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Abstract  This master thesis is about amateur writing. To understand the 
writers needs and wishes about writing and access to information 
I have researched writing in a writing group. To answer my 
questions I have studied research literature and interviewed six of 
the members of the writing group. I also participated in their 
meetings for two years. The result of this study shows that writing 
had a therapeutic function for all of them in a period of their lives. 
The genre for this writing was mostly poetry and diary writing. 
To meet with other writers was the main reason for participating 
in the writing group. Furthermore, I have interviewed librarians in 
some libraries that have initiated writing activities. Most of the 
libraries focused on youths and even if it was the libraries that 
initiated the courses, they always involved a teacher experienced 
in writing. It seems that it was not a very high expense for the 
libraries to start writing courses.  

 

Nyckelord  kreativitet, skrivande, amatörskrivande, folkbildning, ungdomar, 
kvinnor, genus 
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…Ensam äger ingen språket. 

Alla har vi vår rätt 

till vår del av språkets jord. 

Också de som står och trampar 

långt borta vid språkranden, 

också de som lever på den magra heden, 

den ordfattiga utmarken! Också de hör hemma, här inne, 

 

på de fruktbara fälten 

där verkligheten växer, 

gräsrik och grönskande1 

 

 

                                                 
1 Key Åberg, Sandro, ur dikten Vem äger språket 
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1 Inledning och bakgrund 
Samhället runt omkring oss bli alltmer komplext och förändringar sker i snabb takt, 
samtidigt som tillgången till information ökar. För att vara delaktig i 
informationssamhället krävs att man behärskar både det muntliga och det skriftliga 
språket. Man bör också ha tillgång till information och strategier för att nå denna 
information.  

Biblioteket fyller en viktig funktion som en institution som ska värna om yttrandefrihet 
och demokrati. Genom biblioteket kan alla få tillgång till information och kunskap och 
det ses oftast som bibliotekets huvuduppgift idag, men synen på bibliotekens uppgift i 
samhället har varierat med tidsandan. Under 1970-talet såg man biblioteket som ett 
slags kulturhus medan man idag tenderar att fokusera på information och tillgång till 
datorer, Internetuppkoppling och databassökningar.  

En viktig demokratifråga är tillgången till språket och informationskompetens vilket är 
nödvändigt för att kunna vara delaktig i informationssamhället. I Demokratiutredningen 
skriver Anders Johnson  att ”Skriften fungerat som en kunskapskälla och väckarklocka”. 
Genom skriften har man lyft fram missförhållanden, nya idéer och fört vidare det 
kulturella arvet. Demokratiseringen av Sverige handlar mycket om erövringen av 
språket genom en kamp för tryckfrihet och för spridandet av läskunnigheten (SOU 
1998:134). 

I propositionen Kulturpolitik  skriver man att ”Språk är makt och de ungas möjligheter 
att vara med och forma det framtida samhället förutsätter att de har tillgång till ett 
levande språk” (1996/97:3 s.45). 

I Sverige har man genom kulturpolitiska satsningar på musikskolan fått många barn och 
ungdomar att spela olika instrument. Detta har sannolikt i förlängningen lett till att vi 
idag är ett framstående land internationellt sett när det gäller musik (Persson 2001). Det 
kan också vara så att vi har en enorm potential även i skrivandet. 

Det är många människor idag som sysslar med ett privat skrivande på olika sätt. Enligt 
Tjugo års kulturpolitk (SOU 1995:85 s.254) är det ca 20 % av befolkningen som under 
ett år skriver dagbok eller dikter. De flesta av dessa som skriver gör det också 
regelbundet.  

Mängder av människor studerar på skrivarkurser i olika former och man har även startat 
en författarutbildning på Göteborgs universitet. Detta kan man se som ett tecken på att 
man börjar anse att de som skriver kan utveckla skrivandet om de får stöd och respons 
från andra. Enligt Lars Furuland (1977 s.13) fick vi de professionella författarna på 
1800-talet och innan dess var det många i det bildade skiktet som var amatörskrivare. 
Det ingick i deras skolning att lära sig uttrycka sig skriftligt med sin tids litterära 
uttrycksmedel. De flesta författare var under den här perioden inte professionella 
författare utan utövade ett yrke som t ex ämbetsman, präst, lärare osv. Genom 
industrialismens genombrott började vi få yrkesförfattare i betydelsen att de försökte 
leva på sitt skrivande. Detta har också skapat en klyfta mellan kulturskapare och 
kulturkonsumenter menar Lars Furuland. 

Amatörskivandet i Sverige har en ganska lång historia enligt Lars Furuland (1977 s.14 -
15). Grunden finns redan i början av 1800-talets folkliga bildningssträvanden i 
studiecirklarna. De mer avancerade amatörskrivarna publicerade sig i lokaltidningarna 
och i folkrörelsens egna tidningar och tidskrifter. Även inom frikyrkorörelsen förekom 



 

8 

 

liknande publicistiska verksamheter. Under 1970-talet skedde en förnyad satsning inom 
bildningsförbunden och folkrörelserna på amatörismen. Men inom folkrörelserna har 
hela tiden en litterär amatörverksamhet levt kvar. Det som hände under 1970-talet var 
att amatöraktiviteterna ökade och att de märks mer utåt än tidigare. Amatöraktiviteterna 
visar sig alltid vara en motrörelse mot vad man upplever som ett alltmer centraliserat 
och standardiserat kulturutbud enligt Lars Furuland. 

På 1970-talet startade man seminarier och kursveckor (Furuland 1977 s.21) för 
författare vid Biskops-Arnö och Medlefors folkhögskolor. Biskops-Arnö har sedan 
vidareutvecklat "creative writing" traditioner från USA. Först med att föra vidare 
”creative writing” traditionen från USA var litteraturvetenskapliga institutionen vid 
Uppsala Universitet, som 1975 startade en kurs i skapande svenska (Furuland 1977 
s.22). Man kunde också se att amatörtävlingar i skrivande fick mängder av bidrag vilket 
innebär att det fanns ett stort intresse för skrivande redan då menar Furuland. 

Att kursverksamheten idag är omfattande när det gäller skrivande och litteratur kan man 
se genom att bara öppna studieförbundens kataloger eller genom att studera 
Folkhögskolornas utbud. Studieförbunden ordnade 6 000 cirklar med mer än 53 000 
deltagare år 1993/94 i ämnena litteraturhistoria och skönlitteratur. (SOU 1995:85 s.256)  

Det har också blivit allt vanligare att bibliotek idag ordnar skrivarkurser främst för 
ungdomar. Skrivarkurser kan vara ett sätt att locka barn och ungdomar men även vuxna 
till biblioteket och till kontakt med böcker och läsande. Att delta i en skrivarcirkel på 
biblioteket kanske kan göra att man upptäcker både sin egen uttryckskraft och vad 
biblioteket har att erbjuda.  

Min erfarenhe t av eget deltagande i skrivarcirklar är att skrivandet tillsammans med 
andra har en stor betydelse för att utveckla skrivandet, vilket jag också har sett hos 
andra som jag har mött på olika skrivarkurser. Skrivandet tillsammans med andra är en 
aktivitet som tillför mycket till själva skrivandet, det ger en större möjlighet att 
utvecklas i och genom skrivandet. Att skriva är att formulera tankar och upplevelser och 
detta bör vara en aktivitet som alla har möjlighet att delta i. 

1.1 Syfte och problemformulering 
I Kulturutredningen säger man att kulturen fyller många funktioner och att den i vidaste 
mening ger människor en del av deras identitet, möjlighet till personlig utveckling 
genom att uttrycka sig på olika sätt och att använda sin kreativitet. Genom kulturen får 
människor medel att uttrycka sig, att påverka och förändra (SOU 1995:84 s.40-41).  

Att behärska språket i betydelsen av att kunna läsa och uttrycka sig via skrift är något 
som idag betraktas som oerhört betydelsefullt. I Kulturutredningen har man 
uppmärksammat detta och säger att det är en förutsättning att behärska det svenska 
språket för att ta sig in och verka i samhället (ibid. s.181). Man skriver också att språket 
har en funktion som identitets- och kulturbärare och är avgörande för den enskildes 
möjlighet till utbyte av tankar och idéer. Man vill ”... värna det svenska språket och 
sträva efter att stärka dess ställning”(ibid. s.461), för att människor ska ha möjlighet att 
vara en aktiv medborgare i samhällslivet och att delta i föreningsliv och inte minst för 
att uttrycka sina egna tankar och upplevelser. 

I förslaget till bibliotekslag i propositionen Kulturpolitik skriver man: ”Folk och 
skolbiblioteken skall ägna särskild uppmärksamhet åt barn och ungdomar genom att 
erbjuda böcker, informationsteknik och andra medier anpassade till deras behov för att 
främja deras språkutveckling och stimulera till läsning.” (Prop. 1996/97:3 9 §). 
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Syftet med min uppsats är att undersöka amatörskrivandet. Detta gör jag dels genom 
litteraturstudier och dels genom två egna undersökningar. Jag har undersökt 
skrivarklubben, som jag i min uppsats benämnt Skrivarna, och deras verksamhet. De är 
av intresse av det skälet att de har haft en skrivarverksamhet som pågått under flera år 
och att de är så gott som självgående. De är också intressanta p g a att de inte befinner 
sig i någon lärande miljö med en naturlig koppling till bibliotek. 

Gruppen har ingen formell lärare utan en slags ledare/ordförande och jag tycker att det 
därför är intressant att studera hur deras skrivarmöten ser ut och vad som håller samman 
gruppen. De har ju genom detta sätt att organisera skrivarmötena en mycket större 
möjlighet att påverka verksamheten och styra in den på det som de själva känner är 
intressant. De är också en grupp som inte har en självklar anknytning till bibliotek 
genom deltagande i en utbildning och därför är det intressant att undersöka vilket 
förhållande de har till bibliotek och hur de söker information. 

I klubben binder man inte upp sig till skrivande i någon slags kursform, eller kräver 
närvaro varje gång. Trots att gruppen är så löst sammanhållen har det visat sig att det 
skapats en kärngrupp av människor som träffas och som får ut något av skrivande i 
gruppen. Jag vill också undersöka gruppens informationsstrategier och hur de ser på 
bibliotek, om de använder bibliotek när det gäller att söka information eller om de 
använder sig av andra informationskällor. En viktig strategi i informationssökandet är 
läsandet, och därför undersöker jag läsvanorna i klubben. Jag tar även upp några teorier 
kring läsande. 

Jag vill också visa exempel på hur en skrivarverksamhet kan vara upplagd på ett 
folkbibliotek. För att få svar på denna fråga har jag använt den litteratur om ämnet som 
funnits och jag har även gjort egna intervjuer med bibliotekarier på folkbibliotek där 
man genomför någon form av skrivarverksamhet. 

För att öka förståelsen för skrivandet tar jag upp några teoretikers tankar kring 
skrivande, kreativitet och genusaspekter av skrivande.  

Mina frågeställningar är följande: 

• Hur förhåller sig amatörskrivarna i skrivarklubben Skrivarna till sitt skrivande, 
till bibliotek och information? 

• Hur kan skrivarverksamhet se ut när den anordnas på svenska folkbibliotek? 
 

1.2 Begreppsdefinitioner 
Jag tar i detta kapitel upp en del begrepp som jag behand lar i uppsatsen. Dessa begrepp 
kan ha olika innebörd eller nyanser och jag försöker här klargöra hur de används i min 
uppsats. 

1.2.1 Kreativt skrivande  

Begreppet använder jag istället för det engelska ”creative writing”. Med kreativt 
skrivande menar jag att man fokuserar på att formulera och skriva för sig själv eller en 
liten grupp. Man har inte fokus på att skriva för en publik, även om det kan ske i 
förlängningen. Skrivandet sker också i en liten grupp och oftast med en ledare. 
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1.2.2 Processkrivning 

Processkrivande är huvudsakligen en metod som används inom skolan. Man utgår ifrån 
skrivandet som en process där eleverna skriver en text och får kritik på den för att sedan 
arbeta vidare på texten. Under kapitlet processorienterat skrivande i min uppsats 
förklarar jag detta mer utförligt. 

 

1.2.3 Information 

Med information menar man enligt Nationalencyklopedin det meningsfulla innehållet 
som överförs vid kommunikation. Begreppet kan också innebära att man fokuserar på 
själva meddelandet och dess innehåll. Man kan också ha ett användarperspektiv och 
man kan då mena att information uppstår när ett meddelande tolkas av mottagaren. 
Information är beroende av en mottagare. 

Michael Buckland (Buckland 1991 s.3) menar att begreppet information kan användas 
på tre olika sätt: 

1. Information-as-process 

Vad någon vet förändras när han eller hon blir informerad. Information är då ”The 
action of informing...”. Att bli informerad menas vanligen att veta mer om något 
men inte nödvändigtvis. Ett meddelande kan motsäga ett tidigare och lämna någon 
i större ovisshet ( Buckland 1991 s.39). 

2. Information-as-knowledge 

Buckland (Buckland 1991 s.41- 42) menar att man tror ibland att information är 
antingen sann eller falsk, och att information ska skiljas från disinformation eller 
att information inte är information om den inte är sann. Men man tenderar att 
acceptera information som sann om konsekvenserna är till fördel eller åtminstone 
inte skadliga för den egna personen. Kunskap är alltså baserad på tro menar 
Buckland. 

3. Information-as-thing 

Objekt, data eller dokument, kan refereras till som information eftersom de är 
informativa. För att kunna kommunicera kunskap, tro och åsikt måste de 
uttryckas, beskrivas och representeras i någon fysisk form, som signal, text eller 
kommunikation. Varje sådant uttryck är ”information as a thing” enligt Buckland 
(Buckland 1991 s.43). 

I denna uppsats använder jag begreppet information i betydelsen information som 
process. 

1.2.4 Kultur 

Begreppet kultur kan definieras på olika sätt. Raymond Williams menar att kultur är ett 
av de mest komplicerade begreppen i det engelska språket (Williams 1976 s.76-82). 
Begreppet har inneburit olika saker genom historien men idag kan man urskilja tre olika 
definitioner  

1. En intellektuell, andlig eller estetisk process eller utveckling,  

2.  Ett sätt att leva, ”A way of life”, hos ett folk, en period eller en grupp,  
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3.  En estetisk eller intellektuell aktivitet. Den vanligaste användningen är enligt 
Williams att man med kultur menar musik, litteratur, måleri, skulptur, teater 
och film. Kulturdepartementet använder oftast begreppet i den betydelsen.  

I propositionen Kulturpolitik  ser man kultur som att den har ett egenvärde och inte i 
första hand ett nyttovärde. Det kulturbegrepp som ligger till grund för propositionen är 
inte direkt inriktat på den estetiska betydelsen, utan är influerat av det 
socialantropologiska kulturbegreppet, dvs. definitionen under b) ovan. Avgränsningen 
av kulturbegreppet i propositionen kan ha att göra med den praktiska 
ansvarsfördelningen inom politiken (1996/97:3). 

Antropologen Arne Martin Klausen har formulerat ett beskrivande kulturbegrepp och ett 
värdeorienterat kulturbegrepp (i Vestheim 1995 s.28-29). Med det beskrivande 
kulturbegreppet definieras kultur som de ”idéer, värden, regler, normer, koder och 
symboler som en människa övertar från den föregående generationen, och som man 
försöker att förmedla vidare- oftast något förändrat - till nästa generation” (min 
översättning). Med det värdeorienterade kulturbegreppet menar han tankar om vad som 
är bra/dåligt osv. Man avgränsar då kultur till materiella eller immateriella produkter 
som placeras innanför ett område där de kan vara föremål för en estetisk värdering. Det 
är detta kulturbegreppet som ligger till grund för kulturpolitiken och därför varierar det 
också mellan olika länder vad gäller det kulturpolitiska stödet, menar Geir Vestheim. 

I min uppsats använder jag begreppet kultur i den estetiska betydelsen. 

1.2.5 Amatör 

Harry Hillman-Chartrand och Claire Mc Caughey (i Vestheim 1995 s.31-32) skriver om 
tre olika typer av konst; professionell konst, amatörkonst och kommersiell konst. I alla 
typerna av konst finns en upphovsman, konstnären som gör en produkt, och konstverket 
befinner sig i ett förhållande till en stor eller en liten publik. 

 

Relationen mellan producenten, produkten och publiken kan framställas i en trekant: 

  

 

 

 

 

Amatörkonsten menar Hillman-Chartrand och Mc Caughey har sin huvudförankring i 
relationen mellan producent och produkt och det viktigaste för amatörkonstnären menar 
de är det skapande arbetet. ”Amatörkonstnären drömmer inte om att skapa det stora 
verket, men arbetar terapeutiskt i förhållande till sig själv” (Vestheim 1995 s.32 ;min 
översättning). Publiken är ofta en mindre krets av vänner och bekanta och de 
kommersiella aspekterna är inte viktiga i amatörkonsten. 

Jag använder begreppet amatör för att skilja på människor som är professionella och kan 
leva på sitt skrivande och de som är amatörer och skriver för sin egen skull. Dessa 

Producent 

Produkt Publik 
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amatörer har vanligtvis inte några ambitioner att bli publicerade eller känner sig ännu 
inte mogna för offentligheten. 

1.3 Sökvägar till informationen 
Jag har till en början använt mig av databaser som Libris och Gunda där jag sökt på 
begrepp som skrivprocess, processkrivning, kreativt skrivande och ”creative writing”. 
Jag har även använt olika kombinationer av information, kultur, språk, genus, män och 
kvinnor. Jag har också använt mig av databaser vid Göteborgs Universitetsbibliotek och 
Borås Högskolebibliotek. De databaser jag använt mig av är LISA, Eric, Institut for 
science Information, KULPOL och Kvinnsam. Dessutom har jag sökt vidare genom att 
använda referenslistorna i den litteratur jag hittat. Jag har också låtit mig inspireras av 
sådant av intresse som jag mött i livet under tiden jag arbetat med min uppsats. 

1.4 Disposition 
Kapitel ett är en inledning och tar upp bakgrunden till undersökningen. 

Kapitel två är ett metodkapitel som tar upp den teoretiska bakgrunden och hur 
uppsatsens undersökning har gjorts.  

Kapitel tre och fyra är teoriavsnitt och handlar om amatörskrivande i olika former. 
Kapitel fyra går lite djupare in i skrivandet som uttrycksform och tar upp sådant som 
meningskapande och kreativitet för att få en djupare förståelse för det skrivande som 
man sysslar med i skrivarklubben Skrivarna. Ett kapitel tar även upp barn och 
ungdomars skrivande genom att hänvisa till Kenneth Kochs arbete med barn och unga 
där han lär barnen att upptäcka glädjen i att uttrycka sig genom det skrivna språket. I 
detta kapitel behandlas även skrivande och genus. 

Kapitel fem behandlar skrivarverksamhet på folkbibliotek, och bygger på dels 
sekundärlitteratur och på en egen liten telefonundersökning om skrivande på bibliotek. 
Detta p.g.a. att det inte fanns mycket skrivet material att tillgå. 

Kapitel sex handlar om olika informationsstrategier där läsande är en strategi som 
används av Skrivarna. Här behandlas Appleyards teori  om läsandets olika stadier i 
livet. 

Kapitel sju redovisar resultat och analys av intervjuundersökningen med Skrivarna. 

Kapitel åtta tar upp diskussioner och slutsatser från det teoretiska materialet och de 
praktiska undersökningarna. 
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2 Metod 
Min undersökning består av litteraturläsning och en egen undersökning. Under detta 
metodavsnitt kommer jag att ta upp en del av den kunskapsteoretiska bakgrunden till 
forskning och metodval för att sedan gå in mer konkret på hur jag själv har gått tillväga. 
Jag använder mig av N. Gilje & H. Grimens Samhällsvetenskapens förutsättningar 
(1992) när det gäller den kunskapsteoretiska bakgrunden. När det gäller metod använder 
jag Steinar Kvales Den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale 1997). Jag har i min 
uppsats valt att använda mig av ett hermeneutiskt betraktelsesätt. Gilje & Grimen (1992 
s.177) menar att hermeneutiken ”är relevant för samhällsvetenskaperna därför att en hel 
del av dessa ämnens datamaterial består av meningsfulla fenomen, exempelvis 
handlingar, muntliga yttranden och texter”. I min undersökning använder jag till en del 
muntliga källor eftersom det jag vill undersöka inte finns tillgängligt som färdiga 
forskningsresultat. Mitt tillvägagångssätt bygger på att jag tolkar det material jag fått 
fram och detta gör jag utifrån den förförståelse jag har. 

2.1 Kunskapsteoretisk bakgrund 
Min undersökning syftar till en ökad förståelse och för att nå fram till denna använder 
jag mig av vetenskaplig litteratur, politiska styrdokument, intervjuer och deltagande 
observation. Jag använder mig av ett hermeneutiskt tolkningssätt vilket innebär att vi 
som sociala aktörer ständigt tolkar olika meningsfulla fenomen och att 
forskningsprocessen kan ses som en tolkningsprocess. 

Som samhällsforskare tolkar man människors tolkningar och förståelse av sig själva och 
andra. Det finns olika traditioner inom samhällsforskningen om hur man ska förhålla sig 
till det. För att förstå människors handlingar måste man förstå hur de själva tolkar 
världen (Gilje & Grimen 1992, s.180-181). För att göra detta har jag utfört intervjuer 
med medlemmarna i skrivarklubben Skrivarna med syftet att få svar på min 
frågeställning. 

 Hermeneutiken tar upp en annan viktig aspekt i forskningssitua tionen nämligen att vi 
alltid bär med oss en förförståelse av världen och av olika fenomen. Förförståelsen är 
inte något vi kan bortse ifrån utan den är viktig för att vi överhuvudtaget ska kunna 
förstå ett fenomen. Utan sådana idéer skulle vår undersökning inte ha någon riktning. 
En förförståelse består av språk och begrepp, trosuppfattningar och föreställningar om 
världen och slutligen de personliga erfarenheterna, och det är detta vi tar med oss in i en 
interaktion med andra och i försöken att tolka. Samhällsforskare och uppsatsskrivare 
skiljer sig naturligtvis inte från andra människor i det avseendet och jag kommer i 
uppsatsen att försöka formulera den förförståelse jag har med mig vad gäller skrivande 
(Gilje & Grimen 1992 s. 184-187). 

Förförståelsen grundar sig på den egna erfarenheten. Min egen förförståelse grundar sig 
på att jag själv skrivit en hel del och deltagit i skrivarkurser och skrivarcirklar. Jag är 
också med och jobbar med en tidskrift som fokuserar på amatörskrivande. Detta har 
säkert gjort att jag har vissa föreställningar med mig när jag började undersökningen. 
Jag har t ex en idé om att skrivandet har en stor betydelse för de människor som utövar 
det både på ett psykologiskt och socialt plan. En annan idé som jag har är att skrivandet 
kan hjälpa människor att bearbeta problem och att komma vidare i sitt liv. Jag ser alltså 
skrivandet som något annat än att få texter publicerade och lästa av en publik.  

Anthony Giddens menar att samhällsvetenskaperna bygger på en dubbel hermeneutik 
genom att ” de måste förhålla sig till en värld som redan är tolkad av de sociala 
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aktörerna”. (Gilje & Grimen 1992 s.181) Samhällsvetarna måste tolka aktörernas 
handlingar genom att använda ett samhällsvetenskapligt språk med teoretiska begrepp. 
Forskaren måste ”gå längre än de sociala aktörernas självuppfattning" menar Giddens. 

Ett annat viktigt begrepp inom hermeneutiken är vad man kallar ”den hermeneutiska 
cirkeln”. Med det menar Gilje & Grimen ”…att all forskning består av ständiga rörelser 
mellan helhet och del, mellan det vi ska tolka och vår egen förförståelse. Hur delen 
tolkas är beroende av hur helheten tolkas, och hur helheten tolkas är beroende av hur 
delarna tolkas”. (Gilje & Grimen 1992 s.191). Detta sätt att tolka mina resultat har jag 
försökt använda mig av i denna uppsats. 

När jag sökte metod för mina intervjuer var jag medveten om att metod inte är något 
objektivt och neutralt utan att den kan fungera styrande, som Holme & Solvang (1997) 
skriver. Den kvalitativa ansatsen präglas av närhet till deltagarna i undersökningen och 
forskaren strävar efter att sätta sig in i den undersöktes situation. D v s man strävar som 
forskare efter att se fenomenen inifrån och syftet med detta är att skapa en djupare 
uppfattning av det man studerar (Holme & Solvang 1997 s.92). I min undersökning är 
det just det jag är ute efter, dvs. att gå på djupet med intervjuerna för att komma fram till 
en förståelse snarare än att förklara något i siffror, vilket man oftast gör i den 
kvantitativa intervjun. 

Steinar Kvale (1997) tar upp den halvstrukturerade livsvärldsintervjun, vilken han 
definierar som ”en intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den intervjuades 
livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna fenomenens mening” (ibid. s.13). 

Han menar att forskningsintervjun bygger på det vardagliga samtalet, även om frågorna 
är mer omsorgsfullt utformade och lyssnandet är mer lyhört. Samtalet är ett gammalt 
sätt att förvärva kunskap men har mest hört hemma inom humaniora. Först på senare tid 
har en gemensam kunskapsbas växt fram för den kvalitativa forskningsintervjun (ibid. 
s.13-16). 

När det gäller den kvalitativa intervjun finns få standardiserade regler eller konventioner 
och intervjuforskning är ett hantverk och det kan bli till konst om det bedrivs på rätt 
sätt, menar Kvale. Den kvalitativa intervjun är ostrukturerad i betydelsen att det finns få 
förstrukturerade procedurer och många metodologiska avgöranden måste göras under 
själva intervjun (Kvale 1997 s.19-20). 

