare kan i princip göra vilket ämne som helst intres
sant men också förstöra ett levande intresse som finns 
hos eleverna. 

Att vara arbetslös 

Deras besvikelse och känslan av hopplöshet kommer fram, 
när ungdomarna berättar om sina ständiga försök att kom
ma in på utbildningar eller att få ett arbete. Några av 
dem har målet utstakat. De vet vad de vill arbeta med 
och väntar på att kunna söka och förhoppningsvis bli an
tagna till utbildningen det gäller (IP 2, IP 8, IP 10). 
Andra har mötts av ideliga bakslag, både när det gäller 
att söka ett arbete eller till en utbildning (t ex IP 4, 
IP 7). IP 8 menar att det är viktigt att åtminstone ha 
ett mål och något att sträva efter. IP 6 är just i den 
belägenheten att hon är osäker om vad hon vill arbeta 
med och kan av den anledningen inte börja studera. 
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IP 6 och IP 9 har upplevt en speciell form av arbets
löshet, nämligen att vara anställda som sjukvikarier. 
Det har för IP 9 inneburit att hon kan ha varit utan 
arbete ett par månader i sträck. Båda har upplevt si
tuationen som mycket otillfredställande. Men det har 
inte funnits något annat arbete att få. IP 3 började 
på en gymnasielinje när hon inte fick något arbete. 
Men även hon är i praktiken arbetslös, eftersom hon 
knappast deltar i undervisningen och bara väntar på 
att få ett arbete. 

Intressen 

Åtta av ungdomarna har något speciellt som de är intres
serade av och som de är aktiva inom. De utövar någon 
form av idrott, tecknar, spelar något instrument eller 
är intresserade av fotografering för att ta några exem
pel. Av dessa är det sex som läser tidskrifter eller 
böcker i anslutning till sina intresseområden (IP 1, 
IP 6, IP 7, IP 8, IP 9, IP 10). 

Läsvanor 

En viss koppling mellan lässtimulans i hemmet och ung
domarnas läsintresse går att skönja i intervjumateria
let. Så t ex tycker IP 4 och IP 6 att de inte har fått 
någon uppmuntran till läsning, och de säger också klart 
ifrån att de inte är intresserade av att läsa, medan 
t ex IP 2, IP 8 och IP 10, alla läsintresserade, berät
tar a~ det finns mycket litteratur i hemmet och att de 
har fått stöd och uppmuntran från föräldrarna. Ett ly
sande undantag är IP 7 som helt på eget initiativ har 
utvecklat ett läsintresse och aktivt letat sig fram till 
litteratur av olika slag. Detta trots att han socialt 
sätt haft ett sämre utgångsläge: inget läsintresse i 
hemmet, han är den ende som uppger att ingen läst högt 
för honom, vidare har han haft svårigheter under skol
tiden. 

När det gäller tidningsläsning uppger samtliga att de 
läser någon dagstidning. Däremot är det ett passivt in
tresse för kvällstidningar och veckotidningar. Flera 
tycker att det är något man tittar i om föräldrar eller 
kamrater har köpt, men få handlar själva. Åtta av de 
tillfrågade läser serietidningar, men på samma sätt: de 
läser hos kamrater, men köper sällan själva. 

Det är svårt att uppskatta vilken betydelse svenskunder
visningen har för ungdomarnas läsintresse. Sex av de 
tillfrågade uppger att de är nöjda med den svenskunder
visning de har fått. IP 2 är till och med mycket belåten 
och menar att det var de inspirerande litteraturtimmarna 
som gjorde att hon började välja kvalitetslitteratur. 
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Men IP 8 och IP 10 riktar även en viss kritik, vad det 
gäller valet av litteratur i undervisningen. IP 10 
tycker att läsning av klassisk litteratur endast har 
sy:ftet att vara allmänbildande och saknar värde f'ör ho
nom ur varje annan aspekt. IP 8 menar att viss äldre 
litteratur kan kännas :främmande och svår att :förstå, 
och hon :föredrar att läsa nutidsskildringar. 

