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Forord 

Den har undersokningen tillkom pa en ide av mig och till en borjan ocksa som ett 
samarbete mellan rnig och en kurskamrat, Anna Astrom. Medan hon gick en 
fempoangskurs i november -95 gjorde jag alla inledande litteratursokningar och annat 
forberedelsearbete som preliminara dispositioner, intervjufragor till respondenter och 
bibliotekarie, utom tillaggsfragorna (bilagan, s 2), som Anna Astrom formulerat. Darefter 
delade vi pa intervjuarbetet och satt troget och vaktade vid bibliotekets lyrikhylla halva 
tiden var och gjorde foljaktligen ocksa ungefar halften av intervjuerna var. (Anna Astrom 
gjorde elva ochjag nio .) Sedan var det dags for rnig att ga en fempoangskurs, medan min 
davarande kompanjon gjorde utskrifter av alla intervjuer utom en. 

En insikt om att ett fortsatt samarbete vore olyckligt hade nu vuxit fram och det beslots 
(med var handledares goda rninne, n b ! ) att vi istallet skulle skriva var sin uppsats pa det 
av oss gemensamt insamlade materialet . Detta utan att dela upp materialet pa nagot satt 
och utan att behova ta hansyn till varandras texter. Det sistnamnda var ett viktigt villkor 
fran min sida, eftersom jag redan da visste att min uppsats skulle bli fardig sist. 
Sedermera visade det sig att ovan namnda beslut inte var sa forankrat i mitt davarande 
kollegium som hade varit onskvart och som vi trodde att det var. Det strulade till sig, kan 
man saga. Sa smaningom fick jag dock fornyat tillstand att skriva min uppsats i enlighet 
med ovanstaende overenskommelse. 

Nu kan man naturligtvis starkt ifragasatta forskningsvardet i att skriva en uppsats som 
s a s redan ar skriven, och det utan att medvetet vinkla den annorlunda och utan att ga i 
polemik mot den tidigare uppsatsen. Det kan man. Men man far ta det med jamnmod och 
se uppsatsen som det examensarbete den i praktiken faktiskt ar . Darutover bor man 
betanka att det produceras en mangd magisteruppsatser vid landets bibliotekarieutbild
ningar varje ar och att det ar rimligt att anta att nagra av dessa tangerar eller overlappar 
varandra eller atminstone kommer att gora det i framtiden 

Att jag inte smyglast Anna Astroms uppsats goes without saying. Var och en som ar lite 
insatt i uppsatsarbete kan sakert val forsta hur fullkomligt forodande nagot sadant skulle 
vara for den egna kreativiteten. 

Rent konkret innebar ovanstaende att jag kommer att tala i forsta person uppsatsen 
igenom utom i avsnittet "Datainsamlingsmetod" och "Material" samt i vissa andra smarre 
stycken som hand Jar om intervjuandet . 

Till sist viii jag tacka min nuvarande handledare Romulo Enmark, utan vars benagna 
bistand denna uppsats inte hade blivit skriven. Tack ocksa till Bjorn Almstrom, som 
tipsade rnig om Benktsons bok om Heidegger och skickade den till rnig, och till Mats 
Liljeblad, vars engelska filosofilexikon kom val till pass. 

Februari 1997 

Christine Weingart 
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Inledning 

Jag ville fraga ut lyriklasare om deras lasning och for att fanga lampliga intervjuobjekt 
bevakade min davarande kompanjon och jag lyrikhyllan pa Boras stadsbibliotek 
(huvudbiblioteket) hela den tid biblioteket var oppet en vecka i december 1995 och 
storre delen av en vecka i januari 1996, tills vi fatt ihop sammanlagt tjugo intervjuer. Vi 
observerade vad som hande vid hyllan och intervjuade alla som forklarade sig villiga. 
Med lyrikhyllan menas har hyllan med lyrik 1 pa svenska; lyrik pa andra sprak behandlas 
inte i denna uppsats. 

Jag var nyfiken pa vad som egentligen tilldrar sig vid lyrikhyllan pa ett vanligt svenskt 
stadsbibliotek. Jag ville se hur manga manniskor som hade arende dit och vad de var ute 
efter. Jag ville fa reda pa vad de tyckte om att lasa av lyrik och ·av annan litteratur samt 
vad de fick ut av sin lyriklasning. 

Merparten av intervjuerna blev med viss nodvandighet ganska korta; man kan knappast 
begara att manniskor ska kunna ge mer an 15-20 minuter av sin tid, nar man bverrumplar 
dem med en intervjuforfragan just da och dar . Intervjuerna blev alltsa i de flesta fall 
varken sarskilt djupa eller ingaende och undersokningen kan inte sagas resultera i nagra 
omvalvande ron betraffande manniskors formaga till och behov av lyrikupplevelse. Inte 
heller har det insamlade materialet genererat nagon statistik och avsatt en mangd prydliga 
diagram och tabeller - dartill ar det naturligtvis alldeles for litet . 

Stbd for denna lite losa och informella undersokningsmetod tyckte jag mig hitta dels hos 
Maj Klasson & Elisabeth Olander i deras bok Till Brasilien 1891 , i vilken det framgar att 
bade intervjuer och observationsdata raknas som "skapade muntliga kallor" (Rosander, 
se Klassen & Olander 1987, s 153), dels hos Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang 
i deras Forsk11i11gsmetod1k i avsnittet om kvalitativa intervjuer, dar dessa beskrivs som i 
det narmaste helt vanliga samtal, som man vaskar fram information ur (Laursen, se 
Holme & Solvang I 991 , s 110). Har kan narnnas att jag i uppsatsen anvander begreppen 
informant och respondent som Holme & Solvang definierar dem (1991 , s l 14f). Mer om 
metoden langre fram. 

Enligt Gunnar Hansson bor malsattningen for vetenskapligt arbete vara att "losa 
uppstallda problem, klarlagga faktiska forhallanden, producera ny och kontrollerad 
kunskap, etc" ( 1979, s 246). Min forhoppning ar att mitt arbete ska kunna passa in under 
Hanssons andra kategori och sprida atminstone lite ljus over ett ganska dunkelt horn av 
verkligheten. 

1 Lyrik och poesi am·ands som synonyma begrepp i uppsatsen. dels for att de emellanat am·ands sa a" 
intenjupersonerna. dels for at1 aYen episk dik1 aterfinns pa den hylla i biblioteket som ar markt Lyrik. 



Varfor lyriklasare? 

Nagra ord om varfor jag valt att intressera mig for just lyriklasare ar formodligen pa sin 
plats. 

• Alltsedan tidiga tonar har jag varit ohjalpligt fascinerad av lyriken som konstform. 
(Om man vill vara krass skulle man kunna saga att man av lyrik far maximal utdelning av 
litterar konst pa kortast mojliga tid och utrymme.) Jag har ocksa last grundkursen i 
litteraturvetenskap. 

• Det ar ingalunda sa att jag laser lyrik jamt eller en masse, snarare tvartom. Men 
dikterna finns alltid dar som en mojlighet, de finns i min egen bokhylla, bade lasta och 
olasta, de hoppar ut ur tidskrifter eller visar sig i TV eller kommer sjungandes ut ur 
radion nar man minst anar det. 

• Att intervjua andra lyriklasare ar lite som att prata med vanner man inte kanner och 
ofta hogintressant aven pa andra satt, som nar de sager saker man sjalv inte tankt pa eller 
namner forfattare man aldrig hort talas om o dy. 

• Lyriken lampar sig ocksa for undersokning p g a att den ar en i sig val avgransad 
genre, som dessutom alltid har en egen hylla pa biblioteken, vilket naturligtvis underlattar 
infangandet av intervjupersoner. Till det kommer att lyriken trots sin "smalhet" ar mer 
eller mindre livsnodvandig for manga och inte minst av den anledningen behover lyftas 
fram i ljuset. 

Betraffande eventuella forkunskaper i amnet lyriklasares lasning kan jag arligt saga att 
jag inte hade nagra, men: 

• Jag anade att det fanns ett starkt samband mellan att lasa och att skriva, d v s att 
manga som laser lyrik ocksa forsoker sig pa att skriva dikter. Denna aning spirade dels 
ur det faktum att jag sjalv gor det, dels och kanske framst ur den kunskap jag fatt genom 
mitt forutvarande arbete (som korrekturlasare pa kvallstidningsredaktion) om vilka 
mangder med dikter som valler in till dagspressens insandarsidor varje vecka, liksom f 6 
sakert ocksa till manga veckotidningar och diverse tavlingar i diktskrivande. (Personligen 
tror jag att det har i landet firms betydligt fler manniskor som skriver egna dikter an som 
laser andras, men det ar ett amne for en helt annan undersokning.) 

• Jag misstankte att manga av de lasare vi skulle raka pa vid lyrikhyllan skulle yppa ett 
intresse for traditionellt folkkara diktare som Karin Boye, Nils Ferlin och Dan Andersson 
och att intresset for ny, ung och/eller kanske lite snarigare dikt inte skulle vara sarskilt 
utbrett . 

• Jag hoppades att vi inte bara skulle traffa ungdomar pa uppdrag fran skolan vid 
lyrikhyllan. (I sjalva verket traffade vi inga sadana.) 
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Bakgrund 

Forskning 

En redogorelse for den internationella receptionsforskningens framvaxt faller utanfor 
denna uppsats ram. Den intresserade hittar en oversikt i inledningskapitlet av Gunnar 
Hanssons Den mojliga litteraturhistorien . Den mycket intresserade rekommenderas ta 
del av Lars-Goran Malmgrens Den ko11stiga konsten - en genomgcmg av nagra aktue//a 
tearier om litteraturreception. 

I Sverige fick mottagarforskningen sitt genombrott 1959 med Gunnar Hanssons 
avhandling Dikten och ldsaren, som undersoker hur nagra Jasargrupper upplever och 
tolkar givna dikter fore och efter olika sorters expertpaverkan (Edqvist 1988, s 94 ). 
A vhandlingen innebar ett kraftigt trendbrott mot bade aldre och samtida 
litteraturforskning (Hallberg 1988, s 44 ). Den aldre forskningen hade framst sysslat med 
verkets forfattarsida och i den samtida var tolkningar av texten forbehallna 
litteraturhistorikerna. 

Peter Hallberg betonar att Gunnar Hansson verkligen var fore sin tid, d v s att han 
agnade sig at den empiriske lasaren langt innan denne blev allmant accepterad och 
intressant ur forskningssynpunkt (ibid). Den moderna litteraturforskningen bar i 
nykritisk2 anda agnat sig mycket at att studera "texten i sig" ocb darfor dels befriat sig 
fran tex1ens ursprung (las forfattaren) och bistoriska kontext, dels anvant sig av en 
bypotetisk "implicit" Jasare (Hansson 1995, s 21 f) . Hallberg framhaller det vid forsta 
paseende nagot paradoxala i att denna narlasning3 av texten sa smaningom ledde till att 
lasarens roll lyftes fram . 

Men Yid nannare eftertanke ar det ratt sjaMdart . Fok.-useringen pa sjalYa den litterara texten innebar 
samtidigt att den problemallseradcs pa ett helt annat salt an tidigare. 
De senare arens hermeneutiska n~Tackelse har gjort oss grundligt med\'etna om att en litterar tex1 
aldrig ar nagot slutet och a\'slutat system. T\'artom har den en oppenhet. som helt enkelt kraYer 
aktiY mcdYerkan a\' en mottagare. en lasare. for att den bYerhu\lld taget skall lamna ifran sig sitt 
budskap. Man har salunda talat om textens ofrankomliga "Leerstellen" (Wolfgang Iser). som Yarje 
lasare maste fylla i utifran sina forutsattningar. (Hallberg I 988. s ..J..J) 

Receptionsteoretikerna verkar i bogsta grad overens om att texten blir till i motet med 
lasaren. En tvistefraga ar dock var detta mote sker, d v s om all betydelse skapas av 
lasaren eller om texten anda bar en viss autonomi. En annan skillnad ar att nagra, som 
t ex Stanley Fish, anser att dessa moten ar intersubjektiva och institutionella, d v s att 
normer ocb strategier for tolkning av litteratur ar socialt baserade (Svensson 1988b, 
s 39), medan andra foresprakar obamrnat subjektiva tolkningar. Det gor t ex Norman 
Holland, som anlagger ett psykoanalytiskt synsatt pa lasning och bavdar att alla 

2 Nykritik. d , . s new criticism. ar den litteraturteoretiska och -kritiska riktning som borjade utYecklas i 
de anglosachsiska landema under 20- och 30-talet och som fick stark.i faste i akademiska sammanhang 
ett par dccennier senare. 
3 Narlasning. d \' s close reading. ar den textanal~1iska teknik som forknippas med nykritiken 
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manniskor har ett undermedvetet identitetstema (identity theme), som genomsyrar alla 
deras handlingar och omformar allt de upplever till en bekraftelse av detta tema 
(Malmgren 1984, s 128£). 

Pa litteratursociologiska avdelningen pa litteraturvetenskapliga institutionen vid Uppsala 
universitet har man under Lars Furulands ledning inte i forsta hand agnat sig at empiriska 
studier i textlasning och -tolkning, utan framst sysslat med litteraturens spridning och 
alltsa belyst mottagarsidan pa andra satt (Hansson 1995, s 25f). Furuland anser att 
litteratursociologins viktigaste uppgift ar att studera dikten i samhallet och samhallet i 
dikten (1991 , s 265). 

Yid Lunds universitets litteraturvetenskapliga institution har Pedagogiska gruppen, med 
Jan Thavenius och Lars-Goran Malmgren i spetsen, alltsedan 70-talet producerat en 
mangd arbeten om bl a litteraturundervisningen i skolan och litteraturens betydelse for 
manniskor (Hansson 1995, s 25). Ett syfte med forskningen ar didaktiskt: att om mojligt 
hitta fram till en metod med vilken man kan undervisa lasaren i textanalys, ge lasaren 
litterar kompetens, for att lasaren ska kunna abstrahera nyttigheter ur texten, lampliga att 
applicera pa verkligheten. Detta utan att valdfora sig pa lasarens personliga lasning (som 
kan innebara allt fran total awisning av texten till ensidig subjektifiering4), daremot 
utvidga den . (Malmgren 1986, kap 10) 

Mycket av den empiriska receptionsforskningen gar ut pa att undersoka lasares 
upplevelser, tolkningar och varderingar av givna texter. Man undersoker alltsa ytterst 
sett texten5. Men man kan ocksa ga tillvaga pa ett annat satt och utga fran lasaren sjalv 
och medelst en intervju med honom eller henne hitta den litteratur som finns i lasaren. 
Sistnamnda metod ar den jag anvander i min undersokning6. 

Pa senare tid har flera roster hojts for att ge lasaren en mer framskjuten roll . Goran Palm 
efterlyser olika former av mottagarforskning, inte minst en som kan belysa manga 
manniskors motvilja mot att lasa diktsamlingar och da i synnerhet moderna sadana ( 1985, 
s 129ff). Jan Thavenius uttrycker sin saknad efter en mer synliggjord lasare sa har: 

Nastan till Yarje pris undYiker man verkliga lasare. bYerallt dar man har skal att , ·anta sig det 
motsatta. Annu en gang: Varfor denna radsla for lasaren9 

Det ror sig inte framst om ett forsummat forskningsomrade. Det handJar om ett morkt ha! i kulturen 
som man inte friYilligt uppsoker. Dar finns den fruktade lasarcn . (ThaYenius 1987. s 165) 

Catharina Stenberg forordar en lasarforskning i vilken lasaren framtrader tydligt och dar 
ocksa biblioteksperspektivet finns med. Kanske astadkoms denna forskning bast i "rena" 

4 Med ensidig subjektifiering menas att texten fom·inner in i lasaren utan att lamna nagra spar efter sig. 
Lasningen fungerar snarast som ett skydd mot nya kunskaper. (Malmgren 1986. kap I 0) 
5 Jane P. Tompkins satter in nykritiken och den lasarorienterade forskningen i ett storrc sammanhang 
och papekar hur lika rnrandra de i sja!Ya verket ar i det att bagge sysslar med textens betydelse ( 1985. 
s 99). 
6 Metoden am·ands aYen aY Gwmar Hansson i hans undersokning om lasning aY popularfiktion. Inte en 
dag utan en bok. 
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moten med lasaren, d v s moten som i Bourdieus anda inte ar belastade med nagon 
uttalad teori (en! Stenberg 1993, s 4fl). 

Sokningar 

Jag har forsokt hitta undersokningar om lyriklasare och deras lasning som inte utgar fran 
givna texter, men som inte heller reducerar lyriklasarna till ett par siffror och en 
procentsats i kanten av en tabell. Jag ville ha nagot att utga ifran, att Iara mig av och att 
jamfora min egen undersokning med. Darfor har jag gatt igenom katalogen over alla 
specialarbeten som gjorts vid Bibliotekshogskolan i Boras och jag har ocksa gjort 
omfattande sokningar i Libris samt skrivit till de litteraturvetenskapliga institutionerna i 
Uppsala (litteratursociologiska avdelningen), Lund, Stockholm, Goteborg, Umea och 
Linkoping (bade Terna Kommunikation och lnstitutionen for sprak och litteratur) och 
ocksa till bibliotekarieutbildningarna i Lund och Umea och fragat samtliga om det har 
producerats nagra C-uppsatser e dy i mitt arnne hos dem. 

Resultatet blev synnerligen magert. Jag fick visserligen snabba och vanliga svar fran alla 
ovanstaende, utom de tva bibliotekarieutbildningarna, som inte svarade alls, men de fiesta 
sa sig inte ha det jag letade efter I ett par fall fick jag utdrag ur deras uppsatsregister 
(Stockholm, Umea), alternativt en forteckning over alla uppsatser (Linkopings Sprak och 
litteraturvetenskap) och i ett fall en katalog over allt som publicerats sedan 1975 
(Pedagogiska gruppen i Lund), sa att jag sjalv kunde !eta efter lampliga titlar. I Goteborg 
tyckte man att det var bast att jag kom dit och tittade sjalv. Men da jag nagra manader 
senare stod i begrepp att gora just det tyckte en ny studievagledare att det inte var nagon 
ide. Hon gick per telefon i god for att nagot om allmanhetens lyriklasning inte var skrivet 
pa institutionen. 

Jag har ocksa nagelfarit Mimers 7 katalog fran oktober 1994 over forskning om 
folkbildning samt granskat listan med Terna Kommunikations publikationer. Jag kan med 
gott samvete saga att jag letat grundligt efter undersokningar liknande min men inte 
funnit nagon. (Darmed inte sagt att det inte anda skulle kunna finnas nagon.) 

Utover ovanstaende har jag sokt efter relevanta artiklar i databaserna Artikelsok, Library 
Literature och LISA8, men inte heller dar funnit nagot om lyriklasare och deras Jasning 
annat an i sifferform. Jag kan bara konstatera att Jyriklasare tycks vara en foga 
uppmarksammad grupp. I sammanhanget kan narnnas att den senaste kulturutredningen 
anger att " I 0% av befolkningen har last nagon poesi under ett ar" och att ungefar 20% 
av svenska folket under lika Jang tid nagon gang skrivit dagbok eller dikter (SOU 
1995:85, s 250fl). 

7 Mimer ar det nationella programmet for folkbildningsforskning med sate Yid Linkopings uniYersitet. 
Institutionen for pedagogik och psykologi. 
8 Library and Information Science Abstracts. 
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Litteratur 

Den litteratur som finns om lyrik och lyriklasning kan delas in i tva huvudgrupper, 
namligen a) den som utgar fran att texten paverkar lasaren och som ocksa talar om hur, 
d v s med vilka med el den astadkommer effekter i lasaren, och b) den som utgar fran att 
lasaren sjalv skapar all betydelse fran textens krumelurniva och uppat. Jag ska har 
redogora for det i den av mig lasta litteraturen som har atminstone nagon relevans for 
uppsatsen. 

Last om lyrik utifran texten 

Det finns ett antal hocker, i vilka forfattaren pa ett lattfattligt satt forsoker begripliggora 
lyrikens vasen for lasaren genom att beratta om diktens uppbyggnad och stildrag samt 
dess effekter. Till dessa hor Bjorn Hakansons Forsok med poesi_l, Tom Hedlunds Att 
forsta lyrik och Staffan Bergstens Lyriklasarens handbok. Bjorn Hakanson uttalar sin 
djupa sympati for lasare som avvisar lyriken p g a dess obegriplighet men papekar att 
kunskap om dikten och forfattaren kan fa den mest motvillige att bli mer intresserad 
( 1995, s 7t). 

Staffan Bergsten betonar hoglasningens betydelse for diktforstaelsen och -upplevelsen 
och papekar att rytmen i en dikt styr lasarens andning, som i sin tur "reglerar de 
kanslosignaler som kroppen sander till hjarnan" ( 1994, s 21 ). Han skriver ocksa om 
diktens trostande inverkan, i vilken diktens eufoni, d v s dess klang, som bestar av 
valljudande element som allitteration, assonans och rim, inte spelar en obetydlig roll (ibid 
s 202). Poeten Birgitta Lillpers anger eufonin som direkt betydelsebarande och det i 
samma grad som "det vi brukar kalla innehall" ( enl Frostell Birge 1996, G-P 29/11 ). 

I sin bok Wow Lyrik heute talar Hilde Domin om lyrikens stora betydelse som motvikt 
mot fortingligandet av manniskan. Lyriken viii hjalpa manniskan att vara nagot annat an 
en traffpunkt for sina funktioner . Lyrik lases av enskilda mot enskildhet. Lyriken ger 
lasaren andrum och tillfalle att mota sig sjalv ( och ytterst sett aven andra). Lyriken satter 
oss i forbindelse med den del av oss som inte ar foremal for kompromisser, med var 
barndom och med det uppfriskande i vara reaktioner. Lyrikens uppgift ar att formedla 
det som inte, eller nastan inte, gar att formedla samt att benarnna detta ratt pa det att 
lasaren ska kunna benarnna sina egna erfarenheter ratt och gora sig till herre over 
verkligheten. (Domin 1968, s 11-32) 

Hans Ruin forsoker utreda poesins vasen i Poesiens mystik, dar ett centralt kapitel ar 
"Poesiens samlande nu" - ett nu som ger lasaren mojlighet att bli sig sjalv. Han framhaller 
att diktens form och innehall ar oskiljaktiga - "Ljudande mening och meningsfullt ljud" 
(Ruin 1961, s 3 76) - och att det inte ar delama som bygger upp diktens helhet, utan 
helheten som ger diktens enheter liv, d v s att "I poesien bildar innehall och form, 
innebord och gestalt en obrytbar enhet" (ibid) . Denna enhet och helhet overfors till 
lasaren i ett samlande nu, dar det nyss lasta drojer kvar, precis som toner som just klingat 
av till forman for melodins fortsattning ( det sistnamnda fritt efter Thorild, se Ruin 1961 , 
s 161 ) . Stildrag som rim, assonans och allitteration och aterupprepning ekar i dikten och 
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binder ihop det forflutna med det narvarande och det kommande, vilket ytterst ar poesins 
vasen (Ruin 1961 , s l 63f) . Bra dikt kannetecknas av att vara oavbrutet narvarande och 
samtidigt rorlig, organiskt lankad samt "fylla matt et" (ibid, s 169) och automatiskt ge 
upphov till inre samling (ibid, s 174). Innerlighet, levande pauser och det precisa 
uttrycket ar viktiga ingredienser i dikten. En dikt innehaller mer an vad den sager och 
mer an vad man kan analysera fi-am ur den, d v s den ger mer an den har, och lasaren tar 
den till sig omedelbart: "I den omedelbara erfarenheten ar inneborden given i och med 
gestalten" (ibid, s 380). Dikten vidgar lasarens synkrets men sluter den ocksa. Diktens 
verkan fullbordas genom lasarens kontemplation. "Poesien sorjer for, att vi upplever 
ogonblick, da hela var sjal rinner in i nuet och allt, som legat kringstrott och forott , ater 
samlas och blir levande" (ibid, s 176f). Kort sagt: poesin later lasaren komma "i 
besittning av vad han djupast ar" (ibid, s 177). Ruin havdar ocksa att konsten kan skanka 
oss en starkare verklighetskansla an "den s. k. verkligheten"9 (ibid, s 389) och han 
forklarar att skillnaden mellan prosa och poesi Jigger i att prosans form inte overlever 
"fattandet ", d v s sa fort vi forstatt det lasta har vi glomt dess formulering. I poesin, 
daremot, ar ju formen helt och hallet sammanvuxen med innehallet , och viii vi veta vad 
en dikt gav maste vi lasa om den (ibid, s 385). 

Staffan Soderblom talar i Diktens ta/ om det som verkligen ar diktens ta!, namligen det 
man med Soderblom skulle kunna kalla tystnad . Dock ar det inte tystnaden mellan 
raderna, alltsa inte det av forfattaren avsiktligt outtalade, som asyftas, eftersom det ju 
faktiskt finns dar (sic!), utan i stallet den tystnad som uppstar i "det ogonblicket i ett 
slags ingen mans tid, ndr vi vet aft dikten vi laser ser oss" . (Soderblom 1996, s 5, 14) 

I Finn Brandt-Pedersens & Anni Ronn-Poulsens Genre bogen havdas att lyriken jamte 
myten ar den mest oppna av alla genrer, d v s den som upplater storst plats at lasarens 
egen intuition, kansla, fantasi och tolkning. Vad betraffar lyriken ar den allra oppnast i sin 
modernistiska variant Myten ar visserligen episk men uppvisar i ovrigt manga likheter 
med lyriken i det att den ar kort och ofta helt okommenterad, den ar vidare utan 
bestamning i tid och rum och personerna har inga individuella drag. Text ens metaforiska 
karaktar ar sa pafallande att man inte forleds att tolka den bokstavligt . Myten viii 
formedla nagot som har generell giltighet och handlar om fundamentala manskliga 
angelagenheter. (Brandt-Pedersen & Ronn-Poulsen 1982, s 71, 77ft) 

I detta sammanhang skulle jag helt parentetiskt vilja inskjuta tva saker. Det ena handlar 
om de metaforer som anvands i biblioterapi och som alltsa ar ett slags skraddarsydda 
sagor, som ska fa patienten att se sitt problem pa ett valgorande avstand (Lundgren & 
Borgstrom Norrby 1988, s 47) . Dessa bor berattas pa ett sadant satt att man undviker att 
vara alltfor detaljerad och exakt for att dra in lyssQaren i berattelsen, "aktivera lyss11are11 
att sjalv fantisera och uppleva" (Gordon. se Lundgren & Borgstrom Norrby 1988, s 55). 

9 Malmgren ar inne pa sanuna linje. Han talar med utgangspunkt fran Roman Jakobson om den 
konstnarliga paradox som >1trar sig i an en littcrar framstallning kan synliggora Yerkligheten battre an 
Yerkligheten sjalY (1 986. s 122). Ocksa Hedlund anser att lyriken enligt sina speciella !agar gor 
'\·erkligheten tydligare och mera pataglig" ( 1979. s 29). 
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Det andra ar vad Gunnar Hansson bl a kornrner fram till i sin undersokning av 
popularfiktionslasare, namligen att det som ar angelaget for dessa lasare formodligen inte 
i forsta hand Jigger i berattelsens ytplan, utan snarare ar det som gestaltas med hjalp av 
detta ytplan, d vs sagan, myten (1988, s 161 ) . 

Last om lyrik utifran lasaren 

I sina undersokningar av lyriklasare har Gunnar Hansson funnit att utifran kommande 
dikttolkningar och -analyser paverkar lasaren foga och egentligen bara betraffande 
detaljer nar lasaren delar kritikerns uppfattning och sjalv ar pa vag mot en liknande 
tolkning. Andras tolkningar, analyser och varderingar kan tvartom uppfattas som mycket 
storande och avvisas kraftigt . Manga lasare vill helt enkelt ha sin upplevelse, tolkning 
och vardering av dikten i fred . (Hansson 1959, s 326fl) lnte ens om den utifran 
kornrnande tolkningen, analysen eller varderingen far paverka lasaren en langre tid blir 
det i de fiesta fall nagra storre forandringar i lasarens upplevelse och vardering av dikten, 
vilket tyder pa att man tar till sig en dikt ganska snabbt ell er inte alls (Hansson 1969, 
s 95f) . 