Det innebär också att det ställs högre krav på intervjuaren när det gäller kvalitativa 
intervjuer. Han/hon måste vara öppen för nya oväntade fenomen och även vara kritiskt 
medveten om sina egna antaganden och hypoteser (ibid. s.42). Jag har funnit att den 
kvalitativa metoden är mest lämpad för min undersökning, dels pga. att jag vill gå mer 
på djupet istället för att få fram kvantitativa fakta. Gruppen jag undersöker är också 
ganska liten och jag anser att den kvalitativa metoden därför lämpar sig bäst. Det är 
möjligt att den kvalitativa intervjumetoden har gjort att svaren inte alltid följer samma 
spår hos de intervjuade. Under intervjun kommer de in på olika ämnen som för dem är 
viktiga i förhållande till frågan jag ställer. Men jag tror att det är något man får räkna 
med i en kvalitativ intervju. Alternativet med t.ex. ett frågeformulär ansåg jag vara 
alldeles för styrande och man skulle då också ha svårt att fånga upp det individuella. 
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2.2 Urval till intervjuundersökningen 
I mitt urval av litteratur har jag sökt inom aktuell forskning och från statliga 
utredningar. Skrivargruppen i min undersökning har jag valt för att få svar från 
deltagare som inte är knutna till bibliotek genom en lärandemiljö. Den grupp jag valt är 
en skrivarkubb som jag kallar Skrivarna. Jag fick reda på gruppens existens genom en 
läsarcirkel jag deltog i under en tid. Självklart finns flera olika former av skrivande 
tillsammans med andra, t ex studiecirklar och skrivarsällskap. Men jag har valt min 
grupp utifrån att den är löst sammansatt organisatoriskt, genom att den inte har formen 
av något bindande medlemskap eller något krav på att medlemmarna ska betala någon 
avgift, inte heller finns det någon formell lärare. Jag har tänkt mig att det sättet att skriva 
tar hänsyn till deltagarnas behov på ett annat sätt än t ex en skrivarcirkel med en formell 
lärare. Det är naturligtvis möjligt att det inte förhåller sig på detta viset men det får 
undersökningen utvisa. 

En annan orsak till att jag valt den aktuella gruppen är att jag har en föreställning om att 
den är sammansatta av olika typer av människor med olika bakgrund, utbildning, vanor 
och intressen, eftersom de inte riktar sig till någon speciell kategori eller åldersgrupp. 
Gruppen består också av både män och kvinnor vilket är en förutsättning för att få svar 
på min fråga om eventuella genusskillnader i skrivandet. 

För att materialet inte ska bli ohanterligt stort har jag begränsat antalet intervjuer till sex 
stycken, varav tre kvinnor och tre män för att få en jämn könsfördelning. Dessa hör 
också till dem som har varit med i Skrivarna under en längre tid. Man kan säga att de 
hör till ”kärngruppen”. 

2.3 Deltagande observation 
För att söka svar på min frågeställning använder jag en kombination av olika metoder. 
För att undersöka amatörskrivarnas eget skrivande bestämde jag mig för att använda en 
kombination av observation och kvalitativa intervjuer. Jag har tidigare studerat 
socialantropologi och inom den disciplinen använder man den deltagande observationen 
som en metod för att få fram fakta som inte finns nerskrivna. Här använder jag 
deltagande observa tion för att få inblick i skrivarklubbens verksamhet. Observationen 
sker öppet, d v s deltagarna vet om att jag skriver en uppsats om skrivande och att jag 
därför är med på deras skrivarmöten. Mitt syfte med observationen är inte direkt att 
skärskåda vad som händer på skrivarmötena utan snarare att komma närmare deltagarna 
och att utöka min förståelse för vad som händer i skrivargruppen för att sedan kunna 
fördjupa mina frågeställningar. Jag har också tagit ställning till om jag skulle delta i 
observationen på ett aktivt eller ett passivt sätt. Pål Repstad, som är sociolog och har 
arbetat mycket med kvalitativ forskning, skriver att en total passivitet från forskarens 
sida kan skapa osäkerhet hos aktörerna. Och att vara sluten och passiv som forskare 
innebär inte att man inte påverkar forskningssituationen, utan detta kan tvärtom skapa 
en dålig grund för kommunikationen. Forskningssituationen består av människor som 
går in i en relation till varandra och forskaren är inte enbart forskare och aktörerna inte 
enbart aktörer. Därför gäller det att hitta en balans i det sociala samspelet (Repstad 1988 
s. 35). 

Bästa sättet att skapa denna balans och att få observationen att bli naturlig anser jag vara 
att delta på samma förutsättningar som de andra i gruppen. Därför har jag försökt att 
närvara vid så många skrivarmöten jag har kunnat under ca två års tid och att delta i 
samma övningar som de andra deltagarna. Jag har även deltagit i diskussionerna och 
meningsutbytena som uppstått och varit med i klubbens antologi som har getts ut en 
gång om året. Det är möjligt att detta i sin tur påverkat undersökningen när det gäller 
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mina intervjufrågor, men jag anser att det tillvägagångssättet ändå är bättre än att delta 
som en passiv iakttagare, och detta hade säkert också påverkat undersökningen, kanske 
på ett negativt sätt som Repstad skriver. 

2.4 Intervjuer  
Jag har valt att göra en kvalitativ strukturerad intervju, d.v.s. jag använder mig av 
färdiga frågor, men är också öppen för ev. följdfrågor. Under intervjun har jag fört 
stödanteckningar som jag sedan skrivit ut direkt när intervjun varit avslutad. 
Intervjuerna har tagit ca 1 ½ timme och jag har avsatt tid efter intervjun till 
renskrivning. 

 Anonymitet är ett måste för deltagarna i undersökningen. För att ge deltagarna i 
undersökningen full anonymitet har jag valt att ändra namn både på skrivargruppen och 
på deltagarna. Detta innebär också vissa begränsningar för de som tar del av min 
uppsats, som att de t ex inte kan gå in och titta på skrivarklubbens hemsida eller läsa 
inlägg av skrivargruppens deltagare. Men det är ändå inte syftet med undersökningen 
även om det skulle kunna vara intressant och roligt. Men vissa skrivarövningar har jag  
bifogat i en bilaga. 

I min strävan efter tillförlitlighet i intervjusvaren har jag använt mig av en del strategier 
som Bengt-Erik Andersson som är utvecklingspsykolog rekommenderar (Andersson 
1994). Dessa är att börja med en instruktion där syftet med undersökningen och hur den 
ska användas förklaras för dem som ska intervjuas. De intervjuade har informerats om 
att de är anonyma och likaså hur urvalet gått till. Jag har också gett dem 
intervjufrågorna i stora drag så de hinner tänka igenom hur de ska svara. Jag skickade 
frågorna till de två första intervjuerna men det visade sig tyvärr bli problem med detta 
eftersom jag tyckte att den första intervjun inte blev naturlig. Till de följande fyra 
intervjuerna talade jag istället om i stora drag omkring vad frågorna skulle komma att 
kretsa.  

När det gäller själva intervjun bör man använda ord och begrepp som den intervjuade 
förstår. Man ska inte heller styra svaren. Detta kan man undvika genom att tydligt 
framhålla att det finns olika åsikter i frågan och att det är den intervjuades egna åsikter 
som är det intressanta och att det inte finns något ”rätt” svar på frågorna. När det gäller 
genomförandet av intervjun har jag använt mig av tratt-tekniken, d v s att börja med en 
allmän fråga och gå till mer specifika, och själva intervjun börjar med frågor som är 
lätta att svara på.  

Jag har undvikit ledande frågor och har även använt mig av vad Bengt-Erik Andersson 
(ibid.) kallar probes, d v s olika ”knep” för att få fram så mycket information som 
möjligt. Med knep menar jag då t.ex. att göra pauser så att den som intervjuas har 
möjligheter att tänka efter, att ge uppmuntran och visa att jag är intresserad av svaren, 
och sträva efter att tydliga och klargörande svar. Detta för att intervjun bygger på att 
kommunikationsprocessen fungerar. Den som intervjuas behöver få bekräftelse och 
uppskattning. När den som intervjuar skriver ner svaren kan denna process försvåras. 
Men eftersom jag har en bra kontakt med medlemmarna i skrivgruppen bedömde jag att 
det ändå bör fungera med att skriva ner svaren direkt under intervjun. Vilket också 
visade sig stämma. Direkt efter intervjuerna har jag renskrivit anteckningarna. 
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2.5 Tillvägagångssätt 
I detta kapitel redovisar jag hur jag gått tillväga med min undersökning. En viktig del i 
min undersökning är även litteraturstudierna som redovisas tillsammans med resultatet 
av intervjuerna. 

2.5.1 Deltagande observation 

 Denna metod använder man för att få förstahandskännedom om ett samhälle eller en 
grupp (Björklund & Hannertz 1983, s.14-15). I den deltagande observationen strävar 
fältarbetaren efter att vara delaktig i samhällets eller gruppens pågående liv och genom 
att se och lyssna sig till kunskap. Detta är en viktig metod när man ska forska om det 
som antas vara okänt. En socialantropolog kan kombinera den deltagande observationen 
med tex. djupintervjuer eller livshistorier m m Den deltagande observationen används 
ofta som en grund för dessa menar Björklund och Hannertz.. 

Under två års tid har jag följt skrivarklubben Skrivarna och deltagit i deras 
skrivarmöten. Jag fick reda på verksamheten av en deltagare i en läsecirkel jag varit 
med i. Jag kände ingen i skrivarklubben innan undersökningen började och jag har 
ingen personlig relation till någon i gruppen. Klubben har haft möten med ca två 
veckors mellanrum och jag har närvarat på de möten jag haft möjlighet till. Mötena har 
skett oftast hos ”ledaren” men även hos andra medlemmar i klubben. Två gånger har vi 
även varit hemma hos mig. Jag har deltagit som en i klubben, varit med i de olika 
skrivövningarna, deltagit med texter i antologin som klubben gett ut vid två tillfällen. 
Jag har även deltagit i vissa sociala sammankomster där umgänget stått i centrum som 
Gustav Adolfs- och våffeldagsfirande men också en Poetryslam tävling när en av 
medlemmarna deltog. Detta har jag gjort för att få en bra utgångspunkt till mina 
intervjufrågor. Jag har inte fört några anteckningar i samband med sammankomsterna 
pga. att jag anser att det skulle vara alltför utlämnande för deltagarna i klubben, och 
dessutom skapa distans. Jag anser däremot att det är lättare att ställa de viktiga frågorna 
om man har en viss förståelse för vad som sker i gruppen. I början av min 
forskningsprocess berättade jag varför jag deltog i klubben och mitt syfte med 
undersökningen. Mitt syfte med den deltagande observationen har varit att lära känna 
verksamheten bättre för att kunna ställa relevanta frågor i intervjuerna. Vissa 
observationer har jag dock gjort när det gäller själva skrivövningarna. Jag förklarar 
dessa kortfattat för att man ska kunna förstå vad de som jag intervjuar refererar till. Man 
har under de observationer jag gjort använt sig av några olika metoder, där den 
vanligaste är en slags stafettskrivande. Denna övning förekommer i olika former, dels 
som diktskrivande och dels som en kortare berättelse. Med stafettskrivande menas att 
varje deltagare börjar skriva på ett papper som sedan skickas runt och alla skriver vidare 
på varandras berättelse eller dikt. Exempel på denna typ av skrivuppgift finns bifogad 
under bilagor. 

En annan övning har varit att alla skriver olika ord på en lapp, dessa läses sedan upp och 
orden ska sättas samman till en dikt, en lång mening eller en kort berättelse. En annan 
övning är att skriva utifrån en genom slumpen framtagen mening i en bok. Meningen 
bildar första meningen och sedan fortsätter man att skriva en dikt eller en berättelse 
utifrån den. En annan övning som återkommit har varit att skriva om föremål i det rum 
man befinner sig. 

Vid något tillfälle har man också haft en uppgift att skriva till nästa gång. Men detta har 
inte fungerat så bra, kanske p g a. att skrivandet blir mer kravfyllt då. En gång per år 
sammanställer man också en antologi med texter från klubbens medlemmar. När 
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antologin släpptes år 2002 ordnade man också ett releaseparty där man umgicks och 
läste upp texter. 

Det har också visat sig att vissa av medlemmarna även gått med i ”den seriösa” 
gruppen. Den började som en parallell skrivarverksamhet också på helt fristående 
grund. Denna grupp startades av en av deltagarna i Skrivarna. Den består nu av tidigare 
deltagare från skrivarklubben och andra som kommit till utifrån. De kallar sig själv för 
”den seriösa” gruppen p g a. att de lägger mer vikt vid själva skrivandet är Skrivarna. 
De har tex. Uppgifter som de skriver till varje gång och sedan kritiserar de varandras 
texter. 

Det visade sig att sammansättningen av gruppen ändrade sig mycket under den tid jag 
deltog. Deltagarna kom och gick och tillslut formerades en slags kärngrupp som 
fortsatte att träffas under längre tid. Det innebar också att åldersstrukturen förändrades 
och deltagarna blev yngre. Det utvecklades också sociala kontakter och även 
kärleksrelationer. 

2.5.2 Intervjuundersökning med deltagarna i skrivarklubben 

Medlemsantalet i skrivargruppen är flytande men ca 10 personer hör till kärnan av 
medlemmarna. Jag intervjuade sex av deltagarna i Skrivarna. Jag har strävat efter en 
jämn könsfördelning och har därför intervjuat tre män och tre kvinnor. För att få en 
uppfattning om hur de uppfattar skrivarklubben har jag intervjuat dem som på ett sätt 
kan anses vara kärnan i gruppen. Förmodligen har jag fått ett annat resultat om jag 
genomfört intervjuer med de medlemmar som bara sporadiskt deltar i skrivarklubbens 
verksamhet. P g a. att jag valt att göra urvalet på detta sätt kan det hända att de som inte 
känner att skrivarklubben fungerar för dem, inte heller blir hörda i denna undersökning. 
Men eftersom jag är intresserad av hur verksamheten fungerar anser jag ändå att mitt 
urval är relevant.   

För att få bästa resultat på intervjuerna och att de intervjuade ska känna sig så avspända 
som möjligt har alla utom en intervju skett på ett café där det är möjligt med en viss 
avskildhet. Den första intervjun skedde hemma hos personen jag intervjuade efter 
önskemål från hans sida. Jag har skrivit ned intervjusvaren och renskrivit direkt när jag 
kommit hem. Intervjuerna tog mellan 1 ½ timme till 2 timmar. För att på enklaste sätt 
kunna redovisa svaren har jag delat in dem i temaområden. Vilket jag också utgick ifrån 
i mina intervjuer. Jag har ändrat namnet på de medverkande så de ska ha full anonymitet 
utanför gruppen. När jag gjorde intervjuerna hade jag en tanke om att ställa särskilda 
frågor till ledaren av gruppen, men det visade sig att jag i så fall hade fått ställa åt sidan 
kravet på anonymitet av deltagarna och därför redovisar jag inte dessa svar. 

2.5.3 Intervjuundersökning med bibliotekarierna 

För att få mer material om hur skrivarverksamhet på bibliotek fungerar så skrev jag ett 
inlägg på BIBLIST, som är en diskussionslista på Internet för människor som är 
intresserade av biblioteks och informationsfrågor. Jag fick fem svar, varav två var från 
högskolebibliotekarier. Dessa beslöt jag mig för att inte kontakta pga. att jag ansåg att 
det föll utanför ramen för min uppsats. Tre av folkbiblioteken kontaktade jag och gjorde 
en kort telefonintervju med. Dessa var Växjö folkbibliotek, Mariestads folkbibliotek och 
Göteborgs stadsbibliotek. Under tiden ag arbetade med detta fick jag också höra talas 
om att det fanns skrivarverksamhet på Kortedala bibliotek. Jag kontaktade även dem 
och fick komma dit för att genomföra en intervju. Resultaten av dessa intervjuer tar jag 
upp i kapitel 5, Skrivarverksamhet på folkbibliotek. 



 

19 

 

 

2.5.4 Presentation av de intervjuade i Skrivarna 

Nina 

22 år. Studerar på universitetet, läser c-kurs i humanekologi. 

Annelie 

29 år, arbetar som utredare, och frilansar som journalist. Har universitetsutbildning, 
pol.mag. och journalistutbildning inom vuxenutbildningen. 

Lena 

37 år, arbetar som it-konsult med support. Utbildning: Datateknik och elektronik 1 år på 
gymnasiet. Även 2-årig kontorsgymnasial utbildning. 

Erik 

31 år, diversearbetare. Läst till lärare, har pedagogiken kvar. Läser retorik på distans. 

Hugo 

27 år. Kompletterar vissa ämnen på Komvux för att söka till farmakolog. Har tidigare 
läst olika gymnasielinjer som el och datasupport, barn och fritid, omvårdnad. 

Rikard 

37 år. Fritidspedagog, för tillfället arbetssökande. Läst vissa enstaka kurser på 
universitetet, som engelska 10p, arkeologi 5p och 5p filosofi. 
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3 Amatörskrivande 
Begreppet amatör kommer från verbet amare som betyder att älska. Mot slutet av 1700-
talet debatterades och angreps dilettantismen i Tyskland, dvs. den som gör något för 
nöjes skull. Mycket av kulturlivet under denna tid byggde på amatörverksamhet, men 
blev alltmer professionellt inriktat under 1800-talet. Gränserna mellan de professionella 
och de amatörmässiga blir allt tydligare och handlar till en del om vem som har rätt att 
tjäna pengar (Svenska Unescorådets skriftserie Nr 1, 2002, del 1 s.11-18). Idag har 
dilettant en annan betydelse och enligt Norstedts lexikon  menar man med dilettant 
”person som sysslar med ngt utan att ha nödig sakkunskap” (Norstedts Ordbok 1990). 

 I Svenska Unescorådets kartläggning av amatörkulturforskning (Svenska Unescorådets 
skriftserie, Nr 1/2002 del 2) redovisas en hel del forskning inom andra 
amatörkulturområden som musik och teater men endast Lars Furulands undersökning 
Skrivare i Skaraborg. Det är också möjligt att man idag inte använder begreppet 
amatörskrivande utan istället använder begreppet kreativt skrivande. Kreativt skrivande 
och skrivarkurser hör nära samman med amatörskrivande i betydelsen att man skriver i 
första hand för sig själv och sin egen utveckling och inte för att publiceras.  

Lars Furuland som är litteratursociolog har undersökt amatörskrivandet och bakgrunden 
till dagens skrivande. Han menar att vi fick de professionella författarna på 1800-talet, 
och innan dess var det många i det bildade skiktet som var amatörskrivare. Det ingick i 
deras skolning att lära sig uttrycka sig skriftligt i sin tids litterära uttrycksmedel. De 
flesta författare var under den här perioden inte professionella författare utan utövade ett 
yrke som t ex ämbetsman, präst, lärare osv. Skrivandet var en bisyssla. I och med 
industrialismens genombrott började vi få yrkesförfattare i betydelsen att de försökte 
leva på sitt skrivande. Detta har också skapat en klyfta mellan kulturskapare och 
kulturkonsumenter menar Furuland (Furuland 1977 s.13-26).  

Lars Furuland (1977 s.16) skriver att många pionjärer för amatörverksamheten har man 
kunnat finna i Norrbotten vilket beror på deras närhet och kontakter med Finland, där 
amatörverksamheten efter andra världskriget förblivit stark medan den försvagats i 
Sverige. 

Kulturrådet bildades 1974 och har gett bidrag till en mängd skapande 
amatörverksamheter enligt Lars Furuland (1977 s.19-23) vilket i sin tur har lett till att en 
rad olika antologiprojekt, författarkurser och skrivarklubbar genomförts. Många 
amatörantologier har getts ut på 70-talet och man startade seminarier och kursveckor för 
författare vid Biskops-Arnö och Medelfors folkhögskolor. Biskops-Arnö har 
vidareutvecklat ”creative writing” traditioner från USA. Vid Uppsala Universitet 
startades också den fösta kursen i skapande svenska 1975. På 70-talet kunde man se att 
vid amatörtävlingar i skrivande fick man mängder av bidrag till tävlingarna. Detta 
innebär att det fanns ett stort intresse för skrivande redan då. 

Lars Furuland frågade amatörskrivarna i sin undersökning om amatörskrivare i 
Skaraborg varför de skrev. På undersökningsenkäten fanns svarsalternativen; av inre 
tvång, för att det är roligt, för att hitta mig själv, för att dokumentera, för att avreagera 
mig, för att väcka andra till insikt, och andra orsaker. Svaren han fick var att de flesta 
skrev för att det var roligt, 67 %, många skrev också för att dokumentera, 57 %. Detta 
hade att göra med en känslomässig förankring i hembygden och att man intresserade sig 
för ett regionalt och historiskt perspektiv menar Furuland. Omkring 30 % menade att 
man skrev av inre tvång, eller för att väcka människor till insikt om sociala, politiska, 
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ekonomiska och personliga problem. Även alternativet, för att avreagera mig fick 30 % 
av svaren. 21 % svarade att man skrev för att hitta sig själv. Furuland menar att han inte 
kunde se några skillnader beroende på ålder och kön förutom när det gällde 
svarsalternativet för att dokumentera. Där var det högre procent för dem som är över 50 
år. Bland de som var intresserade av lyrik var det dubbelt så många som svarade att de 
skrev av ett inre tvång, 44 % mot 21 %. Bland de lyrikintresserade var det även 
vanligare att skriva för att hitta sig själv eller för att avreagera sig. Furuland kom också 
fram till att skrivandet ibland blir en slags fortsättning av andra konstnärliga områden. 
Skrivandet kan också ibland kompensera tex. avsaknaden av ett yrkesarbete och det kan 
fungera som en motvikt till tråkiga saker (Furuland 1977 s.48-52). 

 

3.1 Kreativt skrivande 
För att sätta skrivandet i grupp i ett sammanhang tar jag i min uppsats upp Celia Hunts 
doktorsavhandling Therapeutic dimensions of autobiography in creative writing och 
även Gillie Boltons The therapeutical potential of creative writing : writing myself där 
de tar upp idéer om att skrivandet har en terapeutisk funktion.  

Celia Hunt (2000 s.16) skriver att kreativt skrivande består av två delar, dels att lära sig 
själva hantverket och dels att hitta ”den skrivande rösten”. När en författare säger att 
han har hittat sin skrivande röst innebär det att han har hittat ett samband i skrivandet 
mellan sitt inre liv och orden som placeras på papperet. Seamus Heany säger (enligt 
Hunt)  

Finding a voice means that you can get your own feelings into your own 
words and that our words have the feel of you about them (Hunt 2000 
s.17) 

Skrivandet av fiktion handlar inte bara om att arrangera orden på papperet (Hunt 2000 
s.18). Orden blir livlösa om de inte innehåller känslor. Att skriva känslor i fiktion eller 
att uttrycka känslor med egna ord är inte något som sker automatiskt. Skillnaden mellan 
att visa och att berätta är fundamental. De flesta människor konfronteras i livet med 
emotionella problem och det gör att många som börjar skriva skönlitteratur konfronteras 
med svåra psykologiska frågor i sitt skrivande. En del kan använda sina emotionella 
problem som bränsle i sitt skrivande, och för andra kan problemen ställa sig emellan 
intentionen att skriva och kan göra att man ger upp projektet. 

Gillie Bolton (1999 s.27-28) anser att mycket av kreativt skrivande är terapeutisk och 
särskilt då poesi, men man behöver inte tänka på om skrivandet är terapeutiskt eller om 
det är konst menar hon. I det terapeutiska skrivandet finns inga måsten och fokus är inte 
på att åstadkomma något som man kan placera i någon form som poesi, självbiografi 
eller något annat. Utan det gäller att acceptera en utforskande och expressiv attityd till 
skrivandet. När skrivaren tillåter sig att skriva det som kommer kan man inte skriva fel 
sak. Det kanske kan komma upp det som är obekvämt och smärtsamt men det som 
kommer upp är aldrig fel. 

Our memories are created by language. The finding of just the right 
words sharpens and enhances our understanding of ourselves. This is 
healing and self-affirming, whether the experience (and resulting writing) 
is comedy or tragedy. ( Brampton 1986 i Bolton 1999 s.25) 
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Att skrivande är något som är bra och som har en terapeutisk roll är något som 
professionella författare tagit för givet och nästan hållit som en egen hemlighet genom 
föreställningen att bara vissa personer kan skriva, anser Gillie Bolton (1999 s.27). 

3.2 Processorienterat skrivande 
I motsats till kreativt skrivande är processorienterat skrivande är en metod som ligger 
till grund för skrivandet i skolan. Jag nämner här lite om denna skrivpedagogik p.g.a. att 
jag tror att man ser det kreativa skrivandet tydligare om man sätter det i relation till ett 
processorienterade skrivandet. Flera av mina intervjupersoner har egna erfarenheter av 
detta med processorienterat skrivande.  

Det processorienterade skrivandet växte fram under 1960-talet som en motpol mot den 
traditionella pedagogiken. I Lpf 94, Läroplanen för gymnasieskolan, är det 
processpedagogiska tänkandet en grund för undervisningen. Denna metod kännetecknas 
enligt Catharina Nyström (Nyström 2000 s.17-19) av: 

• Att språk och tanke är ömsesidigt beroende av varandra och de utvecklas 
dialogiskt under skrivandet. 

• Att skrivandet är en process där man samspelar med både läraren och andra 
elever. 

• Eleverna ses som subjekt istället för mottagare av den kunskap läraren 
förmedlar. 

• Läraren fungerar som vägledare under skrivprocessen. 

• Kunskap om skrivande utvecklas genom eget skrivande och samtal med andra 
som skriver. 

• Det centrala är att skapa texter med meningsfullt innehåll istället för att fokusera 
på små språkliga byggstenar i texten. 

 

När man har ett processorienterat skrivsätt ser man på texten som ett råmaterial menar 
Britt-Marie Arkhammar (1988 s.3, 23). Detta råmaterial bearbetar man i en process så 
att innehåll, språk, stil, form och grammatik förbättras innan den lämnas in till 
bedömning. När processen pågår sker direkt undervisning om hur man kan förbättra 
texten. För eleven är varje fas i processen tydlig, och de olika faserna är den första 
spontant nedtecknade versionen, bearbetningsfasen, revideringsfasen och till 
korrekturmanuskript då korrigering av stavfel och liknande sker. Eleven får också 
gensvar på sin text efter de olika bearbetningsfaserna. 

Eftersom skrivande ingår i alla skolämnen så menar Arkhammar att alla eleverna bör 
behärska detta (Arkhammar 1988, s.4). 

Den stora skillnaden mellan kreativt skrivande och processorienterat skrivande är att 
med det processorienterade skrivsättet så skriver eleven förutom för sig själv, även för 
de andra eleverna och för att bli bedömd av läraren. I det kreativa skrivandet finns inte 
denna bedömning av texten. 

På lärarutbildningarna i Luleå har det gjorts en del examensarbeten som tar upp 
skrivandet. Ett arbete mot skrivglädje och skrivutveckling (Nilsson o Nilsson 2000:056) 
undersöker om man med hjälp av meningsfulla skrivövningar kan uppnå skrivglädje och 
skrivutveckling. De kom fram till att pedagogen hade en viktig roll för eleverna och att 
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de behöver handledning för att utvecklas. I ett annat arbete med titeln Kamratrespons i 
skrivprocessen : en studie i textbearbetning i grupp (Melander o Nilsson 2000:23) kom 
man fram till att processorienterat skrivande har gett bra resultat i skolan men att man 
frångått det p g a. att det var för tidskrävande och kräver för stor arbetsinsats från 
lärarna. I examensarbetet Hur skrivande påverkar läsförmåga och läsintresse (Esberg, 
Mella, Tornberg 1994:062) kom man fram till att det finns ett positivt samband mellan 
skrivande och läsande. Barnen kan genom ett lekfullt skrivande ha hjälp av detta när de 
lär sig läsa genom att de får lättare att knäcka koden till skriftspråket. 