Sju av de tillfrågade tycker att de 
är arbetslösa och anger som :främsta 
ju så mycket mera tid :för läsning. 
hon blir så passiv av arbetslösheten 
re. 

läser mera när de 
orsak att de har 
Endast IP 9 säger att 
att hon läser mind-

Som ändrade läsvanor i övrigt uppger de :flesta att de 
inte längre läser ungdomsböcker, typ Kitty-böcker, 
hästböcker, spännande pojkböcker, och kärleksromaner, 
typ Allersromaner. IP 8 slutade alldeles att läsa när 
hon kom i puberteten och hon menar att det inte ansågs 
tufft bland kamraterna att läsa böcker. IP 1 säger att 
han har ändrat sin religiösa inställning och därför 
slutat att läsa religiös litteratur. 

Endast IP 3 uppger Allersromaner som huvudsaklig läs
ning. Den typen av litteratur verkar annars de :flesta 
ha kommit :förbi om de har ägnat sig åt sådan läsning 
och uppger att det är ett passerat stadium (t ex IP 2). 
IP 6 har läst några av Bernard Nordhs böcker och tycker 
att de saknar variation: ungefär att har man läst en 
har man läst alla. IP 8 och IP 9 tycker att många 
böcker, t ex kärleksromaner som de har läst, är över
drivna eller overkliga och :framhåller hur otillfreds
ställande det är att läsa sådan litteratur. Man vill 
kunna leva sig in i handlingen. Ett kriterium på en 
bra bok som de :flesta uppger är att den ska vara spän
nande. IP 2 sätter även värde på humoristiskt skriven 
litteratur. Förutom IP 3 läser även IP 7, IP 9 och 
IP 10 massmarknadslitteratur. 

Bokläsning :för att skaf':fa sig information inom ett ämne 
är det endast :fem som ägnar sig åt. Fyra ungdomar läser 
huvudsakligen skönlitteratur och :facklitteraturen har 
ingen eller en försumbar betydelse (IP 2, IP 3, IP 5, 
IP 8). 

Synpunkter på var man köper sina böcker är t ex att 
man handlar i varuhus eftersom det är så dyrt i bok
handeln {IP 7), eller man handlar i bokhandel efter-
som man kan :få råd och hjälp av utbildad personal (IP 8). 
Vidare att det inte spelar någon roll var man köper 
boken.,- Huvudsaken att man :får tag på vad man söker 
IP 1 O) • 
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Inte någon av de tillfrågade är med i någon bokklubb 
eller läsecirkel. 

Endast en (IP 10) väljer litteratur utifrån ett poli.:. 
tiskt engagemang. 

Biblioteksvanor 

Rent allmänt får man ett intryck av att skolbibliote
ket inte fyllt någon större funktion för ungdomarna. 
Endast IP 5 uppger att hon mera regelbundet lånade och 
läste bibliotekets böcker. IP 8, IP 9 och IP 10 lånade 
någon gång. Några tycker att biblioteket fungerade som 
uppehållsrum, där man träffade sina kamrater och spela
de spel. Några satt och läste läxor eller tittade i bib
liotekets böcker eller tidningar. IP 2, IP 5, IP 8 och 
IP 10 berättar att de ofta använde sig av stadsbibliote
ket när de arbetade med skoluppgifter och letade fakta 
i uppslagsverk. Vidare uppsökte de stadsbiblioteket för 
att lyssna på musik eller bara för att koppla av från 
skolan. Av dessa anser IP 8 och IP 10 att de inte läng
re behöver bibliotekets tjänster. Man har de böcker 
man behöver hemma (IP 2, IP 8)~ eller också köper man 
sina böcker (IP 1 O). Man har även den musik man tyclcer 
om i hemmet. IP 5 däremot saknar att hon inte längre 
har tillgång till något bibliotek på nära håll. 

Andra synpunkter på varför man inte gärna lånade hem 
böcker var att det var så besvärligt att lämna till
baka dem (IP 1, IP 6, IP 7) eller svårt att hitta bland 
bibliotekets alla hyllor och böcker (IP 6). 

Både IP 7 och IP 9 lånade tidigare på biblioteksfilial 
och lånade mycket. Men efter att de har flyttat till 
annan ort har de inte fått någon riktig kontakt med ett 
nytt bibliotek och båda köper sina böcker numera. Det 
är endast IP 1 som fortfarande går till biblioteket mera 
regelbundet. I viss mån även IP 2. 

Överlag tycker man att man har fått den hjälp man behövt 
av bibliotekspersonalen och man har blivit vänligt bemött. 

Några önskemål som framkom under intervjuerna var t ex 
mera information om nya böcker (IP 2), mera litteratur 
på fackavdelningarna (IP 1), och mera nya böcker på fi
lialbiblioteket (IP 8). 