Andra intressanta resultat ur Dikten och ldsaren ar: a) Gunnar Hansson urskilde tva olika 
satt att lasa dikt, ett analytiskt, dar lasaren staplar detalj pa detalj for sin tolkning, och ett 
syntetiskt, dar lasaren omedelbart uppfattar en helhet ( 1959, s 283f). (Har maste man 
dock komma ihag att undersokningssituationen var konstruerad pa ett sadant satt att 
lasarna skulle skriva ner sina tolkningar och varderingar; det ar ju inte sakert att den 
analytiske lasaren skulle ga till vaga pa samma satt om han Histe en dikt for nojes skull .), 
b) Hansson markte ocksa att "helheten och 'gestalt'-kvaliteterna i en diktupplevelse och i 
en musikupplevelse kan tydligtvis komma ganska nara varandra" (ibid, s 296) och c) Nar 
en dikt verkligen griper tag i lasaren kanner Jasaren inget behov av att vardera den (ibid, 
s 303). 

Wolfgang Iser, som skriver om litterar prosa och inte om poesi, talar om de tomrum i 
texten, som varje lasare har att sjalv fylla ut . Alltsa: litterara objekt skapas genom att 
texten Jagger fram en mangd representativa bilder, som var och en oftast bara beskriver 
en aspekt. (Det ar f b inte mojligt att beskriva ett litterart objekt helt och ballet 
uttommande.) I kollisionen mellan de olika bilderna uppstar snitt, som inte har nagot stod 
i texten och som lasaren maste handskas med pa egen hand genom att sjalv kontinuerligt 
formulera relationerna mellan bilderna. Exempel pa ett sadant snitt eller tomrum ar nar 
olika handlingsforlopp utspelas samtidigt men maste berattas efter varandra. Ju finare 
framstallningsraster en text har, desto fler tomrum uppstar. (Iser 1985, s l 73f) 

Norman Holland pastar att det verkliga mysteriet inte ligger i att manniskor reagerar 
olika pa samma text, utan att de faktiskt kan uppfatta den pa samma satt ( 1989, s 2). 
(Exempel: alla vet ju vad en sten ar, om nu ordet forekornrner i en dikt, men varken ordet 
ell er foremalet betyder samma sak for olika manniskor och det konnoteras saledes olika.) 
Fran psykoanalytikern Heinz Lichtenstein lanar Holland termen identity theme. Detta 
vars och ens identitetstema kan, nar det val ar utbildat, inte andras (ibid, s 49f) . 
Identitetstemat omformar allt vi upplever, t ex genom lasning, till att bekrafta sig sjalv 
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(Malmgren 1984, s 130); "Lasaren ar alltsa lasningens subjekt" (ibid, s 133). Vi tar in 
litteratur och smalter den pa samma satt som vi tar in foda (Holland 1989, s 85). 

Holland gor ocksa gallande att lasarens tolkning inte ar en dechiffrering av texten, utan 
en egen konstruktion av betydelser (ibid, s 11 7) . De undersokta lasarna "poemed their 
own poem" (ibid, s 155). Enligt Holland gar lasning till sa har: den overgripande 
principen ar att lasaren laser selektivt sa att endast det som bekraftar identitetstemat 
fastnar. Forst !) stammer lasaren av sina forsvar mot texten och finner han att han kan 
acceptera texten sa 2) skapar han ur texten en fantasi som betyder nagot for honom. 
Slutligen 3) omformar han med hjalp av sina forsvar denna fantasi i moralisk, estetisk 
eller intellektuell riktning, vilket gor det mojligt for honom att uppskatta verket (ibid, 
s 77f) . 

Fastan varje Jasare alltsa med nodvandighet tolkar texten utifran sig sjalv kan olika Jasare 
tolka samma text pa olika satt och anda astadkomma en tolkning som Jigger inom ramen 
for det korrekta (ibid, s l 46f) . Rent allmant sett kan dock inte alla tolkningar betraktas 
som lika bra. Man kan bedbma en tolkning bl a efter hur uttommande, enhetlig och 
pregnant den ar (ibid, s 148) 

Forfattarens konst Iigger i att overvinna den kansla av avsmak som otvivelaktigt ar 
forbunden med de barriarer som finns mellan varje enskilt ego och de andra (Freud, se 
Holland 1989, s 147). 

Lars-Goran Malmgren ar nagot kritisk mot Holland, eftersom dennes teori inte lamnar 
stort utrymme for en forandring av lasarens lasning ( 1984. s 129). Med utgangspunkt i 
ett beromt avsnitt som finns i Dikten och ldsaren - d vs den tolkning av Runebergs "Den 
enda stunden" som ett mote med en alg i skogen, som en av de undersokta lyriklasarna 
astadkom - anser Cai Svensson att ingen lasares tolkning bor domas ut som fel eller 
ointressant av litteraturvetenskapen eller -kritiken ( 1988b, s 3 Sf), eftersom inneborden i 
en text alltid skapas i ett situationellt och institutionellt sammanhang. Den litteraturve
tenskapliga forskningen bor o h t inte "vardera eller ta stallning for eller emot olika 
utformningar av intersubjektivitetens arkitektur" . Det ar en uppgift for fa litteratur
kritiken . (ibid, s 41) 

Lyriklasningskonventioner 

Av Stanley Fishs Is there a text in this class?, s 303-355, kan man utlasa att Fish ar helt 
overens med Norman Holland pa en punkt, namligen den att lasaren inte tyder texten, 
utan konstruerar en egen text utifran krumelurerna pa papperet (1980, s 327). I ovrigt 
anser Fish att all betydelse skapas i situationer och sammanhang samt att vi ingalunda 
skapar originella och helt subjektiva lasupplevelser, utan tvartom mycket konventionella 
sadana, eftersom vi all a ingar i nagot tolkningssamfund 10 och tillampar detta samfunds 

10 Tolkningssamfund bestar a,· dem "som delar tolkningsstrategier inte for lasning utan for produktion 
aY texter" (Fish. se SYensson I 988a. s 24 ). 
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normer och strategier i var Jasning. Det ar f o fullstandigt omojligt att befinna sig utanfor 
ett dylikt sammanhang. Lasning ar institutionellt och intersubjektivt. Tolkningssamfun
dets -strategier, -normer och -perspektiv utgor inte hara lasarens lasning, utan ytterst 
ocksa lasaren sjalv (ibid, s 336). Den radande kulturen fyller hjarnorna sa att de blir lika i 
detalj (Sacks, se Fish 1980, 333). 

Betydelse skapas omedelbart utifran de tolkningsnormer och -strategier vi redan tillagnat 
oss. Det finns alltsa inget glapp mellan det vi laser och var eventuella tolkning. Spraket 
uppfattas i en socialt baserad normstruktur11 . Nar man identifierat en text som poesi, sa 
laser man den pa ett poesilasningssatt och fyller sjalv texten med allt man tycker sig veta 
att den bor innehalla, d v s man tillskriver mening "genom att handla, inte efter att ha 
handlat" (Svensson l 988a, s 24). Nar det galler poesi forutsatts vi t ex tycka att allting ar 
viktigt, inte minst det som inte star dar~ utmarkande for poesin antas vidare vara centrala 
insikter, enhet, komplexitet, metaforisk rikedom, vaghet, etc. 

Jonathan Cullers asikter liknar Fishs i det att han anser att "den litterara formagan" 
utgors av "ett internaliserat system av laskonventioner", d v s att lasning sker inom ett 
overenskommet regelsystem (enl Svensson 1988a, s 26). Exempel pa laskonventioner 
enligt Culler ar: 

1) Vasentlighetsregeln. Man utgar ifran att en dikt innehaller nagot mycket vasentligt. 

2) Konventionen om metaforisk koherens. Lasaren bor skapa sammanhang bade pa det 
bildliga och det bokstavliga planet 

3) Konventionen om tematisk enhet. Lasaren ska integrera diktens element till en helhet. 

4) Att satta in dikten i dess litteraturhistoriska sammanhang. (Culler, se Svensson l 988a, 
s 26) 

Dietrich Meutsch & Siegfried Schmidt talar om en estetisk konvention, som i sig 
innefattar konventionen om polyvalens, vilken i sin tur innebar bl a att lasaren har frihet 
att uppfatta en och samma litterara text pa olika satt vid olika tillfallen och i olika 
situationer, men ocksa att lasaren kan uppfatta en text pa olika satt under lasandets gang 
(1985, s 556t) Genom empiriska undersokningar har Meutsch & Schmidt kommit fram 
till att det av lasare upplevs positivt att fa byta referensram en eller flera ganger under 
lasningen samt att icke-berattande text, d v s lyrisk, tycks ge upphov till mer polyvalens 
(ibid, s 567). 

Last om att skriva 

Att manga manniskor tycker om att skriva dikter finns det belagg for i tva hocker med 
amatordikter som givits ut under det senaste decenniet. Bagge tillkom som resultat av en 

11 Jfr Heideggers tes om att manniskan inte har spraket. utan att det snarare ar spraket som har henne: 
"Spraket ar 'yarats hus'. i Yilket manniskan bor" (en! Benktson 1983. s 77). 
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tavling. Till Postens tavling pa temat brev och vanskap 1985 skickades ca 15 000 dikter 
in . Ett urval av dessa aterfinns i volymen Kara Du.' 1994 kom Ur svenska hjdrtans djup, 
till vilken fler an 5 000 manniskor skickat in drygt 42 000 dikter. 

I en artikel av Dick Schyberg benamnd "Hela Sverige skriver poesi men nastan ingen 
laser" (i Svensk Bokhandel 1991) intervjuas bl a diverse forlagsredaktorer och nagra 
forfattare . Har frarnhalls det paradoxala i att sa mycket dikter skickas in till forlagen, 
medan nastan ingen koper diktsamlingar . (Dessutom tycks manga av de presumtiva 
forfattarna beromma sig av att inte lasa andras diktert) Det papekas ocksa att fast det 
kommer mycket folk till de stora diktupplasningarna, sa saljs det valdigt lite poesi i 
samband med dem. Det rader alltsa, enligt artikeln, ingen balans mellan konsumtion och 
produktion nar det galler poesi . Det beror kanske pa att lasning och skrivande ar 
sprungna ur tva i grunden helt skilda behov och att, som Staffan Soderblom sager: "Det 
ar en primar mansklig egenskap att skaparbehovet ar storre an behovet av att 
konsumera" (enl Schyberg 1991, s 17). En annan av poesins paradoxer ar att 
modernismen har underlattat for folk i gemen att skriva dikter. Soderblom urskiljer tva 
typer av poesi, en mera vilsam, som, fast den handlar om viktiga ting som karlek och 
ensamhet, ger lasaren frid i sjalen, medan· den andra typen i stallet viii visa pa sjalens oro. 
Hans Isaksson anser att poesilasning ar en mycket aktiv handling och att det ar betydligt 
svarare att tillagna sig en bra dikt ur samtiden an att sjalv skriva "en halvtaskig dikt" 
(ibid, s 14) 

Robert Bly stoder sig pa C G Jung nar han pastar att vi skriver poesi med var 
outvecklade funktion Yad betyder da det? Jungs teori gar ut pa att varje manniska inom 
sig har fyra funktioner, d v s fyra satt att uppleva varlden: tanke, kansla, intuition och 
sinne (for det konkreta) . En av funktionerna ar dominerande och de ovriga 
underordnade. Om vi for ett ogonblick tanker oss en kompass, sa har man, om man ar 
mycket intellektuell, sin starkaste funktion, tanken, i norr och den svagast utvecklade, 
kanslan, i soder. I vaster finns i detta fall sinnet, alltsa formagan att uppfatta det 
patagliga, och i ester intuitionen. Oster och vaster ar hjalpfunktioner och varken starkt 
eller svagt utvecklade. Yilken som heist av de fyra funktionerna kan vara den 
dominerande och befinna sig i norr. De ovriga funktionerna flyttar sig da i enlighet med 
kompassen. (Exempel: om . den starkaste funktionen ar intuionen i norr, da ar sinne for 
det konkreta den mest outvecklade funktionen i soder. Tanke och kansla ar 
hjalpfunktioner i vast resp. ost.) (enl Bly 1996, s 40f) 

Bly papekar att vi alla tycker om det som ar var styrka, alltsa den dominerande 
funktionen, och att vi narmast ser ner pa den svagast utvecklade. Den starkaste 
funktionen framhavs ocksa i skola och samhalle pa bekostnad av de andra tre. Yi kan na 
yttre framgangar med var dominerande funktion, men i langden ar det forodande for vart 
inre att inte utveckla ocksa den svagaste. Den outvecklade funktionen haller sig 
nagorlunda levande till trettioarsaldern, da den borjar fortvina, om man inte medvetet 
utvecklar den. (Bly 1996, s 41 f) 
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Den outvecklade funktionen ar strangt kontrollerad av vart omedvetna. I likhet med Jung 
anser Bly att det ar denna outvecklade funktion som forenar oss med resten av 
manskligheten12, nagot han grundar bl a pa att manniskor som gjort stor karriar med 
hjalp av sin starkaste funktion forr eller senare tenderar att tappa kontakten med sina 
medmanniskor (ibid). 

Poesi skrivs alltsa med den outvecklade funktionen eller atminstone med mycket stod 
fran den. For att man ska kunna skriva riktigt bra maste denna funktion utvecklas. Det 
spelar ingen som heist roll for poesiskrivandet vilken funktion hos forfattaren som 
dominerar - det som spelar roll ar hur utvecklad den outvecklade funktionen ar. Bly 
bevisar huvudsakligen sin tes med nagra for mig okanda amerikanska poeter, som inte 
borjade skriva bra forran ganska sent i livet, nar deras outvecklade funktion antligen 
utvecklats tillrackligt. (ibid, passim) 

I sin ingaende och omfattande undersokning av svenska forfattare idag, De i:ingsliga 
dventyrama, kommer Cai Svensson bl a fram till att 3/4 av de intervjuade forfattama 
anger" 'Justen i skapandet', alltsa behovet av sjalvuttryck (i allman mening)" som framsta 
drivkraft till sitt skapande (1993, s 81 ) . Han kommer ocksa fram till att forfattare i 
allmanhet nedvarderar sin syssla samt att de ar mycket negativt installda till kritiker (ibid, 
s 188ff, 223). Nedvarderandet kommer bl a av att forfattare skriver med " 'verkligheten 
som uppdragsgivare' " (Lagercrantz, se Svensson 1993, s 180). Med verkligheten menas 
bade den inre och den yttre verkligheten och fa "verkligheten i bemarkelsen 'tillvaron' ". 
Detta kan ge den baste forfattare en kansla av att inte racka till. (Svensson 1993, s 180) 

Bade nedvarderandet av det egna arbetet och kritikerforaktet beror, enligt Svensson, 
ytterst pa att alla forfattare oavsett typ i storre eller mindre utstrackning ar "praglade av 
vara-inriktning" (ibid, s 205), medan samtiden ar genomsyrad av varaglomska. Har 
stoder sig Svensson bl a pa Milan Kundera, som i sin tur lanat terminologin fran 
fenomenologin och Martin Heidegger. Forfattare skriver alltsa "i livets tjanst" (ibid, 
s 204) mot varaglomskan (ibid, kap 11 , passim). 

Yad bestar da varaglomskan av? 

Kunderas aygransning (i den man det ar frAga om nagon sMan) gommer som jag ser det tre skilda 
och dehis motstridiga element : 1. rationalismen (i James' mening) med dess monism. absolutism 
och idealism. 2. den teknisk-matematiska rationaliteten ("vetenskapema") med dess reduktionism 
och specialisering. samt 3. "massmediemas anda" med <less nyhetsfixering. (ibid. s 186f) 

Och vad far samtidens varaglomska for konsekvenser for forfattarna och deras 
skapande? Forfattarna far ingen bekraftelse fran varaglomskans forskare och kritiker, 
eftersom dessa <leis "inte finner litteraturens relevans och varde i nyttan for manniskans 
konkreta vara, varav alltsa skapandets vara ar en form" (ibid, s 193 ), <leis tanker 
kritikerna i objekt, medan forfattarna ar processinriktade (ibid, s 190). Forfattarna har 
ocksa svart att kanna igen sig i varaglomskans "hogstamda diktarideal" (ibid, s 189). 

12 Jfr Ekelof: "Det som ar botten i dig ar botten ocksa i andra" (1983. s 131 ). 
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Dessutom har forfattarna vara-drommar, som bestar av de viii vara (till skillnad fran 
flertalet som viii aga) (ibid, s 200t). Vad ar da att vara? 

Varandets Jiysform kra\'er oberoendc. frihct och ett kritiskt fornuft. Dess ,ilctigaste kanneteckcn ar 
aktiYitet. inte i meningen ~1tre alctiYitet. att Yara igang. utan inre alcti\'itet. det produlcti\'a 
anYandandet ay Yara manskliga krafter. Att Yara alctiY betyder an ge uttryck for sin formaga. for sina 
talanger. for den rikedom aY sjalsformogenheter som Yarje manniska ar begaYad med - fastan i 
rnrierande grad. Det betyder att fornya sig. an vaxa. att vara oppen. an alska. att ta sig ur det 
isolerade jagets fangelse. att Yara intresserad. att "ha lust". att ge. (Fromm. se SYensson 1993. 
s 201) 

Vidare ar det det man haller inne med som gar forlorat och inte det som ges ut. Tvartom 
ar det sa att 11 'fornuft, karlek, konstnarligt och intellektuellt skapande och alla andra 
sjalsformogenheter vaxer medan de utovas' 11 (ibid, s 202). Gladjen ar varandets 
foljeslagare och njutningslystnaden agandets (ibid, s 203). 

Och vad bestar de vara-drommar av som Svensson anser utmarkande for forfattarna'J 
Vara-drommarna innebar att man viii utvecklas i foljande riktning (ibid, s 200fl): 

• Att anse att ens egen och andras utveckling ar det viktigaste av allt. 

• Att inse att disciplin och respekt for verkligheten ar nodvandiga for att man ska 
kunna utvecklas . 

• Att utveckla sin fantasi, inte som flykt, utan som medel for att bekampa det som ar 
fel. 

• Att kanna sig sjalv i grunden . 

• Att kanna en frihet att vara sig sjalv 11som en fint balanserad struktur, som i varje 
ogonblick star infor valet mellan tillvaxt och forfall, !iv och dod 11 (ibid, s 202) . 

Marknaden kraver sitt och det ar ingalunda sakert att forlaget ar villigt att satsa pa hela 
forfattarskapet. Det blir salunda svart for forfattaren "att helgjutet skapa sig sjalv genom 
summan av sitt verk 11

. (Svensson 1993, s 205) Manga forfattare slits mellan forsok att 
Ieva upp till kritik- och forskningssidans "tempelideal" (och darmed tendera att 
nedvardera sitt arbete) och att anpassa sig till marknadens krav ( och darmed Iopa risk att 
svika sig sjalva) (ibid,. s 208). 

Cai Svensson identifierar foljande tre drag hos var.aglomskan: 

Varaglomskan underskattar eller fornckar skapandets Yara som nodYandigt iiYentyr. (ibid. s 188) 

Varaglomskan underskattar eller fonekar skapandets process och driYkraft som ursprunglig 
uppleYelsc. (ibid. s 196) 

Varaglomskan underskattar eller fornekar den Iitterara te.'.1en som verk. (ibid. s 20~) 
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Av djuppsykologerna ar det f o endast Jung "som velat tillerkanna det konstnarliga 
skapandet en ursprunglig relevans och ett upphov i en oreducerbar erfarenhet" ( en! 
Svensson 1993, s 198). 

Last om existensen 

Enligt Benkt-Erik Benktsons Varat och tiden - introduktion till Martin Heideggers 
tdnkande ( 1983) skiljer Heidegger i sin analys av varat mellan att exist era och att vara 
forhanden. Existerar gor endast manniskan, medan det ar djurens och tingens Iott att vara 
forhanden. Existera kan man gora pa tva satt: egentligt och oegentligt . Till den egentliga 
existensen hor att inse att man existerar i en tradition och att kritiskt forhalla sig till den. 
Till den egentliga existensen hor ocksa att standigt fatta och omprova beslut, vilket 
innebar att klart se det egna livets grundvillkor, namligen att man ar hanvisad att overta 
sitt liv (ge sitt !iv ode; man kan inte ha ett ode; tillvaron dr ode) och att se sin egen 
andlighet. 

I det egentliga livet ingar vidare att inse att tiden inte finns annat an som knuten till den 
egna existensen. Vars och ens individuella dod ar tidens slutpunkt . Den egentligt 
existerande vet ocksa att tiden finns som tid till och hon har alltid tid till det hon tycker 
ar viktigt . Beslutsamhetens ma! ar tidens enhet och existensens helhet. 

Det nuvarande innehaller ocksa det forflutna och framtiden . Att existera innebar att i 
standig rorelse fornippa det narvarande med det forflutna och det kommande. Det finns 
ocksa en rorelse mellan oegentligt och egentligt !iv och vice versa. Existensen ar 
framatriktad ; manniskan ar standigt pa vag. 

Till den oegentliga existensen hor att flyta med strommen, att inte reflektera over sitt arv, 
utan snarare lata traditionen overta en, och att uppfatta tiden som nagot utanfor en sjalv, 
d v s en oandlig serie tidsmoment, som man befinner sig i. Till det oegentliga livet hor 
ocksa prat, nyfikenhet och tvetydighet . Genomsnittlighet ar normen och det finns en 
vaksamhet mot alla undantag. Hit hor vidare att uppslukas av vardagens sma och stora 
bekymmer. (Har kan det vara lampligt att flika in att Benkt-Erik Benktson kraftigt 
understryker att man inte bor uppfatta Heidegger som moraliserande eller varderande, 
utan enbart som strikt analytisk. Det ar alltsa fullt mojligt att leva ett valdigt trevligt 
oegentligt !iv.) 

Som oupplosliga delar av tillvaron (bade den egentliga och den oegentliga) finns a) 
omsorgen, som ar oskiljaktig fran individens satt att forhalla sig till sig sjalv och andra 
och som ytterst innebar att i varje ogonblick overta sin egen existens, b) samvaron med 
andra; man forstar f o inte andra genom sig sjalv eller genom inkannande, utan anda, 
(sjavforstaelse underlattar daremot manniskans vag till att existera egentligt), c) 
angesten, som inte ar en radsla for doden, utan harror ur det faktum att man i varje 
stund, intill doden, ar overlaten at sig sjalv och oppen for sig sjalv, d) samvetet, som talar 
endast genom sin tystnad och som kallar manniskan till henne sjalv, sa att hon kan valja 
sig sjalv, och e) skulden, som kommer av det stora ansvar for sig sjalv som manniskan 
har och det fast hon inte ar orsak till sitt !iv och heller inte kan paverka dess utstrackning. 
Skulden kan galla att inte ha valt det egentliga livet eller att ha valt bort mojligheter, som 

14 



aldrig kommer igen. Ovanstaende begrepp inrymmer i sig ocksa sin negativa form, d v s 
samvaron med andra, t ex, innehaller ocksa bristen pa samvaro med andra. 

Och slutligen: 

Den mamtiska som ser sitt , ·asen som ett ut-kast ar alltid 'mera' an Yad som kan registreras i ett 
ogonblick. Men hon ar aldrig mera an hon faktiskt ar. ty till hennes fakticitet hor ocksa hennes 
framtida mojligheter. Men hon ar heller aldrig mindre an Yad hon ar. ty Yad hon annu inte ar i sina 
mojligheter ar hon sasom ut-kast. Just darfor. att hon ar till s:tsom ut-kast. att hon ar , ·ad hon blir 
resp. inte blir. kan hon forstaende saga till sig sjalv: 'bli Yad du art'. (Heidegger. en! Benktson 1983. 
s 66) 

Syfte 

Syftet med undersokningen ar 

• att fa en inblick i lyrikintresset hos den biblioteksbesokande allmanheten genom hur 
det avspeglas i de tjugo intervjuer som gjordes runt arsskiftet 95/96 pa Baras 
stadsbibliotek med lyriklasande lantagare. 

Undersokningen behandlar huvudsakligen foljande punkter: 

• Lyriklasning - nar, var, hur, vad och fa varfor'.) 

• Eget skrivande. 

• Lasning av ovrig litteratur. 

• Biblioteksvanor och synpunkter pa biblioteket . 

Metod 

Datainsamlingsmetod 

lntervjuerna kan sagas vara halvstrukturerade, d v s intervjuaren vet vilka omraden som 
ska betas av, men man har inte bestamt fragornas exakta formulering eller i vilken 
ordning de ska stallas (Andersson 1994, s 77). Jag tyckte det var viktigt att intervjuema 
fick en tydlig samtalskaraktar och inte en utfragningsdito . Det kandes ocksa ratt att 
improvisera och haka pa vad intervjupersonema spontant berattade och folja upp det 
med fragor. Metoden kannetecknas kanske fa av ett entusiastiskt ju-mer-man-fragar
dest o-mer-far-man-forhoppningsvis-reda-pa. 

Till var hjalp vid intervjuerna hade vi intervjumanualen (bilagan). Av intervjufragorna ar 
vissa mera oppna och andra mera bundna (Andersson 1994, s 73) och det finns exempel 
pa bade ytliga och djupa (ibid, s 75f) Fragorna har helt enkelt olika karaktar: en del ar 
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storre och mera overgripande, medan andra ar foljdfragor. Alla fragor stalldes inte till 
alla intervjupersoner. Daremot forsokte vi tacka in manualens samtliga ornraden med 
atminstone nagon fraga pa varje omrade till varje respondent. Omformuleringar av 
fragorna var ocksa tillatna. En alltfor ambitios fraga som manualens "Hur har lasandet 
utvecklats fran barndomen till nu9" kunde t ex i intervjusituationen bli "Namn en eller 
flera backer som betytt mycket for dig" . Vissa fragor sorterade ut sig sjalva redan fran 
borjan och stalldes b h t aldrig, t ex "Finns <let nagot som kan jamforas med/ersatta 
lyrik?". Andra fragor, som inte fanns med i manualen, uppstod av sig sjalva och aterkom 
i intervju efter intervju, som t ex den mer eller mindre sjalvklara "Ar du nojd med 
biblioteket')" . 

Intervjuerna blev alltsa sinsemellan ganska olika och <let inte minst p g a att vi var tva 
som utforde dem. Vi var inte pa biblioteket samtidigt, utan satt och bevakade lyrikhyllan 
i skift for att tacka in hela den tid biblioteket var oppet. Varje pass var ca fem timmar 
langt utom pa lordag och sondag, da de var kortare. Har kan namnas att <let inte ar sa 
latt att sitta och vanta in sina intervjupersoner som det i forstone kan verka. Om man 
borjar sitt pass aktiv och pa hugget, sa ar det direkt tarande att sitta pa helspann och 
vanta timme ut och timme in, medan ingen sa mycket som narmar sig hyllan. Om man a 
andra sidan kopplar av och forsjunker i en god bok och bara haller ett halvt oga pa 
hyllan, sa har man helt enkelt inte den ratta aktivitetsgraden nar <let val dyker upp nagon 
presumtiv intervjuperson. 

lntervjupersonerna fangade vi alltsa genom att ga fram till var och en som stod vid 
lyrikhyllan och visade ett tydligt intresse for titlarna och i basta fall t o m drog ut en bok. 
Vi gick daremot inte fram till sadana som bara kastade en snabb blick pa bokryggarna, i 
vad som verkade vara orienterande syfte, for att sedan skyndsamt avlagsna sig Vi 
antecknade aven de personer som inte ville bli intervjuade och deras skal till att saga nej. 

Intervjuerna spelades in pa band och varje respondent lovades en fardig uppsats, om de 
ville ha en. Det ville nastan alla, daremot var <let ingen som ville ha en utskrift av 
intervjun for godkannande. 

En nackdel med att intervjua manniskor just da och dar ar att de kan ha brattom, men 
anda viii vara tillmotesgaende och stalla upp, och da kan man som intervjuare kanna sig 
lite stressad av deras tidsbrist. Om nagon sa sig ha bara nagra fa minuter att avvara, sa 
avstod vi fran att gora intervjun. 