3.3 Att skriva i grupp 
Gille Bolton (1999 s.127-129) skriver att fördelar med att skriva i grupp kan vara att 
man träffar likasinnade och att man lär sig av varandra. Responsen man får av andra gör 
att man lär sig mer om vad skrivandet försöker säga oss. När man skriver kommer det 
också fram mycket som är känsligt och personligt och därför bör gruppen fungera på ett 
stödjande sätt. Det bästa är att ha en sluten grupp där samma personer kommer varje 
gång. Likaså är det bra anser Gillie Bolton om man är överens om syftet och målet med 
gruppen när man börjar. Det kan också vara bra att klargöra vad gruppen INTE kan vara 
bra till. Gruppen ska t ex fokusera på att ge respons på formen, och inte på innehållet. 
Gruppen ska inte heller fungera som en samtalsgrupp där responsen på texterna kan 
låta; ”Det där påminner mig om …”. 

För att få en grupp att fungera bra är det några viktiga grundstenar som måste 
förekomma anser Gillie Bolton (1999 s.130-141), och de är; respekt, delat ansvar, 
självförtroende och förtroende för varandra och gruppen. Det är lika så betydelsefullt att 
respektera olika nationaliteter, olika ålder, olika social bakgrund och både kvinnor och 
män. Man måste också respektera allas bidrag och alla får ut mest av skrivandet om det 
baserar sig på respekt för varandra. Ett sätt att få människor att våga öppna sig och dela 
med sig av det skrivna är att man betraktar alla texter som fiktiva. Då slipper man frågor 
om det verkligen var sant och vad som hände sen, frågor som kan vara besvärliga för 
den som skrivit texten. Till grundregle rna för gruppen hör också att det man delar med 
varandra stannar inom gruppen. Viktiga praktiska saker är också hur många man är, åtta 
är perfekt och tolv är maximum medan fyra är för få med tanke på att någon kanske 
saknas någon gång. Kaffepaus är också meningsfullt för att medlemmarna i gruppen ska 
kunna lära känna varandra enligt Bolton.  
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4 Skrivande som uttrycksform 
 

4.1 Skrivandet 
Skrivandet är en del i en större process som handlar om meningsskapande och identitet, 
och själva skrivarprocessen försiggår i fem olika stadier enligt Csikszentmihalyi (1996) 
som jag refererar till nedan. Även Siv Strömkvist (1989) ser skrivandet som en process. 
Skrivandet hör också nära samman med kreativitet och det inre skeendet vilket Patrica 
Tudor-Sandahl (1997) tar upp. 

4.1.1 Meningsskapande och identitet  

I Kulturutredningens slutbetänkande återkommer man flera gånger till språkets 
betydelse som identitets- och kulturbärare (SOU 1995:84, s.181-182). Man säger att 
språket är nödvändigt för delaktighet i samhället och kulturlivet och menar att detta är 
av särskild vikt i vårt mångkulturella samhälle. Konstnärliga och kulturella uttryck kan 
minska rädsla och främlingskap. När det gäller ungdomar och kultur anser man att  

Insatser för att stärka ungdomars eget skapande ser vi som ett centralt 
inslag i en samlad ungdomspolitik. Det handlar om att ungdomar ska 
erövra uttrycksformer för att de på ett mångsidigt sätt ska kunna ge 
uttryck för egna tankar och idéer och därmed på ett fullödigt sätt vara 
delaktiga i kulturlivet och samhället i stort. (SOU 1995:84, s.173) 

Larsson (1995 s.51) som är sociolingvist menar att vi med språkets hjälp kan reflektera 
över oss själva och om vår omvärld. Vi kan också förstå våra förutsättningar och göra 
oss fria från nedärvda föreställningar och handlingsmönster och utveckla nya sätt att se 
och vara. 

Gillie Bolton  som i sin avhandling The therapeutical potential of creative writing : 
writing myself undersökt skrivandets terapeutiska funktion frågar sig varför man ska 
skriva när man kan tala om saker och ting, och hon hittar en hel del svar på sin egen 
fråga. Hon kommer fram till att fördelar som skrivandet har är att det kan öppna upp 
känslor, minnen och tankar som man inte visste att man hade. Man kan upptäcka, 
utveckla och klargöra det som sker i sinnet. En annan fördel med skrivandet är att den 
skrivna texten inte försvinner, vilket gör att man kan jobba vidare på den. Detta innebär 
att tankar och idéer kan organiseras eller klargöras nästa dag eller nästa år. Skrivandet är 
också privat tills man väljer att dela med sig av det. Att skriva är en process som 
innefattar omskrivningar, och saker som man inte vill dela med andra kan man tryggt 
uttrycka i skrivandet. När man skriver har man också texten kvar i motsats till talet där 
det man sagt är mer flyktigt. Den kreativa skrivprocessen är också spännande och ökar 
självförtroendet. Skrivandet och texter som man delar med andra tenderar också att ge 
djupa och betydelsefulla diskussioner, menar hon (Bolton 1999 s.22-23). 

4.2 Kreativitet 
Mihaly Csikszentmihalyi, som är psykolog och har författat en del om psykologi och 
kreativitet, menar att kreativitet kan ses som en mental aktivitet, en insikt som uppstår 
hos en person. Men han är samtidigt kritisk till det sättet att definiera kreativitet och 
menar att det leder fel. Istället för ett individperspektiv har han ett systemperspektiv och 
menar att kreativitet är något som sker i interaktion mellan personens tankar och den 
sociokulturella kontexten. Det är alltså många faktorer som samverkar för att 
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kreativiteten ska kunna utvecklas och erkännas av samhället. Många personer är 
kreativa i sina personliga liv, men det är då bara de själva och den närmaste 
omgivningen medvetna om (Csikszentmihalyi 1996 s.23). 

För att kunna utveckla kreativiteten bör man ha tillgången till ett fält2. Uppväxten är 
viktig i betydelsen att man får stimulans och kommer i kontakt med det man sedan 
utvecklar under de följande åren i sitt liv. Det är även betydelsefullt med bra skola och 
mentorer men dessa faktorer räcker inte utan det krävs också att personen satsar mycket 
av tid och kraft på sitt område. Det kan man bara göra om man har intresse och 
nyfikenhet för det man gör och att man upplever det som att man får något tillbaka som 
en djupare insikt eller ”aha” upplevelser. För att utveckla en talang krävs också att 
personen har möjlighet att vara ensam och ge talangen tid (ibid.s.52-53). 

Det krävs också att personen lär sig fältets regler och tar vara på möjligheterna. ”The 
person must learn the rules and the context of the domain, as well as the criteria of 
selection, preferences of the field” (ibid. s.47). 

När det gäller kreativitet och skapande talar man om en process som personen 
genomgår för att nå fram till insikt och en färdig skapelse som kan vara allt ifrån att 
skriva en novell, en uppsats, komma fram till en vetenskaplig upptäckt o.s.v. 
Csikszentmihalyi menar att den processen har fem faser (ibid. s.78-80): 

Förberedelse – att medvetet eller omedvetet fördjupa en problematisk fråga som väcker 
intresse och nyfikenhet. 

Inkubation – olika idéer väcks och ovanliga sammanhang upptäcks genom att man inte 
försöker lösa problem på ett medvetet, linjärt och logiskt sätt. 

Insikt eller ”Ahaupplevelser”. 

Utvärdering, uppskattning - personen måste bestämma sig om insikten är värdefull och 
värd att fullfölja. I denna fas förekommer ofta en känsla av osäkerhe t och otrygghet. 

Genomarbetning - detta är den mest tidsödande fasen och kräver hårt arbete. När det 
gäller skrivande av en roman som Csikszentmihalyi tar upp innebär denna fas att välja 
ut karaktärer, bestämma handling och översätta känslor och insikter till ord. 

Detta är en modell och i verkligheten sker processen inte så strikt enligt mönstret, utan 
det förekommer olika perioder av inkubation3 och epifani4 när insikterna fördjupas, 
formuleringarna utarbetas och handlingen blir mer komplex. Den kreativa processen är 
mer upprepande,(rekursiv) än linjär, och de olika faserna pågår under olika lång tid. 
Inkubationsfasen kan pågå från några timmar till flera år. Den kreativa idén kan ibland 
bestå av en djup insikt och oräkneliga små, den kan uppstå långsamt i delar och kan ta 
år för att den ska visa sig i sin helhet (Csikszentmihalyi 1996 s.80-81). 

                                                 
2 Csikszentmihalyi använder begreppet fält i samma betydelse som Bourdieu, d.v.s. en 
avgränsning av yrkesområden som t.ex. det litterära fältet. Dessa fält innehar olika 
habitus, som är en uppsättning värderingar och sätt att leva och dessa internaliseras hos 
de som befolkar fältet. 
3 Enl. N.E – tidsperiod när man inte gör någon medveten ansträngning för att lösa 
problemet, men efter vilken problemet går att lösa, eller lösningen kommer närmare. 
4 Enl. N.E – gudomlig uppenbarelse 
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4.2.1 Den skapande processen 

Patricia Tudor-Sandahl  som är psykolog och författare skriver att den kreativa 
processen inte kan läras ut men man kan lära sig att nå fram och använda sig av sin 
kreativitet. Den kreativa processen är den samma både inom det vetenskapliga och inom 
det konstnärliga arbetssättet. I skapandet använder man sig av kunskap som man har 
men förändrar den på ett oförutsägbart sätt. Den kreativa processen är sig inte lik från 
gång till gång, och inget kan exakt upprepas och reproduceras eftersom den delvis 
omedvetna processen inte kan kontrolleras. Samtidigt som det är lustfyllt att skapa kan 
det finnas ett starkt motstånd mot att ge sig in i den kreativa processen. Den kreativa 
processen kan försiggå i vardagen och det behöver inte vara storartade och märkvärdiga 
upplevelser. Allt som har med gränsöverskridande att göra, all längtan efter något nytt, 
är på något sätt besläktade med den kreativa hållningen. Ordet kreativitet kommer från 
latinet och betyder ta fram, låta växa, ge existens. Att skapa är alltså i viss mån att 
öppna upp för insidan och ge form åt det ofullbordade. Den kreativa handlingen är alltid 
ett möte. Iakttagaren och det iakttagna smältes för en stund samman (Tudor-Sandahl 
1997 s.98-100).  

Tudor-Sandahl  skriver att kreativa människor ofta går igenom en metamorfos när de 
skapar. För utomstående kan det te sig som stillastående, förvirring, kaos eller 
upplösning. Den kreativa processen har en slags egen disciplin med inbyggda gränser 
och restriktioner. Den är inte det samma som ”vanligt tänkande”. Men det skapande 
måste ändå vara i överensstämmelse med det ”vanliga” sättet att tänka. I varjefall så 
pass att det går att förstå. Det som skapas måste vara kommunicerbart. Kreativiteten är 
att finna gemenskapen för att återvända hem med något nytt. I den skapande stunden är 
det vanligt att uppleva ett slags intellektuellt välbefinnande som man brukar kalla 
”flow”. Tudor-Sandahl (ibid.) hänvisar till psykologen Mihaly Csikszentmihalyi som 
beskriver det som ”ett tillstånd av fullständig koncentration som åtföljs av en euforisk 
känsla och upplevelse av absolut målmedvetenhet”. Jagets normala kluvenhet mellan 
agerande och iakttagare upphör. Det handlar om ett totalt uppgående i en uppgift som 
man känner sig i harmoni med och som man har resurser att klara. Om uppgiften är 
övermäktig kan det istället skapa ångest. Csikszentmihalyi menar att alla människor 
strävar efter att nå upplevelser av ”flow”, och att upplevelsen av ”flow” ofta föregås av 
att problem och hinder står i vägen för den skapande processen.(Tudor-Sandahl1997 
s.101-103). 

Siv Strömquist som är fil dr och universitetslektor i svenska språket anser att skrivandet 
är en kreativ process oavsett om man skriver en vetenskaplig uppsats eller en dikt 
(Strömquist 1989 s.23). Om man läser gamla handledningar från antiken som behandlar 
retorik och hur de talarna skulle gå tillväga när de skapade sitt tal kan man se att det 
förekommer likheter med skrivarprocessen. Strömquist (1989 s.27-30) har skapat en 
modell över hur skrivprocessen ser ut som liknar Csikszentmihalyis  förutom att hon 
inte har med inkubationsstadiet.  

Skrivprocessen är inget statiskt där vi stegvis genomför olika faser utan den är 
dynamisk. I praktiken sker alla faser samtidigt och det sker en rörelse mellan de olika 
faserna. Detta kallas skrivandets rekursivitet (Strömquist 1989 s.30). 
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4.3 Olika sorters språk 
Enligt Kent Larsson är språk en förbindelse mellan betydelse och form, mellan innehåll 
och uttryck. Språk är innehåll, säger han (1995 s.25). 

Larsson (ibid. s.41-42) skriver att man kan se att det finns två sätt att förhålla sig till den 
yttre verkligheten, det receptiva och det kreativa sättet. Det receptiva förhållningssättet 
handlar om att ta till sig information och återge vad som inhämtats. Det kreativa 
förhållningssätet innebär att man gör sig fri från stereotypa rutiner, invanda tankebanor, 
förutfattade meningar och konventionella synsätt. Den kreative bygger vidare på det 
etablerade men för det vidare genom att hitta nya paralleller, nya jämförelsepunkter, nya 
likheter och nya samband. 

Varje individ har en skapande språklig förmåga som tillåter oss alla att läsa och skriva 
(ibid s.46-50). Denna förmåga är grunden för läs- och skrivutveckling och den gör att vi 
kan växa som människor. Skapandet är något som bara kan komma inifrån. Och det som 
skrivarläraren framförallt bör hjälpa till med är att få skrivaren att komma i kontakt med 
sig själv. Det är i denna dialog med sig själv som personen växer och utvecklas som 
människa. Vi är alla inslängda i världen som förstående och tolkande varelser, som 
handlande individer med en skapande språklig förmåga, menar Larsson. Språket är en 
specifik världsbild och inte en neutral uppsättning ord och uttryck. Att lära sig ett språk 
är att tillägna sig en världsbild och att socialiseras in i en redan existerande gemenskap, 
samtidigt som vi tillägnar oss glasögon att se på nytt med. 

4.3.1 Kan man lära sig att skriva 

Enligt litteraturprofessorn Kenneth Koch kan alla som är intresserade lära sig att skriva. 
Han har jobbat med både barn och gamla och med människor som inte har någon 
erfarenhet alls av skrivande och nått fram till väldigt positiva resultat. Nedan hänvisar 
jag till hans forskning utifrån Paul Brekkes ”Förr var jag en fisk”. 

4.3.1.1 Barn och ungdomars skrivande  

Barns kreativitet bör bejakas och stimuleras skriver Patricia Tudor-Sandahl Det är i 
leken som barn och vuxna kan vara kreativa och upptäcka sitt själv. Hon hänvisar till 
D.W Winnicot5 som anser att det finns en direkt koppling mellan övergångsobjekt till 
lek, från individuell lek till gemensamma lekar och därifrån vidare till konstnärlig 
aktivitet. Men inte bara barn har behov av att leka och använda sin fantasi. Att leka kan 
t.ex. vara att dagdrömma, leka med tankar och idéer, att våga se världen på olika sätt 
och inte vara fastlåst i förutfattade meningar. Om man som barn har fått leka tillräckligt 
har man lättare för att vara kreativ som vuxen, men om den skapande impulsen inte 
blivit bejakad kanske den måste upptäckas på nytt när man är vuxen, och ett sätt att göra 
detta är att börja skriva anser Tudor-Sandahl (Tudor-Sandahl 1997 s.94-96). 

Att lära sig att uttrycka sig genom skrift fungerar på samma sätt oavsett om man är barn 
eller vuxen. Därför vill jag ta upp Paul Brekkes bok Förr var jag en fisk : om dikter av 
barn och gamla. Där får man se hur Kenneth Koch har arbetat med barn och gamlas 
skrivande. Kenneth Koch är lyriker, litteraturprofessor och pedagog och arbetade med 
ett projekt där han försökte stimulera barn till att skriva dikter. 

                                                 
5 Brittisk psykoanalytiker. Levde mellan 1896-1971 
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Kochs utgångspunkt är att man kan lära sig att skriva poesi. Innan han började projektet 
med att lära barn att skriva dikter hade han erfarenhet av att lära universitetsstudenter att 
skriva poesi. Hans strävan med barnen var att få dem att uttrycka sig personligt om det 
som engagerar dem. Han börjar med att be dem skriva en dikt där första raden börjar 
med jag önskar/skulle önska att…  När barnen sedan genom olika övningar börjar 
upptäcka glädjen med att uttrycka sig försöker han försiktigt introducera det poetiska 
sättet att tänka i liknelser och metaforer, men hela tiden utgår han ifrån barnens egna 
upplevelser. Barnen lär sig genom att leka och Koch försöker hela tiden få barnen att 
leka med språket och inlevelseförmågan. Det är centralt säger han att hitta ett ämne som 
de kan känna igen sig i och barnen måste tycka att det är roligt (Brekke 1986 s.22-41). 

Alla barn är diktare. Alla diktare är barn också, vi är kollegor (ibid. 1986 
s.37). 

Barnen använder nya och ovanliga sätt att se på tillvaron och olika kombinationer av 
ord och företeelser som vid första anblicken inte passar ihop. Allt diktskrivande handlar 
om samma sak, att genom nya bilder beskriva ett tillstånd eller en företeelse. Det 
viktigaste i he la projektet anser Koch att det är att få barnen att skriva så fritt och tokigt 
som de vill eller kan. Att lära dem att uttrycka sig på ett konventionellt sätt med redan 
döda och mycket använda bilder skulle förstöra allting säger han. 

Andra ämnen som barnen fick skriva om var olika ljud, drömmar, Förr/Men nu… dikter 
(som tar fasta på barnens upplevelse av den snabba förändringen i deras liv), lögndikter 
(fantastiska dikter), att skriva till musik. Man kan efterhand som projektet fortgår, se att 
barnen blir tränade i att skriva dikter och de har också lärt sig att lyssna till uppläsningar 
av ”vuxen” poesi och blir inspirerade av den (ibid.s.41-62). 

Skrivande och läsande av poesi hör ihop skriver Paul Brekke. Om man skriver själv har 
man lättare att uppfatta andras poesi och desto mer lär man sig av den. En erfarenhet 
som Koch gjorde var att barnen inte alls tyckte om att skriva hemma. De förknippade då 
skrivandet med hemläxa och då var det inte längre lustfyllt. Även i Skrivarna har man 
försökt med att ge hemuppgift i form av en övning att skriva till nästa möte. Men det 
visade sig att det inte fungerade, kanske för att det inte då upplevdes som lustfyllt som 
Brekke menar. I Brekkes undersökning upplevde barnen skrivandet i klassen som 
avkoppling och som ett lekmoment. Poesin är enligt Koch ett uttryck för att uppleva 
starkare och att kunna utvecklas friare. Poesin får inte vara ett privilegium säger han 
(ibid.s.70-76).  

Enligt Tudor-Sandahl har man i undersökningar sett att om man genom skrivandet 
bearbetar svåra traumatiska upplevelser så når de flesta fram till ett bättre perspektiv på 
det som hänt, och självkänslan och självbilden blir bättre. Rädda Barnen arbetar med att 
genom skrivandet hjälpa barn att bearbeta traumatiska upplevelser. Där har man 
erfarenheter av att skrivandet har hjälp barn som levt i krigets Bosnien. De har genom 
skrivandet berättat vad de varit med om och på så sätt bearbetar de det som skett och 
detta hjälper dem att bygga upp den förlorade tron på vuxenvärlden igen. Man har också 
sett att tonårsflickor som skriver dagbok verkar vara de enda som på egen hand kan 
bearbeta händelser. Även bland kvinnorna i skrivarklubben var dagboksskrivande 
vanligt när de var yngre. Kanske fungerade det även för dem som ett sätt att bearbeta 
händelser (1997 s.163-164). 

Litteraturprofessorn Kenneth Koch har inte bara arbetat med barn utan också med äldre. 
Poesitimmarna med äldre skedde på ett vårdhem med personer mellan sjuttio och nittio 
år. Så gott som alla hade arbetarbakgrund och låg utbildning och hade inte läst just 
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någonting i sitt liv och aldrig heller försökt sig på att skriva poesi. Men de hade anmält 
sig till hans lyrikkurs som var frivillig så någonstans låg förmodligen ett slumrande 
intresse för litteratur. Koch genomförde projektet tillsammans med ett team av 
medarbetare, varav en var kollega till honom, två var socialarbetare och ett par var 
medhjälpare (Brekke 1986 s.85). 

Koch började med att de skulle skriva en kollektiv dikt som skulle handla om 
barndomsminnen. Han betonade att det inte skulle handla om något högtidligt utan om 
små vardagsdetaljer som färg, ljus, hur föremål kändes att ta på, saker som sagts, och 
rösten det sagts med. När eleverna skrivit, samlade han ihop lapparna och läste upp 
dem. Eleverna upplevde det som mycket positivt att deras ord blev upplästa och 
beundrade. Nästa övning var att skriva om det vackraste de sett. Den andra lektionen 
fick eleverna börja skriva individuella dikter. Det visade sig att skrivandet ledde till att 
de såg andra sidor hos sig själva och efter några veckor fungerade diktskrivandet som 
ett internt kommunikationssystem. Koch försökte på olika sätt ge impulser som kunde 
leda vidare till poesiskrivande. Han tog t ex med sig olika föremål och spelade musik 
för dem (ibid.s.85-94). 

Det visade sig att trots att man kanske skulle tro att eleverna skulle ha svårt att 
tillgodogöra sig det Koch hade att erbjuda p.g.a. olika hinder som bakgrundsfaktorer, 
fysiska hinder som t.ex. hörselproblem och svårigheter att skriva p.g.a. problem med 
händerna så blev resultatet förbluffande, och även den som från början var mest ovillig 
fann det efter några gånger roligt och givande att skriva.  

4.4 Genus 
En aspekt i skrivandet som jag vill få svar på i min undersökning är om det förekommer  
genusskillnader i skrivandet och i informationssökandet. Men genusforskning är ett stort 
område och i min uppsats kommer jag bara att uppmärksamma några tankegångar kring 
genus. Tidigare användes oftast begreppet könsroller men idag är det nästan inga 
genusforskare som använder det. Istället talar man om genus/gender för att betona att 
könsskillnader inte är biologiska utan bygger på en social konstruktion. UNESCO 
definierade begreppet gender vid Kvinnokonferensen i Beijing 1995: 

Gender refers to the social difference and relations between men and 
women which are learned, vary widely among societies and cultures, and 
change over time. The term gender does not replace the term sex, which 
refers exclusively to biological differences between men and women. For 
example, statistical data are broken down by sex. The term gender is used 
to analyze the roles, responsibilities, constraints, opportunities and needs 
of women and men in all areas and in any given social context. Gender 
roles are learned behaviors in a given society, community or other social 
group. They condition activities, tasks and responsibilities are perceived 
as male or female. Gender roles are affected by age, class, race, ethnicity 
and religion, and by the geographical, economic and political 
environment (UNESCO 1995) 

Antropologen Levi-Strauss (Gemzöe 2002 s.86-89) menar att könsarbetsfördelning 
förekommer i alla kulturer men att den ser olika ut. De biologiska skillnaderna kan inte 
förklara denna uppdelning menar han. Detta system skapar ett ömsesidigt beroende och 
är kulturens sätt att göra könen olika så att de ska bli beroende av varandra. 
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Av detta följer att män och kvinnor delvis lever i olika ”världar” trots att de lever i 
samma kultur/samhälle. Vilket innebär att erfarenheterna också delvis skiljer sig åt. En 
intressant fråga blir då om också språket, skrivandet och informationsstrategierna skiljer 
sig åt.  

4.4.1 Genussystem 

I dagens forskning använder man begreppet genussystem istället för könsrollssystem. 
Enligt Hirdman (1990 s. 76-78) är genussystemet mer genomgripande och mer 
ihopsmält med omgivningen. Med genussystemet menar man också en process där 
människor formas till maskulint eller kvinnligt genus. Detta skapande av genus pågår 
ständigt och skapar hierarkier och olikheter. I denna process görs det kvinnliga till det 
underlägsna. Denna genusinordning driver in män och kvinnor i olika rationaliteter 
enligt Hirdman, och dessa kan systematiseras i ett genuskontrakt. 

Vår kultur har ett genussystem som påverkar allt från vilket arbete vi väljer och till vårt 
inre liv, våra drömmar, förhoppningar och begär (Gemzöe 2002, s.80-84). 
Föreställningar om genus finns också inbyggda i vårt sätt att tänka, t ex i hur vi tänker 
om män och kvinnor. De flesta tenderar fortfarande att tänka på män som rationella och 
självständiga och på kvinnor som känslosamma och relationsinriktade. Lena Gemzöe 
(2002) som forskar vid Centrum för kvinnoforskning och skrivit sin avhandling i 
socialantropologi skriver att genus är en relationell kategori och att kvinnligt förstås i 
relation till manligt. Detta dualistiska tänkande omkring kön är starkt i den 
västerländska världen. 

4.4.2 Skrivande och genus  

Enligt Tjugo års kulturpolitik (SOU 1995:85 s.255) är det vanligare att kvinnor skriver 
dagbok och dikter än att män gör det samma. Siffran man fått fram är att 30 % av 
kvinnorna regelbundet skriver medan 11 % av männen skriver regelbundet. Det verkar 
också som att det är vanligare att ungdomar skriver dagbok och dikter än att vuxna 
skriver. Vid pensionsåldern verkar intresset för skrivandet i denna form att återkomma. 
När det gäller att skriva insändare och artiklar är det ca 10 % av befolkningen som gör 
detta. Siffran är densamma bland män och kvinnor men det finns en skillnad när det 
gäller utbildning. När det gäller människor med eftergymnasial utbildning har mer än 
20% skrivit en artikel eller insändare det senaste året medan motsvarande siffra är 5% 
när det gäller personer som inte har eftergymnasial utbildning. 

Den vanligaste formen av skrivande är att skriva brev. Ungefär halva befolkningen 
räknar sig som brevskrivande och ca en tredjedel har skrivit brev den senaste månaden 
(ibid.). Dessa siffror är från tiden innan Internets explosion och det utbredda 
användandet av mailkorrespondens. Jag antar att siffrorna ser annorlunda ut idag. 