Tre av de tillfrågade (IP 1, IP 6, IP 8) har förslag på 
alternativa biblioteksverksamheter inriktade på arbets
lösa. Fem av ungdomarna säger direkt nej på frågan om 
biblioteken kunde fylla någon funktion för dem· som går 
utan arbete. Detta negativa resultat tror jag till viss 
del beror på att frågan krävde en del tankemöda och det 
var då enklare att svara nej. 
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AVSLUTNING 

Det finns förmodligen stora grupper i vårt samhälle, 
vilka inte är betjänta av den traditionella biblioteks
servicen, som den ser ut idag. 

Ett sätt att få veta mer om dessa människors livssitua
tion är att helt enkelt gå ut och fråga dem om deras 
kulturella behov och om vad som ger innehåll och kvali
tet åt deras fritid. 

Ett annat sätt är att samarbeta med olika yrkeskårer 
som kommer i kontakt med grupper av människor, vilka 
är svåra att nå med den nuvarande biblioteksverksamhe
tene Så t ex kan man tänka sig ett utbyte av erfaren
heter med arbetsförmedlingarnas och fritidsgårdarnas 
personal för att få större kunskaper om arbetslösa ung
domars situation. 

Jag tror att många människor kan uppleva biblioteket 
som en stor, opersonlig och något skrämmande institu
tion. Ju större enheter desto ogästvänligare för lån
tagaren. Att komma in i det stora biblioteket och se 
mängden med böcker och hyllor framför sig kan lätt le
da till en känsla av osäkerhet och vilsenhet hos den 
ovane biblioteksnyttjaren. Och detta ger även några av 
ungdomarna uttryck för i intervjuerna. Mindre enheter 
skapar lättare förutsättningar för personliga kontakter 
mellan användare och personal. Det är ungefär samma för
hållande mellan de stora varuhusen och de små livsme
delsbutikerna, där de senare i regel upplevs som triv
sammare att gå in i och har en gemytligare atmosfär än 
de stora. 

En väg att nå eftersatta grupper kan vara att integre
ra den "rena" biblioteksverksamheten med andra aktivi
teter som är naturliga för dessa människor. I Stockholm 
har man redan gjort vissa försök med samverkansformer 
för bibliotek och fritidsgårdar.l 

När det gäller att nå arbetslös ungdom och kanske ung
dom över huvud taget får man nog tänka sig att ta ett 
rejält kliv ut ur sitt bibliotek och i stället vara 
där ungdomarna själva finns och visa att det där med 
bibliotek inte alls är så tokigt som det kan verka, och 
att biblioteken i själva verket har en hel del att er
bjuda och som just de skulle ha glädje av. 

1 Har biblioteket glömt tonåringarna? / Benny Henriksson 
••• - 1979. 
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SPECIALARBETE 

Hagström, K. : Läs ~ och biblioteksvanor hos arbets 
sökande ungdomar i Borås : 10 intervjuer . - Borås, 
1982. - 55 s. - ( Specialarbete l Högskolan i Borås . 
Institutionen bibliotekshögskolan, ISSN 0347- 1128 ; 
1982:40) 

Specialarbetet består av tio intervjuer med arbets 
sökande ungdomar i Borås. Det är tänkt att vara en 
~örsta del i en serie intervjuer med samma målgrupp. 

Intervjuerna genom~ördes i Arbets~örmedlingens loka
ler under två veckor i december 1981. Intervjuper
sonerna är mellan 16 och 19 år och har under någon 
period varit arbetslösa . Underlaget ~ör intervjuer
na består av ett antal ~rågor grupperade till olika 
områden: Hemmet, Utbildning, Arbets~örhållanden, 
Läsvanor och Biblioteksvanor. 

Sy~tet med arbetet är att öka ~örståelsen ~ör de 
arbetslösa ungdomarna, belysa deras svåra situa
tion och i en ~örlängning leda ~ram till alterna
tiva verksamhets~ormer inom biblioteken som bätt
re svarar mot dessa ungdomars behov. 

ÅÅ 

Hagström, Karin [1948 - ] 
Läs - och biblioteksvanor hos arbetssö 
kande ungdomar i Borås : 10 intervjuer 
l Karin Hagström. - Borås, 1982. - 55 s. 
- (Specialarbete l Högskolan i Borås. 
Institutionen bibliotekshögskolan, ISSN 
0347 - 1128 ; 1982:40) 
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