En annan nackdel var att <let egentligen inte fanns nagot garanterat lugnt horn att 
intervjua i nara lyrikhyllan. Den ar ju valdigt centralt placerad pa Boras stadsbibliotek, i 
narheten av bade entren med in- och utlaningsdiskarna och barn- och 
ungdomsavdelningen. Vi ville inte ga ivag med vara respondenter alltfort langt och om 
man hittade en nagorlunda ostord plats nara hyllan, sa visste man aldrig hur lange den 
skulle forbli ostord. Nar som heist kunde horder med inte sarskilt stillsamma tonaringar 
fran den bredvidliggande skolan dyka upp, ett litet barn borja skrika eller papegojan 
borja tjattra. Da undrade man oroligt om man framdeles b h t skulle kunna hora vad som 
sades pa bandet eller om intervjun drunknat i ovasendet. (Det visade sig senare att <let 
bara var ytterst fa ord eller delar av uttalanden som var ohorbara.) 
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Datasammanfattningsmetod 

Efter att ha last Hur mater man "vackert"? stod det klart for mig att nagon helt 
genomford kvalitativ vetenskaplig meted skulle min undersokning inte kunna gora 
ansprak pa. Undersokningen har visserligen vad Eneroth kallar ett statiskt perspektiv 
( 1989, s 124ft), men att anvanda grounded theory (ibid, s l 44ft), och noggrant kartlagga 
foreteelsens alla begrepp genom att dela in dem i kategorier, kategorierna i dimensioner 
och dimensionerna i kvaliteter, skulle fora for langt . Dessutom kraver metoden ett 
strategiskt urval (ibid, s 172), vilket inte foreligger. 

Vasensmetoden (ibid, s I 54ft), som tar fasta enbart pa det for alla gemensamma, kraver 
ocksa ett fortlopande urval (ibid, s 173) liksom f b aven idealtypsmetoden (ibid, s l 49ff, 
172f). Att forsoka tillampa idealtypsmetoden var rnig fullstandigt frammande, men 
forslaget vacktes pa delserninariet och har resulterat i att en typologi nu ingar som en de! 
av analysen ldealtypsmetoden innebar att man gor typer av de personer som ingar i 
undersokningen. lngen person behaver ha samtliga idealtypens egenskaper, men de fiesta 
bor entydigt tillhora en bestamd idealtyp. ldealtyperna bor vidare vara klart avgransade 
fran varandra, tacka hela materialet samt vara sa verklighetstrogna att de skulle kunna 
finnas. (ibid, s J 49ft) 

Medan jag holl pa med struktureringen av intervjumaterialet laste jag ytterligare tva 
hocker som behandlar kvalitativ meted. Den ena var Kva/irativ analys - exemplet 
fenomenografi , den andra Fran upptackt till presentation - om kva/itativ metod och 
teorigenerering pa empirisk gnmd, och bagge var de foredbmligt informativa. 

Jag laste dem av tva ska!. Deis ville jag att rnina synnerligen dimmiga begrepp om dessa 
metoder skulle klarna en aning, dels hoppades jag - lite frackt och mycket enfaldigt - pa 
att sa har i efterhand kunna tillampa den ena eller andra metoden, helt eller delvis, pa det 
redan insamlade materialet . Det visade sig att det inte gick. Nar det galler 
fenomenografin, sa foll det bl a pa att intervjufragorna och -situationen samt 
intervjuarens roll bor vara utformade pa ett helt annat satt an som var for handen. Vad 
betraffar grounded theory, sa kan man inte tillampa metoden pa ett fardiginsamlat 
material, for man kan rimligtvis inte satta sig over den fortlopande analys (theoretical 
sampling) och det darmed sammanhangande strategiska urval som ar en av hornstenarna 
i metoden. 

Nu ar val denna bristande tillampbarhet snarast nagot att vara tacksam for, nar allt 
kommer omkring. Jag ar inte helt overtygad om att tiden, orken och formagan hade rackt 
till for att koda varje betydelsebarande de! av materialets alla utsagor for att sedan, efter 
manga turer och oandlig moda, satta en ny liten teori till varlden. (Den forskrung som 
exemplifierar teoridelen i ovan narnnda bok om teorigenerering pa empirisk grund 
bedrivs f b alltid i lag, och med tillrackligt med tid till sitt forfogande, far man formoda.) 

Naval, all kvalitativ forskning behover ju inte nodvandigtvis vara teorigenererande. Jag 
upptackte med viss belatenhet att min uppsats i stallet skulle kunna passa in ganska bra 
under kategorin "Studier med forstaelseinriktade syften", vilka bl a bor innehalla en livfull 
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bild av den studerade gruppens perspektiv och forslag till vidare forskning men inte 
behaver ha vattentata skott mellan resultat och diskussion (Knafl & Howard, se Starrin 
1991 , s 74fl). 

Men vilken metod anvande jag mig da huvudsakligen av? Lat oss i brist pa annat kalla 
den oppen. Den gar ut pa att med ett fran borjan inte alldeles glasklart och i detalj 
utarbetat syfte undersoka nagonting - i det har fallet intervjua lyriklasare om fa deras las
och biblioteksvanor - och heh enkelt se vad materialet kan ge. 

lnfor hotet om att ens kvalitativa analys inte ska klara att "ta sig over den grans dar 
journalistik overgar till genomtankt analys" (Starrin 1994, s 30) far man trosta sig med 
Ulla Sjostroms ord: 

Det finns ingen metod som ar vetenskaplig eller O\·etenskaplig i sig sjalY. Inget satt att samla data. 
inget san an stalla fragor. inget satt att gora un·al. inget satt att bearbeta materialet. Det enda 
kritcriet pa om ett tillYagagimgssatt ar godtagbart som vetenskaplig metod ar om det ar ett bra satt 
att soka sYar pa den fraga man har. (Sjostrom 199~. s 80 J 

Databearbetningsmetod 

Det var med spand forvantan som jag langt om lange gav mig i kast med det insamlade 
materialet och laste igenom intervjuerna for forsta gangen. Efter varje intervju skrev jag 
upp stolpar pa ett papper med de fakta som framkommit i intervjun. (Det hade jag ingen 
som heist nytta av visade det sig senare, men just da tyckte jag att jag horde forsoka 
bearbeta intervjuerna pa nagot satt. ) 

Redan vid forsta genomlasningen fanns det anledning att blekna och rodna om vartannat 
och forbanna sin inkompetens i allmanhet och sin ovana som intervjuare i synnerhet . 
Intervjuerna spretar at olika hall, viktiga fragor glomdes och speciellt retsamt var det nar 
det gallde foljdfragor, for nar man redan var inne pa det ena eller andra intressanta amnet 
horde det ju varit latt att stalla den forlosande fragan. For att inte tala om hur ilia man 
tycker om de fragor man anda lyckades stallat En de! fragor ar synnerligen oklara. "Ar 
det berikande att ha kunskap om forfattaren?" kan ju anspela bade pa forfattarens 
biografiska omstandigheter och pa radande tolkningskonvention betraffande just den 
forfattaren. En annan fraga, som kanske inte heller var heh lyckad, var "Foredrar du 
'modern' lyrik ell er aldre, mer traditione!P" . Jag menar, var gar gransen och vad innebar 
egentligen det ena eller andra? Fragan om intervjupersonerna ocksa tycker om att lyssna 
till lyrik, med eller utan musik, och som i intervjusituationen oftast blev till "Tycker du 
om tonsatt lyrik ocksa?" var inte heller bra. Vi hade sakert fatt mindre forskramda och 
mera uttommande svar om vi hade fragat vara respondenter om deras uppfattning om 
textens betydelse for musiken och vice versa . 

Ovanstaende beror naturligtvis pa bristande forberedelsearbete . Man borde ha gjort ett 
antal provintervjuer och finslipat bade sin intervjuteknik och -manualen. Da och da hande 
det dessutom att intervjuaren rycktes med till den grad av samtalet att hon sjalv 
formulerade en intressant iakttagelse, som respondenten bara hade att instamma i (sic'), 
antingen med ett enkeh ja eller ett hummande eller genom att upprepa intervjuarens ord. 

18 



Sadana utsagor har jag lamnat utanfor resultatredovisningen. Jag citerar inte heller 
yttranden av typ "Ja, <let tycker jag", daremot raknar jag forstas in dem, nar jag talar om 
respondenterna som grupp. Rent allmant har jag forsokt gora sa lite averkan som mojligt 
pa citerade stycken. 

Efter den forsta genomlasningen lyssnade jag pa alla intervjuband samtidigt som jag 
studerade utskrifterna annu en gang. Darefter anvande jag ett otal antal fargpennor for 
att pa utskrifterna markera svar pa olika fragor och fragegrupper. (Det senare kunde jag 
ocksa ha besparat rnig . Det blev visserligen fargglatt och grant i kanten pa papperna, men 
nagon ordning och reda i materialet blev det inte.) 

Jag skaffade mig da en utskrift till av samtliga intervjuer i akt och mening att klippa ut 
varje utsaga och klistra in den under lamplig rubrik och underru_brik pa ett stort papper. 
Nu visade det sig att jag ibland ville ha en och samma utsaga pa ett par olika stallen eller 
att jag ville satta en langre utsagas olika delar pa olika stallen. Jag insag att det skulle bli 
alltfor rorigt att handskas med flera sonderklippta utskrifter av varje intervju. 

Jag beslot i stallet att for hand skriva in alla utsagor pa lampligt stalle pa de stora 
papperna. Att s a s skriva sig igenom materialet kan synas onodigt omstandligt och 
tidsodande, men jag tror att det var nodvandigt, dels for att Iara kanna materialet i 
grunden (man far komma ihag att det inte ar jag som har gjort nitton av de tjugo 
utskrifterna), dels for att fa struktur pa <let, sa att alla utsagor som handlar om samma 
sak star intill varandra. Dessutom far man en uppfattning om var undersokningens 
tyngdpunkt ligger, d v s hur svaren fordelar sig pa mangd och langd. (Alternativet hade 
varit att infor varje fraga, som skulle redovisas, pa nytt ga igenom samtliga intervjuer for 
att vaska fram de relevanta svaren. Det verkade inte lockande.) 

Jag narde ocksa en from forhoppning om att det under tiden jag skrev skulle uppsta ideer 
i mitt huvud rorande exv nyckelord, sammanfattande begrepp, underliggande 
uppfattningar, dolda budskap, det for manga/alla respondenter gemensamma respektive 
sarskiljande, etc, kort sagt sadant som man har nytta av vid resultatredovisning och 
analys. I nagon liten man infriades val ocksa forhoppningarna 

Material 

I december 1995 (4/ 12-10/12) bad vi tjugotva personer (femton kvinnor och sju man) 
om en intervju Tio av dessa (atta kvinnor och tva man) ville inte bli intervjuade. Tolv 
personer (sju kvinnor och fem man) i aldern 18-64· ar accepterade daremot. 

Vi var osakra pa om detta material var tillrackligt och beslot oss darfor for ytterligare en 
intervjuvecka eller sa Jang tid som behovdes for att fa ihop sammanlagt tjugo intervjuer. 
Det malet uppnaddes pa fredagen i den andra intervjuveckan, som intraffade 8/ 1-12/ 1 
1996. Under den veckan bad vi sjutton personer (elva kvinnor och sex man) om en 
intervju. Av dessa sa nio personer (sju kvinnor och tva man) nej , medan atta personer 
(fyra kvinnor och fyra man) mellan 16 och 79 ar lat sig intervjuas. 
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Det sammanlagda resultatet efter tva veckor blev alltsa att av trettionio tillfragade 
(tjugosex kvinnor och tretton man) ville nitton (femton kvinnor och fyra man) inte lata 
sig intervjuas, medan tjugo personer ( elva kvinnor och nio man) i aldern 16-79 ar gick 
med pa att bli intervjuade. En av intervjuerna gick till sin inledande de!, d v s de forsta 15 
minuterna, forlorad vid inspelningen. Tur i oturen var att just denna intervju var ovanligt 
Jang (45 minuter) och att den storsta delen saledes fanns kvar . 

Aldersmassigt fordelar sig respondenterna sa att de flesta (tretton) ar mellan 16 och 31 
ar, de ovriga ar utspridda en eller tva pa varje decennium, d v s tva ar runt 40, tva ar i 
borjan pa 50-aren, en ar i 60-arsaldern, en ar 70 och en nastan 80. 

Halften av alla tillfragade lat sig alltsa intervjuas. Betydligt fler kvinnor an man ville inte 
bli intervjuade. Det vanligaste skalet till att tacka nej var tidsbrist . Ett annat skal som 
uppgavs var att man egentligen inte laste lyrik, utan bara befann sig vid hyllan for att 
samla material till ett eller annat arbete. Nagra sa att de var nyborjare pa lyrik och tyckte 
sig av den anledningen inte lampliga som intervjupersoner. Ett par personer sa att de bara 
rakat hamna vid lyrikhyllan. 

Under den forsta intervjuveckan traffade vi flera personer som befann sig vid hyllan for 
att !eta efter juldikter o dy. Under den andra intervjuveckan kunde en viss kvantitativ 
mattnad skonjas i och med att atminstone ett par av de redan intervjuade personerna ater 
syntes vid hyllan . 

Vi fragade inte vara respondenter om deras yrke och sysslelsattning, men det brukade 
komma fram anda. Nagra av dem laste litteraturvetenskap i Goteborg och befann sig vid 
hyllan for att !eta efter kurslitteratur. Nagra var kurs- eller skolkamrater till oss. 
lntervjuerna med respondenterna var mestadels 15-20 minuter langa, vilket i utskrivet 
skick blev till mellan tre och sju A4-sidor. 

Den 14/1 2 1995 intervjuade vi ocksa den lyrikansvarige bibliotekarien pa Boras 
stadsbibliotek (huvudbiblioteket) och fragade honom om bestand, efterfragan, urvals
principer, populara forfattare, anslag, lantagarnas eventuella paverkan pa inkopen och 
deras fragor om lyrik etc . 

Resultat 

I den resultatredovisning som foljer koncentrerar jag mig pa det jag tycker ar intressant, 
vilket ar dels det som manga av respondenterna yttrar sig i och har asikter om, dels det 
exceptionella, d v s enstaka respondenters asikter och upplevelser som skiljer sig fran 
mangden. T onvikten ligger pa lyriken - lasa och skriva. Ovrigt behandlas mer summariskt 
eller inte alls. I storsta mojliga utstrackning later jag intervjupersonerna tala for sig sjalva. 

Lyriklasning - nar? 

Nagra av respondenterna talar om en speciell mottaglighet och/eller ro eller annat 
sinnestillstand som behovs for att de ska kunna eller vilja Jasa lyrik: 
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for jag tycker sjalY an man beho,·cr ha en Yiss ro for au au ta till sig l~·rik. Och den ron finns inte 
alltid. tycker jag ... . J och for sig sa har jag alltid Yarit intresserad aY lyrik. men under en period sa 
ar det ju sa har an att da finns det inte tillfalle till lyriken pg a familjesituation och barn och sa. Den 
ar inte tillganglig. iiYen om den finns dar alltid. (Gerd) 

la. men det maste ocksa Yara ett sant sinnestillstand sa man ar mottaglig. Man kan ju inte \'ara 
stressad - man maste kanna att nu Yill jag lasa det har. maste hitta just rau text till rau tillfalle. 
(Petra) 

Antingen sa soker jag mig till dikter for au jag kanner att jag Yill fa utlopp for mina kanslor eller jag 
Yill att nagon annan ska saga Yad det ar jag kanner. Eller sa ar jag tamligen likgiltig och bara laser 
dikter for att jag Yill lasa nanting men inte orkar ta fram en tjock bok. (Ellen) 

Jag menar. det ar inte sa att jag kanske behoYer Yara glad eller ledsen direkt ellcr att en dikt skulle 
hjalpa om jag Yar Yaldigt deppig eller nat sant dar. Det kan jag inte saga. Sa funkar det inte. Men 
man kan ju ma pa det sanet att man inte alls ar intresserad aY poesi. Det gar inte in bara. det ar det 
tristaste som finns. Sa kan det ju Yara i perioder. Utan det handlar mer om nan slags. ja. nan slags 
mottaglighet - an man har den mottagligheten sa man tycker det ar roligt. (Ulla) 

Jag laser nog mest lyrik nufortiden. nar jag ar pensionar. Nu har jag gon om tid dessutom .... Men 
man liksom lcYer lugnarc nu och grips lattare a\' diktcrna nu. tycker jag. an jag gjordc forut. 
(Nathan) 

Pa fragan om det finns speciella sinnestillstand som kraver diktlasning sager en av 
respondenterna att i sadana fall skriver han sjalv 

Vissa laser lyrik kontinuerligt, sa fort man kanner for det och for att det inte tar sa tang 
tid att lasa en dikt. Andra laser lyrik enbart i perioder av kanslomassigt tumult eller nar 
man ar "deppig" eller har gott om tid och ar latt uttrakad. Exempel: 

la. dct har , ·al Yarit Yissa perioder i JiYel. dar mangt och mycket har kants upp och nedpaYant. bade 
konkret och kanslomassigt . Da har dikten och lyriken fatt , ·ara nan form aY sprangbrada eller Yad 
man ska saga. (Malte) 

Det kan ga langa. langa perioder nar jag inte laser nan [lyrik]. .. . Det kommer i sjok ... . Ja. kanske 
nar det inte ar sa mycket runt omkring som hanger O\'er mig liksom. nar man inte har sa Yaldigt 
mycket. ja. typ tentor. eller nar det finns lite mer rum oYer s a s. Och man har ratt trakigt pa det hela 
ta get. (Ulla) 

Lyriklasning - var? 

Som svar pa fragan om man brukar narvara vid lyrikaftnar, poesidagar o dy, eller om 
man nagon gang har varit pa en sadan, sager flera av de tillfragade nej. Nagra visste inte 
ens att det fanns nagot sadant har i Beras. Andra motiverar sitt avstandstagande med att 
de heist viii sitta och lasa pa egen hand. Exempel: 

Egentligen skulle jag nog vilja det mer. men jag Yet inte. jag tycker det ar lite .. . Dar ar en troskel. 
alltsa. Det har ar nog lite grand sa dar min egen nit .. . Men jag har Yarit pa en san dar. Med alla 
hojdare sa dar. Och det Yar jakligt fint. Yaldigt starkt sa dar. Man lyssnade pa en efter en som gick 
upp . .. . Men nu tycker jag det ar syarare att ga iYag pa sant dar. Jag tycker det kanns lite pretentiost. 
(Ulla) 
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Nagra ar klart positiva till arrangemang av det har slaget. Allra mest fortjust ar Petra: 

Men jag tycker om att hora folk - diktupplasningar. b h t just hbglasning ... . Det blir sa leyande pa 
nagot satt. Som om Yi hade Yarit i ett rum har nu. sa hade han statt har. eller hon. och last sin dikt. 
Da vibrerar den omkring i hela rummet och man ser hur alla ar helt betagna och sitter andaktiga 
och man ar Yerkligen inne i dikten. Nar man laser sjalY sa kan det Yara ... det ar jag som uppfattar 
ordet. Det har blir mycket mer konkret. mycket mer levande. Mycket haftigare. Di sitter man alla 
har och man delar den har uppleYelsen. Det ar som nar man gar pa bio eller teater. for dil kanner 
man hur dikten syayar omkring i hela rummet. ... Ja. det ar makalost. Det ar som teater. Det blir en 
kommunikation. (Petra) 

Att manga av respondenterna foredrar att lasa bade lyrik och annan litteratur ensamma i 
hemmets lugna vra, antingen i basta fatoljen eller i sangen fore insomnandet, vacker 
kanske ingen stbrre forvaning. En del av de yngre respondenterna lyfter dock garna ut 
lyriken ur det egna rummet och pratar om dikter med sina vanner respektive visar eller 
citerar dikter for dem. Lennart pratar garna poesi med sina vanner pa cafe. Camilla visar 
dikter hon tycker om for andra manniskor och det delvis i utronande syfte: "Jag tror att 
jag fastnar for manniskor som tycker om dikter precis som jag har gjort, va" . 

Nagra laser eller har last egna och/eller andras dikter hogt for sina vanner . Exempel 

Yi har haft en lyrikk.lubb nar Yi gick pa gymnasiet. ... Ja. Yi skreY lite grand. det Yar Yal mest pa 
skamt. och Yi laste ibland. Man hade nat citat. man laste en dikt - det Yar gai1ska roligt. (Petra) 

Lennart tycker om att lasa i offentlig miljo, inte minst pa tag. Sixten ar av rakt motsatt 
uppfattning 

Jag tycker inte om. om nagon annan ar i narheten. sa jag har lite S\'art att lasa pa tag t ex. Det tycker 
jag ar Yaldigt knepigt . Lyrik skulle jag aldrig kunna tanka mig att lasa i en kupe ihop med sex sju 
andra. Det skulle inte ga alls .... Nej . nej. dil tappar jag direkt. (Si:\1en) 

Nagra, som jobbar med eller haller pa att utbilda sig till att jobba med manniskor, 
anvander dikter i sitt arbete: 

Jagjobbar med sma barn. Vi laser ganska mycket dikter i skolan. (Irma) 

Sa jag forsoker berika dom lite och jag lanar lite latta diktbocker emellanat. Bam tycker det ar 
roligt. Och bocker som rimmar .... Ja. det gillar bamen. Typ den dar Hattstugan. heter den - det 
sista ordet finns inte med - dar bamen sjaln ska rimma in sista ordet. Den ar Yaldigt popular. 
(OliYia) 

Det ar ofta jag anYander dikter nar jag skriYer inlamningsuppgifter och sant till skolan. Jag brukar 
Yaldigt ofta anYanda citat eller dikter. Jag tycker det ar ratt talande, eftersom Yi skriver sa mycket 
om ungdomar och ·om omYardnad och bry sig om Yarann och da tycker jag det finns manga bra 
dikter. . .. Det ar ofta som man an\'ander dom. oftare an nd man tanker pa. Det bara blir sa. 
(Rebecka) 

Ellen sager att hon inte anvant dikter som underlag for sin konstnarliga verksamhet, men 
hon kanner sig inte helt frammande for tanken. Hon anser att det hander att dikter 
paverkar hennes skapande: 

22 



la. det gor det nog. Det ar sant som ar S\'art att saga. men det gor det. Jag kan kanna mer trygghet 
ell er .. . ja. mer trygghet vid att lata mig gora vad jag verkligen viii sjalv och strunta i andra. t ex. 
(Ellen) 

Lyriklasning - bur? 

Hoglasning 

Pa fragan om man laser lyrik hogt eller tyst svarar ingen av de tillfragade att de alltid 
laser tyst, aven om en del inte laser dikter hogt mer an nagon sallsynt gang for att prova 
hur det later. 

Nagra laser hogt av sarskilda ska!, som t ex att ova sig i att lasa for andra. Petra laser 
hbgt, eftersom hon har studerat sprak och har vanan inne: "Da maste man ju lasa hogt for 
att forsta det man laser, for att ta sig in i spraket" . Olivia framhaller hoglasningens 
betydelse for diktupplevelsen och -forstaelsen1 3: 

Jag tycker man forstar det mycket battre om man laser det hogt. Man hor den pa ett annal satt an om 
man laser tyst. Jag tycker. laser man ~·st sa kan man missa ord. hoppa 6Yer ord som ogat liksom inte 
ser. Da ar det lattare att lasa hogt for da har man sammanhanget. ... Jag kan t o m ibland spela in 
dom pa band for att hora mig sjalv lasa dom. for att kwma Iiksom koppla av . Det ~·cker jag faktiskt 
ar heh suyerant. fast jag brukar fa spela in dom manga ganger for att fa den ratta tonen pa dom ratta 
orden och sa dar. Sen kan jag sitta och lyssna pa det. for da hor jag fran en heh annan vinkel. ... Det 
ger mycket. ~cker jag. att spela in sa. Det ar en helt a1man dikt om man laser den ~·st an om man 
laser den hogt. (OliYia) 

Omlasning 

Det ar inte ovanligt att man laser om dikter gang pa gang, antingen direkt efter varann 
eller vid olika tillfallen, for att dikterna ar sa bra och man viii ateruppleva dem eller for 
att man viii forsta dem battre och/eller undvika att ga miste om nagonting: 

Ar det nan sa dar som ar sa dar superbra. da laser man den gama flera ganger. Yid olika tillfallen. 
Kanske inte direkt efter. sa man sitter och altar den fl era ganger sa. men .. . man tar fram den igen. 
(Britta) 

Jag laser Yal sida for sida. Sen ar det ju om det fastnar s as. Man kan ju inte ta till sig allt. Sen finns 
det naturligt\·is samlingar dar man inte fastnar for nat i princip och da ar det ju misslyckat. Nej. jag 
laser nog rakt igenom Sen sa gar man tillbaks till det man ~1ckte att det dar lat intressant och sa 
laser man det flera ganger. (Daniel) 

lbland sa nar det gall er hans dikter [Transtromers J sa laser jag ju om och om och om igen manga 
ganger. Darfor au jag inte forstar riktigt . (Gerd) 

Sen kan man ju liksom lasa den da hur manga ganger som heist - om det verkligen kanns att det har 
ar nat - wow' ... Om jag inte forstar den ordentligt. da vill jag gama att den ska inte ga forbi mig. 
utan jag ska ga igenom den ordentligt. Ar det en Iangre dikt da. sa tar man s~·cke for s~·cke och gar 

13 Jfr Bergsten. 
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igenom och tittar och tanker till. sa tar man ell stycke i taget da. Sa lagger man undan den sen. Sa 
tar man nasta stycke kanske nasta dag eller efter ett tag. (Olivia) 

Omlasningen kan ocksa fa till foljd att man omvarderar dikten: 

Men det ar manga bar [dikter i antologin J.:.arlek och upprorJ som man i borjan tyckte var urdaliga. 
men nar man last tredje gangen. kanske. sa tycker man inte dom ar sa daliga. (Rebecka) 

En de! respondenter atervander garna till redan lasta forfattare och dikter. Exempel: 

Sen har jag val Karin Boye. som jag ocksa ater"ander till om jag mar daligt. Men det ar jag val 
knappast ensam om .... J.:.vinnors dikt om karlek. den aten-ander jag till hela tiden om jag befinner 
mig i kart tillstand. (Ellen) 

Jag har varit Yaldigt. nd ska jag saga. enkelsparig. Jag har haft mina husgudar. Ferlin och 
Andersson. och sen bara undantagsvis har jag gjort ut,;ikningar till Gullberg och dom har som jag 
namnde [Sodergran. Stagnelius] . (Nathan) 

Det mest extrema exemplet pa omlasning finner jag hos Mahe, som hittade Dag 
Hammaskjolds Vagmarken 14 nar han var i borjan pa tonaren och som pa intet vis ar 
fardig med den: 

Den Jigger fortfarande pa mitt sangbord . ... Jag vet alt jag lanade den flera. flera ganger. Och nu bar 
jag den i ett par upplagor i min ago . .. . Last ut den har jag inte gjort an . ... Ja. det kanske ar mattet 
pa bra lyrik. att den gar au komma tillbaka till . Att den inte blir fardiglast. (Malle) 

Att gripas utan att forsta 

Ett par av respondenterna sager att de inte kan bli gripna av dikter de inte forstar . 
Betydligt fler sager att de kan bli gripna av en dikt, trots att de inte forstar den heh och 
hallet. Man kan strunta i vad forfattaren eventuellt kan ha menat och tolka fritt ; man kan 
gladja sig at den utvecklande kamp man for med dikten; man kan fa en kansla eller kanna 
igen nagonting fast man inte riktigt begriper vad: 

Man kan ju tolka den sjalv pa manga olika satt . Sa man behover ju liksom inte tolka den pa det 
sattet som forfattaren menar. utan man kan ge utav sig sjalv. sa. (Britta) 