För att få svar på min fråga om genusskillnader i skrivandet har jag läst en del om 
genusteori och om skillnader i hur man uttrycker sig språkligt beroende på om man är 
man eller kvinna. 

4.4.3 Kvinnors skrivande  

Joan Swann som är sociolingvist, anser att redan när flickor och pojkar kommer till 
skolan har de börjat lära sig ett könsdifferentierat språk. D v s. hur man ska prata som 
pojke respektive flicka, hur de ska prata till andra av olika kön och hur de ska prata om 
dem. Undersökningar som gjorts på dagis i Storbritannien har visat att redan då deltar 
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flickorna mer i skrivarrelaterade aktiviteter (Swann 1992, passim). Även i min 
undersökning visade det sig att kvinnorna började skriva tidigt. De skrev dagbok och 
dikter redan när de var små. Swann refererar till en undersökning där man tittat på 
genusskillnader i skrivandet, och det visade sig att både pojkar och flickor tyckte om att 
skriva berättelser/fiktion.  När det gällde annat skrivande föredrog pojkarna att skriva 
fakta och flickorna brevskrivande och poesi (ibid. s. 117-119). Man har sökt efter en 
förklaring till detta och funnit att kvinnornas skrivande i hemmet är synligt genom att de 
ofta skriver brev, meddelanden och inköpslistor, medan männens skrivande tenderar att 
vara mer arbetsrelaterat och ofta osynligt för barnen (ibid. s.126). 

När flickorna och pojkarna blivit 15 år tyckte pojkarna lika mycket om att skriva 
berättelser som fakta, medan flickorna föredrog fiktiva berättelser. En större del av 
flickorna tyckte om att skriva om sina familjer och om egna personliga erfarenheter 
(ibid.). Det har också visat sig i en undersökning där man utgick ifrån Odysseus att det 
är könsskillnader i vad man fokuserar i skrivandet även när man skriver om samma 
ämne. Flickorna fokuserade på karaktärernas känslor och pojkarna på maktkamp mellan 
karaktärerna och på våld (ibid. s.121 ff.). Man kom också fram till att det förekommer 
skillnader i vad man väljer att läsa. Flickorna tenderade att välja de böcker som fanns i 
skolan, medan pojkarna ofta valde serier, fotoböcker, sportböcker, actionböcker och 
äventyrsböcker. 

Swann menar att flickorna tenderar att vara duktiga i att läsa och skriva i skolan och att 
de tenderar att ha en positivare känsla inför att läsa och skriva än pojkarna, men när 
flickorna är omkring 15 år har de förlorat självförtroendet i att skriva (ibid. s. 126). 

Många menar att det vore bra både för flickor och pojkar med mer balans i läsandet och 
skrivandet. I längden påverkar detta könsuppdelade språk på ett mer allmänt plan och 
utvecklar åtskiljande aktiviteter (ibid. s 137). 

Swann ger i sin bok exempel på hur lärare kan jobba för att skapa lika möjligheter för 
flickor och pojkar. Även bibliotekarier kan ha användning för en del av hennes idéer när 
det gäller hur man väljer ut böcker och hur man hanterar det talade språket i en grupp 
(ibid. 136-143). Även när det gäller skrivande ger hon förslag på olika strategier. Som 
att uppmuntra både flickor och pojkar att skriva inom olika genrer och ämnen, att 
uppmuntra eleverna att se vissa genusstereotypier i sina texter, att använda skrivandet 
för att utforska genusfrågor (ibid.s. 217-218). 

Enligt Anthony Mulac som är professor i kommunikation på University of California, 
och Louisa Lundell (Mulac 1994) har forskarna kommit fram till olika resultat när det 
gäller hur kvinnor och män använder språket. I sin egen empiriska undersökning som 
utgick ifrån det skrivna språket kom de fram till att det förekom genusskillnader i 
språket. Det var inte några absoluta och entydiga distinktioner, utan det förekom många 
överlappningar. Resultatet överensstämde med viss tidigare forskning när det gällde att 
kvinnor använde sig av en brist på uttrycklighet/bestämdhet eller möjligen en 
interpersonlig känslighet. Man kunde även se ett intresse för emotionella tillstånd, att 
deras texter var mer omsorgsfullt utarbetade och att de använde sig mer av 
kontextualiserade konstateranden. Männen använde ett mer instrumentellt sätt att skriva, 
vilket också framkommit i tidigare forskning (ibid. s. 307). 

Mulac & Lundell (ibid.) menar att det också förekommer andra skillnader än 
könsskillnader i hur man använder språket. Det finns samband mellan en hög 
sociokulturell status och hur ofta man använder adverbial och refererar till känsla. Detta 
sammanföll med kvinnorna. De som hade låg sociokulturell status tenderade att oftare 
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använda bedömande adjektiv vilket tenderade att sammanfalla med männen. Det som 
skiljde sig åt var användandet av verb som uttrycker osäkerhet, vilket mer hörde ihop 
med kvinnors sätt att skriva. 

Britt Hultén som forskar om kvinnors språk inom ramen för journalistik menar att det 
finns en stark koppling mellan text och kontext och att den journalistiska texten starkt 
påverkas av könstillhörighet. Men könets betydelse ligger långt före språk och 
gestaltning i exempelvis val av ämne, intervjuteknik, genre, arbetsorganisation (Hultén 
1997). Hon menar att det förekommer även starka schabloner om hur män och kvinnor 
uttrycker sig. Man talar om det kvinnliga språket och menar att det inte kan vara 
abstrakt och analytiskt och därmed har man monopoliserat uttrycket, skriver hon.  

”Det finns inget kvinnligt språk som är ett och det samma. Kvinnors språk innehåller 
mångfald och variation knutet till sociala klasser, yrkesroller, grupptillhörigheter, 
individualitet osv. På samma sätt måste man också betrakta mäns språk”. (ibid. s. 36) 

Ann-Margret Grewin (2001) har skrivit en avhandling om 13-14-åriga flickors 
berättelser på temat ”Min framtida familj”. Hon hänvisar till Jerome Bruner som i en 
artikel i Critical Inquiry 1991 skriver att när människor skriver sin självbiografi eller 
berättar om sitt liv så berättar man en historia. Denna historia återverkar sedan på hur 
man fortsättningsvis uppfattar sitt liv. En berättelses form styrs av berättarkonventioner 
och skapar på så vis en intersubjektivitet. ”Med de konstruktionerna, gestaltningarna 
och föreställningarna vi skapar för att förstå oss själva och tillvaron påverkar vi de 
kulturella sammanhangen. Samtidigt återverkar dessa på hur vi fortsättningsvis kommer 
att uppfatta oss själva och tillvaron, oavsett om dessa berättar om något som varit, är 
eller komma skall ”, skriver Grewin (2001 s.5). Hon menar att man kan se tendenser till 
könsskillnader i hur pojkar och flickor föreställer sig sitt framtida liv. 

4.4.4 Mäns skrivande  

När det gällde mäns skrivande var det svårt att hitta material. Förmodligen beror detta 
på att mannen fortfarande är normen och man tenderar inte att problematisera mäns 
skrivande. Sally Johnson är verksam som lärare i språk och lingvistik på Salford 
University och har publicerat många artiklar som tar upp språk och genus. Hon anser att 
det under 1970-talet uppstod en kritik mot de androcentriska metoderna och man 
började undersöka kvinnors språk. Tidiga feministiska lingvister fokuserade på den 
manliga dominansen och man ansåg att det kvinnliga språket använde sig av fyllnadsord 
för att förmildra uttrycken. Det kvinnliga språket innehåller t ex konstateranden som 
formulerades som frågor tillsammans med påhängsfrågor. Mot slutet av 1970 talet kom 
forskning som baserade sig på inspelningar av mäns och kvinnors språk och genom det 
kom man fram till att män pratade mer och att de avbröt mer. Man sade att ”...men 
compete, women cooperate”. Denna inriktning kallades dominansinriktningen (Johnson 
& Meinhof 1997 s.8-26). 

Detta språk har man senare kommit fram till att det används av den som är i underläge, 
alltså även män som befinner sig i underläge. Som en reaktion mot 
dominansinriktningen uppstod en forskning som ville undersöka kvinnors språk på dess 
egna villkor, denna kallades ”difference view”. De såg kvinnor som tillhörande 
socialgrupper och nätverk. Men bägge dessa inriktningar problematiserar kvinnorna, 
vilket enligt Sally Johnsson leder till att det man vet om män och maskulinitet sker 
genom det underförstådda. Bilden av mannen blir endimensionell och ses bara som 
förtryckare, menar hon. Detta leder till en essentialistisk syn på gender/genus enligt 
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henne, d v s att man anser att skillnaderna mellan könen baserar sig på biologi (Johnson 
& Meinhof 1997 s.8-26). 

När man problematiserar kvinnorna tenderar männen att bli det normala och sätter 
standarden, normen. Därför är det meningsfullt att studera hur männen konstruerar en 
värld som utesluter kvinnorna enligt Sally Johnsson. Hon kritiserar samtidigt det binära 
tänkandet där män och kvinnor ses som essentiella motsatser och menar att grunden till 
detta finns i den strukturalistiska lingvistiken. Ämnet mansstudier är relativt nytt och 
växte fram på 1970 talet. Inom mansforskningen tenderar man till en dikotomi som 
bygger på rationell/emotionell. Men den konfessionalistiska inriktningen sätter inte 
detta i förhållande till mäns makt över kvinnor utan ser det som ”…mens own 
oppression within the extant gender order”. D v s man ser oftast inte genus som 
maktrelationer utan man har en essentialistik/biologisk syn (Johnson & Meinhof 1997 
s.8-26). 

Det finns inom mansforskningen även en anti-essentialistisk inriktning där man ser 
maskulinitet som socialt konstruerad och kontextuell. Deborah Cameron (Johnson & 
Meinhof 1997 s.47-64) menar att precis som begreppet ”kvinnligt” hör samman med 
klass, ras och sexualitet så är det samma sak med begreppet ”maskulinitet”. Det innebär 
att det är svårt att generalisera omkring manligt beteende och att man måste se 
skillnaderna mellan män och hur dessa skillnader fungerar som ett sammanhållande 
maktsystem. Heterosexuella män förtrycker t ex homosexuella män och därigenom 
skapas en heterosexuell norm. Samtidigt förekommer även ett förtryck av 
arbetarklassmän. Cameron menar alltså att det inte finns något skäl till antagandet att 
män som grupp skulle vara lingvistiskt homogena. Hon skriver att förmodligen är det få 
generaliseringar man kan göra om språkets strukturella aspekt i ett genusperspektiv. 

Relationen mellan femininitet och maskulinitet är dialektisk hävdar Cameron, d.v.s. de 
är konstruerade i förhållande till varandra och är en pågående social process och språket 
hjälper till att konstituera genus. ” ...gender is not a noun, it´s a verb” (Johnsson & 
Meinhof 1997 s.23). Hon menar att genus är något som skapas i en pågående process. 
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5 Skrivarverksamhet på folkbibliotek 
Kulturskolorna kanske är det forum som man i första hand tänker sig ska se till 
ungdomars möjligheter att uttrycka sig genom det skrivna ordet. Men när jag kontaktade 
Dag Kraft på SmoK (Sveriges musik och kulturskoleråd) visade det sig att det var ett 
fåtal kulturskolor som gav denna möjlighet till ungdomar. Men en del folkbibliotek i 
Sverige har tagit fasta på vikten att uttrycka sig genom språket. 

Det finns inte mycket forskat omkring skrivarverksamhet på bibliotek, något mer finns 
som handlar om skrivande i skolan. Men det som är typiskt med kreativt skrivande är att 
det inte är förknippat med skolan och de krav det för med sig och därför har jag inte 
tagit upp några sådana exempel. Men om man vill läsa något om detta så finns bl.a. en 
del examensarbeten på Luleå tekniska universitets pedagogiska utbildningar. 

Britt-Marie Lindell (1998) har i sin magisteruppsats på BHS undersökt 
skrivarverksamheten vid Kungsbacka bibliotek. Hon fann att de hade en omfattande 
verksamhet som bl. a består av skrivar- och skaparläger, skrivarklubbsmöten, stand-up-
poetry, författarprogram, berättelsetävling. Redan 1985 startade skrivarverksamheten 
med berättelsetävlingen, sen har den utökats genom åren. Det har också visat sig att 
skrivandet kan ge resultat på disciplinproblem. Detta kunde man se i ett projekt med en 
stökig åttondeklass där problemen försvann och studieresultaten förbättrades. 

Genom skrivarverksamheten i Kungsbacka vill man uppmuntra barns och ungdomars 
fria skrivande. Biblio tekarien i Kungsbacka anser att skrivandet handlar om att våga 
skriva sin egen text, vilket är en skillnad mot skrivandet som sker i skolorna anser hon. 
Hon säger vidare att det är en fråga om demokrati att kunna uttrycka sig och att uttrycka 
det man vill. 

Ett annat projekt där skrivandet är en del i ett större projekt är In med författarna – ge 
rum för ord! (Helge och Nordborg 2001). Detta är ett samarbete mellan Västmanlands 
länsbibliotek och Sundbybergs folkbibliotek. Projektet startades 1998 och pågick under 
tre år. Det finansierades med stöd av statens kulturråd. I Sundbyberg (ibid. s. 19-35) 
anställde man en poesibibliotekarie på halvtid. Hon gjorde ett rum för poesi, köpte in 
90-talspoesi, ordnade poesiuppläsningar och gjorde besök i skolor där fokus var att 
skriva och läsa poesi.  

I Västmanland (ibid. s.51-76) anställdes två länsförfattare som startade mötesplats för 
läsande och skrivande under namnet Rum för ord. I Västerås samlades man och pratade 
utifrån egna texter utan att det var en kurs eller att man hade någon plan. De som deltog 
var vana att skriva och producerade hela tiden nya texter. Några gånger gav författaren 
deltagarna skrivaruppgifter för att de skulle få prova på att skriva något annat än det 
som de vanligen gjorde. Tanken med verksamheten var att den skulle nå ut till hela länet 
och under parollen Rum för ord ordnade man verksamhet i flera mindre orter i 
Västmanland. Verksamheten bedrevs inte som en kurs utan var ämnat att vara en 
mötesplats för skrivande. 

5.1 Telefonintervju angående skrivarverksamhet på folkbibliotek 
Det finns inte mycket mer skrivet om skrivarverksamhet på svenska bibliotek, så jag 
beslöt mig därför för att genomföra några kortare intervjuer med bibliotekarier som har 
erfarenhet av skrivarverksamhet på bibliotek. Genom att lägga ut en fråga om skrivande 
på bibliotek på BIBLIST som är en mailinglista för bibliotekarier och andra 
intresserade, fick jag kontakt med några bibliotek som arbetade med skrivande. Bland 
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de svar jag fick var två från bibliotekarier som arbetade med skrivande på 
högskolebibliotek. Dessa har jag valt att inte genomföra en telefonintervju med pga. att 
jag tycker det går utanför syftet med min uppsats. Med tre av folkbiblioteken har jag 
genomfört telefonintervjuer utifrån en intervjumanual med några frågor. De tre 
folkbiblioteken är Växjö folkbibliotek, Mariestads folkbibliotek och Göteborgs 
stadsbibliotek.  

Växjö var det enda bibliotek som ordnade skrivarverksamhet för vuxna, där var den 
yngsta deltagaren 20 år. Biblioteket samarbetar med ett studieförbund som håller i 
sammankomsterna. Det är ledaren från studieförbundet som lagt upp kursen och 
bibliotekspersonalen vet inte så mycket om detta. Men man träffas var 14:e dag och 10 
ggr. Man finansierar verksamheten genom subventioner från kulturförvaltningen och 
förutom det använder man kulturprogramspengar. Deltagarna får betala 100 kronor och 
man vill hålla kostnaden lågt eftersom det är försöksverksamhet. Om verksamheten 
kommer att fortsätta kommer kostnaden att bli densamma som hos ett studieförbund. På 
min fråga om hur verksamheten kom igång säger bibliotekarien i Växjö att hon visste att 
det förekommit skrivarverksamhet på bibliotek och att det ”slagit väl ut”. Hon ger som 
exempel Rum för ord i Västerås.  

I Göteborg har man skrivarverksamhet som är inriktad på de yngre. Avdelningen för 
skönlitteratur har skrivarcirklar för de i åldern 15-19 år och Barn och 
ungdomsavdelningen har skrivarcirklar för målgruppen 10-12 och 13-15 år. På 
avdelningen för skönlitteratur har man samarbetat med ett studieförbund. Ledarna från 
studieförbundet har själva skrivit och gått skrivarkurser. Man har inte haft några 
författare inblandade. Verksamheten är tänkt som en prova-på-verksamhet. Man går en 
termin och betalar 50 kronor för fikat. Gruppen består av max 10 deltagare. I år har det 
varit 25 anmälningar till kursen, alltså inga tomma platser och alla har fullföljt kursen. 

Skrivarverksamheten i Mariestads folkbibliotek har funnits de senaste två åren och 
består av endagars skrivarkurs för barn och ungdomar. Målgruppen är mellan 12-16 år. 
Man har haft en författare som lett kurserna och deltagarna fick skriva egna berättelser. 
Författaren berättade om sitt eget skrivande och man hade inspirations och 
skrivarövningar. När dagen var slut kopierade man upp ett kompendium med de skrivna 
texterna. Kurserna har legat på påsklov och de har varit fulltecknade. Man tar emot 15 
deltagare och man har även haft reserver. Man har också haft kurs för vuxna om 
dialekten. Det var en tvådagars kurs som hölls av en poet. Verksamheten har 
finansierats av ett arrangörsstöd som finns i regionen och Kultur och fritidsnämnden har 
också stöttat. Den bibliotekarie som startade verksamheten har också bidragit med egen 
arbetstid. 

På frågan varför man har startat skrivarverksamhet svarar bibliotekarien i Växjö att 
skrivande hör hemma på ett bibliotek, i Göteborg menar man att skrivarverksamhet på 
bibliotek är en del i att biblioteket ska fungera som ett kulturhus. Bibliotekarien i 
Mariestad menar att det är ”lika självklart med skrivande på ett bibliotek som det 
andra”, och att man i Mariestad har prioriterat skrivandet. Man vill ge mer till 
ungdomar, vilket står i de politiska målen, påpekar hon. Hon blev själv inspirerad av 
skrivarläger som kollegor i andra kommuner har anordnat. De har också efterfrågats 
skrivarverksamhet från barnen. 

Jag har även gjort en intervju med barnbibliotekarien på Kortedala bibliotek i Göteborg. 
Där har man haft skrivarverksamhet i två omgångar. Den första omgången vände man 
sig till högstadiet och det var då en blandad grupp med både tjejer och killar. Det 
fungerade inte så bra p g a att det var en ”del struliga killar i kursen”. Nästa kurs man 
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startade vände sig till mellanstadiet. Denna gång hade man bara fem sammankomster 
mot tio den första gången, och alla slutförde kursen. Bägge gångerna riktade man sig till 
skolan och man satte även upp anslag i biblioteket. På Kortedala bibliotek har man inte 
haft något samarbete med studieförbund. Verksamheten startade pga. att en nyinflyttad 
kvinna kom in och frågade om biblioteket ville starta skrivarverksamhet tillsammans 
med henne. På biblioteket har man inte tänkt i termer av kulturpolitik utan man tycker 
att det är ”kul att stimulera ungar till att skriva”. Bibliotekarien menar att det som 
barnbibliotekarie är svårt att täcka in hela åldersgruppen upp till 16 år och då är en 
sådan här verksamhet bra. 

Skrivarverksamheten var inriktad på att släppa loss fantasin och läraren var inte så noga 
med stavning, om fantasin lossnar kommer språket också menar bibliotekarien. Det var 
ledaren som lade upp kursen och biblioteket som höll i verksamheten med lokal och 
finansiering. Läraren fick timbetalt och biblioteket kan få hjälp av förvaltningen för 
verksamhet som riktar sig till ungdomsverksamhet. Det finns inte längre någon 
programbudget för biblioteket så de omfördelar i budgeten istället. Men det är inte så 
stor kostnad menar hon. När jag intervjuade bibliotekarien på Kortedala bibliotek sade 
hon att man planerade en fortsättning och förmodligen ska man då rikta sig till 
mellanstadiet. Om man riktar sig till högstadiet blir det en grupp med tjejer och en 
grupp med killar. 

Man kan se genom mina intervjuer att skrivarverksamheten som startats ofta beror på att 
man har blivit inspirerad av att skrivande fungerat bra på andra bibliotek. En annan 
orsak är att skrivandet passar när man ska ha någon verksamhet för ungdomar. 
Skrivarverksamhet för vuxna verkar inte vara lika vanligt. 

5.2 Skrivarverksamhet på bibliotek i Europa 
Även på bibliotek i andra Europeiska länder förekommer skrivarverksamhet för 
ungdomar. Philippa Reed (1995) skriver att i Liverpools bibliotek har skrivande blivit 
en etablerad del av verksamheten. Redan 1988 började projektet WALL, Writing 
Activities in Liverpool Libraries. Det började som ett treårigt projekt som i sin tur 
inspirerats från tidigare skrivprojekt inom biblioteket. WALL-projektet har nu 
utvecklats till Writing Liaison Office och har blivit ett nätverk mellan bibliotek, 
utbildning, socialtjänst, konstverksamhet och lokalsamhället. Verksamheten har 
utvecklats under de år den funnits och har gett hjälp och råd till många skrivare från 
olika bakgrunder. Syftet med verksamheten är att uppmuntra individer att uttrycka och 
förstärka sin egen identitet. T.ex. stöder man och uppmuntrar skrivaraktiviteter för dem 
med icke-europeiskt ursprung för att man vill forma ett icke-rasistiskt samhälle och 
inkorporera etnisk kultur i den brittiska kulturen. Man stödjer skrivarna med tekniska 
hjälpmedel, rådgivare och kurser. Men det centrala syftet med projektet var personlig 
utveckling och många har gått vidare från kursen till workshops och utbildningar och 
många har fått sitt arbete publicerat. Ett annat syfte med projektet var att visa att 
skrivande är till för alla och att locka människor att börja skriva. 

Denna skrivarverksamhet verkar vara inriktad på att främja skrivandet i det 
mångkulturella samhället. Dessa tankegångar verkar inte förekomma i den svenska 
skrivarverksamheten på bibliotek. 
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6 Information 
Skrivande hör nära samman med information i betydelsen att man som skrivande person 
måste söka efter och förhålla sig till information. De skrivande personerna som jag 
intervjuade hade olika strategier för att både förhålla sig till information och till att söka 
information. En strategi att söka information är att läsa. 

Informationens tillgänglighet för alla är av stor vikt för att ett demokratiskt samhälle ska 
fungera. Från samhällets sida innebär det att man genom den förda kulturpolitiken 
underlättar för informationen att nå dem som behöver den och samtidigt måste man öka 
tillgängligheten för dem som behöver den. Informationen förmedlas genom olika 
medier och kanaler samtidigt som dess minsta beståndsdel är språket, orden och 
meningarna. För att kunna ta del av informationen och delge andra information måste 
man ha tillgång till och behärska språket. I min uppsats vill jag söka svar på frågan hur 
de personer som inte är knutna till en lärandemiljö söker information. Skrivarna har inte 
någon direkt anknytning till ett bibliotek och man kan se att hur man söker information 
och hur man använder biblioteket varierar inom gruppen. 

Kuhlthau (1993 s.3-4) menar att man tenderar att se information som ett ting, det rätta 
svaret eller den rätta källan. I en informationssökningsprocess som är en dynamisk 
process ändrar det sig vad som är relevant. Individen är aktivt involverad i att söka efter 
mening som passar in i vad hon/han redan vet. Det innebär att det inte blir samma svar 
för alla. ”The person seeks meaning, rather than a right answer, and views information 
as a way of learning and finding meaning or as a process of construction”. 
Konstruktionsprocessen innebär att man passar in information med vad man redan vet 
och skapar då ett nytt perspektiv. 

Vi förstår lättare hur vi söker information om vi förstår hur lärandet går till. Enligt den 
konstruktivistiska synen på lärandet konstruerar vi vår egen personliga värld. Hela 
personen, både tanke och känsla används i denna process. John Dewey ansåg att 
utbildning spelar en viktig roll i ett demokratiskt samhälle. Dewey skrev redan 1944 att 
en viktig princ ip i utbildning är att förbereda människor för förändring. Idag är hans 
tankar högst relevanta med de stora samhällsförändringarna som pågår runt omkring oss 
när industrisamhället förändras till informationssamhället (Dewey i Kuhlthau, 1993 
s.16). Processen att lära sig något genom att man konstruerar sin egen personliga värld 
är också tillämplig på skrivandet anser jag. Att delta i en skrivarkurs eller 
skrivarverksamhet är att lära sig att uttrycka sig på ett eget personligt sätt. 

Enligt Dewey är lärandet en individuell process, något en person gör, och det sker 
genom en kombination av handling, reflexion och känslor. (ibid. s. 17-18). 

Lärandet sker inte i ett vakuum utan i ett socialt sammanhang. Maj Klasson (1995) har 
undersökt kunskapsproduktion och informationsprocesser i nya sociala rörelser och 
kvinnliga nätverk. Hon menar att det finns en korrelation mellan kulturellt orienterade 
processer i hemmet under uppväxten och det kulturella beteendet som vuxen (ibid. 
s.338ff). 

De nya rörelserna eller nätverken består till stora delar av människor som rör sig i 
samma sociala och kulturella arena (ibid.). Rekryteringen sker ofta från mun till mun 
mellan vänner, kolleger osv. Medlemmarna i nya sociala rörelser har ofta en bra 
utbildning. Rörelsen växer tills den stabiliseras eller splittras i mindre grupper. De har 
ofta en platt organisation, d.v.s. i vissa grupper finns ingen ordförande utan mer en slags 
”samtalsledare” för det speciella tillfället. De gamla rörelserna var däremot hierarkiskt 
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organiserade. Detta stämmer in på hur skrivarklubben som jag undersökt fungerar. 
Kanske kan man se den som en del i ett större nätverk där skrivande och/eller skapande 
står i fokus. 

Louise Limberg (1998 s.228-229) förhåller sig kritisk till att se 
informationssökningsprocessen som en generell process som ser likadan ut oberoende 
av kontexten. Den mesta forskningen har gjorts i lärandemiljöer skriver hon och frågar 
sig hur informationssökningsprocesserna som inte är integrerade i läroprocessen ser ut. 
”Olika uppfattningar av informationssökning behöver utforskas i andra kontexter och 
bland olika användare för att skapa en tydligare bild av fenomenet.” (Limberg 1998 
s.229). 