Aven om jag inte forstar dikten som jag laser. sa kan jag lasa den om och om igen och forsta lite 
mer. Men sa kanske det inte ar samma sak som forfattaren menade. Det ar liksom det som ar sa 
valdigt bra. Det att man kommer pa. man marker sjalv att man utvecklas. Om det ar en svar dikt sa 
tycker jag den ger mer. for au man kommer pa nytt hela tiden. (Camilla) 

Nar det galler Ekelof. sa ar det pa nat satt att dom - dom ar valdigt svara. men jag tycker anda att -
jag inbillar mig att jag begriper nanting av dom. att jag kanner nanting for dom. Och sen struntar 
jag Iiksom i att jag intc kan forklara vad det ar. Utan jag bara tycker att nar jag laser vissa av bans 
dikter far jag en kansla i kroppen somjag tycker om. (Folke) 

14 1 ·agnu'irken ar inte klassificerad som lyrik. Den innehaller dock en del dikter men bestar till 
overvagande delen av kortprosa med existentiellt och religiost innehall. 
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Deh·is. men det ar mycket sYarare om man inte riktigt , ·et vad budskapet ar. Erik Lindegren. t ex -
det ar en S\·argripbar poet - hans dikter tycker jag om. (Klara) 

Men det kan just , ·ara melodin. eller nan kansla som man far. a\'en om man kanske inte Yid forsta 
lasningen forstar. sci kanske man kanner nanting. man ser nanting framfor sig. Eller ocksa: bara 
sjalYa ordens melodi kan gora att man tycker om det. Det malar upp nanting. som man kanner igen 
Fast man kan inte konkret saga ,·ad det ar. (Petra) 

la. det ar helt klart . Du kan ju sjah· tolka den. det ar ju inget som sager att det diktaren ,;11 ha fram 
ar just det du far fram a\' samma ord. (Si~1en) 

la . Dct kan handa. Men inte .. andft tror jag det maste Yara nanting som beror en. men det ar inte 
sakert att man behoYer Yeta Yad det ar exakt. Eller att man forst.ir . Det tycker jag inte att man maste 
alla ganger. (Ulla) 

Nagra av respondenterna ar beredda att lagga ner ett avsevart arbete pa att forsoka 
forsta en dikt eller en forfattare: 

Man far ju lasa om och om igen for att forhoppningS\·is forsta minting. Fast jag brukar ofta .. . forstar 
jag den inte. sa Jagger jag undan den. sa gar jag tillbaka till den . ... Jag gar tillbaka ett par ganger 
Men forstar jag inte efter tionde gangen - da mojligtYis Jagger jag undan den .... Det ar som ett 
korsord man far lagga undan. Sa far man borja om igen . Sa forstar man det battre nar det har fatt 
sjunka lite. (OliYia) 

Sa har berattar Ulla om sin kamp med Gunnar Bjorling, som sedermera blev en av hennes 
absoluta favoriter 

Jo. men det ar jat1ekonstigt. alltsa. for nar det galler Bjorling t ex. da tror jag att jag laste nan artikel 
i nan tidskrift 0111 den har mannen som nr sa jakla marklig och 111arhardig. Och han Yar sa S\·ar 
och dom forskade och det Yar sa knepigt med den har Bjorling. allting. Och jag gick och lanade en 
bok och jag fattade absolut noll. alltsa. Jag fattade ingenting. Men det Yar so 111 .. . jag gay mig fan pa. 
jag maste liksom forsta Yad det har ar. Och det Yar liksom i flera ar. en process. alltsa .. .. Jag kande 
anda att det nr nanting har som jag inte forstod mig pa och jag ,·ille sa otroligt garna fa det har. 
Vad ar det har? liksom. Varfor kan inte jag begripa det har? Men det var ... strackte sig over manga 
ar. alltsa. Sa jag lanade Yal honom. ja. nan gang Yarje ar. nan bok. och kampade lite ... . Men sen sa 
Yar det plotsligt en dag sa Yar det bara uppenbarat. nu tycker jag inte han ar et1 dugg S\·ar. Han ar 
liksom bland det enklaste man kan lasa . ... Men jag har inte upple,1 det som nat arbetc .. .. Och det 
fick ta den tid det tog. for nar jag inte har gillat det och nar jag inte begriper nanting. ja. dil lamnar 
jag tillbaka boken. Jag menar. jag sitter liksom inte ... men det ar bara att jag gett det en ny chans. 
Alltefter aren har gatt. Nanting sant. ... Jag menar. jag maste ju ha tranat pa p{i n{it sat1. Genom att 
kanske lasa mer lattillgangliga. och sa har jag gjort en liten roYare med Bjorling mellan Yan·en sa 
dar Ya. Det har ju med vad man har last i 6Yrigt att gora ocksa, hur mycket man samlar p{i sig. 
liksom. (Ulla) 

Kanslomassigt eller intellektuellt? 

Pa fragan om man raknar sig som en kanslomassig eller intellektuell lyriklasare svarar alla 
tillfragade att det i huvudsak ar den kanslomassiga upplevelsen som ar viktig . Ett par 
personer sager sig lasa pa bagge satten, beroende pa humor resp. den kunskap studier i 
litteraturvetenskap gett. Tva andra respondenter kommer in pa behovet av trost: 
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Ja. ja. speciellt som nar man ar nedstamd. det tror jag dom flesta kanner. Lite sa dar trost. Nan mer 
kanner likadant. och sa kanner man sig inte sa ensam. Men det tror jag ar ganska generellt. (Jenny) 

Jag blir glad nar jag laser dikter. AYen om .. . da drar jag mig ofta till sorgliga dikter. vilket gor att 
det kanns lite lattare. Att det ar n.'ln som skriver sorgset och kanner som jag. typ. Och sa kam1er jag 
mig lite piggare. (OJi,·ia) 

Pa fragan om man har upplevt en och samma dikt pa olika satt vid olika tillfallen svarar 
ett par respondenter nej, medan flera andra tveklost svarar ja. En av dem formulerar sig 
sa har: 

Ja. det kan nog handa. For en gang taste jag en dikt som var , ·aldigt rolig och da var jag sjalv pil bra 
humor och d1l blev den annu roligare. men sen nar jag skulle Iasa den nar jag var lite mer nedstamd 
- da stamde det Iiksom inte alls. Da hittade jag inte meningen med den. Sa da forsvann alltihopa 
innehallet. (Britta) 

En av respondenterna ar en aning tveksam: 

lfall jag har gjort det. sa har det inte etsat sig fast med en san dar dom-fem-viktigaste-handelserna-i 
Iivet-intensitet va. men det har jag nog gjort. For det kan man gora med bra lyrik. Det kannetecknar 
bra Jyrik att man ska kunna gora det. (Lennart) 

Pa fragan om det hander att man skrattar eller grater vid diktlasning svarar en del 
respondenter att de i alla fall reagerar starkt: 

Det firms ju sana dar , ·aldigt humoristiska dikter som man kan gapskratta at sa tararna rinner. och 
sa finns det sana som ar jattesorgliga och sa. ja. jag har dykt pa flera sana. (Britta) 

Det kan jag. Det kan nra en dikt som ... nanting man har last som ... det paminner en om nanting 
som har varit forut. Da blir man antingen glad eller ledsen. det beror pa vad det paminner om. Men 
sjalva dikten i sig. Iyriken. kan ockstt gora en glad eller ledsen. (Camilla) 

Det har hant. Jag minns. jag kom valdigt tidigt i kontakt med Par Lagerhist och han har ju starka 
dikter. om man sager. Den har debutsamlingen A ngest och sa. den minns jag att jag kande ,·aldigt 
starkt nar jag laste den. (Klara) 

Jo. men det ar klart. eller Atminstone att man kanner att det borjar rora sig inom en - det kommer 
ord i mitt eget hurnd. Jag borjar tanka - jag vet inte hur jag ska forklara det. (Petra) 

Andra har lite mer dampade reaktioner: 

Nej. det ar sallan. Men snarare kanske det har .. . inte grata heller. utan nan slags eftertanksamhet 
bara. (Gerd) 

Nej. men jag kan fa gashud. Jag kan gripas utav ... Nu beror det ju pa stamningen. vilken starnning 
man ar i. naturligtvis. Man kan ju tycka om att lyssna pa klassisk musik en dag och sen kan det vara 
Dan Anderssons tur en annan dag . ... Nej. knappast inte skrattar heller. Jag reagerar inte pa det 
viset. Men jag tar dom till mig anda. Jag har en inombords reaktion. (Nathan) 

Ytterst sallan. maste jag nog saga . Det ar , ·erkligen i undantagsfall en dikt kan ge sa mycket sa att 
jag kanner sa mycket. sa jag skrattar eller grater eller o h t blir stt pass berord. Det hander sallan. det 
gor det. Jag vet inte om det beror pa ntig. om jag inte ar sa mottaglig. men jag tror ofta an jag ... Jag 
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!canner ofta att jag skulle ,ilja \'ara en mer kanslosam diktlasarc an \'ad jag ar. Jag har nog ofta 
bli\'it bes\'iken pa ntig sjal" att jag inte kan - som du sager - fa dom har emotionella intrycken a\' en 
dikt. Utan att jag ... nej. jag far det val di gt sallan. fbland har jag \'arit ledsen for att jag kanske laser 
pa ett mer intellektuellt salt . Jag kan ha S\·art alt slappa fram kanslorna sa alt dikterna fungerar som 
jag tror au dom ar tankta att gora. namligen emotionellt. Men dct ar inte sa Hitt dct dar. Utan man 
maste ju \'erkligen kunna lasa en dikt med hjartat da. med insidan a\' kroppen och inte med ... Ja. 
jag kanske ska saga da att jag har last litteraturhistoria en gang i tiden. Det har nog forst6rt en de! 
a\' det har diktlasandct som jag efterstraYar. (Folke) 

Pa fragan om man brukar agna sig at att analysera/tolka dikter svarar tva av de tillfragade 
att det gor de i viss utstrackning: 

Del ar olika. Det ar inte ofta. men ibland blir det liksom au man ,ill plocka s6nder. men ofta sa 
laser jag bara en gang. (Camilla) 

Jo. det ar klart. det maste man \'al gora nar man laser. annars ... mer eller ntindre i alla fall . For man 
\'ill ju forsta det man laser. Det kan handa att man just far tillfredsstallelsen bara genom att just lasa 
- ell er ocksa \'ill man forsoka hilta nanting som man inte sag Yid forsta ogonkastct. ... Hur jag gor? 
Allting beror ju pa tid och tillfalle. och jag har Yal inte sa utarbetad strategi. om man sager sa. 
(Petra) 

For ett par av respondenterna ar det nodvandigt att en dikt gar ratt in. Exempel: 

Ja. jag fors6ker tolka. Men jag forsoker ... dct , ·iktiga for mig ar nar jag laser den rakt a\'. sa maste 
jag direkt - den maste appellera till nanting hos ntig. Almars bara gar jag \'idare. Egentligen gar jag 
bara \'idare sen. Men dom som appellerar till mig kan jag sen da fors6ka penetrera lite djupare da 
och sc om det finns nanting mer som jag inte direkt \'id forsta genomlasningen fann. Men sa ofta ar 
det \'al mtc an jag djupt forsoker analysera. Det ar Yal darfor Jag inte tycker om da Sodergran och 
Fr6ding i Yiss man . (Si.\.1en) 

Folke analyserar vare sig han vill eller inte: 

Ja. och far jag inte ut nanting a\' den. sa blir jag ofta beS\·iken. sa skyller jag kanske pa att det beror 
pa att det har bli\'it for mycket teoretiserande kring dct dar tidigare och sa jobbar jag med att inte 
tanka sa och samtidigt da sa blir diktlasningen ... diktupple\'elsen blir forsrngad just for alt det inte 
ar den har direktkontakten da mellan mig och dik'ten. Allt det har sammantaget har gjort alt jag inte 
laser dikter sa mycket nufortiden. Och sen sa tycker jag ofta liksom alt det ar pretenti6st och for 
S\·art och for internt och for personligt och 6 h t for S\'art. (Folke) 

En annan uppfattning om litteraturvetenskapens inflytande pa den egna lasningen har 
Henrik: 

I och med alt jag inte last sa mycket lyrik innan. sa ar det ran kul alt fa nan slags mall och sen 
ku1ma jamfora med sina cgna uppfaltningar. (Henrik) 

Kannedom om forfattaren 

Pa fragan om det ar berikande att kanna till nagonting om forfattaren svarar flera att det 
ar det: 
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Valdigt roligt och Yaldigt fascinerande att lasa om benne fBoye] . Bade Yad hon skreY ocb hur hon 
Yar som person och sa dar . ... Hon ar ju inte aJldeles latt. men man har kunnat lasa forklaringar och 
satta ihop och det har gett mycket. (Daniel) 

Och jag tyckcr ocksa att det ar viktigt att kanna till honom [Transtromer] som person. Lite grand 
om hans bakgrund och sa. Tycker jag. (Gerd) 

Tva av respondenterna ar lite extra nyfikna: 

Jag blir Yaldigt n~fiken pa forfattama . Det blir jag. Det ar inte nodYandigt sa dar. men jag tycker 
alltid att man blir ... ja. man blir nyftken pa en person som har skrivit nat som beror en myckct. Om 
det ar nan ... om man rakar komma OYer nat om den. sa slanger man sig O\'er det. Det tycker jag nog. 
(Ulla) 

Ja. det far man nog anda saga att det ar. I Yissa fall . Om man laser en dikt aY Ekelof och vet lite om 
hans bamdom. hans intressen och ,·et Yad det ar for en manniska ... Jag tror jag Jaste en bok aY 
bonom a,· Olof Lagercrantz. en ratt farsk bok. som kom ut -9-l eller -95 15 .... Nar jag laste den sa 
tyckte jag att jag i alla fall forstod Ekelof lite mer. Sen sa bar jag en kompis. Yars farfar ar poet. som 
kande Ekelof. Och han har berattat lite anekdoter om Ekelof. sa da blir det sa att Ekelof blir lite mer 
manniska. Jag bar sett TV-program om honom och sa dar. Jag bleY ju lite intresserad aY honom. for 
jag tankte att en manniska som skriYer sana har snra dikter. Yad ar det for snubbe egentligen? 
Fi1rns ban Yerkligen. li.ksom. och hur tanker ban? Ater ban frukost och kn~1er han skoma? Ar han 
en Yanlig manniska? Som har sana enormt djupa tankar. men det ar li.ksom. det ar han ju. forstas. 
Sa att ban ar intressant. Och ibland sa tror jag inte att det spclar den absolut minsta roll. for liksom. 
sanningen att saga sa ar ju , ·issa forfattare intressantare som manniskor an andra. Vissa har ju 
faktisk.'1 .. . har ju en spannande Ii\' bakom sig. medan andra. modema personer. dom bar , ·al ungefar 
le,1 samma liY som jag sjalY. Det ar pa nat satt roligare med dom som ar doda. dom gamla. bara 
just det faktum att dom leYde for lange sen gor dom intrcssantare an dom nu Jeyande. Jag Yet intc 
nrfor. men ...... Dct har spunnits 111~1er kring dom. som kanskc inte alltid Yar sanna. men som jag 
tror ar jiiYligt nodYandiga. for li.ksom. dct mastc Yara lite spannande och mystiskt att lasa dikter. 
Man Yill ju sa garna tro att dom har manniskorna har nagot djup. ett djupare djup. om jag sager sa. 
an andra manniskor. An dom ar kanske lite utsanda aY nan diktargud. Der blir roligare da. om inte 
annat. att lasa dom. (Folke) 

Pa fragan om det ar viktigt att forsta vad forfattaren menar svarar man nej , helt i enlighet 
med vad som redan framskymtat i svaren under rubriken "Att gripas utan att forsta": 

Det beror nog pa Yad det ar for dikt man laser. Kan man tolka den sjalY pa ett bra satt och man 
tycker au det ar bra. men att forfattaren menar nanting a,mat - da ar min asikt battre. Men ar det sa 
att man forstar med en gang vad forfattaren menar och man tycker det ar bra. sa given·is ar det OK. 
Sa det beror pa. (Britta) 

Nej. men det kan Yara Yiildigt roligt att lura pa det. Men man maste inte gora det. for jag tror inte 
att. jag tror fortfarande inte att. om man har liist litteraturYetenskap och tagit en doktorsgrad. att 
man pa nat satt ar battre Jampad ocb har mer kompetens - an den personens tolkning blir mer 
releYant da . ... Jag tycker att kompetens har ingenting med saken att gora. (Lennart) 

l 5 Jag bar i en annan viirld men du bar ju i sa111111a. 
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LyrikJasning - vad? 

Forfattare 

Nedan uppraknade forfattare uppges vara respondenternas favoritlyriker. (Nagra 
respondenter angav ingen lyrisk favorit.) lnom parentes har jag satt ett kryss om 
forfattaren ifraga har med en ell er flera titlar bland de 100 mest utlanade lyrikbockerna 
1995 enligt Stadsbibliotekets utlaningsstatistik. Favoriterna ar: 

Per Ahlmark, Bengt Cidden Andersson (x), Dan Andersson (x), Verner Aspenstrom, 
Baudelaire, C M Bellman (x), Nils Bolander, Gunnar Bjorling, Karin Boye (x), Byron, 
Helder Camara 16 (x), Leonard Cohen, Coleridge, Gunnar Ekelof, Nils Ferlin (x), Lars 
Forssell, Gustaf Froding (x), Hjalmar Gullberg (x), Goethe, Dag Hammarskjold, Britt G 
Hallqvist (x), Verner von Heidenstam, Lennart Hellsing17, Keats, Erik Lindegren, 
Majakovskij, Bodi! Malmsten (x), Margareta Melin (x), Jim Morrison, Par Lagerkvist 
(x), J L Runeberg, Bo Setterlind (x), Shelley, Goran Sonnevi, E J Stagnelius (x), Mikael 
Strunge, surrealisterna, Edith Sodergran-(x), Tomas Transtromer (x), Anna Greta Wide 
(x), Siv Widerberg 18, Maria Wine, Bruno K Oijer, Anders Osterling (x) . 

Samlingsverk som namns ar Karlek och uppror (x), Svensk dikt, Det blommande 
trddet19 och Kvi11110rs dikt om karlek. Namnda favoritdikter ar "Ormhuvud" av Gunnar 
Ekelof, "Forkladd gud" av Hjalmar Gullberg, "En ghasel" av Gustaf Froding, "Ja visst 
gor det ont" av Karin Boye, "Du har tappat ditt ord" och "lnte ens - " av Nils Ferlin, 
"Under svarta fanor" av Maria Wine, "Sven Duva" av J L Runeberg samt "Dagen 
svalnar" av Edith Sodergran. 

Man kan ju ha samma favoriter hela livet, men man kan ocksa lamna en och annan 
bakom sig, eller man kan heh enkelt lata vissa forfattare vara. Pa fragan om man har 
lamnat nagon lyriker at sitt ode svarar ett par av respondenterna att de kanner pa sig att 
de gjort det, men att de inte kan ge nagot konkret exempel. Gerd har i huvudsak larnnat 
Boye och Ulla har lamnat Ferlin. Sixten tycker direkt ilia om Froding och har heller inte 
mycket till overs for Sodergran. Dessutom har han trottnat pa Heidenstam. N athan har 
forsummat Gullberg och fa Stagnelius. 

Nar det galler fragan om man foredrar modern eller traditionell lyrik tycker somliga att 
man behover bada delarna och att det inte behover rada nagon motsattning mellan att 
gilla det ena och det andra, tvartom kan de komplettera varann. Andra tycker inte om det 
som ar for "modernt" och/eller for "svart". Ulla och Sixten intresserar sig mest for 
innehallet men drar utifran det olika slutsatser om formen: 

16 Camara har sk.ri\it den mycket populiira Tusen ska/ aft /eva. 
17 Hellsing sk.riYer dikter for barn och i'lterfi1ms saledes inte i lyrikstatistiken. 
18 Widerberg skriYer friimst barn- och ungdomsbocker och finns a,· den anledningcn intc med i 
lYrikstatistikcn. 
f9 Indiansk k.iirlekslyrik. 
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Ofta. dom nya. tycker jag. dom satsar mycket mer pa fom1en pa det hela an pa innehallet. Tycker 
jag personligen. alltsa. Och det ar inte riktigt Yad jag ar ute efter. Jag viii inte se tjusiga. ja. liksom 
enstavsmeningar och sana dar saker. alltsa. Del tycker jag inte om alls. . . . Det maste vara ett 
innehall. Det maste ju rikta sig till nagon. alltsa. Inte bara vara formalia. alltsa. att det ska se tjusigt 
ut. Det t)·cker jag alltfor manga moderna satsar pa. (Sixten) 

Det maste nog bli modem anda. Jag menar. var man nu drar gransen ... la. nej. det dar [rimmad 
Yers] har jag inte riktigt klam pa. alltsa. Jag kan inte se nan njutning i att lasa det. Jag forstar inte 
det riktigt. Det ar mer innehallet. om man sager sa. tror jag. . .. Men det ar klart att fonnen betyder 
nat ocksa. Det gor den. For egentligen behover inte poesi i1mehalla sa jaYla mycket. men det ar inte 
sa att jag ar ... au jag ar speciellt insatt i det har med 111m och .... .. Nej. men det har med verser ell er 
sa dar. det ar inte sa intressant. t)·cker jag. (Ulla) 

Nagra av respondenterna laser heist forfattare de redan kanner till, eftersom man da vet 
vad man far. Andra laser garna bade for dem kanda och okanda forfattare, bl a for att 
forfattaren ar mindre viktig an amnet . 

Motiv 

Flera respondenter har inget favoritmotiv inom lyriken, utan anser att den kan handla om 
vad som heist . (Camilla: "Det handlar inte om nat arnne, utan det handlar om hur den ar 
skriven" ) Andra tycker om naturdikter och hembygdsdikt a la Froding. En tycker om 
dadaistiska ljuddikter. 

Nagra vill att dikter ska handla om existentiella ting: 

la . det har med yrkesmanniska och vad man tycker om. det hor ju ofta ihop .. .. !bland ar dct sa har. 
tycker jag. au det ar S\·art att skilja at . Ofta ar det sa att det jag behover. behover ju ocksa andra. Och 
framfor allt nar det handlar om inre funderingar over livet och over liYets sYarigheter och 
utmaningar och forandringar - vad liYet ar o h t. Nar man marker att det har ar en manniska som 
ocksa har funderat over det och som ocksa har Yarit dar nere i S\·ackoma och som har kommit upp 
igen. da kanner jag att det tilltalar mig. (Gerd) 

Jag har Yal fatt som fayoritmotiY liYets mening och det existentiella. sa kan man saga. (Klara) 

la. motiv. ja. Yad ska man saga. Jag t)·cker det ar S\·art att siua och prata om det. Det ar livet och 
karleken. det ar , ·al det det handlar om. det mesta. pa nat satt. (Ulla) 

Kanslor. tycker jag. om man nu masta namna nat fayoritmotiv. Inte situationer men kanslor. 
(Lennart) 

Favoritmotiv i lyrik - det ar S\·art au saga. Jag kan nog kanske avfarda vissa grejer som naturlyrik 
och karlekslyrik - det t)·cker jag inte ger mig sa dar himla mycket. Jag gar inte och lanar en 
diktsamling som bara innehaller naturlyrik eller karlekslyrik. Dom far gama vara samhallskritiska 
och dom far gama berora. Ja. liksom inre moti,·. son1... som ar S\'art au hitta ord pa. men ... Sfm dar 
renodlad karlekslyrik t)·cker jag ar .. . Det hor man sa mycket och laser sa mycket anda uta,·. (Folke) 

Tonsatt lyrik 

Nar det galler fragan om respondenterna ocksa tycker om att lyssna till tonsatt lyrik ( och 
musiktexter i storsta allmanhet) svarar nagra att de garna hor Dan Anderssons, Nils 
Ferlins eller Gustaf Frodings texter sjungna eller reciterade till musik. Tonsatta dikter av 
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Dan Andersson som namns ar "Till min syster", "Omkring tiggarn fran Luossa" och "En 
spelmans jordafard" . Andra respondenter sager att de inte hort sa mycket tonsatt lyrik; 
ytterligare nagra tycker att det kan vara trevligt att hora sadan ibland, och nagon sager 
att han i alla fall inte har nagot emot det. Nagra av respondenterna lyssnar garna till 
texter skrivna och/eller sjungna av exv Karl Gerhard, Ulf Lundell. Cornelis Yreeswijk, 
Lars Demian, Lisa Nilsson och Larry Black. Gerd tog djupt intryck av en musikalik 
uppsattning av "Forkladd gud", som hon sag i ungdomen. 

For en av respondenterna betyder texten mer an musiken: 

Jag ar oftast mer road aY texterna an musiken. Sa an jag lyssnar garna pa musik dar det ar texten 
som ar hmudsakcn .... EYa Dahlgren. Jag ar otroligt fascinerad aY en del hon skriYer. alltsa. 
(Daniel) 

For en an nan har text en komrnit att betyda allt mer: 

Ja. nu pa senare ar. sa ... Faktum ar alt forr sa lyssnade jag aldrig pa texter. det gjorde jag aldrig. Jag 
holl pa mycket med musik och dans och sa. Det yar musiken. Men nu... Nu hor jag samma 
musikstycken och sa lyssnar jag pa texten pa elt hell annat salt .... Da blir inte musiken sa bra heller 
f nar texten ar dahg] . (Jenny) 

En av respondenterna tycker tvartom att musiken blivit allt viktigare med aren: 

Jo. men det ar kJart man lyssnar till musik och man lyssnar till texten. Det kanske jag gjorde mer 
forut. Nar jag , ·ar liten sa \'ille jag hora te:-.1en. da yar det det som Yar det , ·iktiga. Men nu tycker jag 
musikcn ar Yiktigarc. eftcrsom jag har upptackt Yad musik ar mer. kanskc. an nar jag Yar liten. 
(Petra) 

For ett par av respondenterna har intresset for kombinationen text och musik foregatt 
intresset for lyrik: 

Allam· mina [tidigaJ faYOriter har Yarit musiker. Ebba Gron. Robban Broberg och Po,·eJ Ramel och 
sana som jag tycker har skriYit bra texter har alltid tonsalt dom ocksa .. .. Ja. det ar ju Bellman da. 
Taube ... annars ar det ju rocktexter eller sangtexter da. Jag tycker om Olle Adolphson och Cornelis. 
och dom flesta aY dom har syenska trubadurernas texter har gett mig mer an dom som ar diktare. 
Om man sager ... Cornelis. han ar Yal en diktare. men kanske mer en trubadur anda. Han har gelt 
mig mer an ,·ad Hjalmar Gullbcrg har gctt. t ex. (Folke) 

Ja. och dessutom - jag lyssnade ju pa bada deras musik [Cohen. Morrison] innan jag laste dikterna. 
Sa det Yar musiken i det fall et som tick mig alt lasa diktema. Men jag tycker ju ... i Cohens fall. sa ar 
ju alla hans ltltar dikter. Men Doors ar ju inte alla latar dikter. tycker jag. (Lennart) 

Mahe framhaller helhetens betydelse nar det galler kombinationen text, musik och sang: 

Nu under en period sll har jag Iyssnat en he! de! pa Rikard Wolffs nya album. Det ar ocksa lyrik. 
men det ar lyrik med innehall. Dom ar otroligt djupa och fascinerande. hans texter. ... Sa att det ar 
nog inte sa mycket fbrfattaren eller sangaren. utan det ar mera kombinationen text och musik som 
gor att det fastnar. Det kan nra hinn.liga eller manliga sangare. det kan Yara nan stilla ballad eller 
hardare musik. ... Det ar sYart att hitta nan speciell genre. utan det ar mera kopplingen. (Mahe) 
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Lyriklasning - varfor? 