6.1 Informationsstrategi 
A strategy is a tactic used to seek information or to work through a stage 
of the search process. (Kuhlthau 1993 s.40) 

En informationsstrategi är hur man går tillväga för att få tillgång till den information 
som man upplever att man saknar. I min undersökning kan jag se att deltagarna i 
skrivarklubben använder sig av olika informationsstrategier, vilket jag visar senare. Man 
använder sig av informella och/eller formella medlare. De informella kan vara vänner 
eller familj, och de formella kan vara bibliotekarier och lärare. 

Enligt Kuhlthaus (ibid. s.40-41) undersökning spelade de formella medlarna inte så stor 
roll i processen utan deras roll var huvudsakligen att lokalisera källorna i 
bibliotekssamlingen. Hon kom fram till att flera studenter kände frustration med den 
hjälp de fick av de formella medlarna. Likaså hade de formella medlarna en liten roll i 
informationsprocessen (ibid. s.128-129), och detta gällde bibliotekarier både i ett 
universitetsbibliotek, folkbibliotek eller skolbibliotek.  

Bibliotekariernas roll betraktades vanligen som att organisera eller att lokalisera 
resurser. I en undersökning av highschool-studenter menade studenterna att det inte var 
bibliotekariens roll att hjälpa till vid val av ämne. Även när studenterna valt ämne 
frågade de inte bibliotekarien om hjälp och de ansåg att bibliotekarien hade en liten eller 
ingen roll alls i deras informationssökningsprocess. De såg biblioteket som att det 
baserade sig på ”self-service” med en liten del interaktion mellan låntagare och 
professionell. Det förekom också tankar om att man skulle klara sig själv utan hjälp från 
formella medlare. Kuhlthau har funnit att man såg på bibliotekariens roll som en sista 
tillflykt när man fastnat. Man väntade sig då att bibliotekarien skulle hänvisa till en 
specifik källa. Det förekom också tankar om att bibliotekarien hjälpte till med att 
använda dunkla källor som lagboken (ibid. s.130). 

Men detta innebar inte att användarna inte talade med några om sitt ämne (ibid.). Man 
ansåg att det var en viktig strategi att tala om sitt ämne men valde istället att tala med 
informella medlare. De informella medlarna assisterade genom att lyssna, ge stöd och 
uppmuntran och ibland ge förslag på en strategi. I slutet av Kuhlthaus studie  uttryckte 
deltagarna ett behov av en utökad processorienterad roll för de formella medlarna. De 
kände också förvirring mellan lärarens roll och bibliotekariens. De ville ha hjälp med 
sökprocessen och informationskällorna. Ett annat betydelsefullt behov var möjligheten 
att prata med någon som hade professionell kunskap om sitt ämne. Likaså var behovet 
av uppmuntran och att någon är närvarande under processen stort. Särskilt i början av 
processen när osäkerhetskänslorna var starka fanns ett behov av att prata om idéer och 
om de är fruktbara (ibid. s.131-133). 
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Kuhlthau kom fram till att olika strategier hade olika effekt på processen. Att vara 
öppen för att ta in ny information och nya idéer i början av processen är fruktsamt 
menar hon. Följdriktigt är det inte till gagn för informationssökningsprocessen när en 
person avvisar nya idéer och information, det leder till en låsning. 

6.2 Läsande 
Läsandet är en viktig del i informationsökandet och en viktig informationsstyrategi och 
därför tycker jag det är intressant att även nämna något kort om läsandet.  

Appleyard (1994 s.14-15) menar att läsandet har olika roller i olika perioder av livet. 
Han delar upp läsandet i fem roller: 

• Läsaren som lekande 
I förskoleåldern när barnet lyssnar till historier och inte läser själv blir barnet en 
lekande i en fantasivärld som innehåller rädsla och önskningar, vilka barnet lär 
sig att hantera. 

• Läsaren som hjälte/hjältinna 
I skolåldern är barnet centralfiguren i en roman som ständigt skrivs om. Barnets 
bild av världen och hur människor i den handlar blir tydligare. Berättelserna i 
denna perioden tenderar att vara mer organiserade och mindre mångtydiga. 

• Läsaren som tänkare 
I ungdomen läser man för att finna meningen med livet, och för att finna 
värderingar som är värda att tro på och ideal att leva efter. 

• Läsaren som tolkare 
Den som studerar litteratur närmar sig texten som om den är en organiserad 
kunskap med egna principer, regler och bevis. De lär sig också att prata 
analytiskt om texten. 

• Den pragmatiska läsaren 
Den vuxna läsaren kan läsa på flera olika sätt. Som flykt, som 
skönhetsupplevelse, för att skaffa sig nya erfarenheter och för att få visdom. 

 

Detta är inte ett schema menar Appleyard som man endast ska betrakta som om att 
ett högre stadie är bättre. Det finns ingen anledning att läsaren ska skynda in i ett 
stadie, men de högre stadierna kan vara ett bättre sätt att läsa om de på ett bra sätt 
integrerar vad som är bra i de lägre stadierna. Dessa olika stadier förnimmer man 
oftast bara i efterhand eller i stunder av självinsikt, menar Appleyard (1994 s.17). 

 

Jag ska gå in lite djupare i tre av Appleyards stadier, de om ungdomars läsande och 
vuxnas läsande, eftersom dessa stadier anknyter till mina intervjuer och de personer jag 
intervjuat. Att läsa är också en strategi för att söka information, därför undersöker jag 
hur och vad Skrivarna läser och vad deras erfarenheter är av läsande. 

Ungdomars läsande 

Läsande för nöjes skull når en topp i nionde klass och minskar sedan, menar Appleyard. 
De flesta tonåringar läser inte mycket på frivillig väg. Den frivilliga läsningen som ändå 
sker är mest fiktion, och mest romaner. De yngre tonåringarna läser helst mysterie r, 
äventyr, romantik, historiska berättelser och science fiction. Highschool eleverna i USA 
läser förutom dessa genrer också berättelser om tonåringar och tonåringars problem, 
men de läser även vuxenböcker. I denna ålder menar Appleyard är könsskillnaderna i 
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läsandet mest tydligt. Flickorna väljer romantiska berättelser och pojkarna äventyr, krig 
och sport. Flickorna läser mer än pojkarna, vilket de förövrigt gör i alla olika åldrar. 
Men även om genrerna är de samma för tonåringarna som för de yngre barnen så är 
skillnaden mellan böckerna stor. De yngre barnens böcker handlar om en oskyldig värld 
där ondskan är externaliserad och kraftlös, och slutet är lyckligt. Ungdomsböckerna 
handlar om sex, död, synd och fördomar. Gott och ont är inte separerat i dem utan 
blandat i turbulenta känslor i de centrala karaktärerna. Att tonåringarna läser denna typ 
av böcker har att göra med den psykologiska mognadsprocessen menar Appleyard 
(1994 s.99-100). 

 

Läsaren som tolkare 

I denna fas tar man inte historien för given som en direkt erfarenhet. Man ser istället 
texten som något som någon har skapat, som något problematiskt som behöver tolkas. 
Förbundet med detta sätt att läsa är studier av litteratur på högskola eller universitet. De 
som inte studerar litteratur skapar en tematisk förståelse och de värderar utifrån sina 
intressen och övertygelser, menar Appleyard (Appleyard 1994 s.121). 

 

Den vuxna läsaren 

I USA läser halva den vuxna befolkningen regelbundet, enligt Appleyard.Den vuxne 
läser både facklitteratur och skönlitteratur. Den skönlitteratur som läses är mest aktion, 
äventyr, historiska romaner, mysterier, deckare och romantik. Läsandet tenderar att 
ligga på samma nivå mellan 16 år och till 50 år sedan avtar det. Hur mycket man läser 
har samband med utbildning, inkomst och tidiga läsvanor. Det är också mest kvinnor 
som läser fiktion, särskilt bland dem som är storläsare av fiktion. I en studie har man 
sett att det skedde en förändring från barndom till vuxen när det gäller läsandet. 
Förändringen sker från ”fiction to non-fiktion, from plot-dominated works to character-
dominated works, and from evident fantasy (fairy tales and animal tales and the like) to 
implicit fantasy (adventure, mystery and romance).” (1994 s. 155).  

De flesta vuxna kombinerar olika sätt att läsa, som att fly från det dagliga livet eller för 
att få mer erfarenheter. Eftersom den vuxna perioden är så lång så tror Appleyard att 
vissa vuxnas läsande förändras mycket som en del i en mognadsprocess, medan andra 
inte utvecklar sitt läsande. Det vuxna läsandet kombinerar och omorganiserar alla olika 
sätt att läsa som betytt något för individen genom livet. De vuxna läsarna är också 
medvetna om hur frivilligt läsandet är och de väljer läsandet framför andra aktiviteter. 
De väljer också vad de läser och de är medvetna om de egna motiven. Appleyard menar 
att vuxna har tre olika strategier i förhållande till läsande. Dessa är flykt, sökande efter 
sanning och att upptäcka användbara bilder. Det är många läsare som själva beskriver 
sitt läsande som en flyktstrategi och de associerar detta med en viss typ av böcker som 
mysterier, westerns, romantik, bestsellers eller liknande. De vuxna läsarna skiljer mellan 
läsandet som flykt och böcker som är mer krävande. Men Appleyard menar att dessa 
böcker som vuxna läser som flykt fokuserar på mänskliga problem men att de hanterar 
dem på ett speciellt sätt (Appleyard 1994 s.163-166).   

Appleyard menar alltså att läsandet skiljer sig åt i olika stadier i livet och att det även 
kan förändras när man är vuxen. De olika stadierna hänger samman med en 
mognadsprocess menar han. 

Att läsandet förändras från ungdomen till när man är vuxen kan jag också se i min 
undersökning. Som vuxen, eller unga vuxna, läser man mer facklitteratur än vad man 
gjorde när man var yngre. Som barn och tonåring bestod läsningen mest av 
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skönlitteratur. Till en viss del kanske detta har att göra med att man som vuxen har 
andra krav på sig. Man kanske studerar eller man måste hålla sig informerad om nyheter 
som har anknytning till det man jobbar med.  
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7 Resultat och analys  
Jag kommer i detta avsnitt att analysera mina resultat i uppsatsen utifrån mina intervjuer 
med deltagarna i skrivarklubben Skrivarna och intervjuerna med bibliotekarierna som 
hade skrivarverksamhet på ”sitt” bibliotek. Jag använder mig även av litteraturstudierna 
för att analysera mina frågeställningar. Jag har fört samman de frågor som jag tycker 
griper in i varandra alltför mycket för att analyseras var för sig.  

Min frågeställning är följande: 

• Hur förhåller sig amatörskrivarna i skrivarklubben Skrivarna till sitt skrivande, 
till bibliotek och information? 

• Hur kan skrivarverksamhet se ut när den anordnas på svenska folkbibliotek? 
 

7.1 Hur tillgodoser de skrivande sina informationsbehov? 
I min undersökning kan jag se att man använder begreppet information i två olika 
betydelser. Dels information i betydelse av korrekt information som man söker via 
Internet och uppslagsböcker. Men man använder också information i betydelsen av allt 
som man tar in i vardagslivet, alla intryck man får. Allt man tar in är information menar 
någon, t.ex. hur någon rör sig. 

Hugo säger att information kan vara korrekt eller felaktig, som när man utesluter, vilket 
man t.ex. gör i skolböcker. Då ger man eleverna en del av sanningen.  

Erik menar att information är att gräva djupare i det som flimrar förbi. Samtidigt är det 
att lära och att kunna använda och både för ens egen skull och i samhället. Han 
använder information hela tiden i sitt liv. Han surfar på nätet mycket och slår i 
uppslagsböcker. Sökandet på nätet kräver hantverksskicklighet och man har nytta av att 
hålla på. ”…man lär genom att göra”. Han säger att han behärskar sökandet på Internet i 
nio fall av tio. Om inte så frågar han någon, han har många kontakter.  

Rikard menar att information är allting, alla intryck. Allt man tar in är information. Det 
är ett svårt begrepp anser han. Man använder information vad man än ska göra. Om man 
med information menar fakta så söker han mycket fakta. När det gäller skrivandet tar 
han reda på fakta när han ska skriva något. Han använder i första hand egna böcker och 
hittar det mesta där. I andra hand använder han Internet och där använder han sig av 
speciella sidor som han vet är bra.  

Annelie säger att information är allt från anslagstavla till utredning, och att det är enkel 
inte vriden fakta. Hon söker information på jobbet, som i lagstiftning, Internet och 
böcker. Inom det journalistiska är information mycket, det finns ingen begränsning. 
Bibliotek är viktigt när det gäller information och likaså arkiv, tidningar och artiklar. I 
relation till det skönlitterära söker hon inte så mycket information, men hon har läst en 
del handböcker om själva skrivandet och så anser hon att man bör få näring till 
skrivandet och det är då viktigt att läsa skönlitteratur.  

Nina tänker journalistiskt när det gäller information, att man informerar om olika saker. 
Det är jättestort säger hon, det är allt som ger kunskap. Men det kan också vara att slå 
upp ett recept på Internet och även hur folk rör sig ger information. I det dagliga livet 
handlar det om att man tar in och att man ger något. Hon tar reda på saker via 
föreläsningar och att läsa texter och så använder hon Internet.  



 

43 

 

Lena säger att information är ”för lite eller för mycket”. På jobbet får man för lite 
information, ibland får hon information från kunderna istället för företaget. Hemma får 
hon mycket ”via posten, reklam och sånt”. Och hemma blir det mycket papper och sånt 
säger hon. 

Kuhlthau (1993 s.3-4) skriver att man tenderar att se information som ett ting, det rätta 
svaret eller den rätta källan. Detta kan även jag se i min undersökning, tex. Hugo säger 
att ”Information kan vara korrekt eller felaktig”. Även Anneli i min undersökning anser 
att information är ”...enkel, inte vriden fakta”. Men egentligen söker individen efter 
mening som passar in i det han/hon redan vet, menar Kuhlthau. Detta innebär att svaret 
inte är det samma för alla. Det finns inte ett rätt svar utan lika många som det finns 
människor som söker information. Detta sätt att se på information är processorienterat 
och man ser informationssökandet som en konstruktionsprocess. 

7.1.1 Att söka information 

Skrivarna har olika sätt att söka information. Gemensamt för män och kvinnor är att 
Internet spelar en stor roll för informationssökningen. Även i min undersökning kunde 
jag se att man tenderade att fråga vänner, bekanta och familjen, dvs. man använder 
informella medlare. I min undersökning var det ovanligt att använda sig av den formella 
medlaren i form av en bibliotekarie. Den enda som använde sig av formella medlare 
kände kraven på sig att man som student och biblioteksanvändare på 
universitetsbiblioteket skulle klara sig själv. När man använde bibliotekarien var det för 
att hitta en speciell bok.  

Hugo använder Internet, Stadsbiblioteket och Metro. Men han är skeptisk till tidningar 
och böcker. Han ringer kompisar som kan ämnet istället. När det gäller Internet 
använder han Google och Kaaza, de fungerar bra säger han och man får fram korrekt 
fakta. På biblioteket använder han datorn för att det är billigare än att använda den 
hemma. Medlemmarna i Skrivarna har en viss kontakt via Internet och de flesta är med i 
helgon.net6 säger han.  

Erik nätsurfar mycket och hämtar information från Internet och slår i uppslagsböcker. 
Internet använder han både på jobbet och privat. Informationssökning = livet säger han. 
”…är inte hela livet en enda lång informationssökning” ? Man måste göra något med 
informationen också, det där med input och output, säger han. Livet är snabbt säger Erik 
och han hinner inte ”tanka information”. Han har ett stort kontaktnät och ibland ringer 
han till dem och frågar. Men ibland fungerar inte informationen, t.ex. informationen om 
skrivartävlingar? Hur får man reda på dem, frågar han. Det verkar som att 
informationen sker lite i nätverk, menar han. När han gick en ABF-kurs i skrivande fick 
han inbjudande till tävlingar.  

Rikard säger att han får information från faktaprogram på TV och från nyhetsprogram.  

Annelie använder Internet på jobbet. Tidigare var det mer men idag är det inte så 
mycket. Tidigare använde hon mer avancerade databaser som Rixlex, men idag finns 
det inte tid till det säger hon. Men hon sysslar med research och då läser hon in sig, 
ringer till ett verk eller något annat och det ingår i att orientera sig när hon gör 
utredningar. Vart man vänder sig beror på vad man sysslar med, säger hon. När hon inte 
vet var hon ska börja börjar hon med Google och utgår sedan ifrån de svaren hon får 

                                                 
6 Helgon.net är enligt deras hemsida ett Internet community för människor med 
alternativ musik och klädsmak 
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där. Hon söker mest information när det gäller hennes skrivande i jobbet och även det 
journalistiska. Privat söker hon inte så mycket, det blir mycket ändå. Hon går hellre till 
bibliotek än söker på Internet när det gäller privata saker. ”Det känns mer på riktigt”, 
säger hon.  

Nina använder Internet mycket, uppslagsböcker tycker hon är bra. Hon använder också 
biblioteket och bibliotekskataloger som Gunda. Hon pratar med lärare om hon vill ta 
reda på något. Vid små projekt använder hon böcker och Internet och tidskrifter ibland. 
Ibland när något krånglar tar hon kontakt med pappan, som är jurist. Hon säger att hon 
inte använder andra människor så mycket för att ta reda på saker, men ibland förmedlar 
hon information mellan människor. När det gäller Internet använder hon Google 
mycket, hon utgår ifrån en sökning där och går sedan vidare. Hon har också använt sig 
mycket av Lunarstorm, men har nu nästan gått ur. Den var bra när hon flyttade till stan. 
Hon träffade många människor genom den. Idag använder hon helgon.net istället. Där 
kan man skriva dagbok och det finns gästbok.  

Lena söker information via nätet. Förr använde hon biblioteket mer, men nu är det mer 
Internet, hon har blivit bekväm säger hon. Om det är en speciell bok hon söker efter går 
hon till biblioteket men det är mest när hon studerat. Hon tycker mest om att köpa 
böcker, t.ex. på bokrean. På biblioteket har hon någon gång fått en äcklig bok och efter 
det tycker hon inte om att låna böcker på biblioteket. Idag använder hon inte biblioteket. 

7.2 Är det svårt att hitta information? 
I min undersökning ansåg man att det kunde vara lite besvärligt och ta lång tid att söka 
viss information på Internet. Men däremot ansåg man inte att det var svårt att hitta 
tillförlitlig information. Det verkar som att svårigheten låg i själva 
informationssökandet, d v s hur man formulerar en sökfråga på Internet. Men till en viss 
del förekommer kanske också en viss övertro på Internets möjligheter. 

Hugo menar att viss information är svår att få fram via Internet. Han sökte efter 
information om exciterad atom och det hittade han inte på nätet, men inte i kemiböcker 
heller. Han fick inte fram någon information som fördjupar förståelsen. Han tycker att 
Google är den sökmotor som fungerar bäst. Att välja bland informationen upplever han 
inte som svårt, han dubbelkollar informationen på Internet mot böcker, säger han.  

Erik menar att han lär sig hela tiden hur man ska söka information. Genom att göra lär 
man sig. Han tror inte man kan ge mer än grunderna i informationssökning utan det är 
genom att hålla på som man utvecklar en informationssökningskunskap. Idag fungerar 
läraren mer som en coach, och betoningen är inte på ABC-kunskaper, säger han.  

Rikard tycker det är bäst att hitta information via Internet. Han har gått några 
datakurser men det mesta i hur man söker information har han lärt sig själv. Som barn 
läste han uppslagsboken från pärm till pärm och det tror han lärde honom hur man söker 
information. Men han vet inte hur man ska få bra träffar på en sökning. Han tycker det 
är lätt att skaffa information. Han ser på sidan om den är seriös eller inte, genom 
designen och vilka som står bakom kan man se om den är seriös menar han. Men 
problemet är det samma som med litteratur, och han tar som exempel gamla 
svampböcker som det inte går att lita på. Han får tag i det han vill veta. Han söker 
information som är relaterad till skrivandet och annat han vill veta av nyfikenhet, han är 
en nyfiken person, säger han. Ibland kan det vara svårt att sålla genom att det finns så 
mycket på Internet. Han använder sig av vissa sätt att söka information som underlättar, 
t.ex. Taubemusik för att inte få alltför många träffar. På Google hittar han ibland inte det 
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han söker. Ibland använder han SUNET7 och ibland MSN8 men där vet man inte hur 
korrekt informationen är. Han använder också officiella sidor hos organisationer och 
föreningar. Det är viktigt med källkritik, betonar han, vilka syften som ligger bakom. 
Det för han fram till eleverna också i sitt arbete.  

Annelie tycker inte det är svårt att hitta information, svårigheten kan vara att begränsa 
och att veta vad som är tillförlitligt, särskilt när det gäller Internet.  

Nina får tag på den informationen hon behöver, hon vet vem hon ska fråga och var ifall 
det skulle behövas. Biblioteksdatabasen Gunda fungerar bra och ibland pratar hon med 
bibliotekarien i informationsdisken. Ibland hittar hon inte det hon söker på biblioteket, 
vare sig på stadsbiblioteket eller på UB. Hon säger vidare att hon inte gått någon kurs i 
biblioteksintroduktion på UB. Hon tycker UB är lite rörigt, men samtidigt tycker hon att 
hon kan söka information. Men hon har en liten lapp i plånboken om 
introduktionskursen på UB och hon har tänkt att delta, men hon har inte hunnit. 
Institutionen har också sökhjälp en gång i veckan. När det gäller att välja information 
tycker hon att det är svårt att specificera sig och det är svårt att veta vad man kan lita på. 
De siter som ser seriösa ut litar hon mer på och detta stör henne lite. Om hon tycker det 
kan vara tveksamt ifall informationen är tillförlitlig så kollar hon upp det. På 
universitetskursen hon studerar på måste de visa upp länkarna de använder sig av. Hon 
säger att hon t.ex. litar på SVT, en sådan upphovsman måste ha kollat upp 
informationen, menar hon.  

Lena får ofta tag i den information hon söker via Internet. ”Man måste ha tålamod med 
nätet och specificera när man söker”, säger hon. När hon utbildade sig lärde hon sig lite 
om det. Hon får tag på allt hon söker till slut. Ibland hittar hon inte det hon söker på 
Stadsbiblioteket. UB har hon inte använt. Det är jobbigt med biblioteket och 
förseningsavgifterna och det är bättre att köpa för då kan man ha dem längre, säger hon. 
Hon läser sakta och behöver lugn och ro. 

De som använder Internet för att söka information har mött en del svårigheter. Det kan 
vara svårt att hitta informationen, att få bra sökträffar. Man menar att det kan vara svårt 
att hitta det man söker och att det kan ta lång tid. Det visade sig att man använder 
biblioteket mer när man studerar och att man annars använder sig av Internet. Man 
upplever inget problem att finna tillförlitlig information på Internet.  

7.2.1 Skrivarna och biblioteket 

Det visade sig i min undersökning att förhållandet till biblioteket ser olika ut hos de 
olika medlemmarna i skrivarklubben. Något som verkar ha stor betydelse för hur man 
använder biblioteket är om man studerar eller arbetar. Någon använder datorn, en annan 
använder biblioteket när det gäller det privata i motsats till informationssökandet på 
arbetet. Det är vanligt när man inte använder biblioteket till studierna att man strosar 
omkring och får tips på litteratur. Någon använder också biblioteket för research i sitt 
skrivande. Några i min undersökning använde sig aldrig av biblioteket. Att använda 
biblioteket som en informationskälla verkar mycket vara knutet till om man studerar 
eller ej, om man studerar tenderar man att använda biblioteket mer. 

Hugo använder sig av Stadsbiblioteket. Där läser han serier, kopierar och letar upp en 
bok. Han använder inte biblioteket för att söka svar på en fråga. Han får hjälp att leta 
                                                 
7 Swedish University Computer Network. Här kan man söka dokument I deras 
webbkatalog. Adressen är http://katalogen.sunet.se 
8 Via MSN kan man använda hotmail och chatta med andra som anslutit sig till MSN. 
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upp böcker och de flesta bibliotekarier är trevliga. Men en gång försvann en 
bibliotekarie när hon gick ner i magasinet. Hon kom inte tillbaka, säger han. Han säger 
att han kan bli ifrågasatt när han lånar talböcker. Han tycker det går bättre att lyssna på 
en kassett än att läsa, men kassettböckerna är inte lika bra. De har inte lika bra 
berättarröster som talböckerna, menar han.  

Erik menar att bibliotekarien visar ”var jag ska söka det och det”. Han gillar att gå 
omkring på biblioteket och se vad som finns, han får nya tips genom det. Det finns 
mycket på bibliotek som man inte springer på i bokhandeln säger han. Han får den hjälp 
han behöver på biblioteket. Det finns vissa brister också som att vissa böcker försvinner 
och ibland tar det tid att få det man letar efter. Boken ”Den nakna lunchen” av 
Burroughs är det en kötid på 6 månader på. Man vill ha böcker snabbt, säger han. Ibland 
köper han på antikvariat istället för att vänta, då använder han bokbörsen som är ett 
nordiskt antikvariat. Han köper istället men vissa böcker är dyra. Det finns en tröghet i 
bibliotekssystemet säger han och en dålig känsla för vad som behövs.  

Rikard använder biblioteket ytterst lite, nästan aldrig. Senast han var där var för en 
månad sedan och då hade han vägarna förbi och sökte inget särskilt. Han tittade och 
bläddrade lite i en bok. Han vill hellre äga böcker. När han var yngre var han jämt på 
bibliotek. Ibland kan han hitta en bra bok på biblioteket som han sedan köper på ett 
antikvariat. Han vill gärna samla på böcker och köper dem via olika nätbokhandlare. 
Innan Internet använde han biblioteket, men informationen på Internet är färskare säger 
han. Biblioteksfilialer har ofta gammal facklitteratur. Genom jobbet har han kontakt 
med bibliotek. Då bokar man tid och ”får förhoppningsvis träffa en barnbibliotekarie 
som ger boktips till barnen”. Även vid biblioteksbesök med skolklasser tycker han att 
det finns föråldrad facklitteratur och även omodern barn- och ungdomslitteratur. 
”Kanske är det en resursfråga” säger han. Filialbiblioteket ligger också avigt till för 
honom, kanske skulle det blir fler biblioteksbesök om det låg bättre till, säger han.  