Pa fragan "Vad ger lyriken som inte annan litteratur ger?" svarar respondenterna att 
dikter innehaller och ger lasaren kanslor, budskap, tankar, det sistnamnda inte minst p g a 
dikternas mangtydighet och djup och manga ganger existentiella innehall. Dikten ar 
oppen, avskalad - sjalva karnan - samt ger utrymme for egna tolkningar. Den korta, 
koncentrerade formen manar till eftertanke och ger ocksa lasaren mojlighet att hinna lasa. 
Nagra respondenter talar om diktens formelement, som rytm och rim, en namner ordens 
valor och en annan framhaller den typografiska utformningens betydelse. Lyrikbocker ger 
ocksa lasaren friheten att bladdra. En av respondenterna tillmater lyriken en alldeles egen 
unicitet : 

Man kan uttrycka en massa saker som man inte kan gora pa annat satt . (Daniel) 

bvriga roster: 

Dikter och sant. det ar hemskt mycket kanslor. Man blir lugn aY att lasa det. 1ycker jag. Och man 
kan dromma sig bort ibland sa dar - till nat annat stalle. (Britta) 

Darfor att dom ofta ar kortare. Dom ar skrirna pa ett annat satt och forfattaren har ofta haft stora. 
starka kanslor inuti sig for att kunna skriYa en enda kort dikt som ar bra. Dikten ar sa pass kort sa 
att den maste ,·ara bra. for annars sa ar det ingen mening med att skriYa den. (Camilla) 

Jag har funderat pa det Yaldigt mycket. Jo. den har nanting a,· langsamhet. motsatsen till prestation 
och hantitet pa saker och ting. Det ar inget kraY pa att man ska lasa hela boken fardigt. utan man 
kan fa fundera 6Yer kortare satser. Om det ar en kortare dikt . Och den kan man ha med sig hela dan. 
Aterkomma till. En bok tar mycket langre tid att ta till sig. sa det tycker jag ar en fordel. (Gerd) 

Det uttrycker ju Yaldigt mycket. ja. det ar ju ett koncentrat da. Det uttrycker , ·aldigt mycket kanslor 
och. j a. hur den har personen ser pa Jiyet ofta. och har ett budskap. (Klara) 

Det ar ju slamningen. Yersens iy1m och rimmen. som jag tycker ar ljusningen. Del ar darfor jag inte 
tycker om orimmad. Tycker om... men en rimmad Yers tycker jag sager mer och ar mer 
stamningsfull an en orimmad. (Nathan) 

Djupet. tror jag. Dom har tankt sa mycket igenom. Och sen kan man ju analysera dikter pa manga 
satt . En dikt kan ju betyda hur manga grejer som heist. Det gor ju oftast inte en bok. en Yanlig bok. 
Utan en bok. det ar detta som ar. men en dikt, den kan betyda massor med grejer. En och samma 
dikt .... Man far tanka lite. tanka till ordentligt och. ja. tanka ... har forfattaren tankt sa har och hur 
tanker jag. kanske hur andra tanker. (Olh-ia) 

Det ar ju sa kort. Kortfattat. Det ger utiy·nune for tolkningar . Te"'1en ar ju ... ofta sa ar det ju hur man 
har skriYit te)l.1en. An man lamnat en mellanrum just bar. att man borjar skriYa bar ute i 
marginalen. kanske. eller nanstans. Det blir mer oppet. mer aYskalat. Inte nan hel berattelse. utan 
det ar just kaman i en berattelsc. Den kanske sager samma sak som en roman fast kort. Just bara 
den bar lilla biten. som sen Yaxer i mitt medvetande. (Petra) 

Ja. det ar Yal iy1men och ordens Yalor. naturligtYis. Och rimmen. mycket. tycker jag spelar stor roll . 
(Tore) 

Ja. det ar Yaldigt olika alllsa. Valdigt olika saker egentligen. Konstigt nog sa kan jag uppleYa att 
lyriken ar myckel lattare pa ett salt. For an den ar ... del ar liksom storre frihet. man kan bladdra och 
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dikter ar ofta ganska korta. Det ar mer sa dar koncentrat aY grejer. Ya. Medan en roman. den kraYer 
ju mycket mer ens uppmarksam.het. alltsa. man maste Yerkligen ploja igenom den for att komma till 
slutet. Men det kan ju Yara haftigt det med. Men det ar tYa helt olika saker. En Iyrikbok behoYer 
man ju inte lasa fran parm till parm. (Ulla) 

En bra dikt 

Vad kannetecknar da en bra dikt? EnJigt respondenterna bor den bekrafta, berora, vacka 
tankar (med Jangtidsverkan) och kanslor samt satta fantasin i rorelse. Den kan vara 
finurlig och hernJighetsfull, ge ett budskap, ianga en stamning eller vara rolig. Dessutom 
bor den vara kort, innehallsrik och rytmisk: 

En bra dikt ska inte Yara for latt att forsta . for det ska alltid finnas det dar lite hemlighetsfulla. som 
man inte riktigt kan ana liksom. nd det ar. Den ska inte Yara for Jang. sa det blir trakigt att lasa 
den. Da tycker jag att det ar en bra dikt. Och au den ar innehallsrik samtidigt. (Britta) 

En bra dikt far en au tanka efter. au kanna. En bra dikt ska inte bara Yara Yacker. utan den ska fa en 
att tanka efter Ian gt efterat. .. att Yilja beratta den for alla andra manniskor ocksa. (Camilla) 

Att den talar till manniskors Yerklighet pa mil salt. Att det ar nanting som jag kanner igen a, · tankar 
och funderingar infor liYet. (Gerd) 

Det kan Yara an den kan fanga en stamning. den kan nra finurlig. den kan ha ... just att den leker 
med orden. Den kan Yara rolig. R~1m. jag kan tycka om 1y1mik i dikten. Jag har lite SYart for totalt 
modem dikt. som inte har nan Yers1y1m eller sa. (Irma) 

Att jag blir berord. (Jenny) 

Den ska ha ett bud.skap. sa man kan identifiera sig sjalY med det innehall som framfors i dikten. 
tycker jag. (Klara) 

Det ar ju Yaldigt S\·art. Det blir elliptiskt. eller nat sant dar cirkelargument. att den har ar bra. Det 
finns sa manga olika sorts satt pa Yilka en dikt kan Yara bra. Jag personligen tycker om. Yi kan bara 
ta nan sorts dikt. jag tycker om s,ma dar typ modernistiska dikter sa dar. inte rebusartade. men jag 
tycker inte om sana dar naiYistiska dikter som det star ... ja. typ. Yad heter hon. manskan. hon "Vara 
Yit mans slaY" .... Ja. Akesson. ja. Jag har lite sd1rt for Akesson. Dikter ska ,·ara lite kluriga. tycker 
jag. sa dar. Inte for att det ska Yara fint ell er sa. men det ska Yara mer kansla an information .. .. Sen 
ska det Yara bra 1y1m ocksa. det ar kul. Jag tror pa 1y1m ocksa. Ja. det gar liksom inte att saga Yad 
det ar. Yad som gor en dikt bra. tycker jag. (Lennart) 

Att den speglar nanting. men anda k:ittlar fantasin . Bade. om man sager. den konkreta fantasin och 
kanslomassigt. att den engagerar. (Mahe) 

Ja. den bor ju ha ett innehall. ett budskap. Det ar Yal det Yiktigaste. For man menar ju alltid nanting. 
Jag har sjalY forsokt all skriYa dikter till tidningama ibland. Darfor sil tror jag att man menar ju 
alltid nanting. (Nathan) 

Oj. det blir S\·art . Den ska saga nanting. ja. jag Yet inte egentligen. Men en dikt som inte ger mig 
nanting. da ar det inget att ha. Det ska saga mig nanting. Ge mig na·t. (OliYia) 

Hjalp. det Yet jag inte om jag kan S\·ara pa nu. Det kanner man Yal om den ar bra. Om den Yacker 
nagra kanslor. Om den salter fantasin i rorelse. om den ror sig nar man laser. (Petra) 

33 



Plocka fram Goethe. sa har du det rakt aY. Jag Yet inte hur jag ska beskriYa ... men Goethe ar ju 
outstanding. alltsa. Det firms ju ingen som konm1er i narheten ... . Men jag kan intc satta ord pa Yad 
det ar som gor all han shh ut alla andra. men det gar direkt in .... Nu har Yi ju !ilea Yarderingar. eller 
han hadc - jag har. sa alt det underlattar ju. (Sixtcn) 

Hur uppstod lyrikintresset? 

Pa fragan om hur intresset for lyrik uppstod svarar nagra att det infann sig mer eller 
mindre av sig sjalvt redan fore eller i den tidigaste skolaldern: 

Har alltid last lyrik. Nar jag Yar liten skreY jag hemskt mycket dikter sjalY - ett intresse pi sa Yis. 
Och sen i skolan ocksa. Vi har sysslat med lite lyrik och sa pa sYenskan. sa det har blitt att man last 
dar ocksa. (Brilla) 

Nej. det Yar nog jag sja!Y som satte iging det. Jag hade typ aldrig hort talas nanting om dikt eller sa 
dar. men sa borjade jag skriYa ner lite. S:'i fort jag borjade skriYa ungefar. Men det Yar ju ingct 
Yidare. Det Yar en massa trams om blommor och blad och sant dar. (Camilla) 

Dct , ·ct jag sannerligcn inte. For dct finns ... jag har en kamrat har som kom och ta lade om for mig 
alt jag hade sk.ri,·it en dikt i 8-arsaldern och kom och laste for honom niir Yi traffades nan gang Min 
far hade lantbruk och han hjalpte [ohorbartl och da gick jag efter honom och laste dikter. sa att det 
Yaknade , ·al ganska tidigt. Men du Yet. jag ar fodd ute pa landsbygden och Yar bondson och sa Yad 
som yackte mill lyrikintresse. det kan jag inte saga. Det Yar nog medfott. ... Det kom nog hell 
apropa. I skolan Yet jag att jag skreY dikter ocksa. aYen bland kamrater sa Yi Ile dom hora ibland. och 
pa julfester forekom nan dikt. men upprinnelsen kan jag arligt sagt inte tala om. for den maste ha 
legal i mitt undcrmedYetna. For jag Yisste ju inte sjalY att jag kunde sk.riYa. Det kom Yal helt apropa 
att jag forsoktc .... Ncj. jag kan inte tillskriYa nanting upprinnelsen till detta. utan det kom nog ... det 
fanns dar fran fodseln . (Nathan) 

Ja. jag tror att min farmor ga,· mig det. Hon laste myckct. just olika diktbocker och sa dar. Sa da 
tyck1e jag ocksa det Yar roligt . Del \'ar fascinerande. i stallet for Yanliga hocker. att lasa dikter. Jag 
kunde sit ta en hel hall och bara lasa dikter . .. . Ja. jag maste ju ha gall i skolan. for jag laste ju da. 
det kan ha Yarit lagstadiet - lag-. mellanstadiet. Sen har jag ju tappat det. Men det har kommit mer 
nu som ,uxen da. (OliYia) 

Observera att tre av de fyra ovanstaende och en av de narmast foljande spontant berattar, 
inte i forsta hand om sin lyriklasning, utan om sitt eget diktskrivande. Ett par av 
respondenterna borjade intressera sig for lyrik i de tidiga tonaren och helt oberoende av 
skolan. Den ena hittade lyriken i bokhyllan darhemma och den andra hittade den pa 
biblioteket. Rebecka, diiremot, blev genom en enda lektion i skolan katalyserad till ett 
sedan dess stiindigt fortlopande diktskrivande20 : 

Jag har alltid tyckt om atl skri\'a och sa. men jag har nog aldrig skrivit dikter direkt. utan det var i 
sjuan eller attan nanting Yi fick en uppgift i skolan. Yi skulle skriYa en dikt . Da sa helt plotsligt: 
"Men det har Yar ju kul!" och alla andra bara: "A nej. dikter ... " och "Gud. \'ad trfilcigt och svartt" 
och "Det gar inte ... ". men det var inte latt. men jag tyckte jag hade sa mycket att skriYa om. Vi hade 
Yarit pa semester i Italien. Yi akte mycket bil och Yi uppleYde mycket och da bleY det att jag borjade 

20 I delta liknar Rebecka Henning Mankell. som i andra klass bleY hemskickad a,· sin froken med ett 
skriYhafte och uppmaningen att skriYa en saga till nasta dag. Lille Henning ateryande till skolan dagen 
darpa med hela haftet fullskriYet och har sedan dess aldrig upphort att skriYa. inte minst for att han inte 
kan hitta pa nagot roligare alt gora. (enl Bergendahl 1996. G-P 26/10) 
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sk.riYa mer da sen. Nar jag kom hem sa tankte jag att da fortsatter jag Ya!. Helt plotsligt hade jag 
skriYit en hel bok dilcter <la .... Del , ·ar nog bara tYa och ett hah1 ar sen eller nanting. Helt plotsligt : 
"Jag kan ju sk.ri,·a!" och sa Yar det 250 dilcter helt plotsligt bara. Oj! Sa bara fortsatte jag. Sa nu ar 
jag nog fast. tror jag. (Rebecka) 

En de! respondenter borjade intressera sig for lyrik under gymnasietiden genom skolan 
eller i samverkan med skolundervisningen. Exempel: 

Ja. det Yaknade ju med Ferlin. Pa gymnasiet. Det Yar att vi skulle valja. i litteraturhistoria skulle Yi 
Yalja att skriYa uppsats om nagon och sa sYagt kande man ju till Ferlin. just med det har "ty jag ar 
ganska mager om bena" och sa dar. dom klassiska raderna da. och sa Yisste jag ju att han Yar 
arbetarson da och sa det har idrottsliga och pubgrejen da. alltsa. som jag tyckte Yar fascinerande .... 
Ja. det Yar lite Bellman OYer honom. Det ar hell klart . Sa alt det Yar sa jag Yalde honom och sa satte 
jag mig in i amnet och sa skreY jag min uppsats. uppsatsen pa gymnasiet som jag fick hogsta man 
kunde fa i betyg. sa att sen dess har jag da fortsatt att Iasa Iyrik. (Si:\.1en) 

Ja. det ar Yal sant som , ·axer med aren. Det ar klart. man laste ju i skolan. Dom stora .... Och sen. 
naturligtYiS. efter skolan nar jag borjadc studera. sable,· jag ju mer och mer intresserad. naturligtYis. 
Sarskilt som jag lase litteraturhistoria och sprak. Det horde ihop s a s. (Tore) 

Nagra borjade intressera sig for Iyrik forst i 20-arsaldern. Pa fragan hur intresset uppstatt 
svarar man: 

Ja. det Yete fan. alltsa. For det fanns inte hemma. ingenting i den Yagen. Nej. det maste ha nrit 
ganska sent. alltsa. tror jag. Alltsa inte i tonaren. utan uppat tjugoarsaldern. (Ulla) 

Jag borjade nog ratt sa sent att lasa lyrik . Jag minns inte att jag hade nan bamdoms- eller 
w1gdomspoct. Jag laste Alistar MacLean och serietidningar upp till 20-arsaldern. Sen borjade jag 
lasa lite lyrik: nar kom det in? Ja. det nr en bra fraga .... Det Yar nog nar jag Jaste litteraturhistoria. 
OK. jag hade Yal borjat lasa lyrik nagra ar innan. men som sagt. det kom ratt sent i liYet. men da , ·ar 
det intressant och da tyckte jag i och for sig dom har tolkningarna Yar intressanta och roliga. att bar 
finns det faktiskt nanting som jag inte ... att liksom den har dilcten rymde mer an Yad jag kunde se 
sjalY. Med hjalp aY. . ja. en kuru1ig litteraturlarare och med hjalp aY hocker och diskussioner med 
andra. sa bleY en dikt mer an den sag ut for att Yara da. (Folke) 

Andra som framst fatt sitt intresse for lyriken genom litteraturvetenskapen: 

Det kom nar jag borjade lasa litteraturYetenskap. Sa att det iir inte aldre. Men sen dess. alltsa ... det 
ar spannande sa diir. (Daniel) 

Det ar Yal snarare sa att jag far det . Jag har inte haft det innan. det kan jag inte saga .... Nej. inte 
mer an det man laste pa gymnasiet och sa. I och for sig sa tyckte jag om det. men inte sa att jag har 
sokt lyrik sjalY. det kan jag inte saga. (Henrik) 

Andra skal som anges som upprinnelse till lyrikintresset ar lusten att prova nagot nytt 
alternativt att man alltid varit intresserad av sprak och ord eller att man i en viss period 
varit sokare och pa egen hand hittat lyriker som Froding och Boye, eftersom de 
"uttrycker vad man kanner" (Jenny). Irmas lyrikintresse blir standigt panyttfott genom 
jobbet: "Ja, det ar nar man jobbar med sma barn, sa upptacker man att det ar roligt, sa 
det ar liksom i yrket som sa." 
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Paverkan fran skolan 

Pa fragan om skolundervisningen framkallat respondenternas lyrikintresse eller paverkat 
det positivt ell er negativt anger nagra ( utover vad som tidigare framforts) att skolan haft 
en viss positiv inverkan. En del har last de av skolan anbefallda forfattarna med noje. 
Andra har varit tvungna att lasa en dikt hogt infor klassen resp. analysera en, vilket 
medfort att man mer eller mindre mot sin vilja ratt upp ogonen for en eller annan 
forfattare. Nagra sager sig ha haft bra larare i svenska, som spatt pa det redan befintliga 
lyrikintresset. 

Nagra respondenter talar om att skolundervisningen inte bested sa mycket av att lasa 
dikter, men val att skriva dem: 

Jo. men det... "SkriY en dikt om yaren" etc. Sa det var mer att jag skreY ner nagra dikter som jag 
Yisade min Jarare och han tyckte dom Yar bra. Det ar det enda jag har fatt utaY skolan. Han lastc en 
dikt. som han tyckte Yar jattebra. och Yisade den for nagra andra. som ocksa tyckte den Yar jattebra. 
for en tjej i min alder. Och det lyfte upp mig. Jag Yar ,·erkJigen i tonarskris. Det ar nog det enda jag 
fatt ifran skolan. Sen nu pa gymnasict blir det mer att man laser dikter och sa. Och far ut lite aY det . 
Men jag har redan fatt mitt intresse. (Camilla) 

Ja. Yi skreY mycket dikter i skolan. Nar det Yar Yar. tyckte froken "Nej. nu maste Yi skri\'a dikter! ". 
sa skreY man dikter om det. ... Genom skolan fick Yi liksom sja!Ya kornma pa da eller hitta pa Yara 
dikter. Men jag kan intc paminna mig att froken lastc sa mycket. Men det maste hon ha gjort. Men 
jag kommer intc .. . kan inte paminna mig det. (OliYia) 

Nagra tycker inte skolan gjort nagot for att fa deras lyrikintresse att spira: 

Ja. det Yar ju lite Ya. Men det. .. om man tar lyrik och sa dar. sa Yar det Ya! mer nar man gick i 
hogstadiet och gymnasiet. Yar det Yal mer a,1andande. om man sager sa. Det yar inte alls 
spa1mandc .... Ja. men det Yar inte myckct. det yar inte myckct. Dct \'ar mer ... det Yar liksom inget 
som yar kopplat direkt till det som ar spannande med lyrik - hur det ar uppbyggt och Yad det far for 
effekter och Yad man kan gora med det till skillnad fran andra genrer och sa. Det yar liksom "Det 
har ska ,i lasa". liksom. (Daniel) 

Jag kan inte mi1mas att jag agnat sa mycket tid at lyrik i skolan. Det har Yi naturJign·is gjort. vi 
tittade pa dom stora folfattarna och sa. men inte sa an jag ar medYeten om att det har paYerkat mig. 
Det tror jag inte. (Malte) 

Paverkan hemifran 

Nagra av intervjupersonema sager att foraldrarna inte last lyrik och att den heller inte 
fanns att tillga i barndomshemmet. Andra anger boksamlingarna hemma som mojlig kalla 
till lyrikintresset. 

Paverkan fran vanner 

Nar det galler paverkan fran vanner och bekanta sager nagra respondenter att de inte har 
nagra vanner som ar lyrikintresserade. En sager att han inte hade det forut, men att det ar 
annorlunda nu nar han gar pa hogskolan. Flera av de yngre sager att de diskuterar lyrik 

36 



med sina vanner och/eller utbyter lastips samt visar varann dikter och i forekommande 
fall t o m skriver dikter till varann. 

Paverkan fran tidnings- och tidskriftsrecensioner 

De fiesta av respondenterna sager sig lasa bok- och lyrikrecensioner ganska regelbundet 
och bli paverkade av dessa. Man laser de dagstidningar man ar van vid, men bara en av 
respondenterna sager sig ha ett par favoritrecensenter, som bagge har varit hennes larare. 
Nagra sager att de inte laser recensioner, eller bara hegst sallan, nar det handlar om 
nagot sarskilt intressant. I fackpressen hittar man recensioner om den litteratur som her 
till ens yrke . En av respondenterna laser aldrig lyrikrecensioner och ett par laser bara 
recensioner om de handlar om nagon de kanner till. En laser inte lyrikrecensioner med 
motiveringen: "Nej, du vet, det jag laser, det ar recenserat for sa lange sen ... " (Nathan). 

Tva av respondenterna foredrar Vecko-Revyns recensioner framfor dagspressens . 
Exempel: 

Jntc dagstid.ningarnas recenscnter. for dom iir lttteraturYetare allihopa och jiittesnobbiga sa dar. 
Oftast. Horace Engdahl iir i och for sig ganska cool. I sa fall iir det ya! i Yeckopressen. Men annars 
sa ar det Yiil nar Jag har bladd.rat i min lillasysters Vecko-ReYyn och typ Aftonbladets 
sondagsbilaga ... brukar dom ha tips pa populiirlitteratur. Det ar Yiil det i sa fall. Lite mer klatschiga . 
populistiska saker jag blir lite paYerkad aY. (Lennart) 

En ar recensionslasare i vardande och det bl a av sprakliga ska! · 

Mm. det har jag borjat gora. faktiskt . Mer och mer. Jag tycker ocksa om stilen som man anYiinder 
nar man skriYer recensioner. Jag tror jag kan Iara mig nanting rent sprakmassigt genom att lasa 
dom och dessutom far man uppslag om bocker. . .. For att dom iir ju mer insatta i den litterara 
, ·arid.en an Yad jag ar. Och da kan man fa uppslag. Om man gillar det iir Yiil en annan sak. men det 
ar ju det som iir det snra. Man Yet ju inte Yad man ska !eta efter. Och da maste man fa ett uppslag 
nanstans 1fran. Man maste hitta nanstans man kan borja !eta. (Petra) 

Nar det galler tidskrifter som handlar om litteratur ar det ingen av respondenterna som 
laser nagon sadan regelbundet , daremot tittar nagra av dem i litterara tidskrifter da och 
da. De tidskrifter som namns ar Parnass, BLM, Ordfront och Tidningen Boken. Ingen 
laser eller prenumererar pa nagon renodlad lyriktidskrift typ Lyrikvannen, och endast en 
har gjort det . 

Paverkan fran TV och radio 

TV- och radioprogram kan paverka respondenternas litteratur- och lyriklasning, men mer 
av en slump an nagonting annat, verkar det som. lngen av intervjupersonerna ser eller 
her regelbundet nagot program om litteratur. Man kan alltsa bli inspirerad till lasning, 
men inte nodvandigtvis av program om litteratur; det kan lika garna vara i en film, en 
pjas, en TV-serie eller ett nyhetsprogram som tipset dyker upp. Som liten sag Petra 
J/iaden och Odysseen pa TV, vilket medforde att hon fortfarande brinner av langtan efter 
att fa tillfalle att lasa beckerna. 
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TV: s program om litteratur ser man i allmanhet inte pa, beroende pa tidsbrist ell er for att 
den ovriga familjen har andra prioriteringar eller for att man tycker programmen ar 
trakiga . Sixten tycker att man via TV kan fa lastips pa romaner men inte pa lyrik. 

Ett par av respondenterna har ingen TV. Over lag verkar man nagot mer positivt installd 
till radions program. Arvid hor pa program "som handlar om det verkliga, om jag sager 
sa". Gerd lyssnar pa P 1 nar hon !agar mat, Olivia far las tips i bilen och Ulla hor ganska 
ofta pa pa "Bokrnagasinet eller vad det heter". 

Eget skrivande 

Nar det galler det egna skrivandet sa ar det bara tva respondenter som sager att de aldrig 
har forsokt skriva en dikt. Alla andra skriver dikter da och da eller har gjort det forr, 
alternativt nagon enstaka gang. Tva av respondenterna uttrycker en onskan om att kunna 
skriva. Forutom dikter skriver en av respondenterna noveller; en annan har paborjat en 
roman; en skriver mycket fodelsedags- och hyllningssanger och tva har skrivit texter av 
dramatisk karaktar, vilka bildat underlag for framtradanden resp . ar tankta att uppforas . 
Folke skriver den typ av vers han sjalv tycker om att lasa: 

Nar jag skri,·er. da forsoker jag att skri\'a sana dar diktcr som jag sjal\' skulle \'ilja lasa. Just en 
rimmad berattelse med slutklam. En liten historia pa Yers. (Folke) 

Rebecka skriver om sina upplevelser: 

Ncj. aldrig rim. Oct ar , ·aldigt sallan rim. Det ar liksom bara Yad jag tanker eller \'ad jag kanncr 
eller \'ad jag har upple,1 . ... Det ar \'al oftast sa att jag berattar om nan. , ·ad jag ser eller hur jag 
uppleYcr andra da. (Rebecka) 

Den vanligaste anledningen till att skriva ar att man viii skriva av sig nar speciella 
handelser intraffat och/eller man mar riktigt daligt resp. ar riktigt lycklig. Det finns 
emellertid ytterligare ett par anledningar till att skriva: Britta far inspiration av det hon 
laser, "och sa forsoker man gora nanting av det, da" , och Rebecka vill paverka andra: 

Det ar sa att pa sista ti den har man borjat tanka. att det jag skriver kanske kan pa,·erka andra .. .. Det 
har bli\'it att man tankt att man kan skri\'a om det man tycker ar fel da. sa man kan paYerka. Innan 
Yar det \'al mest bara "Nu ar jag kar" och "Nu ar jag ledsen". men det har val utvecklats. Det blir ett 
satt att formedla Yad man tycker . ... Pa sista ti den har det blivit att man har daligt samvete for att 
man inte hjalpcr ... eller att man intc orkar bry sig eller hinner bry sig. Det ar val ett satt att inte ha 
sa daligt samyete. (Rebecka) 

Dikternas manga ganger privata karaktar gor att det kan vara ett kansligt kapitel att visa 
dem for andra och/eller forsoka fa dem publicerade. Flera av respondenterna visar aldrig 
sina egenhandigt skrivna dikter for nagon. Andra visar dem for sina narmaste alternativt 
manniskor man har fortroende for: 

la . jag har , ·isat dom for larare och kompisar men inte skickat in och visat dom for nan jag inte 
kanner fortroende for. Jag skulle aldrig fa for mig att Yisa for mina foraldrar eller nat sant. 
(Camilla) 
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Jag mcnar. i borjan var det absolut ingen som fick lasa diktcrna. Absolut ingen. Sen fick mina 
bastisar och nara kompisar och sen hade jag med det och satt och skrev en dag i skolan. nar ,i hade 
haltimme. och da bleY det plotsligt att nagra tjejer i klassen ,ille lasa. (Rebecka) 

Av respondenterna har tre ratt dikter publicerade i Boras Tidning, alternativt 
"tidningarna"; en har ratt en sangtext publicerad i en numera nedlagd tidskrift; en har 
skickat in ett alster till en tavling men inte vunnit; en annan har vunnit en skrivartavling 
och blivit vederborligen uppmarksammad; en arnnar sa smaningom forsoka bli publicerad 
och en har latit en forlaggare titta pa hans alster, utan att det hande sa mycket mer. 
Nagra har b h t aldrig ens tankt pa att forsoka fa sina dikter publicerade. Tva av 
respondenterna kan tanka sig en skrivande framtid . 