Annelie använder både filialbibliotek och stadsbibliotek och även UB. Det fungerar bra 
och det är en oerhörd förmån att ha tillgång till bibliotek säger hon. Hon lånar fakta, 
tidskrifter och skönlitteratur. Hon tycker att det är jätteroligt att gå på bibliotek. När hon 
gör research frågar hon bibliotekarien om hjälp. Hon får den hjälp hon behöver. 
Bibliotekarierna är serviceminded säger hon, de hjälper till att beställa och ta hem 
böcker och de har tid. Kanske saknas det en lugn vrå i biblioteket och mer 
Internetuppkopplade datorer. Ibland går hon på föredrag, men tycker att de annonseras 
dåligt i G-P. De står bara samma dag, säger hon. Det skulle behövas lite mer 
framförhållning och informationen skulle behöva bli bättre. Men evenemangen brukar 
vara bra och det är mycket folk. Utställningar går hon på ibland.  

Nina använder både UB och folkbiblioteket. Nu mest för kurslitteraturen och då blir det 
UB och KTB. Folkbiblioteket är roligt att gå runt i, säger hon. Hon lånar ibland för 
nöjes skull. Hon vill läsa mer men på kvällen är hon trött. På UB frågar hon 
bibliotekarien när hon har en vag aning om vad hon vill ha. Ibland orkar hon inte med 
datorerna och så hittar hon inte i deras hyllsystem. Ibland är hon stressad och då är det 
lättare och går fortare att fråga. Stadsbiblioteket är annorlunda mot UB. På UB är det 
mer akademiskt och det är många som vill ha hjälp. Hon frågar så lite som möjligt och 
det är meningen att man ska klara sig själv, säger hon. Och det gör hon till slut. Hon 
drar sig inte för att prata med bibliotekarierna, men det är lite mänsklighet på UB och 
mycket hänvisningar till datorerna. Men det kan vara svårt att hitta rätt sökord och 
någon gång  har hon fått hjälp av bibliotekarien att hitta sökord, sen fick hon söka själv 
och fick många träffar.  
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Lena har aldrig varit på filialbiblioteket där hon bor. Hon vet inte var det ligger. När 
hon studerade använde hon Stadsbiblioteket. Hon tycker hon får den hjälp hon behöver 
när hon går dit. ”De får godkänt” säger hon. 

Enligt Klasson (1995) vet man inte så mycket om de nya folkrörelsernas förhållande till 
biblioteken, men hon menar att den nya tekniken blivit viktig. Det kan jag även se i min 
undersökning. Flera av deltagarna fick kontakt med klubben via Internet och man håller 
även kontakt via Internet. Klubben har en egen hemsida där man kan se vad som händer 
och när nästa möte äger rum. Man använder sig även av e-post för att tala om nästa 
möte och för att hålla kontakt sinsemellan. Många använder sig dessutom av olika 
Internetsajter som Lunarstorm och sockerdricka.nu för att ytterligare kommunicera med 
varandra och läsa varandras dikter och andra texter. 

(Kuhlthau1993 s.40-41) har i sin undersökning av studenter kommit fram till att 
bibliotekarien har en liten roll i själva informationssökningsprocessen. Detta gällde 
bibliotekarier inom både universitetsbibliotek, folkbibliotek och skolbibliotek. Det 
visade sig att studenterna i en undersökning på Highschool i USA ansåg att man skulle 
klara sig själv på biblioteket. Detta uttryckte även en av mina informanter som använde 
sig av Universitetsbiblioteket. Det visade sig också i Kuhlthaus undersökning att det 
förekom liten interaktion mellan klient och professionell. 

7.2.2 Läsande 

Läsandet kan fylla många olika funktioner i en människas liv, från att ge information till 
att skänka flykt. 

De intervjuade pekar på läsandets roll i barndomen som en kompensation t.ex. för 
skolarbetet som inte fungerade eller för att det inte fanns så mycket annat. Läsandet 
fungerade för någon som stimulans, för någon annan som ett sätt att få fantisera. De 
flesta läser idag mer facklitteratur och använder även andra medier som TV, film och 
Internet.  

Hugo kan läsa skönlitteratur ibland t.ex. när det handlar om shamaner. För tillfället läser 
han Pojken som kallades det av David Peltzer. Han började på Ondskan av Jan Guillou 
men tyckte att den var för stark. Han tycker det är spännande med formexperiment och 
ger som exempel Den nakna lunchen  där Burroghs använder sig av ”cut up” teknik. 
Men läsandet går i perioder, ibland blir det bara TV, säger han. När han var liten var 
vardagen tråkig och han hade ett behov av att fantisera redan då. 

Erik har alltid läst och läser mycket både fack och skönlitteratur. Har alltid en bok på 
gång. När han var liten tyckte han inte om skolan och läsandet var en slags 
kompensation. Han var sjuk mycket och lyckades inte i skolan säger han. Då läste han 
folksagor, serier och även vissa böcker från föräldrarnas hylla. Vid intervjun läste han 
”Kvinnor” av Bukowski. Han läser även poesi ibland.  

Rikard säger att han inte läser mycket, när han någon gång läser blir det romaner. Men 
mest läser han nog facklitteratur. Men han ser mycket film och inspireras av film.  

Annelie har läst mycket skönlitteratur tidigare men när hon började skriva kändes det 
som en belastning genom att hon störde sig på att språket var dåligt. Det tog bort 
läsupplevelsen. Hon läser mest facklitteratur om psykologi, filosofi och religion. Hon 
har läst mycket som yngre också och fick stimulans från mamman som tyckte det inte 
spelade någon roll vad hon läste utan att det viktiga var att hon läste. Hon läste mycket 
när hon var i sommarstugan med familjen. Där fanns inte så mycket att göra och det var 
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tråkigt att jämt leka med systern. Några andra barn fanns inte i närheten och hon 
behövde även annan stimulans, säger hon.  

Nina läser mycket facklitteratur, serier och barnböcker. Som barn läste hon jämt. Hon 
läste allt men mest barn och ungdomslitteratur, hon tyckte om Kitty och Maria Gripes 
böcker. Sophies värld tyckte hon också om. När hon var liten hade hon lite annat liv än 
att läsa. Idag har hon mer annat liv och läser inte så mycket. På gymnasiet började 
läsandet trappas av.  

Lena läser mest filosofi. På semestern läste hon Faust, den var bra och det gick bra att 
läsa monologer säger hon. När hon var 6-8 år började hon läsa serier och läste även 
sagor ibland. I tonåren läste hon Starlet och novellböcker. 

När det gäller läsandet visade det sig att de flesta av de jag intervjuat läste mycket som 
barn, och att läsandet fungerade som en slags kompensation. När man var ung läste man 
mest skönlitteratur men idag hade läsandet förändrats och man intresserade sig kanske 
mest för facklitteratur. Men fortfarande läste man skönlitteratur. Jag har dock i min 
uppsats inte gått in på vilken funktion läsandet har för de olika deltagarna. Vad jag kan 
se är att läsandet i vissa fall påverkas av att man skriver. En av deltagarna uttryckte det 
som att språket i den litteratur hon läste har blivit mer betydelsefullt för henne. 

Appleyard (1994 s.14-15) menar att läsandet genomgår olika stadier i en människas liv. 
Under ungdomsåren förekommer tydliga könsskillnader i vad man läser. Flickorna läser 
romantiska berättelser och pojkarna äventyr, krig och sport. Som vuxna läsare 
förekommer det även där en könsskillnad. Kvinnorna läser mer skönlitteratur än 
männen. Men det finns även en skillnad mellan den yngre och den äldre läsaren och det 
sker en förändring från läsandet av skönlitteratur till fakta. 

Den vuxne läsaren kombinerar enligt Appleyard olika sätt att läsa. Läsandet kan både 
fungera som flykt och för att få mer erfarenheter. Som vuxen är läsaren medveten om att 
det är ett val att läsa. 

7.3 Varför deltar man i en skrivarklubb? 
Alla deltagarna sökte sig till skrivarklubben för att man ville få kontakter och träffa 
andra som skrev. Man har fått reda på klubben genom affischer på stan, chattsajt eller 
klubbens hemsida på nätet. De flesta betonar den sociala aspekten av klubben medan 
några menar att skrivandet är det viktiga.  

Hugo gick med i klubben sensommaren 2001. Han såg en lapp på ett filialbibliotek. 
Han tyckte att lappen var enkelt gjord och att den inte så ”seriös” ut. Därför tänkte han 
att det kanske var på hans nivå och han tog kontakt. Det huvudsakliga skälet till att han 
kontaktade klubben var för det sociala. Han har inte varit med i en skrivarklubb eller 
gått någon skrivarkurs innan.  

Erik har också varit med i några år. Han och hans flickvän såg en affisch på stan. Han 
säger att han var inne i en klaustrofobisk fas och behövde kontakter. Det var för att få 
kontakter, för att komma loss som han kontaktade klubben.  

Rikard började i föregångarna till Skrivarna i början av 2000 eller 1999. Det var andra 
deltagare då men det ebbade ut, deltagarna tröttnade och ingen av dem förutom han 
själv finns kvar nu. I augusti 2000 föddes Skrivarna. Rikard har länge sökt något 
liknande där man kan träffa kreativa människor. Att Rikard från början hittade klubben 
berodde på en annons i GP vid kontaktannonser där man sökte fler medlemmar. Sedan 
har klubben sökt medlemmar via affischer på stan vid två tillfällen säger han. Från 2000 
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finns en medlem kvar och från 2001 är tre medlemmar kvar. Det har varit en kärna av 
samma personer i två år säger han. Vissa har också tillkommit senare genom att 
vetskapen om skrivarklubben har spridit sig till vänner och bekanta. 

Annelie säger att det inte finns någon annan i omgivningen som skriver och att hon gick 
med i Skrivarna för att träffa andra som skrev. Hon gick med för två år sedan, men har 
varit mindre aktiv det senaste året pga. Journalistutbildningen. Det blev för mycket även 
att skriva privat. Hon hittade klubben på Internet. Hon sökte på skrivarklubbar och fann 
Skrivarna.  

Nina har varit med i klubben i två år, sedan hon kom ny till staden. En kurskamrat 
visade henne en lapp på institutionen där hon studerade då. Skrivarklubben var rolig när 
hon var nyinflyttad säger hon, och träffade människor och efter ett tag även en pojkvän i 
Skrivarna.  

Lena har varit med ca 2 år. Hon lärde känna ordföranden via en chattsajt, Lunarstorm 
eller Vilda webben, hon minns inte vilken. Han försökte få henne att komma på mötena 
men det var svårt att passa i hop med hennes obekväma arbetstider. 

7.3.1 Vad är bra och vad är dåligt med skrivarklubben? 

Det sociala och de nya kontakterna som klubben gett tycker alla är bra. Många betonar 
att det är roligt att träffa lite udda människor. Några tycker att de djupa samtalen som 
uppstår är berikande. Det är mest männen som säger att samtalen är viktiga, en av 
kvinnorna tycker att det är intressant att lyssna. När jag har deltagit i mötena har jag 
märkt att det är mest männen som samtalar och styr samtalen, medan kvinnorna lyssnar 
eller kommer med något inpass ibland. 

Hugo säger att det som är bra med Skrivarna är människorna och det sociala. Det är 
lugna, lite slappa bohemfolk, menar han. Det är inte så jätteseriösa och jättekulturella 
människor, vilket är skönt. Det är gott fika också. Att det är olika åldrar som är med är 
bra, men det är förstås inga 70åringar, säger han. Övningarna är också roliga tycker han. 
Skrivarna är också viktigt för det sociala kontaktnätet.  

Erik Tycker det är bra för att det får en att skriva, men kanske lär man sig inte så 
mycket av det. Socialt är det viktigt och han träffar även vissa medlemmar utanför 
mötena. 2/3 av sina vänner som han har en levande kontakt med idag har han träffat 
indirekt via gruppen. Man får också höra nyheter av de som har erfarenheter. Han gillar 
människorna som är med i klubben och de djupa samtal som det blir. Man pratar om 
saker som man inte pratar med andra om.  

Rikard menar att det viktigaste är att träffa andra kreativa människor, samvaron 
kommer i första hand. Han är annars en ganska osocial person förtydligar han. Man 
träffar också människor som man inte skulle ha träffat annars, pga. åldersskillnaden, 
säger han. Åldersskillnaden kan vara ett problem också eftersom att han är så mycket 
äldre så känner han att han får hålla ihop Skrivarna. När det gäller själva mötena och 
skrivarövningarna säger han att andra gärna får komma med förslag till övningar men 
att det oftast inte gör det. Idéer till skrivarövningar har han fått från böcker eller hittat på 
själv. Han har jobbat i skolans värld och använt en del av övningarna där och märkt att 
de fungerat bra, t.ex. stafettskrivandet.  

Annelie tycker att det är bra att sådana fora som Skrivarna får finnas och att det är 
prestigelöst och förutsättningslöst. Hur själva sammankomsterna är vet hon inte för det 
var länge sedan hon var på ett möte säger hon.  



 

50 

 

Nina säger att ”bäst är folket”, det är så udda personer som är med och hon blir 
fascinerad av samtalsämnena. Blandningen av människor är häftig och samtalen gör att 
hon får inblick i en hel massa ämnen.  

Lena tycker det är roligt att träffa andra som skriver och att det är roligt med lite udda 
människor. Det är också roligt att det händer lite andra saker ibland som picnic på 
sommaren. Hon tycker att övningarna är bra, men att det kunde vara lite mer olika 
övningar. Stafettövningarna tycker hon om ”då kan man bråka lite grann” säger hon. De 
grammatiska övningarna tycker hon är svårare. 

Enligt Rydbeck (Nordberg och Rydbeck 2001) har mycket av folkbildningen skett 
utifrån en manlig norm. Hon menar att kvinnor skulle bildas men utifrån mäns villkor. I 
min undersökning kan jag se att det är kvinnorna som för fram mest tankar om att 
skrivarverksamheten skulle kunna se annorlunda ut. En av kvinnorna säger att hon har 
försökt påverka verksamheten men känner inte att hon fått någon respons på det. 
Kvinnorna tycker att verksamheten är alltför ostrukturerad och att skrivarövningarna 
inte riktigt kommer igång. Kanske blir det så att själva avsaknaden av formell ledare gör 
att männens behov tar över. Rydbeck menar att traditionellt sett inom folkbildningen har 
kvinnorna marginaliserats och blivit osynliggjorda. Synen på män och kvinnor har 
ändrats sedan dess men skrivarklubbens ledare är manlig och på sätt och vis är klubben 
manligt styrd. 

Några säger att det blir för mycket prat, att mötena svävar ut och att det inte blir så 
mycket skrivet. Man kan se att de som har erfarenhet av andra skrivargrupper förhåller 
sig mest kritiskt till Skrivarna.  De har erfarenheter av andra skrivarkurser som de 
tycker har gett mer.  

Enligt Arvidsson (1987) tenderar de nya folkrörelserna att ha flytande medlemsantal, ha 
mindre formella möten, rekrytera via mun-till-mun metoden och ibland bestå av ganska 
få personer. Kanske kan man se skrivarklubben som en del i en ny folkrörelse? 
Arvidssons kriterier för de nya folkrörelserna verkar stämma med skrivarklubbens 
verksamhet. Skrivarklubben är en grupp av ca 10 personer och vid mötena är det ca 
fem-sex närvarande. Det är en slags kärngrupp som kommer på de flesta mötena och 
som också har utvecklat kontakter sinsemellan i gruppen. Det har t.o.m. utvecklats 
kärleksrelationer mellan deltagarna och ett par bor ihop idag. Det sker också en 
rekrytering av vänner och bekanta till gruppen och några kommer också någon gång och 
kommer inte tillbaka. 

Det förekom en ganska stor enighet om vad som fungerar dåligt i skrivarklubben. De 
flesta tycker att mötena flyter ut i diskussioner och att det blir för lite skrivande. Det 
verkar också som att det förekom en könsskillnad i hur man såg på skrivarklubbens 
möten. Männen tenderade att tycka att samtalen på mötena var givande men kvinnorna 
tenderade att vilja ha mer skrivande och inte så mycket prat på mötena. Det kan ha att 
göra med att för det mesta var männen som styrde samtalen men också att kvinnorna 
hade sysslat med skrivandet under en längre tid och kanske kommit längre i sitt 
skrivande. 

Hugo tycker att övningarna kunde vara bättre, det kunde vara mer variation. Man håller 
fast vid samma övningar. Han tycker också att responsen från gruppen i fråga om texten 
är för dålig. Han vill lära sig mer och ha lite andra övningar. Man skulle också kunna 
diskutera och alla skulle få välja en särskild fråga att ta upp till diskussion.  
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Erik tycker att mötena ibland svävar iväg och man får inget skrivet. Att gruppen 
krymper är också problematiskt, kanske behövs det nya medlemmar framöver, säger 
han.  

Rikard önskar att det var lite mer ordning och reda. Han tycker att det är irriterande när 
folk inte hör av sig och talar om ifall de kommer eller inte. Han har sagt till men det blir 
ingen förändring. Han tycker också att andra borde komma med förslag till övningar. 

Anneli tycker att det skulle behövas en plan, och säger att ”man behöver struktur 
ibland”. ”Ibland blir det bara blaha, blaha...” menar hon. Hon har gått kurser innan som 
gett mer. Man skulle kunna ta upp mer saker på mötena som att t.ex. titta på sin 
favoritförfattare och undersöka hur texten är uppbyggd. Hon säger att hon försökt 
förändra men att det känns som att det i gruppen inte finns någon vilja till förändring. 
Hon kan sakna en viss öppenhet som hon tycker hör ihop med kreativitet. Ibland kan det 
krocka lite säger hon, och tillägger att det behövs nya krafter.  

Nina tycker att klubben inte tillför så mycket skrivarmässigt, men hon träffar folk som 
skriver men man sysslar inte så mycket med skrivande utan pratar mest, säger hon. 
Övningarna kommer inte riktigt igång. Man börjar med lätta övningar, de är roliga 
tycker hon men det vore roligt med något mer seriöst. Men kanske är Skrivarna inte 
rätta forumet för det seriösa. Hon är med i den seriösa gruppen, som utkristalliserat sig 
från Skrivarna. Där lär hon sig mer men saknar ett mellanting mellan den gruppen och 
Skrivarna. Hon säger att man gjort vissa försök med att skriva om något tema till 
gången därpå, men att det inte blivit något av det. Kanske beroende på att mötena känns 
så oseriösa och då kanske det andra känns oseriöst också, menar hon.  

Lena tycker det är dåligt att det är så lite folk ibland, att det är dålig uppslutning. Men 
förstår också att folk har mycket att göra för så är det för henne också säger hon. 

7.3.2 Hur vill du att en skrivarkurs ska vara upplagd? 

Alla i min undersökning tycker det är viktigt att en skrivarkurs har en ledare som skriver 
själv eller är professionell författare. Flera tar också upp att det är viktigt med en öppen 
stämning och det är också av stor vikt att skrivandet blir lustfyllt och att det får 
förekomma experimenterande. Kvinnorna uttryckte också tankar om att det är viktigt att 
ta hänsyn till att deltagarna befinner sig på olika nivåer. De flesta tycker också att det är 
viktigt att man inte kritiserar varandras texter. Kritiken kan om den ska förekomma vara 
positiv eller frivillig menade man. Alla ansåg också att det är viktigt att gruppen är liten. 
Det är också viktigt ansåg man att kursen inte är för dyr, då man utestängs. 
Författarbesök ansåg man också vara viktigt.  

Hugo vill helst att det ska vara små grupper och att man ska portförbjuda pretentiösa 
människor. Gott fika är också viktigt. Han tycker att det ska vara någon som håller i 
kursen som har egna erfarenheter av skrivande och det måste vara en korrekt och 
pålitlig person. Övningarna tycker han ska vara ungefär som Skrivarnas, ev. kunde man 
försöka skriva lite förskönat hur man upplever olika saker. ”Det ska vara övningar så 
man får tänka lite, så det blir lite utmaning” . Det är jättebra att läsa upp texterna och 
man kan skicka runt dem så att olika personer läser. Man får inspiration av det och man 
hör olika betoningar, menar han.  

Erik önskar att man kunde träna på olika saker t.ex. att beskriva bilder. Övningar och 
det sociala är viktigt för att det ska vara en bra verksamhet tycker han. Det är viktigt att 
känna att man är där för att lära sig. Han säger att det blir dyrare och dyrare med 
skrivarkurser, om man ska gå på KV (Kursverksamheten) så kostar det 4.200 kr för 10 
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ggr, och då har man inget författarbesök. Kostnaden stänger många ute menar han. Det 
är också viktigt att man har en öppen stämning och att man experimenterar sig fram. 
Alla är på olika nivåer och man ska få hjälp där man är. Det är viktigt med en 
experimenterande och lekande anda. Biblioteket kan vara en jätteresurs tycker han. 
Träffarna kan ligga på eftermiddagar eller kvä llar, och ledaren får inte tappa tyglarna. 
Det är viktigt att de håller på att skriva själva, men det behöver inte vara etablerade 
författare för att förstå säger han.  

Rikard vill ha en professionell författare som leder mötena. Han vill att det ska vara en 
uppgift till gången därpå, och uppgiften ska ha ett visst tema, men tycker inte om att 
man ska kritisera varandras texter. Synpunkter och positiv/konstruktiv kritik är däremot 
okey. Han är skeptisk till konstnärliga utbildningar, genom att han tror att de styr 
skapandet genom kritiken. Han har själv en erfarenhet av en gitarrlärare som genom att 
ge negativ kritik förstörde lusten att spela gitarr under många år. Han tycker att om det 
är en kurs som kostar något kan man kräva att det är en professionell författare men om 
det är gratis är det annorlunda menar han.  

Anneli säger att det inte får vara för ansträngande utan att det ska vara lustfyllt. Men 
samtidigt kan man inte bara bekräfta varandra. Det är också viktigt att se var man 
befinner sig, och det ska vara individinriktat – det är inte samma för alla, säger hon. 
Hon anser att förfa ttarbesök är stimulerande och de kan prata om sitt skrivande och ge 
enkla tips. Ev. kan ett mentorskap vara bra. Det ska också vara variation och man kan 
prova olika stilgrepp och olika genrer. Man kan t.ex. läsa noveller när man ska skriva 
noveller för att se hur andra gjort. Att få enkla tips är viktigt menar hon. 

Nina menar att alla måste känna sig delaktiga och måste få uppskattning därifrån de 
befinner sig. Det är roligt med en blandning av olika människor. När det gäller respons 
är det viktigt att både ge och att lära sig ta emot menar hon. När det gäller respons ska 
man ta fram det positiva. Man skulle kunna ha uppgifter som man gör till gången därpå. 
Nina har själv startat en skrivarkurs för sina klasskamrater på Universitetet. Där hade de 
teman och övade att läsa upp texterna i grupp. Det var jobbigt i början men sedan 
försvann det. De gav ingen kritik. Kursen upplöstes pga. att det var för mycket med 
skolan och så blev det interna konflikter. Ett sätt kan vara att låta responsen vara 
frivillig, säger hon. Respons kan vara både jobbigt och lärorikt. Man kan börja med att 
läsa upp texterna i gruppen. Hur man upplever respons har att göra med gruppen, men 
man måste börja någonstans om man vill utvecklas. Men huvudsaken är att ha roligt och 
att få inspiration. Gästföreläsare kan vara bra, t.ex. från Valands skrivarlinje. Den 
personens kulle kunna ge skrivövningar och respons så man får se hur de jobbar. Det 
skulle vara bra för att komma vidare. Många kanske inte vågar göra något av sitt 
skrivande.  

Lena säger att det är svårt att veta hur en kurs skulle vara, men det måste vara på ett 
annat sätt än Skrivarna om hon skulle tänka sig att gå. Det skulle vara mer reaktion på 
det man skrivit, man skulle t.ex. kunna ha tema någon gång och läsa upp det man gjort. 
Då blir det mer som seriösa gruppen, säger hon. Hon har tänkt gå med där ett tag, men 
har mycket annat med jobb och sånt. 

Kent Larsson (1995) menar att varje individ har en skapande förmåga, och att skapandet 
bara kan komma inifrån. Det kreativa förhållningssättet till verkligheten menar han 
innebär att man gör sig fri från stereotypa rutiner, invanda tankebanor, förutfattade 
meningar och konventionella synsätt. Det som skrivarläraren bör hjälpa till med är att få 
skrivaren att komma i kontakt med sig själv, menar Kent Larsson. 
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7.4 Varför uttrycker man sig genom skrivande 
I min undersökning säger alla att skrivandet har en terapeutisk funktion. Skrivandet har 
t.ex. fungerat terapeutiskt i en livskris eller det kan ha varit ett sätt att få ur sig känslor 
och att reda ut tankegångar. Det terapeutiska skrivandet kan också vara en ingång till ett 
annat skrivande. Det visade sig också att skrivandet kan förändra sig beroende på 
livssituationen. Inspiration från familjen verkar betyda mycket och verkar vara viktigt 
för om man börjar skriva vid unga år och även för att man ska fortsätta med sitt 
skrivande och ta det på allvar. Alla kvinnorna betonar dagboksskrivandet som viktigt 
medan denna form av skrivande inte förekom bland männen. 

Man kan också se att skrivandet kan bli en fortsättning av andra konstnärliga områden 
som också Furuland (1977 s.48-52) fann i sin undersökning. Två av männen sysslar 
också med musik och skriver egna musiktexter. En skriver också serier. 

Hugo tycker att vardagen var tråkig när han var liten och han hade redan då ett behov 
av att fantisera. Han skrev redan när han var liten både hemma och i skolan. Han fick 
stöd av mamman ”mamma tror alltid på mig”, säger han och svenskläraren ville se 
honom som en blivande författare. Pappan var lite av en trubadur och skrev egna sånger. 
Brodern skriver lite, han håller på med musik och skriver egna låtar. Han har också en 
kompis som skriver dikter. Hugo har alltid med sig ett block där han skriver ner 
meningar eller lösryckta ord. Han får inspiration från naturen. När han skriver hemma 
blir det mest noveller, på skrivarmötena däremot är det mer kufiskt, det blir mer poesi 
då, säger han.  

Erik började skriva för tre år sedan. Det är en följd av musikintresset menar han. Han är 
fritidsmusiker och poesin är nära släkt med musiktexter. Både andras och egen musik 
ledde till skrivande. Mormor har påverkat honom och han säger att det alltid har funnits 
underliggande i honom själv. I mellanstadiet och en bit in på högstadiet ville han bli 
serietecknare. Mormor skrev en sagobok, som publicerades, och målade akvareller. 
Någon i familjen visade vid ett tillfälle Erik en musikkomposition, vilket gav tilltro och 
tankar som att ”kanske jag också kan göra sånt här”.  