Att bli publicerad kan naturligtvis kannas valdigt bra: 

Jamen. den dar forsta gangen. nar den dar dikten kom in i Borfls Tidning - jag liksom svaYade ptl 
moln. Min dikt! Fast rnrje vecka ar det kanske tio dikter. men jag bara "Jag ar med!" . St. man 
borjade , ·aga lite. (Rebecka) 

Pa fragan om man skriver ofta svarar de tillfragade att det beror pa man av tid och hur 
det kanns. En som skriver mycket ofta ar Rebecka: 

Sa ty\'arr hinner jag inte alls sk.ri,·a sa mycket som jag skulle \'ilja. Jag skulle vilja ... inte strunta i 
skolan - jag tycker det ar jatteroligt i skolan. men jag skulle Yilja att dygnet hadc trettio timmar i 
stallet. sa jag skulle hinna med allting. Eller au man i alla fall Yar ledig Yarannan Yecka. sa man 
kunde skrirn bara .. .. Jag menar det ar hur manga ganger som heist jag gar i skolan eller jag gtlr 
hem fran skolan och jag tanker dik.'1er i hu\'el. men jag har inget papper och penna. Sa jag funderar 
pa att kopa en san har lit en bandspelare och ga och spela in pa .... Ja. nar jag gar hem fran skol an. 
sa gar jag sjalY och har ingen au prata med. och sa gar jag och tanker lite. och sa borjar jag tanka. 
och sa kan man skri,·a liksom bara. Det kommer och speciellt pa hallarna nar jag ska so\'a. Framat 
hal\' en. ett far man ju inse att nu kan jag inte skriva mer - nu far jag ga och lagga mig. . .. Men jag 
menar. oftast kommer det bara. men om jag sattcr mig och borjar skriYa ... jag kan skriYa "Jag 
skriYer. jag skriYer" och sa plotsligt bara kommer en dikt. 21 (Rebecka) 

Nagra respondenter papekar att de har latt for och tycker det roligt att skriva brev och 
uppsatser o dy. Daniel lagger ner mycket arbete pa sina brev: 

Jag tycker mycket om att skriYa breY. Sa att jag lagger ofta Yiildigt mycket... och Yerkligen skri\'er 
breY. Det ska vara blyerts. Jag lagger valdigt mycket energi pa det alltsa. sa att jag kan skriva om 
dom t\'a tre ganger. (Daniel) 

Skolans forlosande inverkan pa Rebeckas diktskrivande har redan narnnts. Har berattar 
hon vidare om sin utveckling: 

Nej. men jag bley nastan lite forskrackt nar jag borjade skriYa da. for att jag hade ju aldrig skrivit 
innan - dikter o h t - sa pa ett ar skre,· jag 250 dikter. OK. manga ar jattedaliga. det tycker jag 
absolut nu och det inser jag. men for mig betydde det nanting da - just dll. nar jag skrev dom. Det 

21 Jag skulle vilja pasta au Rebeckas uttalande "Jag kan skriYa 'Jag skriver. jag sk.river' och sa plotsligt 
bara konuner en dikt" tyder pa att hon har synnerligen god kontakt med sitt omech·etna och att hon 
genom att skri\'a pa det sattet haller pa med att gora det av Bly och Jung starkt rekommenderade. 
namligen att utYeckla sin oun·ecklade funktion. 
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var liksom "Jag kan skriva!". Och sen borjade jag pa min andra bok. Del gar ju att bli baure. Jag 
tyckte sjalv att jag blev battre, utvecklades .... Ja. det bleY som en flod. Det bara kom. (Rebecka) 

I kraft av sitt nyfunna intresse orienterade hon sig ocksa om vad dikt ar och kan vara. 
Harvidlag hade hon god hjalp av antologin Karlek och uppror: 

Jomen. Det ar sA k.lart alt man insag au det fanns en dikt pa fyra rader och det kunde ocksa vara en 
dikt. Det fanns en pa en och en halv sida och det var ocksa dikt. Och det fanns en dar man bara: 
"Jag hatar mamma! Jag hatar pappa! Jag hatar skolan ochjag hatar lararna!" liksom. Au man fick 
skriva sant! ... Min syn pa dikter var au det handlade om naturen eller om havsblaa (ohorbart]. Det 
var verkligen malande ord och sa. och det anvande ju inte jag. Jag kunde ju inga sAna ord. Det horde 
inte till mitt ordforrad liksom. Det gjorde det inte. Sa jag tankte: Sana dikter kan jag ju inte skriva. 
Sa insag man val da. att det valde jag val sjalv vad jag tyckte var dikt. (Rebecka) 

Lasning av ovrig skonlitteratur 

Manga av respondenterna sager att de laser vitt och brett och blandat; d v s det mesta 
som kommer i deras vag. Nagra kallar sig allatare resp. bokslukare. I de fiesta fall laser 
man betydligt mer av ovrig skonlitteratur an av lyrik. Men vad tycker man da om att lasa 
av den ovriga skonlitteraturen'J 

Motiv och genrer 

Flera av respondenterna talar om att de garna laser bocker om verkligheten forr och nu. 
Exempel: "Dom som beskriver verkligheten och sana saker, va" (Arvid); "Jag laser 
mycket om, ja om hur livet var forr. Skildringar fran en annan tid och verklighetsskild
ringar" (Ellen); "Jag tycker det ar intressant att lasa om sant som har hant forr, hur det 
var innan och ... Aven sana i borjan av 1900-talet och sa da. Man lar sig lite ocksa" 
(Rebecka). Nathan tycker om historiska romaner av Lars Widding och Frans G 
Bengtsson. Daniel ar ocksa mycket historieintresserad: 

Historiska bocker har jag last mycket... hadc jag en period. Allt som handlade om andra 
varldskriget. men det var ju ... Mycket var sana dar inre skildringar, det var det jag tankte saga. Det 
ska handa inom personerna. hur dom utvecklas kanslomassigt och sa dar. Och det ska inte vara 
nagra lyckliga slut. Det far garna vara sa dar, alt man inte vet hur det slutar. (Daniel) 

Ellen laser gama en ung nutida forfattare som skriver om verkligheten idag: 

Mare Kandre. som har gjort valdigt starlet intryck pa mig. Hon skildrar min tid kanns det som. 
Valdigt val. Mitt Iiv eller vad jag ska saga. Den tid jag lever i. Min generation och dom fragoma. 
(Ellen) 

Petra ar inne pa samma linje: 

Det jag vill lasa. det ar det som representerar varan tid. Speciellt nar jag Ietar efter romaner t ex. Da 
,ill jag lasa unga svenska kvinnliga forfattare, just for att jag ar ung svensk hinna. Jag vi.II forsoka 
hitta mig sjalv dar ... i varan tid. om jag sager sa. (Petra) 

40 



Lennart tycker om generationsromaner av lite aldre snitt : "Typ Kerouac och sa dar. Och 
Goethe." Sixten foredrar karaktarsskildringar: 

Men det jag gama viii och som jag tycker bast om nar det galler romaner. det ar ju nar man salter 
manniskan i centrum. alltsa. Typ DostojeYskij. Han ar ju suYeran. Och John Steinbeck. om jag nu 
ska ta nagra. Jag ar inte sa mycket for dom dar som ska svaYa ut i miljoskildringar. da trottnar jag. 
For mig ... manniskan ar ju det centrala. Alltsa beteende, altityder. Naturskildringar. det kan jag Yara 
utan. alltsa. (Sixten) 

Nagra respondenter tycker om att lasa klassiker, tva ar sarskilt fortjusta i ryska sadana; 
en laser garna gamla socialistiska, anarkistiska och kommunistiska romaner; en annan 
tycker att det ar kul att lasa "USA-romaner" ibland, d v s FLN-litteratur22, men sager att 
hon inte skulle klara att hara lasa sadana. Andra genrer som namns, forutom romaner i 
storsta allmanhet, ar serier och dramatik: 

Jag tycker om au lasa dramatik just eftersom det hela tiden bara ar dialog. Det gor pa nat salt att jag 
kan hora deras roster mer an nar jag laser romaner. for har ar det bara Yad dom sager. ... Ja. det ar 
bara aYskalat. det ar bara deras rost. (Folke) 

Ett par av respondenterna tycker om kriminalromaner och tva andra tycker om fantasy, 
dock av lite olika typ; den ena laser garnafantasy av kvinnliga forfattare, och den andre 
sager sa har: 

Dark fan tasy gillar jag. Det ar Yal en slags .. . ja. det ar sa svart . ... Barker. CliYe Barker. han som 
har gjort dom har spfaller-filmem a. skriYer superbra romaner. faktiskt . som inte ar splattiga 
skrackromaner. utan dom ar nutidsfantasy: det ar inte ah·er och tjosan. men det ar icke-realistiska 
romaner med morka undertoner. (Lennart) 

Forfattare 

Utover de forfattare som namns pa annat stalle i detta avsnitt anger respondenterna 
foljande forfattare som sina favoriter nar det galler svensk skonlitteratur: Stig Claesson, 
Sven Delblanc, Kerstin Ekman, Marianne Fredriksson, Selma Lagerlbf, Torgny Lindgren, 
Vilhelm Moberg, Vibeke Olsson, Birgit Sparre, August Strindberg och Goran Tunstrom. 
Och nar det galler utlandsk: J M Auel, Natanael Fred, Gorkij, Peter Hoeg, Ibsen, 
Stephen King, Moliere, Shakespeare. Populara krirninalromanforfattare ar Hans Holmer, 
Olov Svedelid, Maj Sjowall/ Per Wahloo samt amerikanen James Ellroy. 

Stora lasupplevelser 

I avsnittet som foljer berattar nagra respondenter om forfattare och verk som betytt och 
fortfarande betyder mycket for dem: 

En som jag laste for elt tag sen och som jag tyckte jattemycket om. det ar Kundera. Forst Iaste jag pa 
franska. sen laste jag pa SYenska nar jag kom hem. for jag var i Frankrike i borjan pa aret. Och sa 
tyckte jag inte riktigt om den. for jag tyckte den passade battre pa franska . Sen hittade jag den pa 
spanska. Da laste jag den pa spanska bara for an jag ar inte sa bra pa spanska. och da visste jag 

22 FLN= flard. lidelse. njutning. 
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redan ... da kande jag till ... jag hade last den tva ganger redan, sa jag visste ju ... jag kande igen. jag 
beho\'de inte titta i uppslagsverket for jag kom ihag sa val. Speciellt nar det ar komplicerade ord ~ 
franska som man har !art sig - da minns man ju allt man har skrivit i ankn}tning till det ordet. 
(Petra) 

Jag Histe litteraturvetenskap .. . sa laste \'i . vad heter den. Kafkas Processen. och den. den gick ralct in 
i huYet. alltsa. Det ar sa dar att jag kan tank.a pa den jamt - jag tycker den ar su"eran. Den 
forandrade verkligen \'arlden for mig. .. . Nej. men jag uppfattade som att han har ... varlden ar 
ungefar san . ... Kanske ska jag lagga till en: Ronja Rovardotter. Jag Histe den precis nar den kom ut. 
Jag kommer ihag det for att jag gick liksom och sparade pengar till den och gick och kopte den. Den 
var ju sa dar fruktanS\·art dyr da. Jag maste ha varit tio ar. kring -80 st va. Den har bet)tt mycket 
ocksa for mig. Falctiskt. (Daniel) 

Jag bade en psykedelisk period med Hennann Hesse. det var ganska haftigt. Da var det manga 
son1... liksom det var en period nar all ting skulle vara lite flummigt och lite mystiskt och ... da laste 
jag nagra bocker av honom . ... Och sa var det nagra i korridoren da. dar jag bod.de. som ocksa hade 
last den [Stappvargen]. och sa satt \'i och hade djupa diskussioner om Stappvargen och Siddharta. 
Jag tror det pa\'erkade mig for att da borjade jag tank.a i lite ... ratt mycket icke-materiella banor. Det 
var en ganska lycklig tid. Jag insag liksom att sjalcn ar \'iktigare an det materiella. Da storde det 
mig inte sa mycket att jag ,·ar fattig och inte bade sa mycket agodelar. Sa det ~\'erkade mig .... Och 
nar jag laser honom igen. sa gar jag tillbaks till den bar tiden. Da kan jag fa tillbaks den har kanslan 
aY att. ja. det materiella har mindre varde an det icke-materiella och det sjalsliga. Jag onskar man 
hade lite mer tid att tank.a pa sana saker. (Folke) 

Ja. det finns nagra barnbocker som aldrig slapper mig och det ar Hodgson Burnett. hon som har 
skri,·it Den hemliga tradgarden . Hon har skriYit en annan bok. som heter En liten prinsessa. som 
jag laste ... den har jag sakert last tio femton ganger. Jag laste den som Ii ten. men det hander att jag 
fortfarande plockar fram den och laser den. Om jag kanner for att belt och hallet fly fran 
Yerkligheten. I och for sig sa kan jag beratta hela historien for mig utantill. for jag kan den fran 
borjan till slut. men det ar en san dar bok. som ...... Det finns en annan barnbok som heter Godnatt 
mister Tom. som ocksa ar Yaldigt kand jag vet inte \'ad forfattaren heter23. Och den aterYander jag 
ocksa till emellanat. Inte sa ofta dock. (Ellen) 

Allmant 

Nar det galler bamdomslasningen verkar det firmas stora skillnader bland respondenter
na. Nagra av de tillfragade laste kopiasa mangder som barn, inte rninst for att den avriga 
familjen laste mycket och det farms gott om backer hemma samt biblioteksvanor att 
averta. Andra laste mycket anda. En de! laste knappt alls som barn. Gerd papekar hur 
viktigt det ar for barnen att det firms backer hemma, inte rninst lyrik, for att ett intresse 
ska kurma vackas24. 

Att manga inte hirmer lasa allt de vill har redan tidigare skymtat fram. Flera sager att de 
laser nastan jamt nar det a h t finns majlighet till det. Ett par anskar sig ett sabbatsar att 
agna enbart at lasning. 

23 Michelle Magorian. 
24 Gunnar Hansson ar av exalct samma uppfattning. Han undrar i sin undersokning av popularfi.ktions
lasare hur f a de yngres JaS\·anor och -utYeckling sett ut om annan fiktionslitteratur hade varit lika 
lattillganglig. Bocker som finns till hands far narnligen chanser som andra bocker inte far. Hansson 
anser att det basta foraldrar kan gora ar att omge sina barn med ett rikt urYal av bocker. Skolan bor gora 
detsamma med sina eleYer. (Hansson 1988. s l 56f) 
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Petra vill genom lasning bekrafta det hon upplevt med sina sinnen: 

Jag har rest. jag har gjort en massa saker en ck tva ar nastan. Sa jag kande an nu Yill jag lasa och 
hina tillbaka till ... och bek:rafta allt det som jag har !art mig med mina sinnen genom an Yara aktiY 
och gora grejer. Nu sa kan jag satta mig ner och lasa lite grand. tankte jag. Fakta saYal som 
skonlitteratur. (Petra) 

Lasning av facklitteratur 

Respondenterna laser facklitteratur som hor tiJI deras studier eller for att forkovra sig i 
sitt yrke eller av rent och skart intresse. Amnen som namns ar t ex astronorni, biografi, 
lokalhistoria, politik, geografi, sociologi, etnologi, etnografi, teknik, fotboll, dans, teater, 
konst, litteratur, textil, djur, barn, vard, alkohol- och narkotikafragor, religionspsykologi 
och -pedagogik, filosofi , psykologi, psykoanalys och ferninistforskning. Det som flera av 
respondenterna har gemensamt ar ett intresse for historisk facklitteratur. (Asikterna om 
Herman Lindqvist resp . Peter Englund gar dock isar.) En annan av respondenterna laser 
facklitteratur enbart nar han behbver det . Ytterligare en ar allatare; han valjer visserligen 
historia i forsta hand men forsoker Iara sig mer i alla amnen med undantag for konst och 
arkitektur . 

Biblioteksvanor 

De fl est a av respondenterna uppger att de ar pa biblioteket II ofta 11
. En av respondenterna 

gar dit varje dag for att lasa tidningar. En annan av respondenterna anvander bibliotekets 
tysta rum som studielokal och ar pa biblioteket tva till tre ganger i veckan. 
Bibliotekshogskolestudenterna ar kanske inte pa Stadsbiblioteket mer an varje eller 
varannan vecka men pa hogskolebiblioteket sa gott som dagligen. Studenter som ar 
hemmahorande pa annan ort besoker hemmabiblioteket pa lov och helger. Studenter som 
studerar pa annan Ort lanar garna kurslitteratur har i Baras, bade pa Stads- och 
hogskolebiblioteket. De av respondenterna som hamtar material pa biblioteket for att 
anvanda i sina jobb utnyttjar bade Stadsbiblioteket och arbetsplatsens bibliotek samt i 
forekommande fall jobbortens bibliotek. Den av respondenterna som besoker biblioteket 
rninst ofta gar dit var tredje vecka. 

Man lanar allt fran "en och annan bok" (Tore) till "Jag har alltid en laddning med 8-10 
hocker hemma" (Nathan). Endast en av respondenterna har fasta rutiner for 
biblioteksbesoket: "Jag borjar dar, pa den runde25 dar. Sen tar jag lyriken" (Arvid); 
endast en laser alla hocker han lanar: "Dom laser jag fran parm till parm11 (Arvid). Tva av 
de tillfragade gar till lyrikhyllan varje gang de besoker biblioteket. Ovriga lanar lyrik hara 
ibland, vilket i en de! fall beror pa att man redan har manga lyrikbocker hemma. I stort 
sett alla hittade det de var ute efter vid intervjutillfallet. I ett fall var dock den sokta 
boken utlanad och mojligen fick inte heller alla studenter som var ute efter samma 
kurslitteratur tag i allt de onskade. Eller med Ullas ord: 

25 D '" s den stora runda bla hyllan nara entren. 
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Nej. men just lyrik faktiskt sadar ... i och med att det inte Janas sa in i helskotta mycket, sa brukar 
man ju faktiskt hitta det. (Ulla) 

Respondenterna tycker om att "flumma runt lite och kika" (Camilla), d v s ga omkring 
bland hyllorna och titta pa hocker och lasa baksidestexter etc. I den man man hinner 
satter man sig garna ner och laser lite. Iva representativa roster: 

Jag gar nog omkring och flummar ratt mycket. Det gor jag. Pa alla mojliga hyllor. Det ar ett skont 
satt att ga omkring och tanka samtidigt som man tittar pa bocker, tycker jag. Sa det blir ofta att man 
tar med sig nan hem och laser eller inte laser. (Folke) 

Men sen gar jag en lov har inne ibland och tittar - mest for att jag tycker det ar en harlig rniljo bland 
bocker. Bocker ar en skatt. tycker jag. (Malte) 

Pa fragan om man brukar be bibliotekarien om rad svarar flertalet av respondenterna att 
de sjalva vet vad de viii ha och ocksa kan hitta det i de fiesta fall . I den man man anlitar 
bibliotekarien ar det for att fa hjalp med att hitta nagot man vet ska finnas eller for att fa 
nagot hamtat fran magasinet eller for att bestalla litteratur fran nagot annat bibliotek. 
Nagra papekar att de far valdigt bra hjalp av bibliotekarier med att skaffa det de behover 
i arbetet, bade nar det galler litteratur som finns pa det egna biblioteket och den som 
maste lanas in utifran. En av respondenterna har bett en bibliotekarie om hjalp med att 
hitta material (lyrik) till ett skolarbete. En annan ( och den enda) har bett en bibliotekarie 
om lastips med foljande utgang: 

Ja. nan gang. fast det har inte Yarit sa lyckat. Dom kanske var stressade den dagen. Dom kanske inte 
hade dom ratta ideerna. men det kan man val gora. dom vet ju ocksa vad dom pratar om .... Jo. men 
dom sitter ju pa jobbet. dom kanske har tankama nagon annanstans. det vet man ju inte. Just den 
gangen som jag fragade en tipsfraga. da var det sa i alla fall .. .. Nej. hon var Yal inte sa engagerad. 
Hon gav mig en bok i stallet. sa jag kunde leta bland forfattama. (Petra) 

En av respondenterna sager att hon tycker mycket om den stora runda bla hyllan, som 
ideligen fylls pa med intressanta hocker, som bibliotekets personal inte vill ska ga 
lantagarna forbi . 

De tillfragade tycks inte kanna till att man som lantagare kan paverka bibliotekets inkop 
eller att man atminstone har mojligheten att komma med forslag pa vad som borde kopas 
in . Endast en av respondenterna har paverkat biblioteket till ett bokinkop. Enligt min 
informant pa biblioteket forekommer det inte sa sallan att man koper in hocker pa 
lantagarnas forslag. 

Synpunkter pa biblioteket 

Nastan alla tillfragade forklarar sig nojda med biblioteket i stort. Nagra gor jamforelser 
med andra bibliotek i Sverige och utornlands och sarskilt da med franska bibliotek. Man 
ar enig om att de svenska biblioteken ar mycket battre an de utlandska, eftersom det 
finns fler hocker i ett storre antal arnnen har. Iva respondenter tycker att 
huvudbiblioteket i Boras ar "ett av dom battre i Sverige" (Tore) resp. "ett av dom battre 
bibloteken jag har varit inne i" (Lennart). Goteborgs universitetsbibliotek och Goteborgs 
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stadsbibliotek upplevs som jattestora och lite ooverskadliga av den som ar van vid ett 
mindre bibliotek. 

En kritisk rest om miljon pa huvudbiblioteket: 

Daremot byggnaden ar fruktansYart trakig. Det ar ett mini-Sergels torg. det har. Jag forstar inte hur 
dom kunde. Synd man skulle kunna gora sa mycket av den miljon. (Daniel) 

Flera tycker att det ar svart att orientera sig i biblioteket. Exempel: 

Sen ar det alltid lika 5'·art att hitta i ett n)tt bibliotek. det tycker jag val ar det samsta. Att man 
aldrig ... man Jar sig sitt hemmabibliotek. men sa fort man konuner till ett annat stalle. sa ar det 
jakla rorigt rent ut sagt .. .. Det borde finnas en plan direkt nar man kommer in att dar och dar finns 
dom och dar och dar films dom ... heist pa en karta som man kunde bara med sig. for det ar jattem1rt 
att hitta .... Jag tycker det skulle finnas nan ting lattoYerslcidligt. sa man ser med en gang. For visst 
ar det jattebra med dom har kategoriseringarna. men dom star ju alltid huller om buller i sjalYa 
rummet. (Ellen) 

Detta biblioteket. i Boras. tycker jag inte om . ... Nej. det kan jag saga med en gang. Det ar rorigt. 
alldeles for rorigt .... la. nu ar jag ju sa beYandrad sa att jag tycker ju jag kan ju latt hitta. men en 
som kommer alldeles ny hit. .. det maste Yara skit5'·art. Si tycker jag inte om nar man blandar 
referenslitteratur och ... alltsa icke-utlaningsbar litteratur och litteratur som Janas ut pa samma hylla. 
Det tycker jag intc alls om. Vilket forekonuner. alltsa, pa facksidan . .. . Ofta har dom ju da inte 
nagra. som i det har fallet. nagra mangder med platser dar man kan sitta da med den har 
referenslitteraturen. eftersom man intc far ta med den hem . ... Men fa tycker jag det ar rorigt . Har. 
Speciellt facksidan . Det ar fruktan5'·art . Det finns ingen logik. Det brukar i alla fall ga sa att dom 
hanger samman. men har alltsa. du har ju natlll"\·etenskap dar nere och sa helt plotsligt kommer bok
och biblioteks\·asen och religion och psykologi och sen sa har ... och sa ~ter dom form pa det hela. 
Forst sa ar det ju liksom i den formen aY rader och sen ... har da. sa gar det runt i en fyrkant. nej. det 
tycker jag inte om. (Sixtcn) 

En av respondenterna bekymrar sig over klasssifikationssystemets otillracklighet: 

Letar man efter nanting och inte hittar det. da undrar man liksom ... hur latt ska det Yara att hitta da. 
om man inte ... jag menar sana som inte Yet vad som finns o h t. .. . Jag menar som att ... lyrik. det 
innehaller ~ mycket och amnena gar in i ,·arandra . Jag menar som ... bara den har boken som jag 
letade efter nu. Den ar ju liksom om indianer26. Jag tror inte det ar nan som gar till lyrikhyllan och 
letar efter Yar indianerna star. (Camilla) 

Tva morgonpigga respondenter 6nskar att biblioteket oppnade tidigare. Betraffande 
utbudet 6nskar en respondent att biblioteket skulle fa lite mer pengar att kopa in nya 
hocker for; en annan tycker det ar lite knappt med facklitteratur i hennes amne, men 
papekar att det uppvags av bibliotekets beredvillighet till och mojlighet att Jana in den 
onskade litteraturen fran annat hall; en tredje onskar att nyutkommen lyrik kunde dyka 
upp lite snabbare pa bibliotekets hyllor; en fjarde tycker utbudet av engelsk litteratur i 
original, inte minst lyrik, ar valdigt daligt27; en femte onskar att man kunde byta ut 
filmerna lite oftare. Ovriga sager sig inte sakna nagot utan tycker tvartom att biblioteket 

26 Del blommande trade!. 
27 Lars-Inge Nilsson sager att det som mojligen fattas i bibliotekets lyrikbestand ar lyrik pa skolspraken 
och det pg a att den ar mycket 5'·ar att fa tag i . 
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har valdigt mycket. En av respondenterna berbmmer biblioteket for dess stora utbud av 
triviallitteratur: "och det tycker jag dom ska ha en eloge for, att dom vagar liksom ha 
hocker som inte ar sa fina i sa stor omfattning" (Lennart). En annan av respondenterna ar 
mycket nojd med bibliotekets tidskriftsutbud: 

Tidningar - det finns ju allt - man laser ju en del facktidningar. Jag ar intresserad av 
modelljamvagar och det finns ju tidningar om det bar. .. . Jo. det finns ju tidningar i alla 
hobbyinriktningar. flygplan. modellMtar och allt ... Och det finns ju tillgang till sant bar. i massor. 
(Nathan) 

Bokkop 

Respondentema koper hocker i storre eller mindre utstrackning. En del har redan gott 
om hocker hemma och koper av den anledningen inte sa mycket nytt. Flera tycker att <let 
ar for dyrt att kopa nya inbundna hocker, men de koper gama en eller annan pocketbok 
och/eller handlar pa bokrean. Att kopa hocker i antikvariat och andra second 
hand-affarer och pa loppmarknader ar ocksa populart. Nagra papekar att hocker ar 
utmarkta presenter. En del av respondenterna koper fa lyrik och en av dem framhaller 
det lonsamma i att kopa just lyrik, p g a att man kan lasa den manga ganger. Bara tva av 
de tillfragade armed i en resp. flera bokklubbar. 

Intervj u personerna 

Av intervjupersonerna ar tretton studerande, fyra vid bibliotekshogskolan. Sju personer 
arbetar eller har arbetat i resp. studerar till yrken i vilka man sorjer for manniskor fysiskt 
och/eller psykiskt . Sju av respondenterna laser eller har last litteraturvenskap/-historia. 

Nagra av intervjupersonerna har ett stort intresse i att sjunga och/eller spela ett eller flera 
instrument. Andra fritidsintressen som finns representerade ar orientering, lopning, 
langdskidakning, basket, fotboll, titta pa sport, se film, lyssna pa musik, ideellt arbete i 
nykterhetsorganisation, schack samt en hobby av mera meditativt slag: "Jag sitter valdigt 
mycket och tanker. Det ar otroligt manga timmar jag slosar bort" (Camilla), och en 
imaginar: 

Den enda hobby. som jag skulle kunna utova praktiskt, det vore lovsagning i sa fall . Det ar en hobby 
som har foljt mig mer i tankama an i verkligheten .... Det skulle vara roligt. Fast jag bar aldrig 
agnat mig at det. for jag har aldrig haft tid att Iara mig det. (Nathan) 

Av dem som laser eller har last litteraturvetenskap tycker samtliga att det ar eller har 
varit berikande. En av respondentema har dock, som redan framgatt, blandade kanslor 
for litteraturvetenskapen: 

I borjan var jag skitimpad aY dom bar tolkningama liksom. Jag tankte inte sa dar kritiskt att vem 
bar sagt att det ar ratt .... Ju mer man laser sa tanker man "det bar ar ju bara en tolkning" och sen 
till slut konuner du ju fram till att fan. dom forstor ju faktiskt min egen tolkning. Eftersom dom slar 
sig pa brostet och skriker ut den bar tolkningen. sa blir min lilla tolkning ganska usel <la - i 
jamforelse <la - och da slutade jag lasa och forsokte kanske successivt komma tillbaka till nan ... till 
nan liten paus. dar jag sjalY bestamde bur jag skulle kanna for diktningen. (Folke) 
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Analys 

Analysen bestar av tva delar: den forsta handlar om sarskiljande drag hos respondenterna 
och utgors av en typologi; den andra forsoker sammanfatta det for de intervjuade 
Jyriklasarna gemensamma och vad man sammanlagt kan lasa ut av intervjuerna. 