Rikard började skriva vid 20 års ålder. Han fick en idé om en roman och började 
skriva. Den första blev 1-2 sidor men den andra blev färdig fast det tog fem år. Han 
skickade den till en tävling men fick inget pris. Han säger att han alltid haft livlig fantasi 
och redan vid några års ålder hittade han på berättelser och sånger men skrev inte ner 
dem då. I skolan var det inte roligt att skriva, för det var för styrt. Ingen i den närmaste 
omgivningen skriver. Han skriver främst romaner, dikter, noveller och även musik både 
text och musik. Nu har han ett romanprojekt på gång som han ägnat ca 7 år åt. Han 
skriver främst på kvällar och nätter och mer när han inte har något jobb. När han jobbar 
finns mindre tid till skrivandet.  

Annelie skrev redan som barn, hon hittade på små berättelser. För några år sedan gick 
hon igenom en livskris och i virrvarret gjorde hon ett bokslut över sitt liv. Hon blev trött 
på att prata och började skriva dikter. Det blev alltmer roligt att hitta tillbaka till sin 
egen röst, att gestalta för sig själv, och att se ur ett annat perspektiv säger hon. Från 
början var skrivandet terapeutiskt. Hon tryckte upp dikterna hon skrivit och gav bort till 
vänner och bekanta och fick positiv respons. Sedan började hon på en 
journalistutbildning. Skrivandet har funnits någonstans länge. För några år sedan gick 
hon en folkhögskolekurs i skönlitterärt skrivande.  
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Nina började skriva tidigt. Hon kunde skriva innan skolan började. När hon var 
omkring sju år började hon skriva enkla dagböcker och även sagor och lite dikter. På 
mellanstadiet skrev hon daglig dagbok och fortsatte på högstadiet. Då blir dagböckerna 
roligare att läsa har hon märkt i efterhand. Dagbok har hon alltid skrivit och i perioder 
har hon skrivit dikter och noveller. Hon har gått olika skrivarkurser och senare en kurs i 
kreativt skrivande på universitetet. Idag skriver hon mest dagbok, brev och på 
utbildningen. Målet är att skriva dagbok varje dag, men i realiteten blir det ca var tredje 
dag. Hon vill gå en skrivarkurs nästa termin, hon säger att hon behöver det försitt 
skrivande. Hon behöver en deadline att skriva emot. En period när hon inte mådde så 
bra skrev hon dikter. Idag mår hon bra och skriver inte så mycket. I skolan skriver hon 
essäer, men det är ett annat skrivande att skriva facktext. Hon tycker om det men det är 
inte som att skriva skönlitterärt. Det är så styrt, säger hon. Det ger kunskap men inte 
utlopp. Skrivandet går i perioder men finns alltid med har hon märkt. Ibland är 
skrivandet det enda hon vill, det enda som känns meningsfullt. ”Skrivande har varit ett 
sätt att kommunicera”, säger hon och förtydligar och säger att hon tänker via papperet, 
att det är ett sätt att få ur sig saker. Att skriva är hennes konstnärlighet, det enda 
konstnärliga hon gör. Det är jätteviktigt, understryker hon.  

Lena har alltid skrivit dagbok. Lillasyster retade henne för att hon skrev för romantiskt 
när hon var ung och skrev. 1997 började hon skriva dikter, nu har hon 80 dikter och det 
ska bli en bok någon gång. Hennes dikter finns på nätsajten sockerdricka.nu9. Där får 
hon kommentarer, det är kul men inte så viktigt. Hon kan svara på kommentarerna 
också och det gör hon. Hon har tänkt skicka in sina dikter till något förlag men inte 
kommit så långt. 

Enligt Gillie Bolton (1999) kan skrivandet öppna upp för känslor, minnen och tankar. 
Man kan klargöra och utveckla det som sker i sinnet genom skrivandet menar hon. Hela 
processen är också spännande och ökar självförtroendet. Även Tudor Sandahl 81997) 
menar att man i olika undersökningar har sett att skrivandet kan vara ett sätt att bearbeta 
svåra traumatiska upplevelser. Genom att bearbeta når de flesta fram till ett bättre 
perspektiv på det som har hänt och självkänslan och självbilden blir bättre, menar hon. 
Tonårsflickor som skriver dagbok, kan på egen hand bearbeta det som händer i livet 
menar hon vidare. 

7.4.1 Vad tillför skrivandet och vilka ambitioner har du med skrivandet? 

Även om de flesta har drömmar om att bli publicerade verkar huvudsaken med 
skrivandet vara att det fyller en terapeutisk funktion. Men det kan även vara så att det 
terapeutiska är en fas i själva utvecklandet av skrivandet. Alla tar upp skrivandets 
terapeutiska roll eller skrivandet som ett sätt att avreagera sig. Det verkar inte finnas 
någon skillnad mellan män och kvinnor när det gäller hur man ser på sitt skrivande. När 
det gäller vilka ambitioner man har med skrivandet så vill nästan alla nå ut med 
skrivandet på olika sätt, även om man idag mest skriver för sig själv. 

Hugo vet inte riktigt vad skrivandet tillför men när han är på mötena inser han att 
skrivandet är kul. ”Ungefär som när folk går i kyrkan för att inte glömma bort Gud”, 
säger han. Det sociala och avslappningen är något som skrivandet tillför. Socialt tillför 
skrivandet mycket. Han träffar vissa utanför mötena och har även haft en flickvän som 
han träffat genom Skrivarna. Hon gav honom inspiration och rättade texter ibland. 
Skrivandet gör honom upphetsad, säger han, skrivandet är en stimulering av 

                                                 
9 www.sockerdricka.nu är ett forum för skrivande. Deltagarna skickar in sina dikter, kan 
presentera sig på en egen sida och chatta med varandra. 
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lustcentrum. Genom skrivandet psykoanalyserar han sig själv. Han har inte märkt om 
skrivandet har förändrat sig sedan han började i Skrivarna. På mötena är det mer prat än 
skrivande, säger han. Han skriver mindre nu men han tror att det är positivt. När han 
skriver idag blir det mer roliga saker. Vissa idéer och influenser har han fått från 
gruppen. Han ger ett exempel på en av deltagarna som utesluter vissa saker i sina texter. 
Genom det har han insett att man inte behöver tala om allt i texten utan att folk förstår 
ändå. Hugo har en framtidsdröm om att skriva barnböcker, sagoböcker. Han tycker det 
är spännande med den ryska sagotraditionen och vill skriva något som påminner om det, 
men behöver lära sig mer, säger han. Han vill illustrera också och tycker om att rita. 

Erik både skriver och håller på med musik. Han är också intresserad av serier och 
serietecknande och hans konstnärliga intresse började med bilder och kanske blir det så 
igen säger han. Om han inte skrev skulle han göra något annat konstnärligt. Skrivande 
är ett sökande eller självterapi säger han men menar att det är viktigt att behärska 
hantverket också. Han vill nå ut med sitt skrivande. Han känner att han når ut genom 
musiken när han står på scen. Gruppens musik finns på Internet och det känns också 
som att nå ut säger han. Han skriver ofta i offentliga miljöer och har alltid penna med 
sig. Han snappar upp saker som händer omkring honom och ger mig ett exempel. Det 
var en kille som körde på någon av misstag med en skateboard, och som ropade ”Det 
var inte jag, det var livet”. Han säger att det borde finnas utrymme för poesi i samhället, 
t.ex. på spårvagnen, och han menar att det egentligen finns ett stort användningsområde 
för poesi.  

Rikard menar att det som klubben mest tillför är det sociala, och att man utbyter 
livserfarenheter. Det är svårt att säga om det tillför något till skrivandet. Ev. kan det 
tillföra något indirekt, genom att man lagrar allt och använder det senare. Det är mycket 
samtalen på mötena som inspirerar honom och han har använt sig en del av detta i sitt 
skrivande. Själva skrivandet tillför mycket till livet menar han. Han hänvisar till ett citat 
av Robert Broberg som sagt ”Jag går i terapi hos mig själv”. Allt skapande är en slags 
terapi menar Rikard, genom att man bearbetar saker man varit med om. Livet och 
skrivandet verkar på något sätt gå in i varandra säger han och menar att han på något 
sätt ”skriver manus till sitt liv”. Genom skrivandet bearbetar han upplevelser och får 
utlopp för fantasin. Han vill i framtiden kunna försörja sig på skrivandet och vill kunna 
varva författande, musik och poesi. ”Nobelpriset vore ju inte helt fel”, säger han lite 
skämtsamt.  

Annelie menar att det är introvert sysselsättning att skriva och det är trevligt att träffa 
andra som skriver och som tycker att det är roligt. Hon har saknat att hon inte fick mer 
respons på sina texter, hon hade förväntat sig detta. Hon har bett någon läsa ibland och 
tagit kontakt med vissa medlemmar när skrivandet kört fast. Själva skrivandet ”är en 
flykt och en möjlighet”, säger hon. Man får en chans att vara sitt autentiska jag. Det är 
också en frihet genom att man inte har några begränsningar. Hon skriver både 
skönlitterärt och journalistiskt. Det skönlitterära skrivandet var tidigare terapeutiskt. 
Man måste börja inifrån säger hon och skrivandet måste bottna i en själv. Hon tar som 
exempel att hon under en period skrev noveller om kvinnans sexualitet. Hon 
intresserade sig för hur relationerna såg ut och då måste de bottna i en fråga som man 
har funderat på. Man måste också ha ett allmängiltigt syfte för att bli intressant, man 
måste sätta det i ett perspektiv säger hon. Inom det journalistiska skrivandet är kärleken 
till språket större, och hon blir glad när hon får till en mening. När hon skriver som 
journalist får hon respons, och hon tycker att det känns nästan overkligt när folk ringer 
och säger att det hon skriver är bra. Men glädjen att formulera finns i bägge sätten att 
skriva, att leka med ord är roligt tycker hon. Antologin som klubben ger ut tycker hon 
”är en rolig grej”. Hon har publicerat sig till vänner innan och hon har tänkt skicka in 
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bidrag till en tävling för skrivande till barn. Hon har provat att skriva för barn på en kurs 
och tycker det är roligt att använda ett annat språk. I framtiden vill hon skriva en bok. 
Hon har kommit fram till att hon inte vill forska. Hon vill skriva en roman och hon har 
börjat men just nu ligger den i träda. Det behövs mycket research säger hon. Hon vill 
även skriva en diktsamling.  

Lena säger att hon skriver för att avreagera sig. Ibland känner hon sig deppig och då 
skriver hon och dramatiserar känslan i dikterna. Man kan tro att hon är jättedeppig säger 
hon, men det är mest för att hon dramatiserar som det verkar så. Ibland skriver hon 
kärleksfullt också och ibland mer filosofiska dikter. När det gäller ambitionen med 
skrivandet så säger hon att hon är tidsoptimist, att hon vill men inte riktigt hinner eller 
har ork. Hon har mycket annat hon gör också. Det är mycket som hon måste läsa för att 
hänga med på jobbet.  

Nina menar att ”skrivandet har varit ett sätt att kommunicera”. Hon tänker via papperet, 
det är ett sätt att få ur sig saker. Det är hennes konstnärlighet, hon har inget annat 
konstnärligt hon sysslar med säger hon. Hon vill bli journalist och vill jobba med 
skrivande. Hon vill kombinera skrivande och miljö. Hon skickar inte in det hon skriver 
för publicering för att hon vet inte var man ska skicka det. Antologin tycker hon är rolig 
att vara med i. Det är roligt att läsa andras texter och intressant att se hur de skriver 
menar hon. Det är också bra att ha en deadline att jobba mot menar hon. 

Enligt Hillmam-Chartrand och Mc Caughey (Vestheim 1995) är definitionen av 
amatörkonst att utövaren inte har några ambitioner att skapa det stora verket utan att 
man arbetar terapeutisk i förhållande till sig själv. Detta verkar även stämma med min 
undersökning. 

7.4.2 Stöd i skrivandet  

Det visade sig att när man inte får stöd hemifrån i sitt skrivande söker man det istället i 
vuxen ålder från vänner som är intresserade av samma sak. Ett viktigt forum för att 
träffa andra som skriver förutom Skrivarna är de olika Internetsajterna som finns, som 
t.ex. Lunarstorm och sockerdricka.nu.  

Erik har inte fått något stöd hemifrån. Enligt dem gällde det att utbilda sig och tjäna 
pengar säger han. De ser konst som en hobby. När Erik växte upp fanns det en stor 
bokhylla hemma, men föräldrarna läste inte själva, de hann inte. De var inga läsande 
människor, säger han. De gör saker istället. Farmor var mer intellektuell och gillade 
t.ex. att lösa korsord. Nu är den stödjande omgivningen vännerna. De flesta av Eriks 
vänner håller på med skapande. När han träffar sina vänner gör han meningsfulla saker, 
de umgås inte bara. De gör något viktigt när de möts. Han har träffat många av sina 
vänner indirekt via Skrivarna. Han har också en vän med som han gått en skrivarkurs 
tillsammans med och från honom får Erik konstruktiv kritik. Från alla av sina vänner får 
han förståelse – de skriver själva.  

Rikard växte upp i ett hem med mycket kultur. Mamman läste mycket skönlitteratur 
och pappan facklitteratur. Han växte upp med kultur, i ett ”kulturellt klimat” säger han. 
Han fick förståelse för sitt skapande hemifrån, men föräldrarna har svårt att förstå att det 
är mer än en hobby säger han. Men för honom är det inte en hobby utan ”hela livet”. 
Föräldrarna tycker att ett riktigt jobb är viktigast. Han visar ej gärna det han skrivit för 
sina föräldrar, mamman övertolkar säger han och hon blir bekymrad.  

Han har inte haft någon idol som skrivit men däremot inom filmen och musiken har han 
inspirerats av t.ex. Woody Allen och Beatles.  
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Annelie säger att det inte finns någon i omgivningen som skriver, men en väninna 
skriver dagbok och några är journalister. Hon skriver mycket i jobbet. Hon har både det 
språket och det skönlitterära. Efter det att hon började frilansa som journalist gäller det 
att hitta det journalistiska språket också säger hon. För att kunna göra det måste det 
skönlitterära språket vila. Nu har hon lite tid till det skönlitterära skrivandet, men hon 
skriver dagbok och någon dikt ibland. Det journalistiska skrivandet består både av 
uppdrag och att hon väljer ämnen själv vilket är jobbigare men roligare. Hon har en dag 
i veckan som hon har ledigt från sitt andra jobb för att skriva journalistik. Hon skriver 1-
2 artiklar i veckan. Annelie säger att mammans inflytande var viktigt. För henne var det 
okey att hon läste allt möjligt. Hon läste mycket när hon var i sommarstugan med 
familjen p.g.a. att det inte fanns så mycket att göra. Hon behövde också annan stimulans 
än att jämt leka med systern.  

Nina säger att mamman läser mycket och har även varit intresserad av att skriva. 
Mamman jobbar som sekreterare och skriver mycket. Hon har fått stöd på fritids i 
lågstadiet där man hade skrivarverksamhe t för barnen. Hon tyckte om att skriva i skolan 
och har fått uppmuntran från lärarna att skriva och har sedan gått olika skrivarkursen när 
hon blev äldre. Hon har nära vänner som skriver och även pojkvän som skriver. 
Pojkvännen träffade hon genom skrivarklubben Skrivarna. 

Lena har inte fått något direkt stöd hemifrån men lite i skolan när det gällde litteratur. 
Hon har inga vänner som skriver förutom i skrivarklubben. Hon får lite stöd från 
Internetsajten sockerdricka.nu där hon har publicerat sina dikter. 

Man kan i min undersökning se att det är viktigt med stöd och inspiration hemifrån för 
att uttrycka sig genom skrivandet. För nästan alla har det funnits någon i familjen som 
gett stöd eller fungerat som inspirationskälla. Men man kan också se att om stödet 
hemifrån saknas på ett eller ett annat sätt kan man skaffa sig det från omgivningen och 
egna vänner. Även olika Internetsajter fungerar som ett sätt att få stöd och respons för 
det skrivande man ägnar sig åt. Skrivarna är också ett stöd och en inspiration för 
medlemmarna. 

Gillie Bolton (1999) menar att det ofta kommer fram det som är känsligt när man 
skriver, och att det därför är viktigt att gruppen fungerar stödjande. Hon tar upp några 
grundstenar som hon menar måste förekomma för att verksamheten ska fungera bra, och 
de är; respekt, delat ansvar, självförtroende och förtroende för varandra och gruppen. 
Hon menar också att det är viktigt att man är överens om syftet och målet med gruppen. 
Det verkar som man när det gäller Skrivarna har olika förväntningar på verksamheten. 
För de som tycker att skrivandet är det viktigaste verkar klubben inte tillfredställa dessa 
behov. De tycker att det borde vara mer fokus på skrivarövningarna och att man borde 
få mer respons på sina texter. Det har också utkristalliserat sig en ”seriös” grupp, där 
man har olika hemuppgifter och ger varandra mer respons på det man skriver. Men för 
dem som tycker att den sociala sidan av verksamheten är viktigast verkar klubben 
fungera bra.  

 

 

 

7.5 Förekommer det genusskillnader i skrivandet och i hur man söker 
information? 
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De flesta teoretikerna som jag tar upp i min uppsats är ense om att det inte går att 
generalisera kring manligt och kvinnligt. Både män och kvinnor ingår i olika sociala 
klasser, yrkesroller och grupptillhörigheter menar de. 

Man kan i min undersökning se vissa tendenser till skillnader, som att kvinnor och män 
tenderade att uppleva skrivarmötena på lite olika sätt. Männen tenderade att se mötena 
och hur de fungerade på ett positivare sätt än kvinnorna. Kvinnorna uttryckte tankar om 
att de önskade att det var mer struktur och att det skulle ge mer att vara med på mötena. 
Det verkade som att kvinnorna hade högre krav på att sammankomsterna skulle tillföra 
något till skrivandet, medan männen tyckte samvaron och samtalen var givande. Vad 
jag uppmärksammade när jag deltog på mötena så var det männen som till största delen 
styrde samtalen och sammankomsten. Kvinnorna kom med korta inpass eller lyssnade 
mest.  

Kvinnorna i undersökningen hade när de var yngre använt sig av dagboksskrivande för 
att bearbeta tankar och händelser. I Kulturutredningen (SOU 1995:85 s.255) skriver 
man att det är vanligare att kvinnor skriver dagbok än att männen gör det. Inte någon av 
männen uppgav att de skrivit dagbok under någon fas av sitt liv. Skrivandet för 
kvinnorna i min undersökning verkar ha börjat tidigare än för männen. Vilket t.ex. kan 
bero på vilket stöd och uppmuntran man fått hemifrån. Joan Swann (1992) skriver att 
man i undersökningar på dagis i Storbritannien har sett att flickorna deltar mer i 
skrivarrelaterade aktiviteter. Hon förklarar detta med att kvinnors skrivande i hemmet är 
mer synligt genom att de oftare skriver brev, meddelanden och inköpslistor. Mäns 
skrivande däremot tenderade att vara mer arbetsrelaterat och osynligt för barnen. 

Eventuellt använder sig kvinnorna mer av dikter som en form att få utlopp för känslor 
än männen. Alla kvinnorna hade under en period av sitt liv skrivit dikter när de befann 
sig i en situation som kunde vara svår att hantera. Diktskrivandet verkar för kvinnorna 
ha förekommit under en period och sedan har skrivandet förändrat sig. För en av 
kvinnorna har skrivandet blivit mer inriktat på prosa och journalistiskt skrivande och för 
en annan mer inriktat på essäer som hon skrivit under utbildningen. En av kvinnorna 
skriver fortfarande mestadels dikter. 

Men det verkar som att både män och kvinnor använder skrivandet i olika former för att 
förstå sig själv bättre. För alla hade skrivandet någon terapeutisk funktion. 

När det gäller informationssökande är det svårt att se någon könsskillnad. För både män 
och kvinnor spelar Internet en stor roll för att söka information. Eventuellt kan man se 
att kvinnorna tenderade att vända sig mer till biblioteket för att söka information än 
männen. En av kvinnorna uttryckte det som att ”det känns mer på riktigt…” när man går 
till biblioteket. Men den skillnaden mellan könen kan även bero på skillnader i 
utbildning och att man genom utbildningen lärt sig att använda biblioteket. 

7.6 Hur bedrivs skrivarverksamhet på svenska bibliotek? 
Skrivande verkar förekomma på en del bibliotek i Sverige. Hur mycket man satsar på 
skrivandet på de olika biblioteken där jag intervjuat bibliotekarierna varierar mycket. 
Något bibliotek har en genomgripande satsning på skrivande som t.ex. Kungsbacka 
bibliotek (Lindell 1998) och på en del andra ställen drivs verksamheten i projektform 
som i Västmanland (Helge och Nordborg 2001). Kungsbacka bibliotek har en 
verksamhet som består av skrivarläger, skrivarklubbsmöten, stand-up-poetry, 
författarprogram och berättelsetävling. Verksamheten startades 1985 har sedan utökats 
under åren. I Kungsbacka betonar man skillnaden mellan skrivarverksamheten på 
biblioteket och i skolan. Från bibliotekets sida vill man uppmuntra barn och ungdomar 
att skriva sin egen text, dvs. att uttrycka sig genom skrivandet. Man menar också att det 
är en fråga om demokrati att kunna uttrycka sig och att uttrycka det man vill. 
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I Västmanland har man startat ett projekt som heter In med författarna - ge rum för ord! 
Det var ett samprojekt mellan biblioteken i Västmanland och Sundbybergs 
folkbibliotek. I Sundbyberg anställdes en poesibibliotekarie för att öka intresset för 
poesi, men man gjorde också besök i skolorna för att få eleverna att läsa och skriva 
poesi. I Västerås hade man en verksamhet där man samlades och pratade utifrån texter 
som deltagarna hade skrivit. Tanken var att verksamheten skulle vara en mötesplats för 
skrivande. 

Genom mina egna telefonintervjuer med bibliotekarier som arbetade med 
skrivarverksamhet visade det sig att det vanliga var att verksamheten var inriktad mot 
barn och ungdomar. Endast ett av biblioteken hade skrivarverksamhet för vuxna. Det 
var också vanligt att biblioteken samarbetar med ett studieförbund och att det är 
studieförbundet som lägger upp och planerar kursen. 

På alla bibliotek var verksamheten populär och kurserna var fulltecknade. Man 
finansierade verksamheten med kulturbidrag, bibliotekariers egen arbetstid och 
omfördelningar i budgeten. Man försökte också hålla nere kostnaderna för deltagarna. 

Den skrivarverksamhet som finns ute på biblioteken verkar vara baserad på en ledare 
som har erfarenhet av skrivande, även om det inte alltid är en professionell författare 
som håller i verksamheten. Bibliotekariernas roll i skrivarverksamheten verkar vara att 
starta och administrera den samma. Att man startat skrivarverksamhet beror på att man 
anser att det är en bra verksamhet för ungdomar och det förekommer ibland även tankar 
på att det är en demokratifråga att kunna uttrycka sig.  

Bibliotekarierna menade att skrivarverksamheten hör hemma på bibliotek och någon 
sade att skrivarverksamheten är en del i att biblioteket fungerar som ett kulturhus. En av 
bibliotekarierna sade att skrivarverksamheten var en del i att göra något för barn och 
ungdomar, vilket också står i de kulturpolitiska målen. Skrivarverksamhet kan också 
vara ett sätt att täcka in hela åldersgruppen upp till 16 år, menade en annan av 
bibliotekarierna. 
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8 Diskussion och slutsatser 
I detta kapitel analyserar jag och diskuterar resultaten av min undersökning och 
litteraturstudier, samt besvarar frågeställningarna för denna uppsats. 

8.1 Information 

När det gällde att söka information använde sig deltagarna i min undersökning till 
största delen av Internet, där tyckte man att man oftast fann det man sökte även om det 
ibland kunde vara krångligt och ta tid. Trots detta verkade man inte vända sig till 
biblioteket för att få hjälp. Biblioteket verkar för flera av de intervjuade vara förknippat 
mest med en utbildningssituation och man använde inte biblioteket när man inte 
studerade. De som använde biblioteket även när man inte studerade använde det för att 
få inspiration, att vandra runt och få idéer om böcker och att lokalisera böcker man 
letade efter. Men man använde inte bibliotekarierna som hjälp för att söka information. 
Istället var det några som sade att de använde vänner och familj istället. Detta stämmer 
med vad Kuhlthau kom fram till i sin undersökning där hon menar att de formella 
medlarna spelar en liten roll i informationsprocessen. I min undersökning tenderade 
man också att gå till bibliotekarien för att plocka fram en specifik bok och inte för att 
fråga om råd hur man ska hitta någonting. Undantaget var kvinnan som studerade på 
Universitetet som någon gång frågat bibliotekarien hur man ska gå tillväga i en 
informationssökning. I min undersökning kan man se som att när man går en utbildning 
har man en slags naturlig kontakt med biblioteken men att den försvinner när 
utbildningen är slut. För att råda bot på detta skulle biblioteken t e x kunna ordna kurser 
i hur man bättre söker och hittar det man söker både på Internet och i biblioteket. 

Läsandet har för flera av deltagarna i Skrivarna ha fungerat som en kompensation eller 
stimulans när de var yngre. Läsandet fyller andra behov när de blivit äldre. Läsandet 
verkar tendera att bli mer en väg att söka information när man blir vuxen. Enligt 
Appleyard når läsandet en kulmen i nionde klass för att sedan sjunka. Han menar också 
att det sker en förändring av läsandet från fiktion i barn- och ungdomsåren till mer fakta 
i vuxen ålder. I min undersökning visade det sig att läsandet förändrat sig från ungdom 
till vuxen ålder. När man var ung läste man mest skönlitteratur, och när man blivit äldre 
läste man mest facklitteratur. Men att läsa skönlitteratur fungerade fortfarande för 
många av Skrivarna som en källa till inspiration och nästan alla läste mycket 
skönlitteratur när de var yngre.  