En typologi 

Under varje idealtypsrubrik redovisar jag forst med en kart karakteristik de 
intervjupersoner som bildar underlag for idealtypen, dock utan alltfor manga detaljer for 
att inte Iopa risk att bli indiskret. (Man far halla i minnet att en av uppsatsforfattarens 
framsta plikter ar att se till att respondenterna inte kan identifieras.) 

Den expanderande 

Idealtypen "Den expanderande" bygger pa foljande personer: 

Britta (18): Favoritforfattare Birgit Sparre. Gillar naturdikter, musik och skriver sjalv. 
Har inte fatt nagon lyrik hemifran, daremot fran skolan Ger av sig sjalv till dikten . 

Camilla (18): Fick lyriken ur pappas bokhylla. Foredrar svara dikter for att hon 
utvecklas mera da. Laser dikter tillsammans med sina vanner. Skriver ocksa dikter sjalv. 
Fick berom for dikt i skolan. 

Ellen (21 ): Tyckte om Iitteraturundervisningen pa gyrnnasiet. Har ingen lyrisk favorit 
just nu, men tycker om Mare Kandre for att hon beskriver Ellens !iv, generation och tid 
sa bra. Byter dikter och litteraturtips med sina kamrater. Laser om gamla barnboksfavo
riter. Skriver vid behov. 

Olivia (25): Laser in dikter ·flera ganger pa band. Laser om dikter gang pa gang tills hon 
forstar dem. Anvander dikter (sanger, rim och ramsor) i arbetet med barnen pa jobbet. Ar 
mycket musikintresserad. Ar sjalv den mest lyrikintresserade i bekantskapskretsen men 
pratar garna med sina vanner om dikter. Fick skriva dikter i skolan men kan inte paminna 
sig att hon hort nagon dar. Fick sitt lyrikintresse av farmer . Har slutat skriva. 

Petra (20): Ar valdigt intresserad av sprak. Laser om Kundera gang pa gang pa olika 
sprak. Alskar hoglasning. Vill heist lasa om sig sjalv, d v s hocker om unga svenska 
kvinnor som ar skrivna av unga svenska kvinnor idag. Far lastips genom recensioner och 
bekanta. Kan inte erinra sig nagon forfattare hon eventuellt skulle ha fatt fran skolan men 
var med i skolans lyrikklubb. Skriver inte langre. 
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Ulla (39): Fick ingen lyrik hernifran; lyrikintresset uppstod sent. Gick pa Komvux, skrev 
mycket dar och visade for larare. Skriver fortfarande emellanat. Jobbade i manga ar med 
att forsta sig pa Bjorling. 

Alla ovanstaende tycker om att ga pa bibliotek och "flumma runt" . 

ldealtypen: "Den expanderande" ar en ung kvinna i 20-arsaldern som bar upptackt 
lyriken pa egen hand genom bokhyllorna darhemma men som ocksa ratt sig en del lyrik 
till livs genom skolan. Hon borjade skriva dikter redan som barn och fick berom av sina 
larare for sitt diktskrivande. Hon pratar om dikt och litteratur med sina vanner; de 
utbyter lastips och laser egna och andras dikter hogt for varandra. Hon botaniserar flitigt 
i bibliotekets hyllor pa jakt efter nya intressanta saker. Hon lagger inte alltid 
forfattarnamn sa noga pa rninnet. Hon vajer inte for litterara svarigheter, utan valkomnar 
dem i den personliga utvecklingens namn. Hon jobbar hart med att gora dikten till sin 
genom omlasning och hoglasning. Hon viii finna sig sjalv i sin egen tid och laser darfor 
garna hocker av dagens unga svenska kvinnliga forfattare . Hennes dikter bar privat 
karaktar. 

Den blivande forfattaren/skribenten 

Idealtypen "Den blivande forfattaren/skribenten" bygger pa foljande personer: 

Rebecka ( 16): Skriver standigt dikter och har ocksa provat pa att skriva dramatik. Blev 
forlost till diktskrivande genom en Jektion i skolan. Visar numera sina dikter for andra 
och bar blivit publicerad i Boras Tidning. Vet inte om hon vill satsa pa ett skrivande eller 
ett vardande yrke. Lar sig litteratur pa egen hand. Far litteraturtips ur Vecko-Revyn. 
Laser ibland "USA-romaner". Laser ocksa garna om livet forr. 

Lennart (21 ) : Ska skicka in till publicering. Har forutom dikter bl a skrivit texter av 
dramatisk karaktar, vilka bildat underlag for egna och andras framtradanden. Tanker sig 
en framtid inom· kulturlivet som skribent eller pa forlag eller i studieforbund. Laser 
litteraturvetenskap. Anser att lyrikintresset uppstod i samverkan med skolan och hade 
bra lyrikundervisning pa gymnasiet. Tar garna litteraturtips ur "klatschiga, populistiska" 
publikationer som Vecko-Revyn. Intresserar sig for dark fantasy och namner aven 
Stephen King. Laser ocksa garna historia. Hyllar biblioteket for <less utbud av trivia. 
Laser garna i offentlig rniljo samt diskuterar litteratur med sina vanner. 

Idealtypen: "Den blivande forfattaren/skribenten" ar en manniska i ovre tonaren eller 
daromkring, som tyckte om att skriva redan som barn och som stadigt bar utvecklat sitt 
skrivande sedan <less. Skolan bar bidragit till att forstarka hennes lyrikintresse. Hon ar 
utatriktad och visar garna andra manniskor sina alster och pratar ocksa garna om 
litteratur. Hon har uttalade forfattarambitioner och ar redan publicerad i rnindre 
sammanhang och siktar pa vidare publicering. Hon skriver inte rninst for andra, d v s 
sadant som kan anvandas av andra, och om andra, i syfte att vacka opinion. Hon bildar 
sig sjalv i litteratur under mer eller rnindre organiserade former. Hennes litteraturintresse 
ar brett; hon vajer inte for s k lagre genrer. 
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Den givande 

Idealtypen "Den givande" bygger pa foljande personer: 

Gerd (50): Letar efter dikter att anvanda i jobbet for andra och ovar sig i att lasa dem 
hogt. Ger garna bort diktbocker i present: "Det jag behover, behover ju ocksa andra." 
Har mycket hocker hemma. Papekar hur viktigt det ar for barnen att det finns bocker i 
hemmet . Stor upplevelse i ungdomen av en tonsatt forestallning av "Forkladd gud". 
Skriver inte langre. 

Irma (54): Har musik som stort intresse. Laser mycket dikter for barnen i skolan. 
Skriver hyllnings- och fodelsedagssanger. Har en hel del bocker hemma. Hade bra larare 
i lyrik pa gymnasiet. Blir sjalv stimulerad av de dikter hon laser for barnen. (Alltsa: det 
andra behover, behover ju ocksa jag.) 

Bagge anvander biblioteket mycket och lovprisar dess service. Bagge atervander garna 
till gamla lyrikfavoriter. 

Idealtypen: "Den givande" ar en medelalders kvinna som anser att alla manniskor 
behover ungefar detsamma. Hon anvander dikter i sitt arbete for att berika de manniskor 
hon har hand om och blir sjalv stimulerad av dikterna pa kuppen. Hon ger garna lyrik i 
present till andra. Hon skriver hyllningsverser. Hon har mycket bocker hemma (viktigt 
inte rninst for barnen). Hon laser foretradesvis forfattare hon redan kanner till och som 
hon stotte pa redan i ungdomen. 

Den statiske 

Idealtypen "Den statiske" bygger pa foljande personer: 

Malte (43): Fick inte nagon lyrik fran skolan. Hittade Dag Hammarskjolds Vagmdrken 
sjalv i unga ar och har nu last den i trettio ar. Har "anvant" lyrik nar mycket varit upp och 
ned. Alskar musik. Har manga egna hocker men gar pa biblioteket med jarnna mellanrum 
for rniljons skull. Skriver inte . 

Nathan (70): Alskar Nils Ferlin och i synnerhet Dan Andersson samt gillar Karl Gerhard 
skarpt . Har hallit sig enbart till sina favoriter genom alla ar. Borjade skriva dikt i 
8-arsaldern innan han o h t visste vad det var. ("Medfott. ") Har inte fatt nagon lyrik fran 
skolan. Har egna hocker men laser specialtidskrifter pa biblioteket och har alltid en 8-1 O 
biblioteksbocker hemma. Skriver dikter och skickar till tidningarna. 

Tore (79): Har ett eget stort bibliotek. Gillar bl a Froding, Heidenstam och Osterling. 
Laser dagligen tidningar pa stadsbiblioteket. Upptackte "de stora forfattarna" genom 
skolan och vi dare genom litteraturhistorien. Har aldrig forsokt skriva en dikt . 

Idealtypen: "Den statiske" ar en aldre herre med ett begransat antal favoritlyriker som 
han hallit sig till livet igenom. Han upptackte lyriken huvudsakligen pa egen hand. Han 
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tycker om att vistas pa biblioteket, men laser fa tidningar och tidskrifter dar, eftersom 
han har ett eget stort bibliotek. Han skriver inte sjalv. 

Den bestamde 

Idealtypen "Den bestamde" bygger pa foljande personer: 

Folke, 31 : Laser inte mycket lyrik numera. Gillar rirnmad, rytmisk, berattande dikt med 
poang och slutklam. Skriver sjalv sadan dikt nar han skriver. Sorjer over att han inte kan 
lasa Iyrik pa ett naivt och emotionellt satt - att han s a s blivit forstord av 
litteraturvetenskapen. Upplevde att lasa Hesse och tanka mer andligt som en befrielse. 

Sixten, 28: Laser regelbundet lyrik, ett eller tva verk i manaden. Skriver nar saker och 
ting ar lite kampiga. Ar mycket historieintresserad. 

Det finns en overensstarnmelse mellan Folke och Sixten i det att bagge inte tycker om det 
som ar for svart och for modernt samt gillar Runeberg och Fanrik Stal. I ovrigt tycker 
Folke inte om natur- och karlekslyrik men alskar dramatik for att det ar sa avskalat. 
Sixten uppvisar ett liknande drag i det att han hatar miljo- och naturskildringar men 
alskar karaktarsditon (Dostojevskij , Steinbeck). (Och vad ar dramatik av Strindberg, 
Moliere, Ibsen, Shakespeare om inte just karaktarsskildringar?) Bagge tycker att det ar 
berikande att kanna till nagot om forfattaren men forbehaller sig ratten att sjalva tolka 
texten. Bagge botaniserar garna i bibliotekets hyllor. (Sixten ar ju t ex allatare 
betraffande facklitteratur.) 

ldealtypen: "Den bestamde" ar en man i 30-arsald~rn, som foredrar dikt med tydlig 
form och lika tydligt inneha.11. Han skriver ocksa sjalv den typ av dikt han tycker om att 
lasa. Han viii inte fa sig dikttolkningar skrivna pa nasan, utan viii uppleva och tolka sjalv. 
Han gar garna pa biblioteket och laser allskons bocker fran alla avdelningar. Han tycker 
om det tydliga, det rena och det avskalade och laser aven ovrig skonlitteratur i linje med 
det, som t ex dramatik. Han har mycket bestamda asikter om vad som ar bra resp . daligt 
inom litteraturen. 

Den sokande 

Idealtypen "Den sokande" bygger pa foljande personer: 

Jenny (28): Borjade lasa bocker sent; laste inte alls som barn. Hittade Froding och Boye 
sjalv men fick Karlfeldt genom skolan. Gillar aven Bruno K. Oijer. Tycker om ryska 
klassiker. Skriver dikter till husbehov. 

Klara (30): Fick lyrikintresset genom fadern. Gillar bade traditionell och modern lyrik. 
Tycker om Ekelof och Lindegren. Skriver dikter och har blivit publicerad i Boras 
Tidning. 
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Henrik (26): Upptackte Stagnelius genom Komvux. Har inte last nagon lyrik pa egen 
hand. Favoritforfattare James Ellroy. Skriver inte dikter men brev. 

Alla tre ar ofta pa biblioteket samt laser eller har last litteraturvetenskap och tycker att 
det ar/har varit valdigt givande. 

Idealtypen: "Den sokande" ar en litteraturstudent i 25-30-arsaldern som inte laste 
mycket som barn och som kom i kontakt med lyriken ganska sent och huvudsakligen 
genom skolan. Med tiden uppstod behovet att Jasa och Iara sig mer om litteratur och da 
foll det sig naturligt att borja lasa litteraturvetenskap, vilket ocksa upplevs som mycket 
berikande. 

Individualisten 

Idealtypen "Individualisten" bygger pa foljande personer: 

Arvid (64): Onskar att han kunde skriva. Ar intresserad av "det verkliga" . Intresset for 
litteratur uppstod under skoltiden under ledning av en bra larare. Ar allatare och trogen 
biblioteksbesokare med regelbundna vanor . Lanar halften lyrik och halften ovrig litteratur 
och laser allt han lanar. Har en del vanner som inte forstar hans intresse for litteratur. 

Daniel (25): Skriver inte dikter men elaborerade brev. Ar intresserad av historia. Laste 
mycket redan som liten, trots att omgivningen inte delade hans intresse. Tyckte 
lyrikundervisningen i skolan var direkt "avtandande", dock laste han sedermera 
litteraturvetenskap och fick pa sa satt upp ogonen for lyriken. 

Bagge far ibland tips gen om radio och TV. Bagge namner en ell er fl era kvinnliga 
forfattare bland sina favoriter och det ar de ensamma om bland herrama. Litteraturen ar 
valdigt viktig for bagge och man har kanslan av att de last hela sitt !iv i en kanske inte 
alla ganger helt forstaende omgivning. 

ldealtypen: "Individualisten" ar en manniska for vilken litteraturen betyder valdigt 
mycket alltsedan barndomen och som soker sig vidare i litteraturen pa egen hand. Han 
laser mycket och det mot bakgrund av en icke-lasande omgivning. Han har en mycket 
odmjuk installning till det egna skrivandet . Han ar en flitig biblioteksbesokare. 

En syntes 

Ovanstaende idealtyper kan vidare sammanfattas i fyra huvudtyper enligt nedanstaende 
schema, som avser att forklara vilken roll lyriklasningen resp. -skrivandet spelar for 
idealtypen och om lasningen och skrivandet av lyrik ar till mest for idealtypens egen skull 
eller om det utovas ocksa med tanke pa andra. 

Producenten ar synonym med "Den blivande forfattaren/skribenten" . 

Konsumenten bestar av "Den statiske", "Den sokande'' och "lndividualisten" . 
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Spridaren ar lika med "Den givande" . 

Samlaren innefattar "Den expanderande" och "Den bestamde". 

Skrivandet 
val sa viktigt 
som lasningen 

Lika mycket for andra 
som tor sig sjalv 

Producenten 

Samlaren 

Spridaren 

Konsumenten 

Mest for sin 
egen skull 

Figur 1. En ~vriklasartypologi 

Lasning 
viktigast 

Vart att notera ar mojligen att fem av den undersokta gruppens sju litteraturvetare ingar i 
huvudtypen "Konsumenten" och att det fa ar medelalders kvinnor som sprider lyrik. 

Ett sammandrag 

I det foljande sammanfattar jag nagra av undersokningens resultat, kommenterar och gor 
jamforelser med delar av litteraturen samt staller fragor, som kan betraktas som forslag 
pa vidare forskning. 

Lyriklasarna 

Tretton av de intervjuade personerna studerar, sju laser eller har last litteraturvetenskap 
och sju jobbar med resp. har jobbat med miinniskor eller studerar arnnen som har med 
manniskor eller vard av manniskor att gora. Fjorton av respondentema studerar eller har 
studerat pa eftergyrnnasial niva, tre gar fortfarande i gyrnnasiet, och de tre aterstaende 
vet jag ingenting narmare om. 

Lyriklasarna som sociala varelser 

Petra haller en lyrisk utlaggning om hur underbart det ar for ett auditorium att lyssna till 
diktupplasning. Flera andra av f a de unga kvinnorna viii ocksa garna dela sin 
diktupplevelse med sina kamrater. Man viii med dikter berika de barn och vuxna man 
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jobbar med. Man skriver brev. Man ger diktbocker man tycker om i present till andra. 
Man viii i ett fall paverka andra med sin diktning. 

Ovanstaende kan sagas vara exempel pa det som enligt Fromm bl a utmarker manniskan 
som viii vara, namligen att ta sig ut ur det isolerade jagets fangelse, att tillmata andras 
utveckling stor betydelse och att ge, och dessutom, i det fall man viii vacka opinion mot 
manskliga misshalligheter, att utveckla sin fantasi for att bekampa det som ar fel. Det ar 
m a o exempel pa den heideggerska omsorgen och samvaron med andra. Ytterligare 
exempel pa samvaron med andra ar att Ellen medelst diktlasning viii att nagon annan ska 
saga vad det ar hon kanner; art Camilla fastnar for manniskor som tycker om samma 
dikter som hon sjalv; att dikter kan paverka Ellen till att gora vad hon verkligen viii och 
strunta i andra; att Olivia genom diktlasning inspireras till att tanka pa hur andra tanker 
jam.fort med hur hon sjalv tanker. 

Att man i allmanhet inte garna visar sina dikter for andra, eller atminstone inte for vem 
som heist , tror jag inte enbart beror pa dikternas mer eller rnindre privata innehall . Jag 
tror att det ocksa ar ett uttryck for att vi verkligen skriver dikter med var outvecklade 
funktion, som Bly havdar, och att vi inte ar vana att visa upp annat an det som ar var 
styrka . 

Koos- och aldersskillnader 

De fiesta av de intervjuade kvinnorna borjade tidigare med lyriken an de fiesta av 
mannen K vinnorna namner betydligt fler kvinnliga forfattare an vad mannen gor. De 
fiesta av kvinnorna verkar over lag beredda till att jobba mer med att forsta dikten an de 
fiesta av mannen Har maste dock framhallas att kvinnorna i undersokningen ar betydligt 
yngre an mannen Av de nio mannen ar fem yngre an 35 ar och den yngste ar 21 ar, 
medan motsvarande siffror for kvinnorna ar att atta av de elva kvinnorna ar under 35 ar, 
fem ar 21 ar och yngre och den allra yngsta ar 16 ar. Medelaldern for mannen ar 43 ar 
och for kvinnorna 29 ar. 

De riktigt unga tycker om att att prata om sin diktupplevelse med andra. De skriver mer 
an de aldre och ar mer oppna for nya forfattare samt brinner av langtan efter att fa 
utvecklas. De aldre laser garna gamla favoriter. De pratar inte sa ofta med andra om 
litteratur och skriver inte sa mycket . 

Fragor som installer sig och som det onekligen vore intressant att fa mera ingaende svar 
pa ar: Vad foredrar kvinnor resp . man nar det galler lyrik och laser man och kvinnor lyrik 
pa olika satf:' Hur skiljer sig aldre lyriklasares lyriksmak och -lasning fran yngre 
lyriklasares? Och vilka skillnader finns mellan konen och aldersgrupperna nar det galler 
det egna skrivandet? 

LyrikHisarna och skolan 

Helt klart ar att skolan haft betydelse for manga, atminstone pa sa satt att den formedlat 
en forsta kontakt med dikt eller spatt pa ett redan befintligt intresse. Man har varit 
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tvungen att lasa en dikt hogt eller analysera en eller skriva specialarbeten om diktare. 
Nagra av respondenterna tycker att de hade bra larare som verkligen forde fram lyriken. 
Nagra fick skriva dikter i skolan och upptackte att det var kul. Nagra fick berom for sina 
dikter av larare och deltog i av skolan anordnade lyrikklubbar. En larare skickade in en 
uppsats, skriven av en av respondentema, till en tavling och uppsatsen vann. Aven den 
mer konventionella undervisningen gav somliga en insikt om dikt och diktare . 

Det mest anmarkningsvarda resultatet av skolans lyrikundervisning far nog sagas vara att 
Rebecka blev forlost till att skriva dikter i en strid strom genom en enda lektion pa 
hogstadiet, en lektion som i all enkelhet gick ut pa att eleverna skulle skriva varsin dikt. 
Nu hor val Rebecka mer till undantagen an till genomsnittet nar det galler diktproduktion 
och det ar min tro att om inte skolan hade lockat fram hennes obandiga lust att skriva 
dikter hade intresset med storsta sannolikhet uppstatt anda, forr eller senare. Men faktum 
kvarstar: i det bar fallet var det skolundervisningen som var den utlosande faktorn. 

Lyriklasarna som biblioteksbesokare 

Man ar individualist. Man fragar inte bibliotekarien om lastips, utan man vet i regel vad 
man vill lasa och kan ocksa hitta det sjalv. Nagra sager f b att de upptackt lyriken sjalva, 
t ex Malte, som hittade sin favoritbok redan i tonaren alldeles pa egen hand pa 
biblioteket. Man ar en van biblioteksbesokare, man gar till biblioteket 11 ofta11 och lanar en 
he! del, fast man laser langtifran allt man lanar. Man finner noje i att ga omkring bland 
hylloma och se vad man kan hitta. Man koper daremot inte mycket hocker, i alla fall inte 
nyutkomna och inbundna, for man har i manga fall helt enkelt inte rad. Bara tva ar med i 
en eller flera bokklubbar. 

Alla som tycker det ar rorigt pa huvudbiblioteket i Boras kommer utifran och har inte 
bott i Boras sa lange. Alla som ar helnojda med biblioteket har bott bar lange eller hela 
sitt !iv. 

Lasa och skriva 

De intervjuade lyriklasarna ar en bade lasvan och lasglad skara. Nagra laste mycket redan 
som barn. Manga laser brett och blandat och hos en de! har vissa hocker satt outplanliga 
spar. De mest markanta exemplen pa det sistnamnda ar kanske att Malte funnit anledning 
att aterkomma till en och samma bok av Dag Hammarskjold i trettio ar; att Daniel 
standigt har Kafkas Processen i tankama; att Ulla kampade i manga ar med att forsta sig 
pa Gunnar Bjorling samt den paverkan Hesse hade (och har) pa Folke. 

Nagra upptackte lyriken genom bokhylloma dar hemma och ett par av de intervjuade 
upptackte den genom att lyssna pa musiktexter. Man laser foretradesvis svenska lyriker, 
varav de fiesta ar valkanda och manga flitigt utlanade. 

Nastan alla av intervjupersonema skriver eller har skrivit dikter och det framst i syftet att 
skriva av sig, nar speciella saker intraffat och/eller allt kanns upp och ned. Nagra anger 
att deras eget diktskrivande foregick lasningen av lyrik. 
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Har installer sig fragan hur skrivandet och lasandet av dikter forhaller sig till varann. Hur 
vanligt ar det att man gor baggedera? Och hur mycket gor man av det ena resp . det 
andra? Hur vanligt ar det att man borjar med att skriva dikter innan man har last nagra? 
Finns det fler personer som skriver egna dikter an som laser andras (som jag formodade i 
inledningen till uppsatsen)? Ar skrivandet och lasandet i grunden uttryck for tva belt 
skilda behov, som Schyberg frarnkastar, och ar skaparbehovet storre an behovet av att 
konsumera, som Soderblom pastar? 

I intervjumaterialet har jag hittat foljande exempel pa mer eller rnindre uttalade 
konventioner betraffande lyriklasning: 

• En dikt kan ju betyda bur manga grejer som heist for en och samma lasare vid 
ett och samma tillfalle altemativt olika tillfallen, eller for olika lasare i olika tider, helt 
enligt Meutschs & Schmidts polyvalenskonvention. 

• Bra lyrik blir inte fiirdiglast ar kanske ett exempel pa bade Cullers vasentlighets
regel och polyvalenskonventionen enligt Meutsch & Schmidt. 

• Bra lyrik ska kunna upplevas pa olika satt vid olika tillfallen ar ett exempel pa 
att konventionen om polyvalens uppfattas positivt (helt i enlighet med Meutsch & 
Schmidt). 

• Dikter ar sa korta att de maste vara bra ar annu ett exempel pa Cullers 
vasentlighetsregel liksom det narmast foljande: 

• Att vara overtygad om att dikten innehaller nagot sa viktigt att man ar beredd 
till stora anstrangningar for att det inte ska ga en forbi. Och slutligen: 

• Att man maste kanna sa mycket nar man laser lyrik att man blir frustrerad nar 
kanslorna vagrar infinna sig tror jag ar en konvention, dock finns den inte med i den 
litteratur jag last . 

LyrikHisarna och tiden 

Ganska manga papekar att tiden inte racker till for att de ska hinna lasa allt de vill och en 
del sager att de laser nastan jamt nar tid finns . P g a av tidsbrist kan det vara praktiskt att 
lasa lyrik . Dock tar aven det tid, det lasta ska begrundas, lasas om, begrundas ytterligare 
etc. (En av resp . hart om att sitta och tanka som hobby!) Sa hur kort dikten an ar kraver 
den att man har tid (och lust, forstas) . Flera taJ'ar om en speciell sinnesstamning - ro, 
mottaglighet - som behovs for lyriklasning. Man kan belt enkelt inte vara stressad. 

Flera vill Jasa om "det verkliga" forr och nu. Ett intresse finns for historisk skon- och 
facklitteratur. Jag anser att detta intresse for verkligheten idag och for historia tyder pa 
att man har den respekt for verkligheten som Fromm anser vara nodvandig for den 
personliga utvecklingen; man viii m a o forhalla sig kritiskt till traditionen och overta sitt 
!iv i heideggersk mening. 
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Lasning av skonlitteratur i storsta allmanhet (inklusive lyrik) innebar ocksa en okad insikt 
i den yttre och den inre verkligheten i och med den konstens paradox som Ruin, 
Malmgren, Hedlund och Domin talar om, namligen att konsten synliggor verkligheten 
battre an verkligheten sjalv. 

Det "poesiens samlande nu", som Ruin utreder (och som f o ar exakt samma sak som 
Soderbloms ogonblick "nar vi vet att dikten vi laser ser oss"28) utspelar sig dels inom 
dikten med ekande stilgrepp, som binder ihop det forflutna med det narvarande och det 
kommande (vilket ytterst ar poesins vasen, enligt Ruin), dels overfors denna 
tidsupplevelse till lasaren med omedelbar inre samling som foljd, och det inte minst for 
att detta samlande nu, enligt min mening, i liten skala aterspeglar sjalva existensen, som 
ju, enligt Heidegger, ar att i standig rorelse forknippa det narvarande med det forflutna 
och det kommande. Kort sagt: poesin ar varat i miniatyr. Eller rattare sagt: poesin utloser 
kanslan av att existera egentligt, eftersom poesin, enligt Ruin, later lasaren komma "i 
besittning av vad han djupast ar", d v s existera egentligt i heideggersk mening ( eller vara 
i Fromms). Heideggers definition av samvetet skulle f o ocksa kunna galla poesin, som 
talar genom sin tystnad ( den soderblomska tystnaden, n b ! ) och kallar manniskan till 
henne sjalv, sa att hon kan valja sig sjalv. 

Det omedelbara i diktupplevelsen namns av flera av de intervjuade, som vill att en dikt 
ska ga direkt in, nagot som bekraftas av Gunnar Hansson, som redan pa SO- och 60-talet 
konstaterade att man i stort sett tar till sig en dikt meddetsamma eller inte alls. Enligt 
Ruin fullbordas diktens verkan med kontemplation, vilket styrks exv av Petra, som talar 
om att dikten vaxer i hennes medvetande, och av Gerd, som kan ha dikten med sig hela 
dagen samt av Camilla, som tycker att en bra dikt ska fa en att tanka efter langt efterat. 

Rebecka ar med sitt ivriga diktande, sa fort hon har en ledig stund och till alldeles for 
langt in pa natten, ett bra exempel pa vad Heidegger menar med att ha tid till det man 
tycker ar viktigt. 

Att bejaka sig sjalv 

Rent allmant kan man val saga, utan att gora sig skyldig till alltfor grova generaliseringar, 
att all frivillig lasning, allt frivilligt skrivande resp. allt frivilligt botaniserande i 
bibliotekets hyllor i hogsta grad ar sjalvbejakande. Har nedan foljer exempel pa utsagor 
ur intervjuerna som nastan uteslutande handlar om lyrik och som alla utgor olika 
aspekter pa temat "Att bejaka sig sjalv": 

Att valja: att hitta ratt text till ratt tillfalle - att lasa dikter nar man sjalv kanner for det -
att diktbocker ger en frihet att bladdra och hara lasa lite har och dar - att bestamma sjalv 
om det man skriver ar dikt eller inte. 

28 Jfr oclcsa Hedlund: "det ar inte fraga om ett handelseforlopp som ar utstrackt i tiden. utan om en rad 
intryck. som alla ligger i samma tidsplan. Man skulle kunna saga. att de olika intrycken ger en fortatad 
upplevelse. ett slags forhojd livskansla. koncentrerad till ett ogonblick eller atminstone till en mycket 
kort tidsl}n1d" ( 1979. s 20). 
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Att bli bekriiftad i sin kiinsla, i sina viirderingar eller i det man upplevt med sina 
sinnen: att lasa dikt som trbst - att nagon kanner likadant - att kanna igen sig - att aven 
sorgsna dikter gor en piggare - att man blir lugn av diktens kanslor - att anvanda dikt 
som sprangbrada nar allt ar upp och ned. (Jfr Ellens omlasning av gamla barnboksfavo
riter.) 

Att bli berord/reagera: att nagot gar in - att man far nagot - att man kan fa en bra 
kansla i hela kroppen av att lasa Ekelof - att en dikt kan gora en ledsen - att tvingas till 
langsamhet, eftertanke - att fa sig nagot oppet och avskalat serverat, sjalva karnan; en 
dikt kan saga lika mycket som en roman. (Pa ta! om oppenhet: Daniel foredrar romaner 
som inte slutar entydigt . Pa ta! om avskalat: Folke gillar dramatik och Sixten rena 
karaktarsskildringar utan nagon skymrnande miljobeskrivning.) 

Att vilja utvecklas: att foredra svara dikter - att se att man skriver battre och battre 
dikter - att vilja att dikten ska vacka tankar/kanslor och att den ska fa en att tanka/kanna 
langt efterat ; dikten ska vaxa i medvetandet; man kan hara den med sig hela dagen. 

Att uppleva/tolka sjiilv: att forsta vad forfattaren menar ar mindre viktigt, det ar den 
egna tolkningen som gall er ( och gor den inte det, sa job bar man pa att fa det di than) - att 
fylla ut texten med sig sjalv - att vilja att dikten ska ga direkt in alternativt arbeta en he! 
del med den, allt utifran personlig laggning - att gora dikten till sin genom hoglasning 
och/eller omlasning - att dikten ar en privatsak; man foredrar att lasa den i ensamhet - att 
uppleva diktens existentiella motiv, dess ev budskap, dess djup, mangtydighet 
hemlighetsfullhet, humor, dess rytm och rim, ordens valor mm, mm. 

Enligt Genre bogen ar lyriken (jamte myten) den litteraturform som larnnar storst plats at 
lasaren. Ytterst ar lasaren lasningens subjekt (Holland, enl Malmgren). Att lyriklasare 
ofta foredrar att slippa fa sig andras tolkningar/varderingar av dikten serverade ar 
omvittnat av Gunnar Hansson redan 1959 och -69. Att skriva dikt ar kanske framst 
sprunget ur behovet av sjalvuttryck men innebar ocksa att man utvecklar sin svagaste 
funktion (enl Bly). 

Fromm talar om att varandets livsform (utover vad som sags tidigare i samrnandraget) 
bl a kannetecknas av oberoende, frihet, ett kritiskt fomuft och fa av aktivitet, som i detta 
sammanhang betyder att ge uttryck for sin formaga, att vaxa, att vara intresserad, att 
fornya sig och att ha Just . Att anse sin egen (och andras) utveckling29 som det 
vasentligaste hor ocksa hit liksom att kanna sig sjalv i grunden och att kanna friheten att 
vara sig sjalv och fa valja utifran sig sjalv. 

En slutsats 

Jag anser a) att lyriklasare i lyriklasningssituationen existerar egentligt i Heideggers 
mening (och ar i Fromms) och att en aterkommande lust att lasa lyrik maste kunna tolkas 
som ett uttryck for en langtan efter att exist era egentligt, och b) att de intervjuade 

29 Jfr Heidegger: Bli , ·ad du ar! (enl Benktson 1983. s 66). 
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lyrikJasarna sammantaget pa alla punkter motsvarar Fromms definition av varandets 
livsform och darfor (med Svenssons terminologi) maste betraktas som vara-inriktade 
manniskor med varadrommar. 
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Sammanfattning 

Under en vecka i december 1995 och stbrre delen av en vecka i januari 1996 intervjuade 
jag och min davarande kompanjon alla lyrikintresserade biblioteksbesokare, som dok upp 
vid lyrikhyllan och gick med pa att bli intervjuade. Detta agde rum pa Stadsbibliotekets 
huvudbibliotek i Boras. Efter att ha ratt ihop sammanlagt tjugo intervjuer gick jag och 
min davarande kompanjon skilda vagar for att skriva varsin uppsats pa det av oss 
gemensamt insarnlade materialet. lntervjuema kan sagas vara halvstrukturerade och de 
spelades in pa band. 

Syftet med undersokningen var att belysa de intervjuades lyriklasning med avseende pa 
nar, var och hur man laser lyrik, vad man laser, men f a varfor man laser lyrik. 
Lyriklasarnas eget skrivande av dikter och annat skulle ocksa fram i ljuset liksom deras 
litteraturintresse i ovrigt, deras biblioteksvanor och deras synpunkter pa biblioteket. 

Omfattande sokningar hade givit vid handen att det inte fanns nagonting skrivet om 
lyriklasares lasning, som utgick fran lyriklasarna sjalva och inte fran givna texter. Utifran 
de senare har i Sverige fa Gunnar Hansson agnat sig at studier av diktupplevelsen, bl a i 
sin avhandling fran 1959, Dikten och kisaren. 

Metoden som anvandes for att bearbeta materialet var en noggrann genomgang av 
detsamma pa det att materialet sjalv skulle avsloja sina hemligheter. Undersokningens 
resultat presenteras framst genom citat ur intervjuema. Ur dessa kan man utlasa att de 
intervjuade lyriklasarna ar en lasvan och lasglad skara och vidare att flertalet studerar 
eller har studerat pa eftergymnasial niva . Nagra gar fortfarande i gyrnnasiet. Sju personer 
laser eller har last litteraturvetenskap. 

Man foredrar i allmanhet att lasa lyrik enskilt och i ett tillstand av ro och mottaglighet. 
De yngre diskuterar garna sin diktupplevelse med andra. Dikter 1ockar till ornlasning och 
flera av de intervjuade Jagger ner ett avsevart arbete pa att tranga in i dikten. Man viii 
uppleva och tolka sjalv men att kanna till lite om fonattaren anses berikande. 
Existentiella motiv foredras och den kanslomassiga upplevelsen raknas som det 
vasentliga. Danor kan man ocksa gripas av en dikt, fast man inte forstar den helt och 
hall et. Den framsta anledningen till att lasa lyrik ar att man viii bli bekraftad och berord. 
Man laser huvudsakligen svensk lyrik av valkanda fonattare av vilka vissa ar traditionellt 
folkkara . Manga av de svenska fonattare som namns har titlar med i statistiken over de 
hundra mest utlanade lyrikbockema vid huvudbiblioteket 1995. 

Lyrikintresset infann sig i olika skeden i intervjupersonernas liv. Nagra intresserade sig 
mycket tidigt for lyrik, flera av dessa framst for sitt eget diktskrivande. Andra kom i 
kontakt med lyriken genom eller i samverkan med skolundervisningen pa hogstadiet eller 
i gymnasiet. Ytterligare andra hittade till lyriken forst senare och inte sa sallan i samband 
med studier i litteraturvetenskap. 

De yngre byter lastips med sina kamrater. Inget utbrett recensionslasande eller 
regelbundet lyssnande och tittande pa radians resp. TV: s litteraturprogram forekommer 
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bland de intervjuade. lngen laser eller prenumererar pa nagon renodlad lyriktidskrift typ 
Lyrikvannen. 

Overvagande flertalet av intervjupersonema skriver eller har skrivit dikter sjalva. Flera 
har blivit publicerade i mindre sammanhang. Den framsta anledningen till att skriva dikter 
ar att man vill skriva av sig vid speciella handelser eller kanslotillstand. 

Nar det galler lasning av ovrig litteratur laser manga garna brett och blandat och hos flera 
finns en uttalad onskan om att fa mer tid till lasning. Litteraturintresset avspeglas i 
biblioteksvanoma. Man trivs pa biblioteket, man gar ofta <lit och man strosar garna 
omkring bland hyllorna och gor fynd . I stort sett ar man mycket nojd med biblioteket. 

Den avslutande analysens ena del behandlar det sarskiljande hos intervjupersonerna och 
leder med hjalp av idealtypsmetoden fram till en typologi, som ytterst delar in lyriklasama 
i fyra huvudtyper: Producenten, Konsumenten, Spridaren och Samlaren. Detta med 
avseende dels pa om det egna diktskrivandet ar lika viktigt som lasningen av lyrik, dels 
pa om man laser resp. skriver lyrik ocksa for andra eller om man huvudsakligen gor det 
for sin egen skull. 

I analysens andra del stalls fragor, som kan betraktas som forslag pa vidare forskning, 
men huvudsakligen behandlar denna del det for de intervjuade gemensamma och vad man 
sammanlagt kan lasa ut av intervjuerna. Har kommer jag med hjalp av f a Ruin, 
Heidegger ( enl Benktson 1983) och Fromm ( enl Svensson 1993) fram till a) att 
lyriklasare i lyriklasningssituationen existerar egentligt i Heideggers mening ( och ar i 
Fromms) och att en aterkommande lust att lasa lyrik maste kunna tolkas som ett uttryck 
for en langtan efter att existera egentligt, och b) att de intervjuade lyriklasama 
sammantaget pa alla punkter motsvarar Fromms definition av varandets livsform och 
darfor (med Svenssons terrninologi) maste betraktas som vara-inriktade manniskor med 
varadrommar. 
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Respondent- och informantfdrteckning 

Respond enter: 

Informant: 

Arvid, 64 

Britta, 18 

Camilla, 18 

Daniel , 25 

Ellen, 21 

Folke, 31 

Gerd, 50 

Henrik, 26 

Irma, 54 

Jenny, 28 

Klara, 30 

Lennart, 21 

Malte, 43 

Nathan, 70 

Olivia, 25 

Petra, 20 

Rebecka, 16 

Sixten, 28 

Tore, 79 

Ulla, 39 

Lars-Inge Nilsson, lyrikansvarig bibliotekarie vid Beras 
stadsbibliotek, huvudbiblioteket 
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Kall- och litteraturforteckning 

Otryckta kallor 

Boras 
Bibliotekshogskolan 

21 intervjuer. Ljudupptagningar 1995-96 

Forskning om folkbildning : inventering av pagaende och avslutade projekt. - Linkoping 
: Univ., lnstitutionen for pedagogik och psykologi, Mimer. - Vol. 3 ; okt. 1994. -
Broschyr 

Forteckning over uppsatser : litteraturvetenskap 3 betyg (C-niva) och blocksvenska D 1. 
- Linkoping : Univ , lnstitutionen for sprak och litteratur, 1982-01-05. - Stencil 

F orteckningen omfattar 212 uppsatser fran vt 1970 - ht 1995 

I forfattarens ago 
Brev fran Marianne Axelson, Terna Kommunikation, Universitetet i Linkoping, 
1995-12-06 
Brev fran Margareta Bjorkman, Litteraturvetenskapliga institutionen, Uppsala uni
versitet, 1995-11-23 
Brev fran Lars-Goran Malmgren, Pedagogiska gruppen, Litteraturvetenskapliga 
institutionen, Lunds universitet, 1995-12-01 
Brev fran Carin Rojdalen, Litteraturvetenskapliga institutionen, Goteborgs univer-
sitet, 1995-12-05 . 
Brev fran Christina Svens, Institutionen for litteraturvetenskap med drama-teater
film, Umea universitet, 1995-11-30 
Brev fran Signe Westin, Litteraturvetenskapliga institutionen, Stockholms univer
sitet, 1995-11-30 

Muntliga uppgifter 
Maj Asplund Carlsson, Litteraturvetenskapliga institutionen, Goteborgs universitet, 
1996-03-22 

Stadsbibliotekets utlaningsstatistik. - Boras, huvudbiblioteket, 1995-12-13. - S. 54-59. -
Datorutskrift 

Stenberg, Catharina, Anvandning av skonlitteratur: uppsats for forskningsmeto
dologisk kurs om 10 p. - Goteborg : Univ., Centrum for biblioteks- och informations
vetenskap, 1993 . - Stencil 

Terna K : publikationer. - Linkoping : Univ., Terna Kommunikation. - Stencil 

Arsrapport 1994. - Lund : Univ., Litteraturvetenskapliga institutionen, Pedagogiska 
gruppen, 1995. - Broschyr 
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Tryckta kallor 

A dictionary of philosophy, ( 1979) I ed. consultant Antony Flew. - London. - (Pan 
reference books) 

Andersson, Bengt-Erik, (1994 ), Som man fragar far man svar : en introduktion i inter
vju- och enkatteknik. - 2. uppl. - Stockholm : Raben Prisma. - (Terna nova) 

Benktson, Benkt-Erik, (1983), Varat och tiden : intrnduktion till Martin Heideggers 
tankande. - 3. uppl. - Lund : LiberForlag 

Bergendahl, Berit, (1996), Mankel! bestamde s1g for att aldrig bli refuserad. II 
Goteborgs-Posten 261 IO 

Bergsten, Staff an, (1994 ), Lyriklasarens handbok. - Lund : Studentlitteratur 

Bly, Robert , (1994), Att utveckla det outvecklade. II Lyrikvannen. -Arg. 41:1 /2, 
S. 40-45 

Tryckt forsta gangen i Lyrikvannen 1974:4 

Brandt-Pedersen, Finn & Ronn-Poulsen, Anni (1983), Genre bogen : en fordybelse i 
genreforhold - med konsekvenser for danskfaget . - 2 . opt. - Kolding : Nogleforlaget 

Domin, Hilde, (1 968), Wozu Lyrik heute : Dichtung und Leser in der gesteuerten 
Gesellschaft . - Miinchen : Piper 

Edqvist, Sven-Gustaf, (1988), Gunnar Hansson och skolans litteraturundervisning : om 
en forskar- och larargarning. II Litteraturen och lasarna : festskrift till Gunnar Hansson I 
red. Cai Svensson. - Linkoping : Univ., Terna Kommunikation. - (SIC ; 20) - S. 94-104 

Ekelof, Gunnar, (1983), Dikter. - Stockholm : Bonnier. - (ManPocket) 

Eneroth, Bo, (1994), Hur mater man "vackert"? : grundbok i kvalitativ metod. - Stock
holm : Natur och kultur 

Fish, Stanley, ( 1980), Is there a text in this class? the authority of interpretive 
communities. - Cambridge, Mass. : Harvard Univ. Press 

Frostell Birge, Annika, (1996), I vantan pa paradoxens upplosning. II Goteborgs-Posten 
29/11 

Furuland, Lars, ( 1991 ), Ljus over landet och andra litteratursociologiska uppsatser. -
Hedemora : Gidlund. - (Skrifter utgivna av Avdelningen for litteratursociologi vid Litte
raturvetenskapliga institutionen i Uppsala ; 28) 
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Hallberg, Peter, (1988), Den svarfangade lasaren. II Litteraturen och lasarna : festskrift 
till Gunnar Hansson I red. Cai Svensson. - Linkoping : Univ. , Terna Kommunikation. -
(SIC ; 20) - S. 44-49 

Hansson, Gunnar, (1959), Dikten och lasaren : studier over diktupplevelsen. - Stock
holm : Bonnier. - (Diss. Uppsala universitet) 

Hansson, Gunnar, (1969), Forfattaren, dikten, lasaren. - Stockholm : Laromedelsfor
laget . - (Scandinavian university books) 

Hansson, Gunnar, (1979), Forfattarintention, textanalys, lasarundersokning : nagra lit
teraturvetenskapliga metodproblem. II Samlaren. - Arg. 100, s. 241-249 

Hansson, Gunnar, (1988), Inte en dag utan en bok : om lasning av popularfiktion. - Lin
koping : Univ. , Terna. - (Linkoping studies in arts and science ; 30) 

Hansson, Gunnar, (1995), Den mojliga litteraturhistorien. - Stockholm : Carlsson 

Hedlund, Tom, ( 1979),. Att forsta lyrik. - Stockholm : Sveriges radio 

Holland, Norman, (1989), Poems in persons : an introduction to the psychoanalysis of 
literature. - Columbia University Press Morningside ed. - New York : Columbia Univ. 
Press 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, (1995), Forskningsmetodik : om kvalita
tiva och kvantitativa metoder. - Lund : Studentlitteratur. - (Teori, forskning, praktik) 

Hakanson, Bjorn, (1995), Forsok med poesi! : fyra dussin dikter . - Stockholm : Natur 
och kultur 

Iser, Wolfgang, (1985), Textens appellstruktur. II Lasningar : om litteraturen och lasaren 
I red . Jan Thavenius & Bengt Lewan. - Stockholm : Akademilitteratur. - S 168-180 

Klasson, Maj & Olander, Elisabeth, (1 987), Till Brasilien 1891 : om emigranter och 
atervandare. - Linkoping : Kulturbyggares for!. 

Kara Du! (1986) : svenska folkets dikter om brev och vanskap. - Stockholm 
Postverket 

Larsson, Staffan, (1986), Kvalitativ analys : exemplet fenomenografi . - Lund : Student
litteratur. - (Teori, forskning, praktik) 

Lundgren, Michael & Borgstrom Norrby, Lisa, (1988), Sagans lakande kraft 
sagolasning som krisbearbetning for barn. - Stockholm : Wahlstrom & Widstrand 
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Malmgren, Lars-Goran, (1984), Den konstiga konsten : en genomgang av nagra aktu
ella teorier om litteraturreception. - Lund : Univ., Litteraturvetenskapliga institutionen, 
Pedagogiska gruppen 

Malmgren, Lars-Goran, (1986), Den konstiga konsten : om litteraturlasning och littera
turpedagogik. - Lund : Studentlitteratur 

Meutsch, Dietrich & Schmidt, Siegfried, (1985), On the role of conventions m 
understanding literary texts . II Poetics. -Arg. 14, s. 551-574 

Palm, Goran, (1985), Publiken som svek var publiken som sveks. II Lasningar : om litte
raturen och lasaren I red. Jan Thavenius & Bengt Lewan. - Stockholm : Akadernilittera
ratur. - S. 123-140 

Ruin, Hans, ( 1961 ), Poesiens mystik . - 2. uppl. - Lund : Gleerup 
1. uppl. 193 5 

Schy berg, Dick, ( 199 1 ), Hela Sverige skriver poesi men nastan ingen laser. I I Svensk 
Bokhandel. - Arg. 40: 1, s 12-17 

Sjostrom, Ulla, (1994), Hermeneutik : att tolka utsagor och handlingar . II Kvalitativ me
tod och vetenskapsteori I red . Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson. - Lund : Student
litteratur. - S. 73-90 

Starrin, Bengt, ( et al) , ( 1991 ), Fran upptackt till presentation : om kvalitativ metod och 
teorigenerering pa empirisk grund. - Lund : Studentlitteratur. - (Teori, forskning, prak
tik) 

Starrin, Bengt, ( 1994 ), Om distinktionen kvalitativ-kvantitativ i social forskning. II 
Kvalitativ metod och vetenskapsteori I red. Bengt Starrin & Per-Gunnar Svensson. -
Lund : Studentlitteratur. - S. 11-39 

Svensson, Cai, ( 1988), Att ge mening at skonlitteratur : om barns och ungdomars 
utveckling till lasare. - Linkoping : Univ., Terna Kommunikation. - (SIC ; 19), 
(Forskning och svenskundervisning ; 3) 

Svensson, Cai, ( 1988), Lasaren och intersubjektivitetens arkitektur : om litteratur som 
kommunikation. II Litteraturen och lasarna : festskrift till Gunnar Hansson I red . Cai 
Svensson. - Linkoping : Univ., Terna Kommunikation. - (SIC ; 20) - S. 35-43 

Svensson, Cai, ( 1993 ), De angsliga aventyrarna : om litteratur, kommunikation och 
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Soderblom, Staffan, ( 1996), Diktens tal : en poetik. - Stockholm : Bonnier 
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Tompkins, Jane P., (1985), Lasaren i historien. // Lasningar : om litteraturen och lasaren 
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Ur svenska hjartans djup, (1994) I red. Urban Ahgren. - Uppsala : Eko 
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lntervjumanual 

Personligt 
Namn 
Alder 

Lyrik 
Nar vaknade ditt intresse for lyrik? 
Vem/vad fick det att vakna? 
Hur utvecklades ditt lyrikintresse? 
Fort./dikter du last och lamnat. Vartor? 
Fort./dikter du fortfarande garna laser. Vartor? 
Nuvarande favoritfort./-dikt(er). Vartor? 
Senast lasta lyrikbok? 
Vartor tycker du om att lasa lyrik? 
Vad far du ut av lyriken som inte annan litteratur ger? 
Finns det nagot som kan jamforas med/ersatta lyrik? 
Tycker du ocksa om att lyssna till lyrik, med eller utan musik? 

Paverkan 
Har skolan/larare paverkat din lyriklasning i nagon riktning, positiv eller negativ? 
Har du upptackt nagon fort./dikt genom skolan? 
Paverkan fran foraldrar/kamrater/andra bekanta? 
Vad rekommendera(de)s? 
Vad tyckte du om det rekommenderade? 

Nya forfattarskap 
Hur upptacker du for dig nya lyriska fortattarskap? 
Laser du backer om fort. och deras verk? 
Laser du lyrikrecensioner i tidn./tidskr.? Vilka tidn./tidskr.? Vilka skribenter? 
Laser du regelbundet nagon tidning som innehaller lyrik, t ex Lyrikvannen? Aldrig? !bland? 
Prenumererar du sjalv pa nagon sadan tidning? 
Besoker du lyrikaftnar? Poesifestivaler? Lanar du lyrik av vanner och bekanta? 
Botaniserar du i bibliotekets och/eller bokhandelns hyllor for att hitta nagot nytt? 
Far du tips genom TV och radio? Vilka program? 
Far du tips i bibliotekets nyforvarvslistor och snurror? Eller av bibliotekarien? 

Ovrig litteratur 
Vad laser du i ovrigt? Skonlitteratur? Genre? Fort.? Verk? 
Facklitteratur? Vad? 
Hur har lasandet utvecklats fran barndomen till nu? 
En eller flera fort./verk' som gjort djupt intryck? 
Nuvarande favoritfort./verk? 
Senast lasta bok? 

Bibliotek 
Gar du pa bibliotek ofta? Hur ofta? Lanar du eller laser du pa plats? 
Lanar du mycket? Lclnar du alltid lyrik eller bara ibland? 
Anvander du antologierna pa referenshyllan? 
Laser du tidskrifter innehallande lyrik pa biblioteket? 
Saknar du nagot i bibliotekets lyrikhylla? I biblioteket i ovrigt? 
Forsoker du paverka bibliotekets inkop av lyrik? Vet du att du kan paverka det? 
Brukar du be bibliotekarien om rad betraffande lyrik? 



Betraffande ovrig litteratur? Aldrig? lbland? 
Ar du nojd med bibliotekets oppettider? Har du nara till biblioteket? 
Bor du narmare ett litet bibliotek, som du inte tycker har tillrackligt mycket? 

Bokhandel 
Koper du backer i bokhandeln? I vilken utstrackning? 
Lyrikbocker ocksa? lnnan eller efter att du last dem? 
Ar du med i nagon bokklubb? Vilken? Tillhandahaller den lyrik? 

Hur laser du? 
Hur mycket lyrik laser du i forhallande till ovrig skonlitteratur? I forhallande till 
facklitteratur? 
Hur ofta och lange laser du lyrik? I perioder eller jamnt fordelat over tiden? 
Laser du lyrik for att du befinner dig i en viss sinnesstamning eller for att forsatta dig i en? 
Laser du langsamt/eftertanksamt/njutningsfullt eller snabbt och slukande? 
Laser du samma dikt om och om igen? 
Laser du hellre av dig redan kanda forf./dikter an nya? 

Var och nar? 
F avoritplats 
Favoritstallning 
Favorittid pa dygnet/aret 

Egen verksamhet 
Skriver du sjalv? 
Vad skriver du? Dikter? Sangtexter? Brukspoesi . t ex julklappsrim? 
Till nagon? I dagboken? For byraladan? Skickar du alster till tidn./tidskr./forlag? 
Har du blivit publicerad? Var? Eller hoppas du pa publicering? Var? 
Spelar och sjunger du egna/andras texter? 
Vilka andra hobbies och intressen har du? 

Tillaggsfragor 
Vad forde dig till bibliotekets lyrikhylla just idag? 
Vad tycker du kannetecknar en bra dikt? Har du nagra speciella favoritmotiv? Vilka? 
Ar det berikande att ha kunskap om fort.? 
Brukar du citera dikter? Vilka? I vilket sammanhang? 
Kan dikter fa dig att skratta eller grata? Exempel! 
Har det hant att du last samma dikt vid olika tillfallen och upplevt den pa olika satt? Exempel! 
Kan du gripas av en dikt aven om du inte tycker att du forstar vad den handlar om? 
Laser du dikter ensam eller tillsammans med andra? Hogt eller tyst? 
Brukar du analysera dikter och hur gar du i sa fall till vaga? 
Har nagon sangtext paverkat dig starkt? Vilken? Varfor? 
Karakteriserar du dig sjalv som en kanslomassig eller intellektuell lasare? 
Ar det viktigt att forsta vad forfattaren menar eller ar din upplevelse viktigare? 
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Hogskolan 
i Boras 

Hogskolan i Boras ar en nationell hogskola. Studenter kom
mer fi-an hela landet for att studera Mir. Hogskolan bestar av 
fem institution er och utbildningsprogram och kurser ges inom 
omr:idena bibliotek och infonnation, textil, teknik, pedago
gik !>amt data och ekonomi . 

Hogskolans lokaler Jigger mitt i centrala Boras. 
1977 grundades Hogskolan i Boras, men de textila ut

bildningama har sitt ursprung annu langre tillbaka i den stat
liga Tekniska Vafskolan som inrattades redan 1866. 

Forskning och utvecklingsarbete ar en expanderande de! 
av hdgskolans verksamhet. Hogskolan samverkar har med 
foretag, statliga myndigheter och kommuner i Sju
haradsbygden och i andra delar av landet och utlandet. 

lnstitutionen 
bibliotekshogskolan 

Bibliotekshogskolan har funnits i Boras sedan 1972. 
I manga ar var bibliotekshogskolan i Boras landets enda 

specialhogskola for bibliotekarier. men genom universite
tens och hogskolomas nya frihet har bibliotekarieutbild
ningar inrattats aven pa andra universitet. 

Bibliotekarieutbildningen leder till en rnagisterexamen 
som omfattar sammanlagt 160 poang (rnotsvarar atta tenni
ner), varav minst 80 poang inom amnet biblioteks- och 
in fonnationsvetenskap. 

Forskarutbildning i biblioteks- och infonnationsveten
skap ges vid Goteborgs universitet. 

lnstitutionen bibliotekshogskolan 
Hogskolan i Boras 

Biblioteket 
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Detta är en inskannad och digitaliserad magisteruppsats från BHS (Bibliotekshögskolan) vid 
Högskolan i Borås. Magisteruppsatsen skrevs som examensarbete på bibliotekarieutbildningen 
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