I Kulturutredningen skriver man att man genom Kulturskolor vill öka barns intresse för 
konstnärlig verksamhet. Men när jag undersökte om det fanns möjlighet för barnen att 
inom ramen för kulturskolan att delta i en skrivarverksamhet visade det sig att det 
endast fanns på några få platser i Sverige. Därför är det ändå mer angeläget att 
biblioteket startar skrivarverksamhet för barn och ungdomar. Någon av bibliotekarierna 
som jag intervjuade menade att det var en bra verksamhet för att man på det sättet kunde 
nå ungdomarna, vilket det står i Kulturutredningen att man ska sträva efter. I mitt 
kapitel om skrivarverksamhet i Europa, kan man se att man i England startat en 
skrivarverksamhet för ungdomar med icke-europeisk bakgrund. Syftet är att stödja 
dessa ungdomar i att uttrycka sig genom ord. Detta kan också vara en möjlighet för 
bibliotek i Sverige att sträva efter. Det mångkulturella kan vara en tillgång som man bör 
ta tillvara. 
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8.2 Skrivarklubben 

Alla som jag intervjuade har varit med i Skrivarna i minst två år. Skälen till att man gick 
med var för alla att träffa andra människor som skriver. Att gå med i Skrivarna verkar 
vara ett sätt att skaffa kontakter som man saknar i sitt liv. Enligt Gillie Bolton är några 
av fördelarna med att skriva i grupp att man träffar likasinnade och att man lär av 
varandra. Det visade sig att man kom i kontakt med klubben på olika sätt, bl a via ”lapp 
på stan”, kontaktannons, hemsidan på Internet eller en chattsajt. Nästan alla tycker att 
den sociala samvaron är det viktigaste i Skrivarna. Många tycker också att det är roligt 
att det är lite ”udda människor” som är med och det kanske gör att det finns en ganska 
stor acceptans och en tillåtande stämning. Det verkar som att man inte ser skrivandet 
som det enda viktiga med sammankomsterna. På mötena pratar man t.ex. den största 
delen av tiden och det är ganska trögt att komma igång med skrivarövningarna. 
Vanligen gör man två korta skrivarövningar vid varje möte. Skrivarklubben fyller även 
andra behov än skrivande, som att träffa andra som skriver och som har förståelse för 
skrivar- och kulturintresset. Man ordnar även filmkvällar, picnic, och har releaseparty 
när antologin släpps.  

Förutom det sociala ger mötena också inspiration dels till att skriva och dels till att 
upptäcka litteratur, musik och film. Samtalen på mötena handlar också om allt från 
filosofi, psykologi till naturvetenskapliga frågor. 

8.3 Att uttrycka sig genom skrivande  

När det gäller skrivande kan man se att gruppen är delad i dem som började skriva tidigt 
och de som började skriva senare i livet. De som började skriva tidigt skrev små 
berättelser, sagor eller dagböcker. Det verkar finnas ett samband mellan att ha fått stöd 
hemifrån och att man har utvecklat skrivandet i olika former. Alla kvinnorna i min 
undersökning började skriva tidigt. De skrev också dagbok. Enligt Kulturutredningen är 
det 20 % av befolkningen som skriver dagbok eller dikter och de flesta av dem gör det 
regelbundet. I min undersökning har dagboksskrivandet och diktskrivandet för 
kvinnorna var en väg in till ett annat skrivande. Dagbokskrivandet är inte lika viktigt när 
de blivit vuxna.  

Dagbokskrivandet kan även vara ett sätt att bearbeta händelser vilket även  
diktskrivandet har fungerat som. Det har varit en form av egenterapi där man bearbetat 
svåra händelser. Stöd hemifrån eller från skolan behövs för att man ska skriva som barn. 
När det gäller de som börjat skriva när de blivit äldre har de skaffat sig stöd från vänner 
och omgivning istället. Skrivarklubben Skrivarna har fungerat som ett stöd i skrivandet. 

Det visade sig tvärt emot vad jag trodde att detta fria sätt att ordna skrivarmötena inte 
tog hänsyn till deltagarnas önskemål. De flesta tyckte att skrivarmötena flöt ut och att 
det blev för lite skrivet. Kanske behövs det en mer formell ledare för att 
skrivarverksamheten ska fungera på ett bättre sätt. Särskilt kvinnorna uttryckte en 
önskan om att mötena skulle vara annorlunda upplagda. Flera önskar att det kunde vara 
mer variation på övningarna. De som har erfarenhet av skrivarkurser tycker att det borde 
vara mer struktur och mer seriöst. En av de som önskade en förändring säger att hon 
försökt förändra men att det inte går.  

8.4 Genusskillnader 

Vad jag kunnat se på mötena är det mest männen som pratar och kvinnorna som lyssnar. 
Enligt Nordberg och Rydbeck (2001) har det funnits en manlig norm inom 
folkbildningsarbetet, och kanske förekommer detta även idag, vilket man kan se i 
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skrivarklubben. Rydbeck anser att folkbildningen fortfarande är manligt präglad och att 
kvinnors insatser och ambitioner har osynliggjorts.  

Det visade sig också att det förekom en viss skillnad i skrivandet mellan män och 
kvinnor. Inga av männen skrev eller har skrivit dagbok, men för kvinnorna var 
dagboksskrivandet viktigt. En av kvinnorna strävade fortfarande efter att skriva i 
dagboksform även om annat skrivande tog den mesta tiden idag. En likhet som fanns 
mellan män och kvinnor var att man använde skrivandet som ett slags terapeutiskt 
verktyg. Man skrev i livskriser och man bearbetade händelser genom skrivandet. Att 
skriva dikter verkar ha varit det vanligaste ”terapeutiska” skrivandet. 

8.5 Skrivarverksamhet på bibliotek 

När det gällde skrivarverksamheten i svenska bibliotek var den ofta organiserad i form 
av ett samarbete med ett studieförbund. I något av fallen var det en låntagare som låg 
bakom att verksamheten startade. Verksamheten finansierades t ex genom att man 
använde pengar från programbudgeten och när någon sådan inte fanns så kunde man 
omfördela budgeten. På ett av biblioteken fanns möjligheter att söka pengar för 
ungdomsverksamhet och ett arrangörsstöd fanns. Verksamheten blev heller inte så dyr 
pga. att man använde egna lokaler och bibliotekariernas egen arbetstid. Det verkar alltså 
som att det rent ekonomiskt för biblioteken går att starta skrivarverksamhet, antingen 
inom ramen för den egna budgeten eller genom att söka pengar utifrån till 
verksamheten. Biblioteket som en positiv kraft i samhället och en viktig del i det 
demokratiska samhället bör också kunna fylla nya behov som uppstår. Genom det 
ökande skrivandet har kanske biblioteket en möjlighet att ta ett kliv upp på en relativt ny 
arena. För att ge alla möjlighet att utvecklas genom sitt skrivande skulle biblioteken 
kunna arbeta aktivt med skrivande. Det kanske är dags för biblioteket att ta ett steg till i 
det demokratiska arbetet, nämligen att utveckla människors möjlighet att själva uttrycka 
sig språkligt för att öka människors delaktighet i samhället och kulturlivet. I det arbetet 
har biblioteken en självklar plats. 

Avslutningsvis kan man säga att det börjar finnas skrivarverksamhet på olika 
folkbibliotek i Sverige, men att det fortfarande finns mycket kvar att göra för att nå 
ungdomarna och kunna inspirera dem till eget skrivande. Biblioteket har en fantastisk 
möjlighet till detta som jag önskar att man tog tillvara. Som jag har visat i min 
undersökning kan skrivandet ge så mycket både på ett personligt och ett språkligt plan 
och det kan även kan öppna dörrar för framtiden. 
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9 Sammanfattning 
Syftet med min uppsats är att undersöka hur amatörskrivarna förhåller sig till sitt 
skrivande, till bibliotek och information. Det betraktas som oerhört viktigt i vårt 
samhälle att behärska både det skrivna och det talade språket. Därför har jag också i 
denna uppsats intresserat mig för vad biblioteken gör och kan göra för att främja 
skrivandet.  

Tillgång till information är också oerhört viktigt för att ett demokratiskt samhälle ska 
kunna fungera. Jag undersöker i min uppsats hur medlemmarna i skrivarklubben 
Skrivarna sökte information. Det visade sig att man använde sig främst av Internet för 
att söka information när man inte deltog i någon utbildning. När man studerade använde 
man biblioteket mer för att söka information. De som använde biblioteket gjorde det för 
att söka inspiration och få tips på litteratur. Man använde inte bibliotekarien till detta, 
vilket har även framkommit i Kuhlthaus (1993) undersökning av highschool-elever. 

Jag har tagit upp en del teorier om skrivande, språk och kreativitet. Gillie Bolton (1999) 
som har skrivit en avhandling om det terapeutiska skrivandet menar att skrivandet kan 
öppna upp känslor, minnen och tankar som man inte visste att man hade. 
Skrivprocessen ökar också självförtroendet menar hon. Jag har undersökt vad skrivande 
i grupp kan tillföra, genom att jag genomfört intervjuer och deltagande observation med 
en skrivarklubb. Jag har använt mig av en kvalitativ metod och gjort sex djupintervjuer, 
tre med kvinnor och tre med män. Under de två år som jag följt klubben i en form av 
deltagande observation har det bildats en kärna av personer som kommer på mötena. 

Det visade sig i min undersökning att skrivandet för alla i skrivarklubben under någon 
period av livet fyllt en terapeutisk funktion. Då hade man främst skrivit dikter eller 
dagbok. Att träffas i skrivarklubben hade för många också en viktig social aspekt. Man 
har träffat vänner genom klubben och en har också träffat sin sambo.  

Joann Swann (1992) som är sociolingvist menar att man tidigt kan se att språket är 
könsdifferenterat. Men det är samtidigt svårt att generalisera kring kön och språk menar 
Britt Hultén (1997). Kvinnor och män tillhör också olika grupper samtidigt som 
individualiteten spelar en roll. 

Några skillnader mellan könen förekom när det gällde skrivande kunde jag se i min 
undersökning, som att det var kvinnor som skrev dagbok, vilket männen inte gjorde. Det 
som också kunde urskiljas var att män respektive kvinnor tenderade att uppleva 
skrivarmötena på olika sätt. Nordberg och Rydbeck (2001) menar att mycket av 
folkbildningen skett utifrån en manlig norm och att kvinnorna har marginaliserats och 
blivit osynliggjorda. Även i Skrivarna var det männen som styrde verksamheten och 
den mesta kritiken kom från kvinnorna. 

När folkbiblioteken startar skrivarverksamhet verkar den främst vara inriktad mot 
ungdomar och man tar in personer som har egen skrivarvana till att leda kurserna. Ofta 
samarbetar man med ett studieförbund. På de bibliotek som ordnar skrivarkurser är 
verksamheten mycket populär. Hur omfattande skrivarverksamheten är varierar från 
kurser på en dag till skrivarverksamhet som rör både eget skrivande, stand-up-poetry 
och skrivarläger. De olika biblioteken betonar att det är viktigt att ha verksamhet som 
riktar sig till ungdomar. 
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Otryckta källor 

Intervjuer med deltagarna i Skrivarna under augusti-oktober 2003.Intervjuerna finns i 
författarens ägo. 

Intervjuer med bibliotekarien från Växjö folkbibliotek, Göteborgs stadsbibliotek, och 
Mariestads folkbibliotek under December 2003. Intervjuer finns i författarens ägo. 

SmoK, Sveriges musik och kulturskoleråd, telefonsamtal med Dag Krafft på SmoK, 
2004-04-14 

Intervju med barnbibliotekarien på Kortedala Bibliotek i Göteborg 2004-06-28. Intervju 
finns i författarens ägo. 

Fältstudier; Mellan år 2001 – 2003. Sammankomster med skrivarklubben  Skrivarna. 
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Intervju manual 
Personligt 

Ålder, Kön, sysselsättning, utbildning 

Skrivande 

Läser du skönlitteratur/annat? 

Hur kom det sig att du började skriva/läsa? 

Fick du stöd/inspiration hemifrån/ från andra? 

Hur länge har du varit med i skrivarna? 

Varför gick du med? 

Hur fick du reda på klubben? 

Skriver du hemma själv eller bara på mötena? I så fall vad och när? 

Vad är bra/dåligt med skrivarklubben? 

Vad tillför skrivarklubben dig i ditt skrivande? Tillför den något annat än skrivande? 

Vad betyder de andra i gruppen för dig? När det gäller ditt skrivande t.ex. respons, idéer 
eller socialt? 

Tillför skrivandet något i ditt liv? 

Använder du skrivandet i något speciellt syfte? 

Vad skriver du helst? 

Har du några speciella ambitioner med ditt skrivande? 

Om du tänker dig att biblioteket startar en skrivarverksamhet hur skulle du då vilja att 
den skulle vara för att du skulle vilja delta? Som skrivarklubben eller på ett annat sätt? 

Information 

Vad är information för dig? 

Hur använder du information i ditt dagliga liv? 

Vad är informationssökning för dig? 

Vad innebär det för dig att ha informationskompetens? 

Hur söker du efter information? 

Vilka sökvägar till information känner du till? Vilka använder du och varför? 

Upplever du det som svårt att skaffa den information som du behöver? 

Finns det information som du behöver/saknar som du inte får tag i ? 

Upplever du det som ett problem att välja bland informationen? 

Använder du biblioteket? Vilket bibliotek och hur? 

Hur anser du att du kan använda dig av bibliotekarien på det bibliotek du brukar 
använda? 

Tycker du att du får den hjälp du behöver av bibliotekarien? 
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Tycker du att du genom biblioteket hittar den information/litteratur du behöver? Är det 
något du tycker borde förändras? 

Särskilda frågor till ledaren/ordföranden 

Hur ser du på din ledarroll?  

Hur mycket tid lägger du ner på Skrivarna förutom mötena? 

Vad driver dig i arbetet med Skrivarna? 

Vad ser du som syftet med Skrivarna? 
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Bilagor  
Skrivarstafetter 

En morgon när jag vaknade 1.  

En morgon när jag vaknade upptäckte jag ganska snart att jag bara hade drömt att jag 
vaknat. 

Jag behövde alltså inte somna om igen, eftersom jag redan sov. 

Men det är konstigt ändå att man kan vara medveten om att man drömmer, sådär mitt i 
drömmen. 

 

Jag lade mig ner igen och sömnen vällde över mig. 

Drömmen tog tag i mig igen och förde mig ut på en strand, dit det kom stora vågor, som 
var på väg att spola mig ut i havet. Jag höll mig krampaktigt fast och när jag vaknade 
märkte jag att jag greppade med ett hårt tag om sänggaveln. Någon våg kunde jag inte 
se till, men minnet av den brusade i mitt inre, som en väldig ocean. jag satte mig upp i 
sängen. 

 

Var jag verkligen vaken nu, eller drömde jag att jag var vaken? 

Svaret fick jag när jag mötte Musse Pigg i hallen. 

Antingen hade jag gått i sömnen ända till Disneyland, eller så sov jag. 

–Have you seen Pluto? frågade han, med sin karaktäristiska pipiga röst. 

 

Jag var definitivt vaken och fly förbannad på Musse. 

Han lovade ju att se efter Pluto igår. 

Jag tog tag i stekpannan och lät den landa i hans svarta nylle. 

 

Oh, is this the way you communicate in this world? I am not sure if I grasped the 
message, but this is for you, partner! 

Stekpannan demolerade mitt ena öra och jag var tillfälligt döv på den sidan. 

 

–Jag har inte sett Pluto! skrek jag till Musse, men just innan jag avslutat meningen såg 
jag Pluto komma springande ut från mitt sovrum. 

Han försvann ut i köket, i en väldig fart. 

–Där är du ju! ropade Musse och sprang efter. 

Hallbordet välte och lampan åkte i golvet, men Musse fick till slut fatt i Pluto. 

Han hade ett koppel i handen, som han trädde över huvudet på hunden.  

Så kom han gående tillbaka genom hallen, för att fortsätta ut genom ytterdörren. 

 

Jag följde efter på avstånd och såg ett underligt tecknat landskap öppna sig. 
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Saken var plötsligt helt klar: Jag hade hamnat i en gammal tecknad kortfilm av Walt 
Disney. 

Men vem var jag? 

Jag måste hitta en spegel!  

Bredvid vägen fanns en liten damm. 

Jag lade mig ner på knä och speglade mig. Då möttes jag av en lång hundnos, en fånig 
uppsyn och en liten konstig hatt på huvudet. 

Jag hade förvandlats till Långben! 

–Hello, Goofy! sa Musse, när han gick förbi. 

 

En morgon när jag vaknade 2.  

En morgon när jag vaknade hade det snöat utanför fönstret. Det konstiga var att det, 
enligt almanackan, var juni och det är ganska ovanligt med snöfall då. Så mindes jag 
plötsligt att jag befann mig på Grönland. 

Fast jag var inte helt säker på om det var normalt med snö i juni där heller. 

Jag gick och lade mig i sängen, för att somna om. Då, plötsligt, hoppade jag upp ur 
sängen och sprang ut i köket för att fixa frukosten. 
Hur mycket var klockan egentligen? 

Den var säkert alldeles för mycket. 

Jag sätter på radion, för att höra om allting är som det ska med vädret! 

I radion kunde jag höra nyheter på Innuitspråket. 

Jag förstod naturligtvis ingenting. 

Det lät som om de satt och skrattade åt olika världshändelser. 

Någonting om vädret kunde jag inte uppfatta och jag kom fram till att det bästa vore att 
klä på sig och gå ut till grannen, för att fråga. 

Jag klädde på mig och tog fram kängorna som jag hade köpt, för att kunna fjällvandra. 

Jag gick ut i snön och sjönk djupt ner. Det hade snöat mycket under natten. 

Gångstigen var svår att skönja, under all snön, och på känn tog jag mig fram till 
grannens dörr. 

Hallå? Vem knackar? sa en röst. 

Underligt att han talar svenska, tänkte jag. 

Dörren öppnades och ingen mindre än Ingmar Bergman visade sig, iförd basker. 

Som den cineast jag är fick jag tunghäfta, när jag stod öga mot öga med denne gigant. 

I den pinsamma tystnad som infann sig fattade Ingmar snabbt tag om asken med de 
gröna gelékulorna. 

Innan jag visste ordet av stod jag ute i kylan igen, fast med en halv gelékula. 

Visst kan hans filmer vara rätt svåra, men det här tar nog priset, tänkte jag. 

Det känns precis som om jag bara existerar i ett av hans filmmanus. 
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–Ingmar! Släpp in mig i värmen! Jag är beredd att diskutera film med dig- speciellt dina 
egna! 

Men ingen dörr öppnades.  

Istället kom den andra halvan av gelékulan utflygande, så att jag nu kunde passa ihop 
dem, till ett helt klot, en totalupplevelse. 

Ett litet häfte – stora förhoppningar 1. 

Ett litet häfte- stora förhoppningar, tänkte Nisse där han stod vid ”Flumeride” på 
Liseberg. 

Han och Lisa hade bara känt varandra i två veckor och än så länge hade han inte vågat 
närma sig henne fysiskt. 

Trots sin skönhet var hon lite skrämmande. Eller var det kanske just skönheten som 
skrämde honom? 

Vackra människor känns lätt ouppnåeliga och svårtillgängliga. 

–Ska vi dela på det lilla häftet? frågade Lisa och tindrade med sina blå ögon. 

–Självklart, men kan vi inte slå på stort och köpa det stora? svarade han. 

–Njaa, jag blir så yr om jag åker för många attraktioner… 

-Som du vill! Allt för att behaga min sköna! 

De gick båda till biljettluckan och Lisa insisterade på att betala. 

Nisse, som var uppfostrad enligt macho-moralen, blev lite kränkt, men höll det inom 
sig. 

Han var inte van vid en så jämställd kultur. 

 

Kön till Flumeride ringlade sig oändligt lång genom julikvällen. 

Lisa stod alldeles framför honom. Han kunde känna en söt parfymdoft, från hennes 
kortklippta nacke. 

Eller varifrån den nu kom. 

Han visste inte så noga var tjejer sprejade på sig parfym, men ibland tänkte han att Lisa 
säkert gjorde det med flit. Att hon säkert gned in några droppar i nacken, för att hon 
visste att han skulle stå precis bakom henne och bli berusad av parfymångorna. 

–Du får sitta bak! sa hon, när de klev ner i båten. 

Typiskt, tänkte Nisse, nu kommer hon att bli mer blöt än jag. Och jag som verkligen 
skulle behöva en kalldusch… 

Båten startade och gick sakta uppför den branta backen. Det blåste en lätt motvind, 
vilket tillsammans med vinddraget gjorde att Lisas parfym blev alltmer påträngande. 

Det stack i näsan och Nisse började känna sig lätt omtöcknad. 

Nu kom den första lilla nedförsbacken, som tur var, eftersom vattenstänket fick Nisse 
att kvickna till en smula. 

Men snart var han lika dimmig igen. 

Inte ens stänket i den stora avslutande backen fick honom att bli sig själv igen. 

–Men, Nisse? Hur mår du? frågade Lisa, när de klev ur trästocken. 
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–Lite yr! stönade han och segnade ner till marken. 

När Nisse vaknade låg han i en sjukhussäng. 

Lisa satt vid sängkanten. 

Var är jag? stönade han. 

–På Sahlgrenska! Du drabbades av en allergisk reaktion, men de vet inte vad som 
orsakade den! 

–Jag vet! stönade Nisse, när han kände Lisas parfymdoft sprida sig i rummet. 

 

Ett litet häfte- stora förhoppningar 2. 

 Ett litet häfte- stor förhoppningar. 

Jaroslava lade det i sin handväska och tog trådbussen in till centrum. 

Hon såg på människorna som satt runt omkring henne, gråa som hon själv, men de log 
inte som hon gjorde. 

Det här häftet skulle föra henne till Västeuropa. 

Hon skulle få sjunga sina egenkomponerade sånger i de stora konserthallarna i Wien, 
Berlin och Paris. 

Hon skulle bli stjärna! 

Bara nu professorn på musikhögskolan insåg hennes storhet. 

Själv var hon övertygad om den. 

Det var ett guldhäfte hon hade i handväskan och hennes röst var gyllene, så vad kunde 
gå fel? 

Hon passade besökstiden. 

Exakt klockan tre knackade hon på dörren till professorns kontor. 

 

Stig in!!! 

Med pulserande hjärta steg Jaroslava in i rummet, där en äldre herre satt vid ett 
skräckinjagande stort skrivbord. 

Han såg ut att vara bortåt 80 år, var flintskallig och hade en tjock vit Stalin-mustasch på 
överläppen. Hans ögonbryn var nästan lika stora och buskiga som mustaschen. 

–Nå? Vad kan jag göra för Er? frågade han, med en förvånansvärt vänlig röst. 

 

Jaroslava blev förstummad i några sekunder; hon kunde inte få fram ett pip. 

Upphetsningen av det hon visste att hon hade i sin handväska transformerades till 
förstummande nervositet. 

Till slut sade hon, med en darrande stämma: 

-Vet Ni vad jag har i min handväska? då hon ögonblickligen insåg hur dum frågan lät. 

Vi har inte tid med gissningslekar, unga fröken! Berätta nu vad Ni har på hjärtat! 
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Jag…skriver sånger, sa hon, men tänkte i samma sekund på hur många gånger 
professorn måste ha hört en nervös flicka, med stora drömmar, säga just de orden. 

Men professorn tittade på henne, över kanten på sina runda glasögon och sade. 

–Låt se…Eller snarare: låt höra! 

Jaroslava tog fram häftet, tog ett djupt andetag och började sjunga. 

Med ens släppte all nervositet. 

Hennes klara sopranstämma fyllde rummet, men rummet var för litet, så den letade sig 
ut genom det öppna fönstret och nere på gatan stannade människor upp och undrade 
varifrån sången kom. 

Professorn undrade inte. 

Han hade hört rösten förut, för 60 år sedan, när han själv var musikhögskolestudent. 

På en balkong, en sommar, en flicka som han älskade, men som nästa höst kastade sig 
huvudstupa från just den balkongen, för att hon inte hade blivit antagen till 
Operahögskolan vid första försöket. 

–Du kommer att göra succé, sa professorn. 

–Jag lovar! 

Sedan lutade han sig tillbaka i stolen, slöt ögonen och lät tonerna föra honom bort. 

Hennes vilja. 

Hennes vilja växer i skogen. 

Hon vet att den behöver mycket vatten och solljus. 

Varför hon planterade den i skogen, är hon inte säker på. 

Den var för stor för att rymmas i balkonglådan och hon har ju ingen trädgård. 

Men varför i skogen? 

Varför inte i mormors trädgård, som är så stor? 

 

Hon grävde upp viljan, med bara händerna och höll rotklumpen i handen. 

Jorden rann mellan hennes nariga fingrar. 

Nu skulle de få! 

Hon skulle inte in på psykkliniken igen! 

Hon skulle plantera viljan i mormors trädgård och hitta hem. 

Bli den som hon var innan Diagnosen, som hade vänt upp och ner på allting. 

Doktorn sa att viljor inte växer i skogar, men vad visste han om det? 

Han som bara såg institutionens grå väggar, hela dagarna. 

 

Viljan hade hunnit bli ganska stor, sen hon såg den sist. 

Det var knappt att hon orkade med den, men den måste ju bärgas, så det var inte så 
mycket att göra åt saken. 
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Om skogen nu skulle avverkas, så skulle inte hennes vilja hyvlas ned till nåt prydligt 
matbord! 

Dessutom måste hon ju visa den för doktorn. 

 

Riktigt upprymd kände hon sig, när hon drog sin vilja fram mot det stora huset. 

Doktorn skulle allt få se. 

När hon kom fram, så tog hon först ett frö av viljan, som hon lade i det bröd hon bakat 
åt doktorn. 

 

Det var en bulle som såg synnerligen harmlös ut. 

Hela vägen tillbaka till sjukhuset gömde hon den i Ica-påsen.  

Innan de genomsökte påsen, innanför entrén, hann hon nappa åt sig bullen och gömma 
den bakom ryggen. 

–Varsågod, sa skötaren och räckte tillbaka påsen, med ett försök till fryntlig min. 

Snart blir det middag! Vi får broccolistuvning idag! 

 

Broccolistuvningen kom på bordet och äckelsaften kom i glasen och glasögonmannen 
slutade sjunga och en nyckelpiga firade begravning och doktorn åt upp hennes vilja. 

 

Han fick ont i magen och var sjukskriven veckan ut. 

Ingen misstänkte henne. 

Själv gick hon omkring med ett litet leende och alla hönsen sa ka-kaa, ka-kaa! 

Hon var en kyckling som hette Gullefjun och alla hönsen sa ka-kaa, ka-kaa!  

 

Det är så skönt allting! 

Hela världen har blivit så skön för mig, sen jag hamnade på den här farmen, där det bara 
finns frigående höns och kycklingar. 

Alla problem är så små och så långt borta nu! 

Men, vad var det som låg där borta, i hörnet av hönsgården? 

Ett rosa ägg, som var större än ett vanligt hönsägg. 

Hon plockade upp det och skakade på det. 

Någonting rörde sig därinne. 

Kunde det vara…? 

Hon knäckte ägget mot en sten. 

Ut ur det strömmade något varmt och kletigt, som trängde in i alla hennes porer. 

Hon visste det genast: 

Hennes vilja hade återvänt till henne! 

Hon kände igen den. 




